VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Príloha č. 1: Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie
č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1 z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30. dec. 2011
(Čl. V., ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle PHÚ MŽP SR na rok 2013
(schválený: Uznesenie č. 11/2013 – PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013)
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Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SGPZ

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis): Celkove bola úloha za r. 2012 splnená. Jednotlivé úlohy sa plnili priebežne. Väčšina
z nich bude pokračovať aj v r. 2013. V rámci projektu („Dobudovanie IS EZ“), ktorý sa realizuje v rámci OPŽP sú
podporované prostredníctvom PHÚ iba tie činnosti na ktoré v rámci daného projektu neboli vyčlenené finančné prostriedky (t.j. napríklad neboli oprávnené výdavky na služobné cesty vrátane diét, resp. napríklad drobný nákup toneru, papierov, batérií do fotoaparátu, vložné na konferencie a pod.). Podpora ostatných projektov: „Osveta, práca
s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží“, či slovensko-mongolskeho projektu „Establish the
Geo-Database on ecological health of the military sites“ v ramci programu NATO Science for Peace and Security sa
týkala prípravy projektov. Záverečná správa bola gestorovi - SGPZ MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej
pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

I. Environmentálne záťaže
1

Odborná podpora riešenia problematiky
environmentálnych záťaží

Anotácia: Úloha predstavuje podporu procesu riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku v zmysle zákona č.569/2007
Z. z. o geologických prácach, Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 - 2015) a Programového vyhlásenia vlády.

SGPZ

CEI

Cieľ: Cieľom úlohy je napomôcť procesu riešenia environmentálnych záťaží v SR aktualizáciou IS EZ v zmysle ŠPS EZ (2010
- 2015), poskytovaním informácií odbornej a laickej verejnosti,
aktívnou účasťou pri plnení medzinárodných aktivít pre danú oblasť
a spoluprácou pri príprave medzinárodnej konferencie „Znečistené
územia, 2012“.

SGPZ

CEI

Užívatelia výstupov: JRC, EEA, MŽP SR a ostatné ministerstvá,
KÚ ŽP, ObÚ ŽP, verejnosť (laická, odborná)

Výstup 1: Aktualizácia Informačného systému environmentálnych
záťaží v zmysle plnenia ŠPS EZ (2010 - 2015)

SGPZ

CEI

Úloha splnená.

CEI

„Celkove sa aktualizovalo 315 lokalít (t. j. doplnili, upravili... sa informácie v 315 registračných listoch).
Preradilo sa 55 lokalít v medzi jednotlivými časťami registra EZ (A, B, C) v rámci IS EZ.
Pribudlo 10 úplne nových lokalít (dovtedy nezaradených).
V rámci terénnych obhliadok sa realizovalo 13 terénnych dní a v rámci nich sa obhliadlo 63 lokalít.
Dostupnosť a archivácia: Verejne dostupný Informačný systém EZ na www.enviroportal.sk.“

Výstup 2: Poskytovanie informácií verejnosti o problematike EZ

Výstup 3: Reportingové aktivity zamerané na problematiku environmentálnych záťaží vo vzťahu k EEA a JRC

Výstup 4: Spolupráca na príprave medzinárodnej konferencie
Znečistené územia, 2012

SGPZ

SGPZ

SGPZ
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Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

CEI

„Verejnosti bolo v priebehu roku 2012 poskytnutých 40 informácií, informácie o ISEZ boli prezentované v rámci
prednášok na konferenciách, seminároch a pod.:
- Prezentácie „“Informačný systém environmentálnych záťaží““ v rámci seminárov „“Rizikové analýzy v kontexte
environmentálnych záťaží““ (Bratislava, 6.3.2012) a (Banská Bystrica, 14.3.2012),
- Prezentácie „“Informačný systém environmentálnych záťaží ako nástroj pre podporu procesov zákona č.
409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže““ a „“Regionálne štúdie hodnotenia dopadov env. záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje““ a vystavený poster „“Projekty realizované SAŽP z OPŽP
(2007-2013) s dôrazom na problematiku environmentálnych záťaží““ v rámci semináru „“Podpora a propagace
OPŽP oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží““ (Praha, 12.6.-13.6.2012),
- Prezentácia „“Development of the Information System of Environmental Loads““ a vystavený poster „“Projekty
realizované SAŽP z OPŽP (2007-2013) s dôrazom na problematiku env. záťaží““ v rámci konferencie „“Znečistené
územia 2012““ (Bratislava, 20.6.-22.6.2012),
- Prezentácia „“Dobudovanie Informačného systému env. záťaží““ v rámci konferencie Enviro-i-fórum (Zvolen,
13.6.2012),
- Prezentácia „“Information System of Environmental Loads as a support tool of precesses of the Act No. 409/2011
Coll. on some measures in the field of
environmental loads““ v rámci konferencie Enviroinfo 2012, Dessau, Nemecko (29.-31.8.2012),
- Prezentácia „“Environmentálne záťaže““ pre študentov LF TU Zvolen v rámci praktickej blokovej výučby (vyžiadaná
prednáška, Banská Bystrica, 25.10.2012),
- Prezentácia „“SUmiarizácia niektorých výsledkov projektu Regionálne štúdie hodnotenia dopadov env. záťaží na
životné prostredie pre vybrané kraje““ a
vystavený poster „“Projekty realizované SAŽP z OPŽP (2007-2013) s dôrazom na problematiku env. záťaží““ v rámci
16. Slovenskej hydrogeologickej
konferencie, (Bardejovské Kúpele, 2.-5.10.2012).
Dostupnosť a archivácia: Verejne dostupný Informačný systém EZ na www.enviroportal.sk, zborníky z konferencií,
zoznam poskytnutých 40 informácií na CD
v archíve SAŽP.“

CEI

„V rámci reportingových aktivít zameraných na problematiku EZ vo vzťahu k EEA a JRC:
V januári 2012 bol vypracovaný dotazník „EUROPEAN COMMISSION QUESTIONNAIRE ABOUT CONTAMINATED
SOIL MANAGEMENT“ (Ernst & Young France)
- Vo februári bol vypracovaný dotazník pre EK „Questionnaire on PCB wastes“
Dostupnosť a archivácia: na CD v archíve SAŽP.“

CEI

„V rámci prípravy konferencie SAŽP zabezpečila tlmočnícke zariadenie, zástavy, vlajočky, obrusy, poster. SAŽP sa
spolupodieľala na technickom zabezpečení prezentácií (obsluha nootebooku, dataprojektoru a ďalšej audiovizuálnej
techniky), premietaní filmov z ENVIROFILMU, ktoré sa premietali na úvod konferencie (20.6.2012) a cez prestávky
konferencie (20.6. a 21.6.2012). SAŽP sa tiež spolupodieľala na organizovaní exkurzie organizovanej v rámci konferencie (22.6.2012) počas ktorej boli účastníci exkurzie informovaní o navštívenej lokalite EZ (skládka priemyselného odpadu– kameňolom Srdce v Devínskej Novej Vsi).
Dostupnosť a archivácia: Správa zo ZSC na CD v archíve SAŽP.“

Výstup 5: Podporná činnosť pri realizácii projektu „Dobudovanie
IS EZ“:a) prepojenie IS EZ s inými relevantnými IS, b) realizácia 8
seminárov pre štátnu správu a samosprávu.

SGPZ

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
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Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

CEI

„Priebežne sa realizujú prepojenie ISEZ s inými relevantnými IS. Implementované je prepojenie s:
- Registrom skládok odpadov (ŠGÚDŠ),
Realizujú sa práce na prepojení ISEZ s IS (registrov) v správe organizácií:
ŠGÚDŠ (Digitálny archív Geofondu, Čiastkový monitorovací systém - Antropogénne sedimenty zakrytého charakteru
starých environmentálnych záťaží),
ŠOP SR (Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny, Natura 2000),
VÚVH (Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia - IMZZ),
VHV (Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami SR - TBD)
VÚPOP (monitoring pôdy?).
Zrealizovaných bolo 8 seminárov pre Bratislavský (3.4.2012), Košický (18.4.2012), Prešovský (19.4.2012),
Banskobystrický (17.5.2012), Žilinský (18.5.2012), Nitriansky (17.9.2012), Trenčiansky (18.9.2012) a Trnavský kraj
(19.9.2012).
Priebežne sa aktualizujú informácie na web stránke SAŽP a www.enviroportal.sk
Dostupnosť a archivácia: Verejne dostupný Informačný systém EZ na www.enviroportal.sk, informácie o projekte aj
na stránke www.sazp.sk.“

Výstup 6: Účasť na pracovnom zasadnutí JRC (Taliansko) k plneniu
reportingových povinností

SGPZ

CEI

„Účasť odbornej pracovníčky na na pracovnom zasadnutí JRC - EIONET Workshop on soil (ISPRA, 9.12. až
12.12.2012 - Taliansko).
Hlavným cieľom rokovania bolo vyhodnotenie zberu dát krajín EÚ vrátane SR za oblasť:
Soil Organic Carbon, Soil Erosion, Contaminated sitesa stanovenie ďalšieho postupu.
Dostupnosť a archivácia: iwww.sazp.sk – správy zo ZSC, tiež správa zo ZSC na CD v archíve SAŽP.“

Výstup 7: Príprava projektu: „Osveta, práca s verejnosťou ako
podpora pri riešení environmentálnych záťaží“ z OPŽP (výzva
OPŽP -PO4-11-2) v rámci prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo,
operač. Cieľ 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží
vrátane ich odstraňovania

SGPZ

CEI

„Návrh projektu s upraveným názvom „Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites“ bol
spracovaný a následne aj schválený (15.11.2012). V súčasnosti sa pracuje na podrobnom vypracovaní projektu.
Dostupnosť a archivácia: návrh projektu a jeho schválenie na CD v archíve SAŽP.“

SEHR

CEI

II. Prevencia a náprava environmentálnych škôd
2

Prevencia a náprava environmentálnych škôd - Implementácia smernice 2004/35/ES a zákona NR SR č. 359/2007 Z.z.
Anotácia: Implementácia zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd je pokračovaním úloh SAŽP pre MŽP SR, SEHR.
Zavedenie zákona do praxe vyžaduje sprístupňovanie údajov o
environmentálnych škodách. Súčasťou úlohy budú: prevádzkovanie IS, systematický zber údajov o EŠ a poskytovanie informácií v
súlade s § 20 zákona č. 359/2007 Z.z., príprava podkladov pre
správu o implementácii Smernice ELD pre EK, návrh programu
prevencie a nápravy, návrh kritérií závažnosti pre posúdenie EŠ,
informovanie prevádzkovateľov a dotknutých orgánov ŠS a konzultačná činnosť

SEHR

CEI

x

Stav plnenia úlohy (popis): Jednotlivé úlohy boli plnené priebežne 1špec.pracovníkom pre EŠ. Väčšina z nich
bude pokračovať aj v r. 2013. Nad rámec úlohy boli 2 požiadavky MŽP SR - správa pre EK na bilaterálne stretnutie
SR a EK DG ENV v Bruseli o implementácii sm.ELD v SR a vypracovanie dotazníka pre EK DG ENV na 11. stretnutie čl.štátov EÚ. Záverečná správa bola gestorovi - SEHR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty
18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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/ Odbor SAŽP
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/ Odbor MŽP SR
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Dosiahnutie súladu legislatívy SR s legislatívou EÚ v oblasti
environmentálnej zodpovednosti prevádzkovateľov za environmentálne škody (EŠ), zlepšenie ochrany ŽP prevenciou a nápravou
v mieste poškodenia. Zlepšenie uplatňovania zákona do praxe
usmerneniami o hodnotení EŠ a programom prevencie a nápravy.
Zlepšenie súčinnosti a informovanosti zainteresovaných.

SEHR

CEI

Užívatelia výstupov: EK (ELD), MŽP SR, štátna správa ŽP,
dotknuté orgány rezortu pôdohospod., reg. úrady verejného zdravotníctva, prevádzkovatelia, poisťovne, verejnosť

SEHR

CEI

Úloha splnená.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 1: Návrh kritérií závažnosti - spracovanie analytického materiálu pre štátnu správu a pre prevádzkovateľov za oblasť hodnotenia
a posudzovania vzniku environmentálnych škôd

SEHR

CEI

„Rozpracovanie analytického materiálu s návrhom kritérií pre závažnosť poškodenia siete NATURA 2000: analýza
legislatívnych zmien v z. č. 543/2002 Z.z. o OPaK a metodickej príručky EK k článkom 6. 3 a 6.4 smernice o biotopoch vo vzťahu k NATURA2000. Návrh kritérií pre vznik EŠ v územiach NATURA - analytický materiál (neukončený z dôvodu zníženia personálnych a finančných kapacít)
Požiadavky EK - Vypracovanie odpovedí do dotazníka pre EK DG ENV na 11. stretnutie čl.štátov EÚ o vykonávaní smernice 2004/3 5/EC EPa R v súlade s článkom 18 ods 1) a Príloha VI ELD na stretnutie čl. št.30.5.2012
v Bruseli, prípady EŠ relevant. k ELD, dostupnosť informácií - máj 2012, uloženie MŽP SR, EK, vypracovaná
a predložená správa pre EK na bilaterálne stretnutie SR a EK DG ENV v Bruseli o implementácii sm.ELD v SR
(z.č.359/2007 Z.z.),fin. krytie prev. v SR - zmeny od r.2009, prípady environmentálne škody, webstránka EŠ,
zabezpečenie finančného krytia na úrovni SR a právne ustanovenia zákona - december 2012, uloženie MŽP SR
a EK.“

Výstup 2:Program prevencie a nápravy environmentálnej škody návrh štruktúry a obsahu dokumentu

SEHR

CEI

„Program prevencie a nápravy environmentálnej škody. Štruktúra – text, schémy, mapové prílohy a scenáre rizík.
Obsah – účel spracovania, požiadavky legislatívy, všeobecné údaje o prevádzke, environ. audit prevádzky, definovanie postupov pri prevencii a náprave, prílohy. Dostupnosť výstupov-pracov. SAŽP.“

CEI

„Usmernenie pre stanovenie jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č.359/2007 Z.z.o prevencii a náprave
EŠ pre ŠS (KÚŽP, ObÚŽP a SIŽP)týkajúce sa finančného krytia zodpovednosti za EŠ (podľa §13). Seminár pre
poisťovňu (Allianz-poistný produkt pre MaS podniky) - 12.6.2012 Bratislava, prezentácia o fin. krytí podľa zákona.
Podklady pre stretnutie SLASPO (Slov. asociácia poisťovní) s RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov) o poistnom
trhu a produktoch pre EŠ,§13 - máj 2012.“

CEI

Konzultácie pre MŽP SR, KUŽP, OÚŽP,SIŽP, poisťovne , prevádzkovateľov, advokátske kanc., poradensko-konzultačné spol. (cca 250) vo vzťahu k zaradeniu prevádzkovateľov, povinnému fin. krytiu, poistným produktom ,
hodnoteniu rizík. Informačná činnosť: prezentácia v 8 krajoch SR -3.4.,18.4.,19.4.,17.5.,18. 5.,17.9,18.9.2012
„IS environment. škody - oznámenie „ na inform. seminároch Env. záťaže,ktoré sa konali pre ŠS ŽP v rámci projekt
Dobudovanie IS EZ, 2 prezentácie 26.4.2012 v B.B. pre prevádzkovateľov, SIŽP, ŠS „Environmentálne škody,
Zákon č. 359/2007 Z.z.“ a 13- fin. krytie zodpovednosti za EŠ - zákon č. 359/2007 Z. z.“ v rámci odborného
seminára „Zodpovednosť prevádzkovateľa za environmentálnu škodu – nové povinnosti podľa zák. č. 359/2007
Z.z. “, prezentácia 24.5.2012 v KE -“Zodpovednosť prevádz. za EŠ, nové povinnosti od 1.7.2012“ - odb. seminár
pre prevádzkovateľov SIŽP, ŠS, dostupné na: www.enviroportal.sk

Výstup 3:Návrh procesu finančného krytia EŠ v súlade s požiadavkami EK a zákona (§13)

Výstup 4: Konzultačná a informačná činnosť za oblasť environmentálnych škôd pre úrady ŽP, SIŽP a prevádzkovateľov

SEHR

SEHR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 5: Prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PaNEŠ (§ 20
zákona č. 359/2007 Z.z. )
a) zhromažďovanie údajov o BHEŠ a EŠ
b) napĺňanie údajov on-line do IS PaNEŠ a ich publikovanie
c) aktualizácia architektúry IS na základe skúseností z pilotnej prevádzky
d) úprava grafického rozhrania web aplikácií
e) dobudovanie administrátorskej back-office aplikácie
f) výmena informácií v relevant. prípadoch EŠ medzi SR a ČR

SEHR

CEI

„Systematický zber údajov o EŠ : - oslovovací list pre 46 OÚŽP a 5 inšpektorátov SIŽP - zhromažďovanie údajov
o BHEŠ a EŠ a vyhodnotenie. - zisťovanie a vyhodnotenie finančného krytia prevádz. v SR - plnenie povinností
podľa §13 zákona, e-formulár oznámenia pre napĺňanie údajov on-line do IS PaNEŠ, architektúra IS - úpravy textových polí pri názvoch a adresách organizácií, vytvorené nové textové polia v datovej štruktúre, grafické rozhrania
web aplikácií : vytvorenie web stránky, vytvorenie modulu pre autorizovaný prístup Oznámenia na web stránke,
dobudovanie administrátorské back-office aplikácie - doprogramovanie funkcionality editora číselníkov. Dostupné
na: www.enviroportal.sk.“

Výstup 6: Aktualizovanie webstránky Enviškody
a) zverejňovanie aktualizovanej legislatívy
b) aktualizovanie adresárov príslušných a dotknutých úradov
c) doplnenie databázy prevádzkovateľov
d) sprístupňovanie prípadov EŠ v štátoch EÚ a vo svete
e) vytvorenie anglickej mutácie Oznámenia on-line v IS PaNEŠ

SEHR

CEI

„Aktualizovaná web stránka: - priebežne aktualizovaná súvisiaca legislatíva, aktualizované adresáre úradov, aktualizované adresáre prevádzkovateľov, doplnená databáza prevádzkovateľov (ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo),
vytvorená AJ mutácia Oznámenia on-line v IS PaNEŠ Dostupné na: www.enviroportal.sk“

SSPTUR

CPPEZ

x

Stav plnenia úlohy (popis): Úloha bola plnená priebežne počas r. 2012. Ide o úlohu dlhodobého charakteru.
Úloha bola plnená v súčinnosti so zástupcom riadiaceho odboru MŽP SR, boli priebežne zapracovaváné požiadavky a pripomienky zo strany MŽP SR. V rámci Environmentálnej regionalizácie SR boli podľa požiadaviek a usmernení MŽP SR zaradené nové hodnotenia, či už analytické alebo syntézové. V rámci toho bolo spracovaných niekoľko
návrhov nových syntézových hodnotení v GIS. V rámci časti BEISS boli priebežné získavané podklady pre aktualizáciu databázy, priebežne boli robené korekcie web portálu - www.beiss.sk. Výstupy boli zrealizované. Záverečná
správa z úlohy a výstupy boli gestorovi SSPTUR odovzdané dňa 22.01.2013.

III. Environmentálna regionalizácia
3

Aktualizácia environmentálnej regionalizácie SR a BEISS
Anotácia: Environmentálna regionalizácia predstavuje integrovaný
prístup k hodnoteniu stavu ŽP, zahrňuje analýzu stavu jednotlivých
zložiek ŽP, pôsobenia rizikových faktorov, výber relevantných
charakteristík pre prierezové vyjadrenie stavu ŽP. Úloha vyplýva
z implementácie schváleného Rozpracovania Programového
vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MŽP SR na roky 2010 - 2014
(Uzn. OPMŽP SR zo 4.11.2010, úloha p.č. 66. „Aktualizácia environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky“).
Práce v r. 2011 budú zamerané na aktualizáciu analytických máp a syntéz, návrhy nových hodnotení, zabezpečovania relevantných podkladov pre ďalší cyklus aktualizácie
vymedzenia regiónov 1., 2. a 3. environmentálnej kvality.
V r. 2011 bude prebiehať aktualizácia údajových databáz web
aplikácie IS BEISS podľa stanoveného harmonogramu aktualizácie dát. Budú vykonávané korekcie web aplikácie, ktoré vyplynú z
požiadaviek a pripomienok užívateľov aplikácie.

SSPTUR

CPPEZ

Cieľ: Aktualizácia analytických a syntetických celoslovenských
mapových výstupov za jednotlivé zložky ŽP a rizikové faktory
Meodika hodnotenia regiónov 1. a 2. kvality
Prehľad a prístup k informáciám o environmentálnych i všeobecných charakteristikách na úrovní obcí prostredníctvom webportálu

SSPTUR

CPPEZ

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Užívatelia výstupov:
MŽP SR, organizácie rezortu MŽP SR, úrady ŽP, samospráva,
verejnosť

SSPTUR

CPPEZ

Úloha splnená.

Výstup 1: prehľad dostupných údajov na r. 2012, aktuálne dáta
ako podklad pre aktualizáciu mapových výstupov

SSPTUR

CPPEZ

„Priebežne podľa dostupnosti počas roka boli zabezpečované podklady pre tvorbu mapových výstupov a jednotlivých databáz pre BEISS.“

Výstup 2: súbor analytických a syntetických mapových výstupov za
zložky ŽP a rizikové faktory, tabuľkové a mapové prehľady

SSPTUR

CPPEZ

„Spracované mapové výstupy, vrátane tabuľkových prehľadov, archivované v CPPEZ a odovzdané v tlačenej aj v
elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 3: metodika hodnotenia,
návrh štruktúry dokumentu

SSPTUR

CPPEZ

„Spracovaný návrh metodiky hodnotenia, archivovaný v CPPEZ a odovzdaný v tlačenej aj v elektronickej forme na
CD gestorovi.“

Výstup 4:
a) harmonogram aktualizácie pre r. 2012
b)prehľad aktuálnych údajov za jednotlivé ukazovatele

SSPTUR

CPPEZ

„Spracovaný harmonogram je prílohou záverečnej správy úlohy, archivovaný na CPPEZ, odovzdaný v tlačenej aj v
elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 5: spracovaná databáza údajov

SSPTUR

CPPEZ

„Spracovaná databáza údajov pre BEISS (excel tabuľky, vybrané ukazovatele sú spracované aj vo forme mapových
výdtupov), archivovaná na CPPEZ, vybrané ukážky aktualizovanej databázy kvôli rozsahu zaradené do záverečnej
správy a odovzdané v elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 6:
a) up -date dát
b) prevádzka webportálu

SSPTUR

CPPEZ

„Prevádzka a priebežné korekcie www stranky www.beiss.sk v súčisnnosti s CEI Banská Bystrica.“

SSPTUR

CEI

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

IV. Environmentálne spravodajstvo
4

Indikátorové hodnotenie životného prostredia podľa DPSIR
štruktúry
Anotácia: Systematická analýza, sledovanie a hodnotenie
indikátorov ŽP (za ovzdušie, vodu, pôdu, biotu, odpady, zdravie a
ŽP, rizikové faktory v ŽP, ekonomické nástroje v ŽP) pre potreby
národných i medzinárodných organizácií (EK, EUROSTAT, EEA,
OECD); aktualizácia dátovej základne existujúcich indikátorov,
doplnenie nových indikátorov a ich hodnotenie; aktualizácia spoločnej evidencie právnych predpisov a strategických dokumentov za
jednotlivé zložky a faktory ŽP.

SSPTUR

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis):
Každý riešiteľ za svoju oblasť aktualizoval:
- zoznam indikátorov podľa potreby a dostupnosti údajov, indikátory k poslednému dostupnému roku (2011),
právne predpisy a strategické dokumenty, s výstupmi na Enviroportáli.
Bola spracovaná tiež elektronická verzia brožúry o stave a trendoch vývoja ŽP v období rokov 2000–2010. Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Cieľ: Cieľom tejto úlohy je predkladať laickej, odbornej verejnosti
aj verejným činiteľom včasné, cielené a relevantné informácie o
indikátoroch hodnotiacich ŽP prostredníctvom metodológie tzv.
integrovaného environmentálneho hodnotenia ŽP rozpracovanej
OECD a EEA, založenej na príčinno-následnej (kauzálnej) súvislosti
medzi stavom a trendmi vývoja ŽP, tlakmi na ŽP, realizovanými
opatreniami na nápravu tohto stavu a o následkoch vyplývajúcich z
aktuálneho stavu ŽP na zdravie človeka, diverzitu, kvalitu a funkčnosť ekosystémov a na vývoj tzv. kumulatívnych environmentálnych
problémov (DPSIR model).
Jedným z cieľov je aj vydanie malorozmerovej (A5, resp. A6)
SSPTUR
prehľadnej publikácie-brožúry o stave a trendoch vývoja ŽP v SR v
uplynulom desaťročí (2000–2010) v SJ, príp. AJ, vo forme a rozsahu zodpovedajúcej štandartom vo vyspelých krajinách EÚ (typu
„Environment in your pocket“). Tlač predmetnej brožúry vychádza z
absencie podobných materiálov, a teda z potreby príprav globálnych prezentačných publikácií o životnom prostredí Slovenska na
informačné účely, ako aj propagačné účely SAŽP a MŽP SR.
Výstupy tejto úlohy spolu s úlohou PHÚ „Správa o stave ŽP SR v
roku 2011 budú predstavovať hlavné produkty explicitne vyplývajúce pre MŽP SR zo zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. – publikovanie Správ o stave ŽP SR.

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, výskumné ústavy, univerzity,
študenti stredného/vysokého školstva, mimovládne organizácie,
masmédiá, odborná aj laická verejnosť

SSPTUR

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Databáza aktualizovaných indikátorov ŽP na Enviroportáli

SSPTUR

CEI

„Zrevidovaný zoznam aktuálnych sád indikátorov podľa tém, doplnené boli nové aktuálne indikátory v štruktúre
DPSIR reťazca, následne boli jednotlivými gestormi aktualizované samotné indikátory za príslušné oblasti gestorstva:
- Výstup: http://www1.enviroportal.sk/indikatory/schema.php?schema=32
Údaje sú archivované na CD.“

CEI

„Spracovaná elektronická verzia brožúry o stave a trendoch vývoja ŽP v období rokov 2000–2010 v SJ, vystavená
na Enviroportál: http://www1.enviroportal.sk/spravy-zp/detail?stav=50
Vydanie tlačenej verzie brožúry, vrátane mutácie v AJ, bolo od začiatku úlohy nastavené a podmienené schválením
finančných prostriedkov na tento účel prostredníctvom podaného projektu na Envirofond. Z dôvodu neschválenia
projektu nebola táto časť výstupu realizovaná.“

CEI

„Zaktualizované zoznamy právnych prespisov (aj s anotáciami) a strategických dokumentov za príslušné oblasti
zložiek a faktorov ŽP:
- zoznamy právnych prespisov - http://enviroportal.sk/dokumenty-1/pravne-predpisy
- zoznamy strategických dokumentov - http://enviroportal.sk/dokumenty-1/dokumenty“

Výstup 2: Vydanie malorozmernej farebnej brožúry o stave a trendoch vývoja ŽP SR v rokoch 2000-2010 v SJ, príp. AJ o rozsahu
cca 70 strán vo formáte A5, resp. A6 – 1 000 ks

Výstup 3: Aktualizovaná evidencia právnych predpisov a strategických dokumentov za jednotlivé zložky a faktory ŽP na Enviroportáli

SSPTUR

SSPTUR
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Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných odvetví ekonomických činností na životné prostredie a implementácie
environmentálnych aspektov do sektorových politík

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis):
Prebehla aktualizácia zoznamu sektorových indikátorov na základe analýzy vývoja v sektore, v 2. polroku prebehol zber údajov a informácií, ich spracovanie a následná aktualizácia indikátorov na Enviroportál. Gestori za svoje
oblasti priebežne monitorovali vývoj politík analýzou stránok EK, EEA, OECD, EUROSTAT za jednotlivé oblasti,
rovnako bol mapovaný vývoj sektorových politík na národnej úrovni. Podľa vývoja pravidelne bola aktualizovaná
databáza dokumentov sektorových politík medzinárodného a národného charakteru na stránke Enviroportál, gestori
priebežne aktualizovali evidenciu právnych predpisov za jednotlivé sektory na stránke Enviroportál v súlade s ich
oficiálnym zverejňovaním. Bol vykonaný zber údajov a informácií a následne príprava dostupných podkladov pre
aktualizáciu šiestich sektorových správ v roku 2013. Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná
prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne
dňa 31.1.2013.

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 v SR kontinuálne hodnotenie vplyvu sektorov
ekonomických činností na životné prostredie formou indikátorov a
správ ako aj stavu implementácie environmentálnych aspektov do
sektorvých politík.

SSPTUR

CEI

Cieľ: Zabezpčenie pravidelného hodnotenia vplyvu sektorov
ekonomických činností na životné prostredie v SR v spolupráci s
príslušnými rezortami a tým vytvorenie podkladov pre hodnotenie
plnenia prijatých stratégií a programov ako aj odpočtovania úloh
súvisiacich so životným prostredím, ktoré má v politikách prirezový
charakter.

SSPTUR

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, dotknuté ekonomické rezorty,
príslušné odborné organizácie, výskumné ústavy, univerzity, mimovládne organizácie, odborná aj laická verejnosť

SSPTUR

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Elektronická verzia aktualizovaných sektorových indikátoSSPTUR
rov na Enviroportáli

CEI

„Aktualizované sektorové indikátory sú vystavené na stránke Enviroportálu:
http://www1.enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=163“

Výstup 2: Prehľad aktuálnych právnych a strategických predpisov,
dokumentov na Enviroportáli

SSPTUR

CEI

„Aktualizovaná databáza strategických dokumentov a právnych predpisov je spracovaná na stránke Enviroportálu:
http://www.enviroportal.sk/dokumenty-1/pravne-predpisy
http://www.enviroportal.sk/dokumenty-1/dokumenty“

Výstup 3: Podklady na aktualizáciu 6 sektorových správ (poľnohospodárstvo a ŽP, energetika, doprava, priemysel, cestovný ruch,
lesné hospodárstvo)

SSPTUR

CEI

„Čiastkové podklady k príprave sektorových správ (2013) sa nachádzajú u jednotlivých gestorov ako rozpracované
aktualizácie príslušných správ.“

6

Hodnotenie a aktualizácia indikátorov environmentálneho
piliera TUR v SR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis):
Každý riešiteľ aktualizoval príslušné indikátory podľa posledne dostupných údajov. Indikátory sú zverejnené na web
stránke Enviroportálu: http://www1.enviroportal.sk/indikatory/schema.php?schema=33
Pravidelne bol aktualizovaný aj vývoj týkajúci sa TUR a stratégie Európa 2020, ktorý je zverejnený na uvedenej web
stránke Enviroportálu. Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej
pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Anotácia: Vo väzbe na uplatňovanie princípov TUR v podmienkach
SR je potrebná:
– aktualizácia informačnej základne súboru ukazovateľov environmentálneho piliera TUR,
– permanentné zapracovávanie zmien súvisiacich s vývojom TUR a
stratégie Európa 2020 v SR, v nadväznosti na prijatú pozíciu SR k
stratégii Európa 2020.

SSPTUR

CEI

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

SSPTUR

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, klienti na www stránke enviroportal.sk, odborní pracovníci orgánov štátnej a verejnej správy

SSPTUR

CEI

Úloha splnená.

CEI

„• Aktualizované súbory indikátorov v jednotlivých pilieroch (so zapracovaním posledných dostupných údajov) sú
vystavené na Enviroportáli: http://www1.enviroportal.sk/indikatory/schema.php?schema=33
• Celkovo je vystavených 92 indikátorov (9 – sociálny pilier TUR, 66 – environmentálny pilier TUR, 14 – ekonomický pilier TUR, 3 – inštitucionálny pilier TUR).“

Výstup 1: Aktualizovaná databáza indikátorov environmentálneho
piliera a súvisiacich indikátorov TUR na Enviroportáli
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

SSPTUR

Výstup 2: Indikátorové vyhodnotenie vývoja procesu Rio+20 v
podmienkach SR (vrátane CD verzie)

SSPTUR

CEI

„Z dôvodu skrátenia finančných prostriedkov na úlohu a po konzultáciách s OEP SEPZEUL (Dr. Klinda) bol výstup
týkajúci sa indikátorového vyhodnotenia vývoja procesu Rio+20 v podmienkach SR (vrátane CD verzie) zrušený.
Plánovaný výstup bol iniciatívou SAŽP prispieť svojím hodnotením k výročiu procesu RIO+20. Táto však bola zo strany MŽP SR vyhodnotená ako irelevantná a teda sa od nej odstúpilo. Nenaplnenie tohto čiastkového výstupu nemá
ale žiadny dopad na splnenie danej úlohy s ohľadom na jej hlavný cieľ.“

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v
roku 2010 - anglická verzia

SSPTUR

CEI

x

Anotácia: Anglická mutácia správy pozostáva zo skrátenia a úpravy slovenskej verzie Správy o stave ŽP v SR v roku 2010, následne
jej prekladu, konečných úprav, vystavenia na web, vydania na CD,
resp. v printovej podobe.

SSPTUR

CEI

Cieľ: Spracovanie a vydanie Správy o stave životného prostredia
SR v roku 2010 v angl. jazyku

SSPTUR

CEI

Stav plnenia úlohy (popis):
Úloha bola splnená vydaním anglickej verzie Správy o stave ŽP v SR 2010 na CD a tiež jej vystavením v elektronickej forme na Enviroportál. Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Užívatelia výstupov:
(a) pre zastupiteľstvá a diplomatické misie SR v zahraničí, zahraničný diplomatický zbor akreditovaný v SR,
(b) pre predstaviteľov MŽP SR a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy, pracovníkov odborných organizácií rezortu ŽP
plniacich špecifické pracovné úlohy v oblasti ŽP pri rôznych
medzinárodných inštitúciách a organizáciách (OECD, EK, EP, DG,
EEA a pod.)
(c) pre účely poskytovania propagačných materiálov pri zahraničných cestách, resp. návštevách spomínaných subjektov.
Elektronické verzie týchto dokumentov budú dostupné na www
stránke MŽP SR a SAŽP a budú určené na podporu EN mutácií
www verzií týchto stránok určených pre širokú domácu i zahraničnú, bližšie nešpecifikovanú verejnosť.

SSPTUR

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Anglická verzia Správy o stave ŽP v SR 2010 publikovaná na web stránke Enviroportálu, SAŽP a MŽP SR

SSPTUR

CEI

„Anglická verzia Správy o stave ŽP v SR 2010 bola publikovaná na web stránke Enviroportálu: http://www1.enviroportal.sk/spravy-zp/detail?stav=51
Na web stránkach SAŽP a MŽP SR sú uvedené odkazy na stránku Enviroportálu s predmetnou správou.“

Výstup 2: CD verzia správy (500 ks)

SSPTUR

CEI

„Správa bola vydaná na CD v náklade 500 ks a následne rozdistribuovaná podľa schváleného rozdeľovníka.“

Výstup 3: Tlačená verzia správy (500 ks)

SSPTUR

CEI

„Vydanie tlačenej verzie správy bolo od začiatku úlohy nastavené a podmienené schválením finančných prostriedkov na tento účel prostredníctvom podaného projektu na Envirofond. Z dôvodu neschválenia projektu nebol tento
výstup realizovaný.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).
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Zelený rast - monitorovanie a hodnotenie progresu jeho implementácie v podmienkach SR (vrátane SCP a RE)

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR

CEI

x

Anotácia: Zelený rast (zelená ekonomika) predstavuje cestu podpory ekonomického rastu a rozvoja a zároveň ochranu prírodných
zdrojov, aby sme mohli naďalej využívať prostriedky a environmentálne služby, od ktorých závisí naša prosperita. Preto je potrebné podporovať investície a inovácie, ktoré budú základom pre
udržateľný rast a umožnia vznik nových ekonomických príležitostí.
Sledovanie pokroku smerom k zelenému rastu vychádza zo skupín
ukazovateľov, ktoré popisujú a sledujú zmeny v nasledujúcich
oblastiach: (i) produktivita vo využívaní environmentálnych statkov
a prírodných zdrojov; (ii) základňa prírodných zdrojov; (iii) environSSPTUR
mentálne rozmery kvality života; (iv) politické reakcie a ekonomické
príležitosti. Pre každú z týchto skupín jel navrhnutý zoznam ukazovateľov. Zároveň na úrovni EÚ problematika využívania prírodných
zdrojov predstavuje neoddeliteľnú súčasť procesu tzv. integrácie
environmentálnej politiky, vyvolaného Cardiffským procesov a
vyjadreného cez závery summitov Rady EÚ z Lisabonu a Goteborgu do prijatia 6. Environmnetálneho akčného program (6EAP) EÚ
a Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ (SDS EU) Stratégie
Zeleného rastu. Efektívne využívanie zdrojov
je taktiež jednou z tém stratégie Európa 2020.

CEI

Indikátory týkajúce sa využívania prírodných zdrojov sa postupne
začleňujú do súboru EEA indikátorov, ako aj indikátory charakterizujúce SCP z čoho pre SR ako členskú krajinu vyplýva reportingová povinnosť, podobne ako to je aj na úrovni OECD. Problematika
pokroku dosiahnutého v oblasti štúdia materiálových tokov a
využívania prírodných zdrojov na národnej úrovni sa stáva predmetom vyhodnocovania (dotazník) - odpočtovaného zástupcami krajín
OECD a Eurostatu. V rámci úlohy bude zostavená sada indikátorov
sledujúcich a hodnotiacich pokrok v implementácii stratégie GG v
podmienkach SR, ako aj aktualizovaná a rozšírená sada indikátorov charakterizujúcich ako využívanie prírodných zdrojov vrátane
udržateľnej spotreby a výroby. Zároveň budú v spolupráci s ŠÚ SR
aktualizované vybrané indikátory MT.
Cieľ: Naplnenie vybraných indikátorov, ktoré budú monitorovať progres v implementácii GG, indikátorov udržateľnej spotreby a výroby
SSPTUR
a efektivity zdrojov, slúžiacich k plneniu reportingových povinností
vyplývajúcich z členstva SR v EEA a OECD.

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): V spolupráci so pracovníkmi COHEM boli na www.enviroportal.sk aktualizované
jednotlivé indikátory týkajúce sa problematiky udržateľnej spotreby a výroby. Po zaslaní údajov zo ŠÚ SR (dotazník
Eurostatu) boli hlavným riešiteľom úlohy na www.enviroportal.sk aktualizované indikátory EW-MFA a zároveň bol
posúdený ich vývoj. Bol prehodnotený súbor vybraných indikátorov zeleného rastu v SR (posúdenie ich vhodnosti
použitia v rámci SR, dostupnosť údajov a pod.) a vytvorený konečný národný súbor indikátorov GG. V nadväznosti
na tieto práce gestori za jednotlivé oblasti spracovali indikátory v doterajšej štruktúre indikátorov a vystavili ich na
www.enviroportal.sk. Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej
pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Užívatelia výstupov: MŽP SR, EEA, OECD, Eurostat (v spolupráci
SSPTUR
so ŠÚ SR) a odborná a laická verejnosť

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Revízia a aktualizácia indikátorov MT vo väzbe na vývoj v
rámci OECD a EEA

SSPTUR

CEI

„Sktualizovaný súbor indikátorov SCP - vystavený na Enviroportáli: http://www1.enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=543“

Výstup 2: Revízia a aktualizácia sady indikátorov charakterizujúcich využívanie prírodných zdrojov vrátane udržateľnej spotreby a
výroby

SSPTUR

CEI

„Indikátory RE aktualizované - vystavené na Enviroportáli: http://www1.enviroportal.sk/indikatory/schema.php?schema=32

Výstup 3: Spracovanie indikátorov zeleného rastu v podmienkach SR

SSPTUR

CEI

„Spracovaná národná sada indikátorov Zeleného rastu - vystavená na Enviroportáli: http://www1.enviroportal.sk/
indikatory/schema.php?schema=32“

IT podpora systému hodnotenia a sprostredkovania informácií o životnom prostredí

SSPTUR
OI

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis):
V rámci úlohy bol realizovaný prieskum trhu a existujúcich software riešení, kde bolo otestované jedno riešenie od
partnerskej organizácie CENIA, prebehla analýza a dokumentácia procesov, kde boli popísané všetky procesy súvisiace s výkonom agendy „“Indikátory ŽP““, bola stanovená metodológia popisu štruktúry údajov všetkých formulárov
pre zber údajov - metóda „“Údajových skladov““, bol spracovaný zoznam indikátorov s opísaním ich štruktúry podľa
zvolenej metodológie a tiež bol vyvinutý údajový model, ktorý je zachytený v ERD diagrame. Záverečná správa bola
gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha
záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Anotácia: Zabezpečenie prevádzky IS indikátorov a správ ŽP na
Enviroportáli. Úlohou je návrh, tvorba a správa environmentálnych databáz, ako aj klientských aplikácií, pomocou ktorých sa
zabezpečuje zber, editácia a prezentácia príslušných údajov, resp.
indikátorov a správ. Takýto prístup by zlepšil a zefektívnil súčasné
procesy, ako aj zabezpečil uživateľsky prijateľnejšiu a funkčne
rozšírenejšiu ponuku na dopyt po informáciách z oblasti ŽP.

SSPTUR
OI

CEI

Cieľ: Zabezpečenie funkcionality systému zberu, spracovania,
uloženia, publikovania a sprístupňovania údajov a informácií o ŽP.
Poskytovanie informatickej a technickej podpory k tvorbe a prezentácii jednotlivých environmentálnych indikátorov a správ.

SSPTUR
OI

CEI

Užívatelia výstupov:
(a) pre pracovníkov SAŽP spracuvávajúcich rôzne údaje ŽP
(b) pre predstaviteľov MŽP SR a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy, pracovníkov odborných organizácií rezortu ŽP
(c) pre inštitúcie EÚ (napr. EEA, ...)
(d) pre širokú domácu odbornú i laickú verejnosť

SSPTUR
OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Dokumenty prieskumu a analýz procesov a zdrojov,
návrh a pilotná verzia databázového a informačného systému pre
indikátory a správy ŽP

SSPTUR
OI

CEI

„Spracovaná analýza a návrh štruktúry IS:
- súbor „Analyza_2012.doc“ - obsahuje popis as-is analýzu IS Indikátory, report o testovaní systému ISSaR, doménový model a návrh architektúry
- súbor „Indikatory-struktura_2012.xls“ - obsahuje zoznam indikátorov a jednotný opis ich logickej štruktúry (podľa
konceptu údajových dimenzií)“

Výstup 2: Model IS

SSPTUR
OI

CEI

„Vyvinutý údajový model, ktorý je zachytený v ERD diagrame a ktorý obsahuje UML diagramy (súbor „is-indikatory.
eap“ - zdrojový súbor projektu Enterprise Architect)“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).
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Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v
roku 2011

SSPTUR

CEI

x

Anotácia: Spracovanie Správy o stave životného prostredia SR v
roku 2011

SSPTUR

CEI

Cieľ: Spracovanie textov Správy o stave životného prostredia SR v
roku 2011, ich odsúhlasenie a následná tlač publikácie vrátane CD

SSPTUR

CEI

Užívatelia výstupov: Výstupy v tlačenej a elektronickej forme
budú určené: pre predstaviteľov MŽP SR a ostatných ústredných
orgánov štátnej správy, pracovníkov odborných organizácií rezortu
ŽP ako aj iných rezortov, pre odbornú i laickú verejnosť

SSPTUR

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Spracovanie textového návrhu Správy

SSPTUR

CEI

„Textový návrh Správy bol spracovaný v stanovenom termíne.“

Výstup 2: Spracovanie Správy do podkladu pre tlač

SSPTUR

CEI

„Správa do podkladu pre tlač bola spracovaná v stanovenom termíne.“

Výstup 3: Tlač Správy, spracovanie CD

SSPTUR

CEI

„Správa v tlačenej forme + CD bola vydaná k termínu 15.12.2012 a distribuovaná podľa schváleného rozdeľovníka..
Zároveň je prístupná v elektornickej forme na http://www1.enviroportal.sk/spravy-zp/detail?stav=52.“

Zabezpečenie plnenia reportingových povinností, vyplývajúcich z členstva SR v EÚ

SSPTUR

CEI

x

Anotácia: Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je
plnenie reportingových povinností voči Európskej komisii, vyplývajúcich z platnej legislatívy EÚ. SAŽP je poverená MŽP SR koordináciou prác na zabezpečení týchto povinností za oblasť ŽP. Súčasťou
tejto úlohy je zabezpečovanie účasti na rokovaniach pracovných
výborov a skupín činných v rámci EK v tejto oblasti, koordinácia
spracovania čiastkových úloh v rámci príslušných zodpovedných
organizácií, podľa potreby spracovávanie podkladov pre finálne
výstupy, úprava a kontrola finálnych výstupov, evidencia odoslaných správ na EK.

SSPTUR

CEI

Cieľ: Permanentná aktualizácia reportingových požiadaviek SR.
Spracovanie a zaslanie správ požadovaných v roku 2011 na EK.
Zabezpečenie aktívneho členstva SR v relevantných výboroch a
pracovných skupinách pri EK. Zabezpečenie aktívneho členstva
SAŽP v pracovných skupinách. Aktualizácia systému na sledovanie
požiadaviek a ich plnenie.

SSPTUR

CEI
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Užívatelia výstupov: EK, EEA, MŽP SR, SAŽP, EK, príslušné
ministerstvá, príslušné odborné organizácie, verejnosť

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Úloha čiastočne splnená.

Výstup 1: Aktualizácia a evidencia reportingových požiadaviek
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SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

CEI

„Do databázy právnych predpisov v roku 2012 zaradených 70 právnych predpisov za podkapitolu 15.10. Životné
prostredie.
Bolo spracovaných 15 nových analýz reportingových požiadaviek a ostané analýzy boli aktualizované podľa potreby.
Databáza reportingových povinností a zoznam právnych predpisov sú archivované na CD nosiči.“

Výstup 2: Správy vypracované v zmysle požiadaviek EK na rok
2011, ich evidencia a sprístupnenie

SSPTUR

CEI

„V roku 2012 bola zabezpečená koordinácia prác a celkovo bolo na EK predložených 46 správ z toho:
21 v podkapit. 15.10.20.30 (ovzdušie), 10 v podkapit. 15.10.30.30 (odpady - z toho 1 riešená v rámci úlohy č.
23), 10 v podkapit. 15.10.20.20 (voda - riešených v rámci úlohy č. 12), 3 v podkapit. 15.10.20.50 (chem. látky
- z toho 1 riešená v rámci úlohy č. 22), 1 v podkapit. 15.10.20.40 (hluk), 1 v podkapit. 16.20.00.00 (šírenie
informácií - riešená v rámci úlohy č. 32). Z toho SAŽP bola zodpovedná za prípravu a finalizáciu 8 správ (z toho 3
správy boli pripravené v rámci úloh č. 22, 23, 32) a spolupracovalo na príprave a finalizácii 6 správ (z toho 1 správa
riešená v rámci úlohy č. 12).- 21 v podkapit. 15.10.20.30 (ovzdušie), ostatné správy boli pripravené príslušnými
odbornými organizáciami/MŽP SR v zmysle stanovenej zodpovednosti.
V rámci koordinácie reportingového procesu - spracovanie správ a ich predloženie na EK (okrem oblasti Voda) boli
uskutočnené pracovné stretnutia:
týkajúce sa koordinácie zabezpečenia plnenia reportingových povinností v roku 2012 v oblasti Ovzdušie
týkajúce sa koordinácie zabezpečenia plnenia reportingových povinností v roku 2012 v oblasti Odpady
týkajúce sa spracovania správy o programoch na zlepšenie kvality ovzdušia podľa smernice 2008/50/ES.
Predložené správy s príslušnými metainformáciami sú prístupné verejnosti na http://www.sazp.sk/public/index/
go.php?id=654&lang=sk.“

Výstup 3: SK Reportnet

SSPTUR

CEI

„Vzhľadom na redukciu požadovaných finančných prostriedkov nebol výstup zrealizovaný. Nezrealizovanie výstupu
však neovplyvnilo kvalitu zabezpečenia splnenia reportingových povinností voči EÚ v roku 2012.“

Zabezpečenie plnenia reportingových povinností, ktoré SR
vyplývajú z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky ochrany vôd a vodného hospodárstva

SV

CEI

x

Anotácia: Jednou z povinností SR, ako člena Európskej únie,
je plnenie reportingových povinností vyplývajúcich z právnych
predpisov EÚ v oblasti VODA. Súčasťou tejto úlohy je koordinácia
spracovania čiastkových úloh v rámci príslušných zodpovedných
organizácií, podľa potreby spracovávanie podkladov pre finálne
výstupy, úprava a kontrola finálnych výstupov, evidencia odoslaných správ na EK.

SV

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - SV MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej
pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Cieľ: Permanentná aktualizácia reportingových požiadaviek SR v
oblasti VODA. Zabezpečenie aktívneho členstva SR v relevantných
pracovných skupinách pri EK. Zabezpečenie aktívneho členstva
SAŽP v pracovných skupinách pri MŽP SR. Spracovanie a zaslanie
požadovaných správ na EK. Vedenie evidencie odoslaných správ
na EK. Úprava softvéru pre reporting kvality vôd na kúpanie

SV

CEI

Užívatelia výstupov: EK, EEA, MŽP SR, SAŽP, EK, príslušné
ministerstvá, príslušné odborné organizácie, verejnosť

Úloha splnená.
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Príloha č. 1
Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 1: Permanentná aktualizácia reportingových požiadaviek
SR v oblasti VODA

SV

CEI

„Vykonávaná priebežná evidencia nových právnych predpisov EÚ zverejňovaných v systéme Eur-lex (resp. v Official
Journal EU). V roku 2012 v EÚ nebol prijatý nový právny predpis, ktorý by pre SR v rámci pôsobnosti rezortu MŽP
SR špecifikoval nové reportingové povinnosti.
Priebežne aktualizovaná databáza reportingových povinností za oblasť Voda (aktualizácia reportingových termínov a
formátov v zmysle platnej legislatívy EÚ a aktuálnych pokynov Európskej komisie).“

Výstup 2: 2. Koordinácia reportingového procesu za oblasť VODA
v rámci rezortu MŽP SR, MZ SR, MP SR

SV

CEI

„Počet pracovných stretnutí: 5
Počet správ predložených EK: 10
Počet zapojených riešiteľských organizácií: 9 (MŽP SR, VÚVH, SHMÚ, SVP, SAŽP, MPRV SR, VÚPOP, ÚKSUP,
ÚVZ SR)“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Výstup 3: 6. Zabezpečenie aktívneho členstva SR v relevantných
pracovných skupinách pri Európskej komisii (WG D on reporting
under WFD)

SV

CEI

„Účasť na mítingoch WG D: 2x (28.3.2012, 26.9.2012), informovanie o záveroch meetingov členov PS 2 reporting
emailom (napr. správy zo ZSC), informovanie o požiadavkách na prípravu správ (aj iných okrem RSV) predkladaných
EK podľa inštrukcií z meetingov.
Koordinácia pripomienkovanie dokumentov: 3x (1/ GIS a útvary podzemných vôd, 2/ Zefektívnenie repotingu a
monitoringu pre NiD, WFD, SoE, 3/ BluePrint a jej sprievodné dokumenty)“

Výstup 4: 4. Vedenie evidencie odoslaných správ na EK v oblasti
VODA

SV

CEI

„Evidencia odoslaných správ zabezpečená na: na webovej stránka SAŽP a v CDR/Eionet.“

Výstup 5: Úprava softvéru pre zber, spracovanie a vyhodnotenie
údajov pre potreby prípravy správy o kvalite vôd na kúpanie

SV

CEI

„Výstup vzhľadom na výšku pridelených finančných prostriedkov na úlohu nebol zabezpečený. Nesplnený výstup
však nemal dopad na zabezpečenie plnenia reportingových povinností. Spracovanie vstupov do správy bolo zabezpečené manuálnym spôsobom.“

Aktualizovaný akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre obdobie rokov
2003 - 2010 - vyhodnotenie za roky 2007 - 2010

SOPTK

CPPEZ

x

Stav plnenia úlohy (popis): Úloha bola plnená priebežne počas r. 2012. Ide o úlohu trvajúcu niekoľko rokov. Úloha bola plnená v súčinnosti so zástupcom riadiaceho odboru MŽP SR, boli priebežne zapracovaváné požiadavky a
pripomienky zo strany MŽP SR. V priebehu plnenia úlohy boli oslovované relevantné subjekty (organizácie) o zaslanie podkladov pre vyhodnotenie akčného plánu. Podklady boli zasielané prevažne elektronickou formou. Záverečné
vyhodnotenie akčného plánu bolo zaslané riadiacemu odboru SOPTK v novembri 2012. Výstupy boli zrealizované.
Záverečná správa z úlohy a hlavný výstup - „Vyhodnotenie Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu
Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2007 - 2010“ boli odovzdané gestorovi SOPTK dňa
22.01.2013.

Anotácia: Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 1209/2002
k aktualizovanému akčnému plánu pre implementáciu Národnej
stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 2003 - 2010
a implementácie schváleného Rozpracovania Programového
vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MŽP SR na roky 2010 - 2014
(Uzn. OPMŽP SR zo 4.11.2010, úloha p.č. 28 „Stratégia ochrany
biodiverzity v SR do roku 2020“) a záverov Konferencie zmluvných
strán strán Dohovoru o biologickej diverzite v Nagoji 18. - 29.
10.2010

SOPTK

CPPEZ

Cieľ:
a. vyhodnotiť plnenie úloh „Aktualizovaného akčného
plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2003 - 2010“ za roky 2007 - 2010 a
zverejnenie hodnotiacej správy na stránke MŽP SR
b. plnenie záväzkov Slovenskej republiky ako zmluvnej strany
Dohovoru o biologickej diverzite

SOPTK

CPPEZ

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

SOPTK

CPPEZ

Úloha splnená.

SOPTK

CPPEZ

„Je spracovaný harmonogram, tvorí prílohu záverečnej správy k úlohe, archivovaný na CPPEZ, odovzdaný v tlačenej
a elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 2: čiastkové podkladové údaje pre vyhodnotenie Akčného
plánu za roky 2007 - 2010

SOPTK

CPPEZ

„Zaslané podkladové údaje od jednotlivých odborných organizácií sú archivované v CPPEZ Prešov, neboli zaradené
do záverčenej správy ani výstupu, vzhľadom nato, že sú zapracované do výsledného dokumentu - „Vyhodnotenie
Aktualizovaného akčného plánu implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2007
- 2010.“

Výstup 3: Prvá pracovná verzia vyhodnotenia Akčného plánu za
roky 2007 - 2010

SOPTK

CPPEZ

„Je spracovaná pracovná verzia, neola zaradená do záverečnej správy, vzhľadom nato, že do tejto pracovnej verzie
boli zapracované pripomienky a požiadavky SOPTK a táto bola následne upravená do definitívnej verzie.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Užívatelia výstupov: MŽP SR, ŠOP SR
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 1: presný vecný a časový harmonogram spracovania Akčného plánu za roky 2007 - 2010

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 4: definitívna verzia vyhodnoteného Akčného plánu za roky
2007 - 2010

SOPTK

CPPEZ

„Je spracovaná záverečna hodnotiaca správa - o plnení úloh „Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu
Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre obdobie rokov 2003 – 2010“, za obdobie rokov 2007 –
2010, ktorá bola v elektronickej forme odoslaná na MŽP SR v novembri 2012, archivovaná na CPPEZ, odovzdaná v
tlačenej a elektronickej forme na CD.“

Akčný plán pre implementáciu Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre obdobie rokov
2012 - 2020

SOPTK

CPPEZ

x

Stav plnenia úlohy (popis): Do 31. 12. 2012 nebola Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku pre obdobie rokov 2012-2020 prerokovaná a schválená vládou SR, ktorá predstavuje základný východiskový dokument pre vypracovanie Akčného plánu pre obdobie rokov 2012 – 2020. Pokračovanie resp. presun plnenia
úlohy na rok 2013 - prejednaný v novembri 2012 na úrovni riaditeľky odboru medzinárodných dohovorov SOPTK
MŽP SR, schválený presun do PHÚ 2013 listom č. 3739/2012-2.3 (61006/2012). Čiastočne prebiehali prípravné
práce - tvorba tabuľkových podkladov pre relevantné subjekty resp. organizácie. Výstupy boli zrealizované. Záverečná správa z úlohy bola odovzdaná gestorovi - SOPTK dňa 22.01.2013.

Anotácia: Úloha vyplýva z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2012 - 2020 spracovanej v roku 2001,
ktorá vychádza z prvej národnej stratégie ochrany biodiverzity
schválenej uznesením vlády SR č. 231/1997 a následne schválenej NR SR uzn. č. 676/1997. Národná stratégia ochrany biodiverzity sa na Slovensku realizuje akčnými plánmi, ktoré na seba
nadväzujú. Prvý akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie
ochrany biodiverzity na Slovensku bol spracovaný pre obdobie
rokov 1998 - 2010 a schválený uznesením vlády SR č. 515/1998,
aktualizovaný akčný plán pre implementáciu Národnej stratégie
ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 2003 - 2010 bol
schválený uznesením vlády SR č. 1209/2002. Z uznesenia vlády
SR vyplynula aj povinnosľ predkladať vláde SR vyhodnotenie plnenia úloh akčného plánu v trojročných intervaloch. Úloha vychádza
aj zo schváleného „Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády
SR v pôsobnosti MŽP SR na roky 2010 - 2014 (Uzn OPMŽP SR
zo 4.11.2010, úloha č. 28) a záverov Konferencie zmluvných strán
Dohovoru o biologickej diverzite v Nagoji z 18-29.11.2010

SOPTK

CPPEZ

Cieľ:
a. vypracovať „Aktualizovaný akčný plánu pre implementáciu
Národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2012 - 2020“
b. plnenie záväzkov Slovenskej republiky ako zmluvnej strany
Dohovoru o biologickej diverzite

SOPTK

CPPEZ

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

SOPTK

CPPEZ

Úloha nesplnená.

SOPTK

CPPEZ

„Výstup nezrealizovaný z dôvodu neschválenia Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku
pre obdobie rokov 2012-2020 do vládou SR.“

Výstup 2: čiastkové podkladové údaje pre spracovanie Akčného
plánu pre obdobie rokov 2012 - 2020

SOPTK

CPPEZ

„Výstup nezrealizovaný z dôvodu neschválenia Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku
pre obdobie rokov 2012-2020 do vládou SR.“

Výstup 3: Prvá pracovná verzia Akčného plánu pre obdobie rokov
2012 - 2020

SOPTK

CPPEZ

„Výstup nezrealizovaný z dôvodu neschválenia Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku
pre obdobie rokov 2012-2020 do vládou SR.“

Výstup 4: definitívna verzia Akčného plánu pre obdobie rokov
2012 - 2020

SOPTK

CPPEZ

„Výstup nezrealizovaný z dôvodu neschválenia Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku
pre obdobie rokov 2012-2020 do vládou SR, úloha zahrnutá do PHÚ 2013.“

Indikátory biodiverzity v SR - vyhodnotenie sledovaných
indikátorov ochrany prírody a krajiny za obdobie rokov 2001
- 2010

SOPTK

CPPEZ

x

Stav plnenia úlohy (popis): Úloha bola plnená priebežne počas r. 2012. Ide o úlohu dlhotrvjúcu úlohu. Úloha
bola plnená v súčinnosti so zástupcom riadiaceho odboru MŽP SR, boli priebežne zapracovaváné požiadavky a
pripomienky zo strany MŽP SR. V priebehu plnenia úlohy boli oslovované relevantné subjekty (organizácie) o zaslanie podkladov pre vyhodnotenie sledovaných indikátorov. Podklady boli zasielané prevažne elektronickou formou.
Záverečné vyhodnotenie akčného plánu bolo zaslané riadiacemu odboru SOPTK v novembri 2012. Výstupy boli
zrealizované. Záverečná správa z úlohy a hlavný výstup - „Vyhodnotenie súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity SR za roky 2001 – 2010“ boli odovzdané gestorovi SOPTK dňa 22.01.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Užívatelia výstupov: MŽP SR, ŠOP SR
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 1: presný vecný a časový harmonogram spracovania
Akčného plánu za roky 2012 - 2020

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Anotácia: Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 81/2001 k
súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity, uznesenia vlády
SR č. 837/2007 k aktualizácii súboru indikátorov stavu a ochrany
biodiverzity na Slovensku a implementácie schváleného Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MŽP SR na
roky 2010 - 2014 (Uzn. OPMŽP SR zo 4.11.2010, úloha
p.č. 28 „Stratégia ochrany biodiverzity v SR do roku 2020“)
a záverov Konferencie zmluvných strán strán Dohovoru o biologickej diverzite v Nagoji 18. - 29. 10.2010

SOPTK

CPPEZ

Cieľ:
a. vyhodnotiť sledovaný súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity za obdobie rokov 2001
- 2010 a zverejnenie hodnotiacej správy na stránke MŽP SR
b. plnenie záväzkov Slovenskej republiky ako zmluvnej strany
Dohovoru o biologickej diverzite

SOPTK

CPPEZ

Užívatelia výstupov: MŽP SR, ŠOP SR

SOPTK

CPPEZ

Úloha splnená.

Výstup 1: presný vecný a časový harmonogram vyhodnotenia IB za
roky 2001 - 2010spracovania hodnotiacej správy

SOPTK

CPPEZ

„Je spracovaný harmonogram, tvorí prílohu záverečnej správy k úlohe, archivovaný na CPPEZ, odovzdaný v tlačenej
a elektronickej forme na CD.“

Výstup 2: čiastkové podkladové údaje pre vyhodnotenie IB za roky
2001 - 2010

SOPTK

CPPEZ

„Zaslané podkladové údaje od jednotlivých odborných organizácií sú archivované v CPPEZ Prešov, neboli zaradené
do záverčenej správy ani výstupu, vzhľadom nato, že sú zapracované do výsledného dokumentu - „Vyhodnotenie
súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity SR za roky 2001 – 2010“.

Výstup 3: Prvá pracovná verzia vyhodnotenia IB za roky 2001 2010

SOPTK

CPPEZ

„Je spracovaná pracovná verzia, nebola zaradená do záverečnej správy, vzhľadom nato, že do tejto pracovnej verzie
boli zapracované pripomienky a požiadavky SOPTK a táto bola následne upravená do definitívnej verzie.“

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 4: definitívna verzia vyhodnotenia IB za roky 2001 - 2010

SOPTK

CPPEZ

„Je spracovaná záverečna hodnotiaca správa - o stave a ochrane biodiverzity v SR, s využitím vybraných indikátorov ochrany prírody a krajiny, za obdobie rokov 2001 – 2010, ktorá bola odoslaná v elektronickej forme na MŽP SR
v novembri 2012, archivovaná v CPPEZ a následne odovzdaná v tlačenej a elektronickej forme na CD.“

Správa a výmena dát o území (krajine) pre rozhodovací proces orgánov štátnej správy životného prostredia na modelovom území Prešovského kraja

SOPTK

CPPEZ

x

Stav plnenia úlohy (popis): V rámci riešenia úlohy boli spracované požiadavky formulované na pracovných rokovaniach so zástupcom KÚ ŽP v Prešove, prebiehali konzultácie so správcami prvotných dát - prioritne so ŠOP SR.
V rámci riešenia úlohy sa spolupracovalo s CEI SAŽP a nad rámec úlohy bol spracovaný demonštračný výstup spôsobu využitia údajov v území pre rozhodovaciu činnosť štátnej správy. Výstupy boli zrealizované. Záverečná správa z
úlohy vrátane výstupov bola odovzdaná gestorovi - SOPTK dňa 22.01.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Anotácia: Pre riadiacu a rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej
správy ŽP je potrebné mať úplné vo väčšine prípadov až detailné informácie o území (okrem iných i parcelné číslo, vlastnícke
vzťahy, apod). Úloha predstavuje spracovanie súboru dielčich a
komplexných dát o území ako podklad pre riadiacu a operatívnu
rozhodovaciu činnosť orgánov štátnej správy resp. i samosprávy,
ďalej zahŕňa vypracovanie metodiky pre spracovanie analýz pre
územie Prešovského kraja resp. pre menšiu vymedzenú územnú
jednotku a spracovanie manuálu pre spravovanie a výmenu
dát o území. Účelom zabezpečenia tejto úlohy je minimalizácia
vydávania nesprávnych rozhodnutí orgánov štátnej správy a tým i
minimalizácia ekonomických následkov a dôsledkov nesprávnych
rozhodnutí orgánov štátnej správy na žiadateľov ako i na finančný
rozpočet rozhodujúcich orgánov,

SOPTK

CPPEZ

Cieľ:
zabezpečenie komplexu informácií o území (krajine) pre rozhodovací a riadiaci proces

SOPTK

CPPEZ

Užívatelia výstupov: orgány štátnej správy životného prostredia,
samosprávne orgány

SOPTK

CPPEZ

Úloha splnená.

Výstup 1: presný vecný harmonogram spracovania dát a vymedzenie modelového územia

SOPTK

CPPEZ

„Je spracovaný harmonogram spracovania dát a vymedzenie modelového územia, ktorý je prílohou záverečnej
správy úlohy za rok 2012, archivovaný v CPPEZ, odovzdaný v tlačenej a elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 2: čiastkové podkladové údaje pre spracovanie metodiky
pre spracovanie analýz

SOPTK

CPPEZ

„Získané podkladové údaje poskytnuté dotknutými - relevantnými odbornými organizáciami sú archivované v CPPEZ
Prešov.“

Výstup 3: pracovná verzia manuálu

SOPTK

CPPEZ

„Je spracovaný manuál v pracovnej verzii, ktorý je prílohou záverečnej správy úlohy za rok 2012,archivovaný v
CPPEZ, odovzdaný v tlačenej a elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 4: definitívna verzia metodiky pre spracovanie analýz

SOPTK

CPPEZ

„Spracovaný návrh metodiky v definitívnej podobe je prílohou záverečnej správy úlohy za rok 2012, archivovaný v
CPPEZ, odovzdaný v písomnej forme vrátane elektronickej formy na CD gestorovi.“

Príloha č. 1
Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Spolupráca s EEA a STS pri vytváraní databázy environmentálnych termínov, podpora aktivít v oblasti zvyšovania kvality, kon- SSPTUR
zistentnosti a sprístupňovania environmentálnej terminológie

CEI

x

Anotácia: Úloha pozostáva z určenia predmetnej sady environmentálnych termínov v rámci slovníka GEMET, publikovaného na
Eionet-e, následnej revízie správnosti prekladov vybraných termínov
z anglického jazyka do slovenčiny a návrhu definícií vybraných
termínov v slovenčine. Následne z prípravy podkladov pre činnosť
Slovenskej terminologickej siete a Terminologickej komisie MŽP SR

SSPTUR

CEI

Cieľ: Cieľom úlohy je aktualizácia environmentálnych termínov
v slovenskom jazyku v slovníku GEMET gestorovanom EEA,
doplnenie definícií vybraných termínov v slovenčine pri dodržaní
ustanovení zákona NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku
SR v znení neskorších predpisov a zabezpečenie aktívnej účasti
SAŽP v práci Slovenskej terminologickej siete a Terminologickej
komisie MŽP SR

SSPTUR

CEI

Užívatelia výstupov: a) Terminologická komisia MŽP SR a Slovenská terminologická sieť zriadená pri DGT-SK Európskej komisie,
pracovníci MŽP SR a ostatných orgánov štátnej správy, pracovníci
SSPTUR
odborných organizácií rezortu ŽP plniaci odborné úlohy pri rôznych
medzinárodných inštitúciách a organizáciách (OECD, EK, EP, DG,
EEA a pod.), prekladatelia a tlmočníci, odborná i laická verejnosť

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Revízia termínov (500 prekladov do SJ slovníka GEMET,
revízia 100 definícií

SSPTUR

CEI

„Uskutočnená revízia 500 prekladov termínov do slovenského jazyka v slovníku GEMET. Vo väzbe na túto revíziu
navrhnutých 56 zmien prekladov termínov, vypracovaných 100 definícií v slovenskom jazyku. Návrhy budú zaslané
EEA na korekciu aktuálneho znenia slovníka GEMET.“

Výstup 2: Podklady pre činnosť Terminologickej komisie MŽP SR

SSPTUR

CEI

„Dokumenty v rámci výstupu 1 ako aj materiály k terminológii k problematike Zeleného rastu boli MŽP SR odoslané
ako jeden z podkladov pre zasadnutie TK MŽP SR.“

Výstup 3: Podklady pre činnosť STS

SSPTUR

CEI

„Pre STS bola spracovaná a odoslaná informácia o aktivitách v oblasti terminológie k problematike Zeleného rastu.
Dokumentácia k plneniu úlohy je archivovaná na CD nosiči.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

V. Environmentálna terminológia
17

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

18

Prevádzkovanie pracoviska EIA/SEA

SEHR

CEI

x

Anotácia: Budovanie a prevádzkovanie informačného systému IS
EIA/SEA vo väzbe na zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vedenie
a prevádzka Dokumentačného centra EIA/SEA. Zabezpečovanie
školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov štátnej správy a
samosprávy. Vypracovávanie odborných stanovísk pre MŽP SR.
Usporiadanie medzinárodnej konferencie EIA/SEA - 2012.

SEHR

CEI

Cieľ: Komplexná podpora procesu posudzovania vplyvov na ŽP
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja SR a v
súlade s medzinárodnými dokumentmi v uvedenej oblasti.

SEHR

CEI

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

SEHR

CEI

Úloha splnená.

CEI

„WP1 : Informačný systém EIA/SEA
1.1 Napĺňanie databázy IS EIA/SEA: kompletizovanie dát a stanovísk SAŽP za rok 2012; koordinácia prác na napĺňaní databázy (užívatelia, odborne spôsobilé osoby, diskusné fórum) Výstup:http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp
1.2 Školenia k IS EIA/SEA pre orgány štátnej správy EIA/SEA (MŽP SR, KÚ ŽP, OÚ ŽP) a ŠOP SR: dve školenia k
programu SEA/EIA v.4.82.08 DM pre pracovníkov štátnej správy pre proces EIA/SEA, ktoré sa uskutočnili dňa 14.
a 15.11.2012.
1.3 Upgrade IS EIA/SEA na základe pripomienok orgánov štátnej správy EIA/SEA (MŽP, KÚ ŽP, OÚ ŽP).Výstup:
program SEA/EIA v.4.82.08 DM (nová verzia);
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-na-zp
1.4 Upgrade a updata IS EIA/SEA – štatistika Výstup: program SEA/EIA v.4.82.08 DM; tabuľkový prehliadač štatistického vyhodnotenia EIA/SEA
1.5 Práca na prepracovaní aplikácie IS EIA/SEA z Win32 do .net Výstup: webová aplikácia programu SEA/EIA .net“

CEI

„2.1 Priebežná evidencia a uchovávanie dokumentov a dokumentácií spojených s procesom EIA/SEA (dokumenty
a dokumentácie k 22 akciám)
2.2. Preberanie a dopĺňanie archívu, poskytovanie dokumentov a dokumentácií k nahliadnutiu, poskytovanie informácií z nich na požiadanie.
2.3. Informovanie verejnosti o činnosti SAŽP v oblasti EIA/SEA
Výstup:Archív, Poskytnuté dokumenty a informácie Aktualizácia www.sazp.sk (stanoviská, informačný systém, metodické príručky – aktualizácia, 2 články v Enviromagazíne, školenia a konferencia).“

VI. Environmentálne posudzovanie

Výstup 1: Prevádzkovanie IS EIA/SEA (upgrade, update)

Výstup 2: Zabezpečenie činnosti Dokumentačného centra EIA/SEA

SEHR

SEHR

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - SEHR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Príloha č. 1
Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 3: Zabezpečenie školiacich aktivít pre štátnu správu

SEHR

CEI

„Organozačno-technické zabezpečenie školení pracovníkov štátnej správy v oblasti EIA/SEA - návrh programu školenia, zabezpečenie lektorov, rozposlanie pozvánok, informácií a prihlášok, príprava prezentácie, účasť na školení +
prezentácia aktualizácie IS EIA/SEA
3 školenia uskutočnené:
- 13.9. 2012 v zasadačke MŽP SR v Bratislave, Hanulova 5/D
- 14.9. 2012 v zasadačke SAŽP v Banskej Bystrici, Tajovského 28
- 18.9.2012 v zasadačke SAŽP v Prešove, Sabinovská 3
Preškolenie 113 pracovníkov“

Výstup 4: Spracovanie odborných stanovísk pre MŽP SR

SEHR

CEI

„Vypracovanie a predloženie MŽP SR 22 odbrných stanovísk v rámci procesov EIA/SEA.“

SEHR

CEI

„Technické, organizačné, odborné zabezpečenie 2. Medzinárodnej konferencie EIA/SEA v dňoch 29. a 30. mája
2012, počet účastníkov 166 a sprievodnej akcie:
- zostavenie organizačného tímu a návrh odborných garantov konferencie, vypracovanie finančného zabezpečenia
z vložného účastníkov, grafický návrh loga, pozvánok v slovenčine, v angličtine, upútavok v časopisoch a na www
stránkach, návrh posteru, tlač posteru, zostavenie a zaslanie I. cirkuláru pozvánok (v slovenskom a anglickom
jazyku), vyžiadanie si odborných prednášok domácich a zahraničných účastníkov, zostavenie a zaslanie II. cirkuláru
pozvánok (v slovenskom a anglickom jazyku), výber prednášok a posterov a zostavenie programu konferencie, organizácia posterovej sekcie, zabezpečenie tlmočníkov a tlmočníckeho zariadenia, spracovanie resumé, zostavenie
zborníka (CD), vypracovanie záverov z konferencie a ich pripomienkovanie.“

SEHR

COHEM

x
Aktivity v rámci úlohy boli zamerané na rešerš a spracovanie podkladov k materiálom, ktoré sú špecifikované ako
výstupy úlohy. Okrem týchto aktivít, boli zrealizované prípravné práce na projekte k problematike zneškodnenia
POPs pesticídov a prestárlych pesticídov s názvom „Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí / pesticídov v Slovenskej republike“. Zámerom projektu je urýchliť proces realizácie environmentálneho zneškodnenia
odpadov s obsahom POPs vrátane odpadov z pesticídov vyskytujúcich sa na území SR. Výstupy boli prezentované
v rámci interného pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru environmentálnych rizík a biologickej
bezpečnosti (OERaBB) MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR
SAŽP (dňa 31.1.2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Výstup 5: Organizácia 2. Medzinárodnej konferencie SEA/EIA

VII. Environmentálne riziká
19

Trvalo udržateľné používanie pesticídov

Anotácia: Smernica 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec
pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného
používania pesticídov požaduje prijať osobitné opatrenia v oblasti
manipulácie s pesticídmi, ich obalmi a ich zneškodnením v súlade
s právnymi predpismi Spoločenstva o odpadoch.

SEHR

COHEM

Cieľ: V súlade s ustanoveniami smernice 2009/128/ES, ktorou sa
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo
udržateľného používania pesticídov dopracovať návrh opatrení,
ktoré zabezpečenia, aby činnosti profesionálnych používateľov a
distribútorov pesticídov neohrozovali životné prostredie.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, MPaRR SR

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Analýza možností zneškodňovania a regenerácie zvyškov pesticídov a ich obalov

SEHR

COHEM

„Spracovaná správa - prehľad produkcie agrochemických odpadov a analýza ich zhodnocovania a možností zneškodnenia starých zásob pesticídov.“

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

20

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 2: Bezpečné pracovné postupy pri zneškodňovaní prázdnych obalov a iných kontaminovaných materiálov, ktoré budú
minimalizovať riziko vplyvu na životné prostredie

SEHR

COHEM

Zabezpečovanie plnenia povinnosti SR, vyplývajúcich z členstva SR v EÚ v oblasti hodnotenia chemických látok

SEHR

COHEM

x
Proces úlohy sa každoročne opakuje. Zahŕňa v sebe hodnotenie konkrétnych chemických látok (ChL), hodnotenie
legislatívneho procesu EÚ aj SR a sledovanie aktivít a zmien na úrovni ECHA. V roku 2012 bolo vypracovaných 5
hodnotení environmentálnych rizík ChL, 12 hodnotení a pripomienok k legislatíva EÚ, resp. SR, 4 odborné expertízy k problematike testovania environmentálnych rizík a 2 medzinárodné dotazníky k problematike EEA. Priebežne
boli sledovanéi aktivity REACH, CLP, OECD a GHS. Výstupy boli prezentované v rámci interného pripomienkového
konania SAŽP za účasti zástupcov odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti (OERaBB) MŽP SR
dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (dňa 31.1.2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

„Spracovaná správa - zameraná na bezpečnú manipuláciu s pesticídmi (ochrana zdravia pri práci, manipulácia s
chemickými látkami, s nebezpečnými odpadmi) vrátane spracovaných informácii o rozsahu a obsahu dostupného
vzdelávania.“

Anotácia: Úloha je daná delegovaním povinností MŽP vyplývajúcich zo zákona č.67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látkach a chemických zmesí na trh (tzv. chemický zákon) a
nariadenia ES č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácií a
obmedzení chemikálií (REACH)

SEHR

COHEM

Cieľ: Spracovanie materiálov - hodnotiacich správ k rizikám nových
chemických látok (ChL), stanovísk k dovozu chemických látok na
územie SR z hľadiska ich vplyvu na ŽP spolu s analýzou situácie z
pohľadu národnej legislatívy a sub-stanovísk k návrhom právnym
predpisom EÚ pre spracovanie pozícií SR v oblasti manažmentu
ChL.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR; MH SR; Centrum pre chemické
látky a prípravky; orgány EÚ

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Kontrola údajov o notifikovaných chemických látkach a
chemických zmesiach poskytovaných výrobcami

SEHR

COHEM

„V rámci hodnotenia konkrétnych ChL bolo potrebné kontrolovať úplnosť a konzistenciu dostupných údajov
o ChL - proces priebiehal priebežne.“

Výstup 2: Hodnotenie environmentálnych rizík nových chemických
látok a prípravkov pre MŽP SR, CChLP, a orgány EU

SEHR

COHEM

„V roku 2012 bolo hodnotených 5 konkrétnych ChL, resp. ich prípravkov alebo zmesí: Cyclyxydim, Trichlorfon
a v rámci verejnej diskusie ECHA tri nové chemické látky používané na ochranu rastlín.“

Výstup 3: Vypracovanie posudkov a správ na hodnotenie environmentálnych rizík biocídnych výrobkov a účinných látok pre MŽP
SR, CChLP a orgány EU

SEHR

COHEM

„Úloha sa plnila priebežne. Bolo vypracované hodnotenie k problematike endokrínnych disruptorov, hodnotenie
nebezpečných ChL v textíliách a vypracované stanovisko k problematike obmedzenia fosfátov v detergentoch pre
domáce použitie.“

Výstup 4: Stanoviská k dovozu chemických látok na územie SR
z hľadiska ich vplyvu na ŽP spolu s analýzou situácie z pohľadu
národnej legislatívy

SEHR

COHEM

„Úloha sa plnila priebežne - boli vypracované stanoviská k legislatíve EÚ ohľadom dovozu/vývozu nebezpečných
ChL (PIC procedúra), boli sledované a vyhodnocované aktivity v rámci plnenia Rotterdamského dohovoru a prípravy
na COP6.“

Výstup 5: Vypracovanie posudkov a pripomienok k novým legislatívnym aktivitám v rámci SR alebo EU

SEHR

COHEM

„Výstup bol plnený priebežne - legislatívne stanoviská k novému EÚ nariadeniu o biocídoch 528/2012/ES, novelizácie zákona č. 217/2003 Z. z. a príprava nového nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií a iné.“

21

Plnenie úloh vyplývajúcich z chemickej legislatívy a hodnotenie environmentálneho rizika chemických látok a biocídnych
prípravkov

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SEHR

COHEM

x
Plnenie úlohy priebežne pokračuje v nadväznosti na minuloročné aktivity. Hlavným ťažiskom práce v r. 2012
bolo hodnotenie biocídu účinný chlór (stručne stav: uzatvorenie komentujúcej fázy, obhajoba na Biocides TMI
2012, prepracovanie dokumentácie podľa komentárov a záverov z TM I). Terbutryn - prehodnotenie kompletnosti
dokumentácie, hodnotenie dodatočne dodaných testov, prehodnotenie metodiky a výsledkov testov vylúhovania,
priebežné hodnotenie technickej ekvivalencie aktívnej substancie od dvoch výrobcov. Výstupy boli prezentované v
rámci interného pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru environmentálnych rizík a biologickej
bezpečnosti (OERaBB) MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR
SAŽP (dňa 31.1.2013).

Anotácia: Úloha je daná delegovaním povinností MŽP vyplývajúcich hlavne zo zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia
biocídnych výrobkov na trh v platnom znení a vzájomnom uznávaní

SEHR

COHEM

Cieľ: Priebežné a komplexné hodnotiace správy environmentálnych rizík chemických látok, biocídov a prípravkov, látok posudzovaných v rámci ES: Aktívny chlór/PuriCore, Terbutryn/Syngenta,
Terbutryn/Thor.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR; MH SR; Centrum pre chemické
látky a prípravky; orgány EÚ

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Hodnotenie environmentálnych rizík biocídu „Aktívny
chlór“, účastník konania PuriCore Ltd., UK

SEHR

COHEM

„Uzavretie komentujúcej fázy, obhajoba na Biocides TMI 2012 a prepracovaná príslušná dokumentácia.“

Výstup 2: Hodnotenie environmentálnych rizík biocídu „Terbutryn“,
účastník konania Syngenta Ltd., UK

SEHR

COHEM

„Hodnotenie dodatočne dodaných testov. Prehodnotenie technickej ekvivalencie aktívnej substancie z dvoch
zdrojov.“

Výstup 3: Hodnotenie environmentálnych rizík biocídu „Terbutryn“,
účastník konania Thor GmbH, DE

SEHR

COHEM

„Hodnotenie dodatočne dodaných testov. Prehodnotenie technickej ekvivalencie aktívnej substancie z dvoch zdrojov, hodnotenie testov vylúhovania.“

Výstup 4: Účasť na Biocides TM 2012

SEHR

COHEM

„Účasť na Biocides TMI, TMII a TMIV - obhajoba biocídu „účinný chlór“, participácia na riešení problematiky DBP a
detailné sledovanie obhajoby analogických prípravkov (sodium, resp. calcium hypochloritem, chlorine - RMS IT).“

Výstup 5: Stanoviská k vzájomnému uznávaniu biocídnych
prípravkov

SEHR

COHEM

„Na základe požiadaviek CCHLP bolo za rezort MŽP SR vypracovaných 17 stanovísk a hodnotení environmentálnych rizík k problematike autorizácie biocídnych výrobkov na základe vzájomného uznania. Kópie stanovísk uložené
v archíve COHEM SAŽP.“
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Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií (PZPH) - plnenie prenesených
odborných úloh v oblasti PZPH

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SEHR

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis):
Všetky naplánované úlohy na rok 2012 boli splené okrem úlohy Postupná tvorba elektronických formulárov pre
oblasť prevencie ZPH, kde sa vzhľadom na očakávané nové právne predpisy v oblasti prevencie ZPH a po dohode
s odborom ER a BB MŽP SR úloha presúva do ďalších rokov. Presun úlohy bol schválený na pracovnom stretnutí
23.2.2012 Ing. Tobiášovou, ktorá bola poverená zastupovaním riaditeľa odboru ER a BB MŽP SR.
V rámci úlohy sa splnili reportingové povinností SR v oblasti PZPH vo vzťahu k EK, bolo zabezpečené prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému IS PZPH a školenie užívateľov IS PZPH. Pracovalo sa aj na úlohách,
ktoré boli nad rámec PHÚ, tieto sú popísané v záverečnej správe úlohy. Záverečná správa bola gestorovi - SEHR
MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy
doručené osobne dňa 31.1.2013.

Anotácia: Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie
závažných priemyselných havárií. Tvorba analýz, podkladov a ich
spracovanie pre plnenie reportingových povinností SR v oblasti
PZPH. Budovanie, prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému pre prevenciu ZPH (IS PZPH) v zmysle zákona
č.261/2002 Z.z. o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov.
Budovanie informačného, poradenského a konzultačného centra.
Zapojenie do pracovných skupín OECD, EEA, JRC.

SEHR

CEI

Cieľ: Plnenie prenesených odborných úloh v oblasti PZPH na
SAŽP. Prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PZPH, jeho upgrade
vzhľadom na novelizácie zákonov, vyhlášok a pripomienok zo strany užívateľov, budovanie nových gis vrstiev, zabezpečenie výstupov pre prípravu podkladov k podávaniu správ za SR. Spracovanie
podkladov pre plnenie reportingových povinností , zapojenie do
pracovných skupín EK, OECD, EEA, JRC. Zabezpečenie školiacich aktivít pre štátnu správu v oblasti prevencie ZPH a školení pre
užívateľov IS PZPH.

SEHR

CEI

Užívatelia výstupov: JRC, EK, MŽP SR, MV SR, KÚ, ObÚ, SIŽP,
RÚVZ,BÚ, NIP, verejnosť

SEHR

CEI

Úloha v rozsahu modifikovaného zadania splnená.

Výstup 1: Zber a spracovanie údajov pre prípravu podkladov pre
podávanie správ za SR v oblasti prevencie ZPH vo vzťahu k EK
(Rozhodnutia komisie K(2008)5088), SPIRS, MARS

SEHR

CEI

„Analýza nového dotazníka vyplývajúceho z Rozhodnutia komisie K(2008) 5088, reporting (2009 - 2011) - príprava
čiastkových dotazníkov pre orgány ŠS, spracovanie dotazníka a preklad do anglického jazyka,zverejnenie dotazníka
v slovenskom a anglickom jazyku (Stále zastúpenie SR v Bruseli, EK a do dátového skladu EEA), spracovanie podkladov pre report do SPIRS a MARS systému, pracovné stretnutia s pracovníkmi odboru ER a BB MŽP SR
(3 stretnutia), dostupnosť a archivácia: http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/colrsig5g, pracovisko PZPH, dokumenty, archív.“

Výstup 2: Zapojenie do pracovných skupín OECD, EEA, JRC

SEHR

CEI

„Aktívna účasť na pracovnom stretnutí skupiny expertov a Kompetentných autorít (CCA), (Cyprus) - pripomienkovanie dokumentov a vyplňovanie dotazníkov podľa požiadaviek EK, EEA, prezentácia o činnosti NRC pre oblasť
chemických látok, dostupnosť a archivácia: pracovisko PZPH, prezentácia, dokumenty, archív.“

Výstup 3: Spolupráca na príprave novely zákona č.261/2002 Z.z.
o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích
vyhlášok a organizačné zabezpečenie stretnutí pracovnej skupiny

Výstup 4: Verifikácia údajov z bezpečnostných správ v koordinačnej súčinnosti s odborom ER a BB MŽP SR

SEHR

SEHR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

CEI

„Pracovné stretnutia s pracovníkmi MŽP SR odbor ER a BB k návrhu novej smernice SEVESO III, (2 stretnutia).
Pripomienkovanie návrhu smernice SEVESO III, čiastkových dokumentov a prekladu smernice do sloven. jazyka.
Pracovné stretnutia s pracovníkmi MŽP SR odboru ER a BB súvisiace s prac. skupinou k novele zákona (3 stretnutia).
Vypracovanie pracovných materiálov v rámci prac. skupiny k novele zákona o haváriách.
Absolvovanie 2 dňového odborného kurzu s problematikou PZPH.
Konzultácie a poradenstvo k PZPH.
Dostupnosť a archivácia: pracovisko PZPH, archív, dokumenty, certifikát“

CEI

„Overenie údajov z 8 bezpečnostných správ podnikov, doplnenie do IS PZPH.
Overenie údajov zo 6 aktualizovaných bezpečnostných správ podnikov, doplnenie do IS PZPH.
Pracovné stretnutia s pracovníkmi odboru ER a BB MŽP SR (2 stretnutia).
Dostupnosť a archivácia: http://www1.enviroportal.sk/seveso/informacny-system.php, archív“

Výstup 5: Prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PZPH vrátane
zhromažďovania údajov a poskytovania informácii – v súlade s §5a
zákona o PZPH, jeho upgrade vzhľadom na novelizácie zákonov,
vyhlášok a pripomienok zo strany užívateľov

SEHR

CEI

„Update a upgrade registrov v IS PZPH.
Prezentácia o IS PZPH – verzia verejnosť na Enviro-i-Fórum 2012 a príprava článku do zborníka.
Prezentácia pracoviska PZPH SAŽP na medzinárodnej konferencii Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí a workshope.
Konzultácie a odbor. poradenstvo k IS PZPH.
Dostupnosť a archivácia: http://www1.enviroportal.sk/seveso/informacny-system.php, prezentácie, pracovisko
PZPH“

Výstup 6: Pravidelná aktualizácia web stránok (www.enviroportal.
sk a www.sazp.sk )

SEHR

CEI

„Pravidelná aktualizácia web stránky www.enviroportal.sk (aktualizácia a doplnenie textov, tabuliek za oblasť PZPH).
Dostupnosť a archivácia: www.enviroportal.sk, dokumenty, pracovisko PZPH“

Výstup 7: Budovanie nových GIS vrstiev (citlivé body, reprezentatívne scenáre) v koordinačnej súčinnosti s odborom ER a BB MŽP

SEHR

CEI

„Príprava podkladov, zameranie v teréne a zakreslenie 104 citlivých bodov v rámci PO kraja, príprava podkladov a
zakreslenie 25 reprezentatív. scenárov v rámci PO kraja.
Dostupnosť a archivácia: IS PZPH autorizované osoby www.enviroportal.sk, dokumenty, pracovisko PZPH“

Výstup 8: Rozšírenie funkcionality webových mapových aplikácií
pre verejnosť a autorizované osoby o tlačové zostavy, prepojenie
webových mapových aplikácií na jednotlivé registre v IS PZPH

SEHR

CEI

„Vypracovanie návrhu štruktúry, obsahovej stránky tlačových zostáv a zapracovanie do web. map. aplikácií.
Pracovné stretnutia s pracovníkmi odboru IT SAŽP, (6 stretnutí).
Dostupnosť a archivácia: IS PZPH autorizované osoby www.enviroportal.sk, pracovisko PZPH, http://www1.enviroportal.sk/seveso/informacny-system.php“

Výstup 9: Tvorba pomocníka pre webovú mapovú aplikáciu verejnosť

SEHR

CEI

„Vypracovanie návrhu štruktúry, textovej formy pomocníka a zapracovanie do mapovej aplikácie.
Pracovné stretnutia s pracovníkmi odboru IT SAŽP, (4 stretnutia).
Dostupnosť a archivácia: pracovisko PZPH, dokumenty, http://www1.enviroportal.sk/seveso/informacny-system.php“

Výstup 10: Postupná tvorba elektronických formulárov pre oblasť
prevencie ZPH

SEHR

CEI

„Vzhľadom na očakávané nové právne predpisy v oblasti prevencie ZPH a po dohode s odborom ER a BB MŽP SR
sa úloha presúva do ďalších rokov. Presun úlohy bol schválený na pracovnom stretnutí 23.2.2012 Ing. Tobiášovou,
ktorá bola poverená zastupovaním riaditeľa odboru ER a BB MŽP SR.“

Výstup 11: Zmena aplikačného frameworku IntraWeb pre publikovanie informácií z IS pre autorizované osoby

SEHR

CEI

„Zavedenie a testovanie nového aplikačného frameworku IntraWeb vzhľadom na nové verzie webových prehliadačov.
Pracovné stretnutia s pracovníkmi odboru IT SAŽP, (4 stretnutia).
Dostupnosť a archivácia: IS PZPH autoriz osoby www.enviroportal.sk“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 12: Spracovanie podkladov pre napĺňanie modulu „Bezpečnostné informácie“ v IS PZPH

SEHR

CEI

„Komunikácia s KÚŽP a prevádzkovateľmi ohľadne podkladov v zmysle § 22 zákona č. 261/2002 Z. z.
Update a upgrade modulu v IS PZPH.
Dostupnosť a archivácia: http://www1.enviroportal.sk/seveso/informacny-system.php“

Výstup 13: Organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie
odborných školení pre užívateľov IS PZPH

SEHR

CEI

„Príprava a organizačno-technické zabezpečenie odborného školenia, lektorská činnosť na odbornom školení pre
kontaktné osoby z KUŽP.
Dostupnosť a archivácia: pracovisko PZPH, prezentácia, dokumenty“

SEHR

CEI

x

Úloha splnená zverejnením výstupov z IS IPKZ na enviroportáli a dotazníka na CDR, činnostou v pracovnej skupine
na tvorbu zákona o IPKZ, zaslaním pripomienok k zákonu o IPKZ do IPK a MPK a tiež pripomienkovaním návrhu
vyhlášky k zákonu. Bola poskytovaná konzultačná a poradenská činnosť prevádzkovateľom a verejnosti. Podľa požiadaviek EK v súvislosti so smernicou o priemyselných emisiách boli pripomienkované zasielané materiály.
Záverečná správa bola gestorovi - SEHR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

VIII. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
a Národný register znečisťovania
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Prevádzkovanie pracoviska integrovanej prevencie a kontroly
znečisťovania životného prostredia (IPKZ) v zmysle zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o IPKZ) pri SAŽP
Anotácia: Prevádzkovanie IS IPKZ a jeho aktualizácia. Plnenie
reportingových povinností v súvislosti s IPKZ. Spolupráca pri
novele zákona o IPKZ a tvorbe vykonávacieho predpisu. Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, prevádzkovateľov
a verejnosť. Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre
pracovníkov pôsobiacich v oblasti IPKZ v rámci rezortu ŽP (na
základe vznesených požiadaviek MŽP SR).

SEHR

CEI

Cieľ: Zabezpečenie niektorých kompetencií prenesených ministerstvom na SAŽP na plnenie vybraných ustanovení zákona o IPKZ.
Prevádzkovanie a spravovanie IS IPKZ a jeho aktualizácia. Zlepšenie existujúcej legislatívy (podieľanie sa na tvorbe novely zákona o
IPKZ a vykonávacieho predpisu k novému zákonu) a implementácia
novej legislatívy (vo vzťahu k smernici o priemyselných emisiách).
Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ. Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu,
prevádzkovateľov a verejnosť. Zabezpečovanie školiacich
a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v procese
IPKZ v rámci rezortu ŽP.

SEHR

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, SIŽP, SHMÚ, štátna správa, prevádzkovatelia IPKZ prevádzok, verejnosť

SEHR

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Prevádzkovanie informačného systému integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania v súlade s § 6 ods. (1) a (2) zákona
o IPKZ vrátane sprístupňovania jeho obsahu

SEHR

CEI

„Vykonávaný up-date jednotlivých registrov, zabezpečovaná aktualizácia údajov, rozpracovaná nová koncepcia IS
IPKZ. Výstup - http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/ipkz-integrovana-prevencia-a-kontrola-znecistovania/informacny-system-ipkz-1“

Výstup 2: Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu u a
prevádzkovateľov

SEHR

CEI

„Uskutočňované poradenstvo, konzultácie osobné, telef., e-mailom (59 x), overovanie, aktualizácia a umiestnenie
relevantných informácií na Enviroportál – časť venovaná IPKZ – enviroportal.sk“
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 3: Spolupráca pri tvorbe nového zákona o IPKZ a jeho
vykonávacieho predpisu

SEHR

CEI

„V rámci aktivity bola SAŽP (pracovisko IPKZ) zapojená do činnosti pracovnej skupiny na tvorbu nového zákona
o IPKZ, ktorým sa sčasti transformuje do slovenskej legislatívy smernica č. 2010/75 EÚ o priemyselných emisiách
(IED). Výstupy - vypracované a predložené pripomienky k zákonu IPKZ a k vykonávacej vyhláške k zákonu.“

Výstup 4: Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít

SEHR

CEI

„Požiadavky na organizačno-technické zabezpečenie školiacich a vzdelávacích aktivít zo strany MŽP SR neboli
vznesené.“

Výstup 5: Plnenie reportingových povinností v súvislosti so smernicou IPPC a smernicou o priemyselných emisiách

SEHR

CEI

„Príprava dotazníkov, ich spracovanie, overenie a úprava, preklad dotazníka SK, EN verzia, vystavenie dotazníka
(http://cdr.eionet.europa.eu).“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Výstup 6: Koordinácia plnenia povinností voči EK vyplývajúcich zo
smernice o priemyselných emisiách.

SEHR

CEI

„Pripomienkovanie BAT elektronického nástroja, ktorý slúži na lepšie získavanie informácií o BAT, spracovanie
stanoviska za SR pre MŽP SR k reportingu podľa novoprijatej smernice o priemyselných emisiách pripomienkovanie pracovného materiálu pre prípravu dotazníka podľa smernice o priemyselných emisiách, zaslanie pripomienok k
rámcovému návrhu dotazníka podľa IED.“

Prevádzkovanie pracoviska pre Európsky register únikov a
prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) pri SAŽP

SEHR

CEI

x

Anotácia: Spolupráca s SHMÚ pri zefektívňovaní funkcií Národného registra znečisťovania. Plnenie reportingových povinností v
súvislosti s E-PRTR (v zmysle čl. 7 nariadenia EP a Rady (ES)
č. 166/2006 o zriadení európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR). Spolupráca s MŽP SR pri
novelizácii zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a jeho vykonávacieho predpisu. Koordinovanie
prenosu údajov do E-PRTR. Zabezpečovanie školiacich aktivít v
prípade vznesenia požiadavky. Konzultačná a poradenská činnosť.

SEHR

CEI

Cieľ: Zabezpečenie plnenia vybraných ustanovení zákona
č. 205/2004 Z. z. Zabezpečenie plnenia medzinárodných
záväzkov SR voči EÚ. Účasť zástupcov SAŽP na rokovaniach pracovných skupín pre E-PRTR na medzinárodnej úrovni. Zlepšenie
kvality údajov poskytovaných prevádzkovateľmi do NRZ.

SEHR

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, SIŽP, SHMÚ, štátna správa, prevádzkovatelia spadajúci pod NRZ, verejnosť

SEHR

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Pripomienkovanie a podávanie návrhov pre SHMÚ na
zlepšenie a zefektívnenie funkcionality v novopripravenom Národnom registri znečisťovania

SEHR

CEI

„Priebežne testovaný nový NRZ prevádzkovaný v SHMÚ, výsledky testovania riešené so zástupcami SHMÚ.“

Výstup 2: Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu a
prevádzkovateľov

SEHR

CEI

„Poradenstvo, konzultácie osobné, e-mailom, telefonicky (na požiadanie orgánov štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie).“

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - SEHR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Výstup 3: Koordinovanie prenosu relevantných údajov z SHMÚ do
E-PRTR

SEHR

CEI

„Zverejňovanie (vystavenie) údajov o emisiách z prevádzkarní zaradených v NRZ do E-PRTR v IS EIONET v CDR,
za SR za rok 2010, opravených údajov o emisiách za rok 2010 a tzv. completness reportu v IS EIONET v CDR,
zabezpečovanie prístupu k údajom a reportom cez http://cdr.eionet.europa.eu.“

Výstup 4: Účasť v pracovnej skupine pre novelu zákona
č. 205/2004 Z. z.

SEHR

CEI

„Činnosť prac. skupiny bola riešená v rámci účasti zástupcu SAŽP v pracovnej skupine pre prípravu nového zákona
o IPKZ (časový posun legislatívneho procesu na rok 2013).“

Výstup 5: Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít

SEHR

CEI

„Z dôvodu posunu prípravy novely vyhlášky k zákonu č. 205/2004 Z. z. na rok 2013 neboli v roku 2012 vznesené
žiadne požiadavky na školiace aktivity.“

SEHR

CEI

„Pripomienkovanie prílohy pre bodovanie kvality reportingu do E-PRTR v rámci Priority Data Flows pre EK
(27.2.2012), spracovanie stanoviska SAŽP k predloženým podkladom na rokovanie v EK o ďalšom postupe pri
zlepšovaní implementácie E-PRTR, stanovisko doručené zástupcovi SHMÚ (1.6.2012), pripomienky k pracovnému
dokumentu k 1. trojročnému reportingu podľa E-PRTR zaslané EK (4.7.2012), zabezpečenie vyplnenia a odoslania
on-line dotazníka o E-PRTR review po dohode s SHMÚ (31.8.2012).“

Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s vykonávaním funkcie
Národného kontaktného bodu (National Focal Point) pre
Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok
(PRTRs) Aarhuského dohovoru na základe oficiálnej nominácie odsúhlasenej ministrom životného prostredia

OPSOK

CEI

x

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. Koordinovanie prenosu
údajov do E-PRTR. Zabezpečovanie školiacich aktivít v prípade
vznesenia požiadavky. Konzultačná a poradenská činnosť.

OPSOK

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - OPSOK MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Cieľ: Zabezpečenie plnenia povinností SR vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru súvisiacich s Protokolom o registroch únikov
a prenosov znečisťujúcich látok.

OPSOK

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, MŽP SR

OPSOK

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Vykonávanie funkcie Národného kontaktného bodu
pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok
Aarhuského dohovoru

OPSOK

CEI

„Priebežné sledovanie úloh pre SR v súvislosti s Protokolom PRTR.“

Výstup 2: Spolupráca s MŽP SR a SHMÚ pri plnení funkcie Národného kontaktného bodu pre Protokol PRTR

OPSOK

CEI

„Komunikácia s MŽP SR a SHMÚ v súvislosti s úlohami a informáciami zasielanými Sekretariátom Protokolu PRTR
spracované 2 pozičné dokumenty SR pre pracovné rokovania na pôde Rady v Bruseli (sept., novem.)
zaslanie aktualizovaného zoznamu kontaktných osôb NFP za SR.“

Výstup 3: Pripomienkovanie a podávanie návrhov k predkladaným
dokumentom

OPSOK

CEI

„Preskúmané dokumenty predložené EK pre vytvorenie spoločného stanoviska EÚ predneseného v UN ECE, tiež
program prác zabezpečovaných Sekretariátom Protokolu PRTR na roky 2014 - 2017; všetky sady dokumentov boli
bez pripomienok zo strany SR.“

Výstup 6: Koordinácia plnenia povinností voči EK vyplývajúcich z
európskej legislatívy o E-PRTR
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 4: Overenie, vypracovanie a predkladanie informácií a
údajov pre UN-ECE na základe požiadaviek

OPSOK

CEI

„Dotazník o monitoringu znečisťujúcich látok v SR (31.3.2012)
Dotazník o finančných záležitostiach Protokolu PRTR (2.10.2012)
Dotazník o využití modelu sledovania nákladov na zavádzanie PRTR v SR (20.11.2012)“

Výstup 5: Pracovné rokovania na pôde UN-ECE k PRTR

OPSOK

CEI

„Sledovanie úloh pre SR vyplývajúcich z rokovaní pracovnej skupiny pre PRTR v rámci UN ECE.“

OI

CEI

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

IX. Súhrnná environmentálna informatika
26

ISM - (Informačný systém monitoringu)

x
Stav plnenia úlohy (popis):
Webstranka http://enviroportal.sk/informacny-system-zp/cms/informacny-system-monitoringu-zp
Pracovné jednania a priebežné konzultácie so správcami jednotlivých ČMS a zástupcom OI MŽP SR
Webmapové aplikácie ČMS: Odpady, Lesy, Geologické faktory, Rádioaktivita, Pôda, Ovzdušie
Návrh koncepčného riešenia webovej služby WFS v podmienkach ČMS a otestovanie konceptu v chránenom
webovom prostredí
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Anotácia: ISM buduje GIS orientovaný informačný systém, ktorý
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 sprístupnené na
www.enviroportal.sk/ism

OI

CEI

Cieľ:
• upgrade a tvorba interaktívnych WEB mapových aplikácií na
publikovanie údajov z monitoringu ŽP pre odbornú a laickú verejnosť. Tematické vrstvy jednotlivých web mapových aplikácií budú
súčasťou budovaného Geoportálu.
• prechod na web servisnú architektúru - I. etapa

OI

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, odborné organizácie rezortu,
mimorezortné organizácie, školy, odborná i laická verejnosť

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: webstránky http://enviroportal.sk/informacny-systemzp/cms/informacny-system-monitoringu-zp

OI

CEI

„Na internetovej stránke ISM na Enviroportále boli vykonané činnosti:
vystavenie ročných správ jednotlivých ČMS; dopĺňanie, zmena odkazov na súvisiace stránky a webaplikácie; úpravy
a aktualizácie popisných textov.“

CEI

„Vytvorenie tématických vrstiev a mapových služieb na mapovom servery http://nipi.sazp.sk/
http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms/cms_all/MapServer pre ČMS Rádioaktivita
(import aktuálnych údajov z xls súborov do DB Oracle, triedenie a kosolidácia údajov)
splnené - http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms/cms_biota_rastliny/MapServer pre ČMS Biota
(viacnásobné jednanie s pracovníkmi ŠOP SR, vyšpecifikovanie vhodných údajových štruktúr a ich grafickej reprezentácie, import aktuálnych údajov z xls súborov do DB Oracle, triedenie a konsolidácia údajov)
http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms/cms_geologickefaktory/MapServer
pre ČMS Geologické faktory ( triedenie a konsolidácia údajov so zohľadnením zvolenej programovacej platformy
DotNET a API Silverlight).“

Výstup 2: mapové služby

OI

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

27

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 3: web-mapové aplikácie ČMS

OI

CEI

„Naprogramovanie, ladenie a prevádzka web-mapovej aplikácie pre ČMS Geologické faktory pre podsystém č.05
Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí http://ism.enviroportal.sk/cmsgf_radon/default.html
Naprogramovanie, ladenie a prevádzka web-mapovej aplikácie pre ČMS Rádioaktivita životného prostredia http://
ism.enviroportal.sk/cmsradioaktivita/default.html
Import aktuálnych údajov do web-mapovej aplikácie ČMS Lesy http://lesy.enviroportal.sk/.
Import aktuálnych údajov do databázy pre podporu web aplikácie ČMS Odpady http://cms.enviroportal.sk/odpady/verejne-informacie.php“

Databázové aplikácie

OI

CEI

x

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Anotácia: Zabezpečenie prevádzky softvérových komponent,
ktoré predstavujú aplikačné rozhrania IS ŽP a rozhrania pre správu
administratívnych zdrojov environmentálnych databáz . Úlohou
projektu je PREVÁDZKA, INŠTALÁCIA, MONITOROVANIE a TECHNICKÁ PODPORA softvérových aplikácií, ktoré sú súčasťou IS
ŽP. 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 administratívneho zdroja), PHP (prezentácia údajov ako komponenta Enviroportálu) a prevádzkované na serveroch s operačným systémemom
platformy MS Windows Server resp. OS platformy Linux

OI

CEI

Cieľ: Zabezpečenie prevádzky, inštalácie, monitorovanie behu
softvérových komponent aplikačných rozhraní pre zber, spracovanie, publikovanie a sprístupňovanie údajov IS. Poskytovanie
technickej podpory k prevádzkovaným aplikačným rozhraniam.

OI

CEI

Užívatelia výstupov: SAŽP, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, SMOPaJ,
KÚŽP, OÚŽP, Banské úrady, Úrady verejného zdravortníctva,
verejnosť

OI

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Úloha plnená priebežne realizáciou nasledujúcich aktivít:
priebežne počas pracovnej doby monitorovanie behu aplikačnej infraštruktúry informačných systémov, 1krát/pracovný deň - prezeranie archívnych logov aplikačných rozhraní, priebežná údržba - prideľovanie privilégií, vytváranie
užívateľských účtov, správa pamäte, monitorovanie behu a výkonu aplikačných rozhraní, funkčné a výkonnostné
testovanie testovanie vykonaných opráv aplikácii, migrácia vytvorených aplikácií z prostredia vývojových serverov
do prostredia produkčných serverov, patchovanie aplikačných rozhraní, vylaďovanie výkonu aplikačných rozhraní,
zabezpečenie užívateľskej podpory pre používanie klientských rozhraní, ktoré umožňujú vstup užívateľov do zdrojových evidencií informačných systémov a environmentálnych databáz, nákup a udržiavanie licencií softvérových
produktov pre vývoj a analytické práce.
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Úloha splnená.

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 1: Funkčná prevádzka softvérových komponent IS

OI

CEI

„Prevádzkované IS:
Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (IS PZPH) - http://enviroportal.sk/environmentalnetemy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznych-priemyselnych-havarii/informacny-system-pzph
Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ) - http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/vybrane-environmentalne-problemy/environmentalne-zataze/informacny-system-ez
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a chránených stromov –http://stromy.enviroportal.sk,
http://uzemia.enviroportal.sk/
Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania (IS IPKZ) - http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/ipkz-integrovana-prevencia-a-kontrola-znecistovania/informacny-system-ipkz-1
Informačný systém posudzovania vplyvov na životné prostredie a strategických dokumentov (IS EIA/SEA)
- http://www.enviroportal.sk/sk/eia
Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom (IS TO) - http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/
Informačný systém prevencie a náprav environmentálnych škôd (IS PaNEŠ) - http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/vybrane-environmentalne-problemy/environmentalne-skody/informacny-system-es
Regionálny informačný systém o odpadoch RISO-net - http://enviroportal.sk/informacny-system-zp/informacnesystemy-1/is-odpady
Informačný systém správy nebezpečného odpadu s PCB (PCBdb zariadenia) - http://pcb.sazp.sk/
IS ELEKTRO (elektrošrot) - http://enviroportal.sk/informacny-system-zp/informacne-systemy/is-elektro
IS OBALY - http://enviroportal.sk/informacny-system-zp/informacne-systemy-1/is-obaly
Informačný systém kvality vôd na kúpanie - http://enviroportal.sk/agendy/obcan/kvalita-vody-na-kupanie
Informačný systém o pitnej vode – http://enviroportal.sk/agendy/obcan/kvalita-pitnej-vody“

Prevádzka databáz

OI

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis): Úloha zabezpečovala spoľahlivú prevádzku Oracle databáz (ďalej len „databáz“) prevádzkovaných na CEI, ktorá je základným predpokladom pre činnosť naväzujúcich informačných systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich uskladnené. Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom
elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Anotácia: Projekt zabezpečuje spoľahlivú prevádzku Oracle
databáz (ďalej len „databáz“) prevádzkovaných na CEI, ktorá je
základným predpokladom pre činnosť naväzujúcich informačných
systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich uskladnené.

OI

CEI

Cieľ: Databázy poskytujúce údaje pre naväzujúce informačné
systémy a aplikácie využívajúce údaje v nich uskladnené.

OI

CEI

Užívatelia výstupov: SAŽP, rezort MŽP, užívatelia Internetu a
Intranetu

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: - monitorovanie behu

OI

CEI

„Priebežné monitorovanie behu databáz.“

Výstup 2: - zálohovanie

OI

CEI

„Zálohovanie databáz - zabezpečené.“

Výstup 3: - patchovanie databáz

OI

CEI

„Patchovanie databáz - zabezpečené.“

Výstup 4: - vylaďovanie výkonu

OI

CEI

„Priebežné vylaďovanie výkonu databáz - zabezpečené.“

Výstup 5: - inštalácia a klonovanie databáz

OI

CEI

„Vykonaná inštalácia a klonovanie databáz.“

Výstup 6: - správa užívateľov

OI

CEI

„Správa užívateľov databáz - zabezpečovaná.“

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 7: - migrácia dát aplikácii medzi vývojovou a produčnou
databázou

OI

CEI

„Migrácia dát aplikácii medzi vývojovou a produkčnou databázou - zabezpečená.“

Výstup 8: - nákup hardware pre produkčné databázové prostredie,
64bit OS

OI

CEI

„Zabezpečenie (nákup) hardware pre produkčné databázové prostredie, 64bit OS - nesplnené kôli nerealizovaniu
procesu verejného obstarávania.“

Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽP
NET

OI

CEI

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

x
Stav plnenia úlohy (popis):
Časti úlohy a výstupy závislé od pracovníkov SAŽP sú splnené, nesplnené zostávajú výstupy závislé od procesu
VO a podpisu zmlúv s rezortnými organizáciami Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa
31.1.2013.

Anotácia: Administrácia sieťových zariadení, administrácia
serverov ŽPNet, administrácia dial-up, pripájanie nových lokalít,
prestavba sieti splňujúca požiadavky nových trendov IT

OI

CEI

Cieľ: Budovanie a prevádzka neverejnej rozľahlej dátovej počítačovej siete rezortu MŽP SR - ŽPNet., administrácia sieťových zariadení - prideľovanie privátneho a verejného adresného priestoru - IP
autority, vybavenie domén pod .sk
Poskytovanie neverejných informačných zdrojov v rezorte MŽP
SR (Intranet) a verejných informačných zdrojov organizácií rezortu
MŽP SR - Internet

OI

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, SAZP, SOPSR, SSJ, SIZP, SMOPAJ

OI

CEI

Úloha čiastočne splnená.

Výstup 1: Aktuálny popis zariadení v ŽPNet-e, Pravidlá používania
siete, aktualizovaná Bezpečnostná politika

OI

CEI

„Aktualizovaný zoznam zariadení v ŽPNet-e, aktualizované a podpísané zmluvy so SMOPAJ a SIŽP, Bezpečnostná
politika dostupná pre Intranetových užívateľov na www.zpnet.sk.“

Výstup 2: prevádzka s minimálnymi výpadkami konektivity

OI

CEI

„Napriek oneskoreným podpisom zmluvy o prevádzke (3,4 Q 2012) prevádzka s minimálnymi výpadkami konektivity.“

Výstup 3: Budovanie a rozvoj siete - implementácia nových technológií, pripojenie nových účastníkov/pracovísk, inštalácia nových
zariadení, výmena starých zariadení

OI

CEI

„Neuskutočnilo sa VO, zmluvy o prevádzke boli podpísané až na záver roka prípadne s obmedzenou dobou platnosti.“

Výstup 4: Chránené prístupy, funkčná ochrana proti vírusom,
zálohovanie nastavení

OI

CEI

„Vytváranie/zmeny/rušenie VPN prístupov/tunelov, aktualizácie antivírusového programu na serveroch ŽPNet-u,
záloha konfigurácií na serveri Phobos.“

Výstup 5: Zvýšená spoľahlivosť a dostupnosť služieb

OI

CEI

„Nesplnené - neuskutočnilo sa VO.“

Výstup 6: SW pre serverovú farmu - zabezpečenie služieb pre
všetkých pracovníkov ŽPNet-u

OI

CEI

„Nesplnené - neuskutočnilo sa VO.“

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

OI

CEI

x

OI

CEI

Stav plnenia úlohy (popis):
Časti úlohy a výstupy závislé od pracovníkov SAŽP sú splnené, nesplnené zostávajú výstupy závislé od procesu VO
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Cieľ: Zabezpečenie sieťových služieb Windows serverov zahrnutých v tejto úlohe
Ochrana prístupov a antivírová ochrana
Podpora užívateľov a vývojových teamov

OI

CEI

Užívatelia výstupov: pracovníci, projekty a úlohy SAŽP

OI

CEI

Úloha čiastočne splnená.

Výstup 1: Funkčné systémy a služby Windows serverov Jupiter/
Regen, Charon, Merkur, Titann, Pluto

OI

CEI

„Funkčné systémy a služby Windows serverov Jupiter/Regen, Charon, Merkur, Titann, Pluto.“

Výstup 2: Funkčné systémy a služby do odstávky Windows serverov Mars (dochádzka), Titan (Navision do definitívneho prechodu
na Softip Profit)

OI

CEI

„Funkčné systémy a služby do odstávky Windows serverov Mars (dochádzka), Titan (Navision do definitívneho
prechodu na Softip Profit).“

Výstup 3: Zálohy systému, nainštalovaných aplikácií a údajov
vytvorených na SAŽP

OI

CEI

„Pravidelné týždenné zálohy dát na diskové pole a pásku (v spolupráci s úlohou 36 - Sieťové služby na Unix serveroch).“

Výstup 4: Chránené prístupy a funkčná ochrana proti vírusom na
Windows serveroch

OI

CEI

„Pravidelná aktualizácia antivírových programov, operačných systémov a prístupových práv užívateľov.“

Výstup 5: Zvýšená spoľahlivosť a dostupnosť služieb

OI

CEI

„Nesplnené - neuskutočnilo sa VO.“

Výstup 6: Nové verzie programov pre serverovú farmu - na použitie
pre všetkých pracovníkov SAŽP

OI

CEI

„Nesplnené - neuskutočnilo sa VO.“

ISÚŽP - (Informačný systém úradov životného prostredia)

OI

CEI

Anotácia: Vytvorenie nového konceptu fungovania ISÚŽP, koncept
harmonizácie, prepojenia a fungovania jednotlivých subsystémov v
rámci konceptu ISÚŽP. Aktualizácia vzhľadu a obsahu www stránky
ISÚŽP. Spustenie Subsystému Príroda pre podporu rozhodovacieho

OI

CEI

Cieľ: Vytvorenie informačnej podpory pre výkon štátnej správy v
ochrane životného prostredia

OI

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, štátna správa v ŽP

OI

CEI

Číslo úlohy

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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Sieťové služby - WINDOWS servery
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Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Anotácia: · systémová administrácia Windows serverov: JUPITER/Regen,Charon,Merkur, Pluto, Titann, Titan (už len záloha pre
potreby Navision), Mars (dochádzka)
· ochrana prístupov a antivírová ochrana na Windows serveroch
· poskytovanie zálohovaného zdieľaného priestoru užívateľom,
prevádzka aplikácií

x
Stav plnenia úlohy (popis): Aktivity a pracovné balíky plnené priebežne, odklad pracovných stretnutí po dohode
s OI MŽP. Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Úloha splnená.

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 1: Koncept harmonizácie a fungovania jednotlivých subsystémov v rámci konceptu ISÚŽP

OI

CEI

„Nová koncepcia budovania ISÚŽP, bude vypracovaná na základe nového prebudovaného APV Príroda, keďže
je to najnovšie budovaný systém, a je plne v správe SAŽP – obsahovo i technicky. Na základe tohto subsystému
SAŽP vypracuje novú koncepciu, ktorá by postupne bola aplikovateľná na ostatné subsystémy, prípadne tie, ktoré
je možné spravovať obsahovo. Potrebné je samozrejme zohľadniť novú štruktúru úradov ŽP. Analýza jednotlivých
subsystémov, ich správcov, gestorova a vlastníkov dát. Analýza technickej platformy.“

Výstup 2: Aktualizovaný vzhľad a obsah web stránky

OI

CEI

„Pôvodná stránka bola aktualizovaná priebežne. Zároveň sa implementuje nový koncept (dizajn a obsah) stránky
ISÚŽP a jej postupné napĺňanie aktuálnymi informáciami. Migrácia údajov zo starých www stránok do nových,
dopĺňanie nových informácií: pilotná prevádzka: http://isuzp.enviroportal.sk/.“

Výstup 3: Subsystém Príroda pre podporu rozhodovavcieho procesu vo vztahu k ochrane prirody a krajiny

OI

CEI

„Analýza dátového modelu pre APV príroda. Testovacia verzia a prevádzka APV. Reflektovanie nového znenia zákona o Ochrane prírody a krajiny. Na tvorbe novej aplikácie APV Príroda boli uskutočnené aktivity týkajúce sa analýzy
dátového modelu a aktualizácie údajov. V súčasnosti sa stále očakáva prijatie nového zákona o ochrane prírody
a krajiny, t.j. práce boli ukončené v štádiu, ktoré nie je závislé na predmetnom zákone.“

Výstup 4: Spracovanie a realizácia školení pre jednotlivé IS

OI

CEI

„Školenia boli uskutočňované ad hoc, podľa potrieb a žiadostí informatikov úradov životného prostredia. Školenia
zamerané na metainformačný systém Enviroinfo – realizované október 2012.“

CEI

„Stretnutie informatikov – počas konferencie EnviroIforum 2012. Organizácia a zabezpečenie účasti pre informatikov na konferencii EnviroIforum 2012.
Pracovné stretnutie informatikov plánované na december 2012 bolo po dohode s MŽP a informatikmi úradov životného prostredia presunuté na január 2013.“

CEI

„Projektová rada bola uskutočnená 24.1.2012 v Banskej Bystrici. Projektová rada plánovaná na december 2012 bola
po dohode s MŽP presunutá na január 2013 vzhľadom na skutočnosť presunu kmpetencií bývalých KÚŽP na ObÚŽP
v sídlach krajov, ako i na fakt že do dnešného dňa na písomnú žiadosť zaslanú vedením SAŽP nebol zo strany MŽP
nominovaný člen do Projektovej rady ISÚŽP za subsystém VODA , ako aj zo strany SHMÚ za subsystém VODA.“

Výstup 5: Zorganizovanie pracovného stretnutia informatikov KÚŽP

Výstup 6: Projektová rada

OI

OI

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

OI

CEI

x

OI

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Úloha bola počas roka plnená v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z platnej legislatívy a
INSPIRE RoadMap.
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Cieľ: príprava podmienok, metodík a infraštruktúry pre zdielanie
referenčných priestorových informácií v zmysle požiadaviek zákona
3/2010 a Smernice INSPIRE

OI

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, KR NIPI, ES NIPI, EC

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: monitorovacia a reportingová správa voči EC

OI

CEI

„Správa z monitoringu odoslaná v požadovanom termíne 15.5.2012.“

Výstup 2: koordinačné a usmerňovacie stretnutia so zástupcami
povinných osôb, KR NIPI a ES NIPI

OI

CEI

„V roku 2012 boli zorganizované a uskutočnené viaceré pracovneé stretnutia na rôznych úrovniach, KR NIPI
a ES NIPI, stretnutia tematických wg v rámci ES NIPI, stretnutia s povinnými osobami.“

Výstup 3: splnené požiadavky zo Smernice INSPIRE, zákona
o NIPI a INSPIRE ROADMAP

OI

CEI

„Funkčný geoportal http://geoportal.sazp.sk.“

Metainformačný systém ŽP - EnviroInfo

OI

CEI

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

OI

CEI

Číslo úlohy

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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NIPI (Národná infraštruktúra priestorových informácií)
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Anotácia:
1. Činnosť medzirezortnej Koordinačnej rady pre NIPI
2. Činnosť Expertnej skupiny pre NIPI
3. Monitorovacie správy za SR – 15.5. každoročne za monitoring,
každé tri roky reportová správa
4. Metodické usmerňovanie medzirezortných aktivít
5. Implementácia vykonávacích predpisov o harmonizovanom
prístupe orgánov a organizácií spoločenstva k súborom priestorových údajov
6. Novovytvorené a značne reštrukturalizované geopriestorové
súbory údajov zodpovedajúce témam prílohy I Smernice (jún 2012)
7. Funkčné ukladacie a transformačné služby(december 2012)
8. Činnosť INSPIRE národného kontaktného bodu
9. Činnosť člena INSPIRE committee
10. Činnosť členov PS pre IOCTF (Initial Operating Capability Task
Force) - expertná skupina na úrvni EK
11. Činnosť kontaktného bodu pre kvalitu údajov
12. Geoportál - serverová farma (2 servery)
13. Ďalšie úlohy v rámci informovania, vzdelávania a popularizácie
problematiky INSPIRE/NIPI
14. Príprava projektu RPI – register priestorových informácií

x
Stav plnenia úlohy (popis): Permanentná prevádzka internetovej aplikácie, telefonická a mailová technická
podpora užívateľov. Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty
18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Efektívnejšie sprístupnenie informácií o životnom prostredí.

OI

CEI

Užívatelia výstupov: Európska Komisia, Ministerstvo životného
prostredia SR (MŽP SR), rezortné organizácie MŽP SR, ústredné
orgány štátnej správy, verejnosť/občania SR, samospráva, akademický sektor, veda a výskum, cezhraničný užívatelia.

OI

CEI

Úloha čiastočne splnená.

Výstup 1: Prevádzka internetovej aplikácie EnviroInfo dostupnej na
adrese: http://enviroinfo.enviroportal.sk

OI

CEI

„V priebehu roku 2012 bolo v metainformačnom systéme vytvorených 36 668 metazáznamov v časti „Dokumenty“.
Metainformačný systém EnviroInfo v časti „Priestorové údaje“ predstavuje nástroj, ktorý slúži ako zdroj informácií o
do monitorovacej správy o stave implementácie smernice INSPIRE. V rámci týchto aktivít je využívaný aj ostatnými
organizáciami mimo rezortu MŽP SR.“

Výstup 2: Dostupnosť služieb pre NIPI (budovanie EnviroGeoPortálu)

OI

CEI

„Metainformačný systém prevádzkovaný na podporu zákona o NIPI, dostupnosť katalógovej služby podľa
INSPIRE (CSW).“

Výstup 3: Väzba na Národný geoportál a jeho metainformačný
systém vo vzťahu k budovaiu RPI

OI

CEI

„V rámci tejto pod úlohy bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre projekt RPI. Štúdia bola odovzdaná na ministerstvo na ďalšie spracovanie (v prípade realizácie projektu bol plánovaný priestor v úlohe EnviroInfo pre prípadnú
úpravu metainformačného systému vyplývajúceho z projektu RPI).“

Výstup 4: Harmonizácia metainformačného systému EnviroInfo s
ISŽP (väzba na APV Príroda).

OI

CEI

„Príprava rozhrania na automatizovaný zber údajov do metainfoirmačného systému.“

Výstup 5: Vývoj metainformačného systému vo vzťahu k SEIS

OI

CEI

„Plnenie tejto úlohy bolo priamo závislé od schválenia dokumentu „SEIS implemtnatation plan“ zo strany EK. Pretože tento dokument nebol do konca roku 2012 schválený nebolo možné naplniť túto aktivitu úlohu.“

Výstup 6: Školenia zodpovedných a poverených osôb, a osôb
mimorezortných organizácií

OI

CEI

„Školenie zodpovedných a poverených osôb pôsobnosti KÚŽP a OÚŽP Prešov sa uskutočnilo dňa 31.10.2012.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).
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Konferencia Enviro-I-Fórum 2012

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

OI

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis): Úloha bola splnená realizáciou nasledujúcich aktivít:
Programový a organizačný výbor – zabezpečenie fungovania a plnenia úloh
Oslovenie MŽP SR, prednostov KÚ, riaditeľov rezortných organizácií – spolupráca
Distribúcia propagačných materiálov – pozvánky, letáky, plagáty, banery, logá ..., reklama na partnerských portáloch, v Enviromagazíne a v Univerzitných novinách TU Zvolen
Príprava odborného programu – definovanie tematických okruhov, programových blokov, zhromažďovanie a výber
anotácií príspevkov, príspevkov a pdf prezentácií - spolupráca s autormi, ich odborné a organizačné usmernenie
Vytvorenie web domény pre Enviro-i-fórum 2012 a vytvorenie informačného obsahu stránky http://enviroiforum.
sazp.sk spolu s elektronickou záväznou prihláškou – priebežná aktualizácia
Konferencia - organizačné zabezpečenie a spolupráca s TU Zvolen (priestory na prezentáciu, ubytovanie, strava,
občerstvenie, voľnočasový program, technické zabezpečenie)
Zabezpečenie sponzorov – zmluvy, koordinácia prípravných prác a podmienok vyplývajúcich zo zmlúv
Zabezpečenie reklamných a prezentačných materiálov pre účastníkov konferencie, vrátane tlačeného a CD zborníka konferencie
Zabezpečenie prípravy propagácie SAŽP prostredníctvom prezentačného stánku – propagačné materiály, plagáty,
technické a personálne zabezpečenie
Organizácia súťaže o najlepší poster – spolupráca s autormi, zabezpečenie priestorov
Organizácia sprievodných podujatí konferencie - Pracovné stretnutie Národných referenčných centier pre spoluprácu EEA a Odborný seminár Ekosystémové účtovníctvo
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Anotácia: Zorganizovanie konferencie zameranej na popularizáciu
dostupnosti informácií o ŽP, využívanie informačných technológií pri ich spracovaní a k medzinárodnej a národnej legislatíve o
poskytovaní informácií o ŽP, pod záštitou MŽP SR

OI

CEI

Cieľ: Prezentácia dostupnosti environmentálnych informácií a
využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej
správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spolo

OI

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, úrady ŽP, štátne a súkromné organizácie, odborná verejnosť

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: zorganizovanie 8. ročníka celoslovenskej konferencie
zameranej na oblast environmentálnej tématiky

OI

CEI

„Zostavovanie programu – zostavenie tematických blokov, výber príspevkov a samotných prezentácií - p+G298
propagačné materiály – letáky A5, postery – ideové a programové, materiály do Enviromagazínu a Univerzitných
novín, tlačové materiály, logá, banery, pozvánky, vstupy na spoločenský večer a stavné lístky, smerové a informačné
tabule, vytvorenie web domény - webstránka EiF http://enviroiforum.sazp.sk,
zborník anotácií príspevkov – 160 ks v tlačenej forme, zborník samotných príspevkov - 160 ks na CD, spracovanie
a vystavenie prezentácií, ktoré odzneli na konferencii na http://enviroiforum.sazp.sk + vyhodnotenie + fotodokumentácia, spracovanie a vystavenie videozáznamov prezentácií , štatistické spracovanie a vyhodnotenie podujatia
– účastníkov, príspevkov, ankiet – resp. dotazníkov, evidencia prihlásených účastníkov – výstupy z elektronickej
prihlášky, vytvorenie scenára podujatia.“

Výstup 2: vytvorenie web domény pre Enviro-i-fórum 2010 a vytvorenie informačného obsahu stránky

OI

CEI

„Vytvorenie web domény - webstránka EiF http://enviroiforum.sazp.sk.“
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 3: organizácia sprievodných podujatí konferencie

OI

CEI

Bezpečnosť informačných systémov

OI

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis): Inštalácia elektrorozvodov v miestnosti serverov, upgrade OS na vybraných serveroch,
aplikácia security patchov podľa potrieb, reconfiguracia antispamu podla potrieb, operatívne upravy prístupov na
servere, weby, aplikácie, db, zálohovanie serverov podľa harmonogramu banky, monitoring sieťových služieb, monitoring klimatizácie a teplôt, reconfigurácie ILO a zmeny kabeláže počas výmeny DMZ switcha, operatívne riešenie
vypadkov elektriny, zdrojov, ističov, vzduchotechniky a H2O v miestnosti terminálov, inštalácia webkamery do zony
autoparku, aktualizácia dokumentácie, zabezpečenie prístupových práv podľa požiadaviek klientov, zabezpečenie
náhradných diskov, políc, pásiek, zabezpečnie servisu klimatizácie, správa servera pre helpdesk a dokumentaciu.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

„Organizačno-technické zabezpečenie sprievodných podujatí - odborný program, prezentácia (dokumetácia-prezenčné listiny).“

Anotácia: bezpečnost IS verejnej správy; štandardné bezpečnostné protokoly; fyzická, logická, komunikačná a personálna
bezpečnosť ; koordinácia správcov BIS v sieti ŽPNET;

OI

CEI

Cieľ: Bezpečnostná politika siete ŽPNET na rok 2012, aktualizácia
vnútorných smerníc v zmysle ISO a národnej legislatívy, opatrenia
na UNIX serveroch a v sieti ŽPNET

OI

CEI

Užívatelia výstupov: SAŽP, ŽPNET, rezort MŽP SR, odborná aj
laická verejnosť,

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: textová(smernice), digitálna(patche),

OI

CEI

„Interne predpisy http://iwww.sazp.sk/dokumenty/interpr/bis, nove elektrorozvody v miestnosti terminálov, zalohy
serverov, priebežná dokumentácia BIS, UNIX sieťové služby, kontinuita prevádzky serverov a sieťových služieb bola
zabezpečovaná.“

Sieťové služby na Unix serveroch

OI

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis):
priebežne aktualizacia všetkých DNS serverov, zmeny mailboxov a aliasmailskupin podľa požiadaviek, operatívne
zmeny pre Oracle cluster podľa požiadaviek, priebežné bezpečnostné opatrenia na serveroch, predlženie OS
patch support pre Solaris a Oracle ULN, prevádzka služieb : DNS, MAIL, FTP, NTP, SSH, rozne WWW, WIKI, ORACLE cluster, MYSQL, AGENDA, BACKUP, CIRCA, pravidelný backup/restore na paskovu kniznicu a alternativne
zalohovanie, operativne úpravy filesystemov na serveroch podla potrieb, testovanie pred implementaciou KOLAB,
JABBER, DRUPAL, test-konfiguracia a upgrade FW 2 nových serverov pre Oracle cluster, monitoring sieťových služieb, priebežný upgrade-migracia OS na serveroch a firmware na SAN poli, návrh a rozšírenie diskového poľa SAN
· prevoz starých serverov z BA do BB, priebežná dokumentácia sieťových služieb, operativne riešenia vypadkov
elektriny a konektivity, výmena kabeláže do DMZ switcha, správa domén podľa požiadaviek PHU, projektov a partnerských organizácií ŽPNET, spracovanie štatistík WEB a MAIL serverov
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Anotácia: IS verejnej správy; štandardné sieťové služby; DNS,
MAIL, WWW, NTP, FTP, SSH, DB, MAP, iCAL ai; monitoring;
helpdesk; dokumentácia; správa domén; podpora pre vývojové
teams a programátorov; koordinácia sieťových služieb CEI;

OI

CEI

Cieľ: sieťové služby pre užívateľov siete ŽPNET, podpora všetkých
úloh-užívateľov, nevyhnutná súčasť infraštruktúry SAŽP

OI

CEI

Užívatelia výstupov: SAŽP, ŽPNET, rezort MŽP SR, EEA, odborná aj laická verejnosť,

OI

CEI

Úloha splnená.

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 1: digitálna(napr.údaje), virtuálna(napr.web), servis(napr.
helpdesk), textová(napr.odpočet), grafická(napr.monitoring)

OI

CEI

„Počet služieb cca 85 permanentne bežiacich a monitorovaných; počet užívateľov/mailboxov cca 200 SAŽP, cca
40 SMOPAJ, cca 300 ŠOPSR, cca 80 SSJ, cca 150
SIŽP; počet serverov s snepretržitou prevádzkou 10 + 4 na vývoj-testovanie-monitoring; počet virtualnych serverov
s nepretržitou prevádzkou 21; počet diskových polí 2 x SCSI alebo SATA (5TB), 1 x SAN (cca 30TB); počet spravovaných domen 26 (.sk) vramci 1 (.eu).“

Tvorba statických a dynamických www pre internet a intranet

OI

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis): Úloha plnená v nasledových častiach: - Prevádzka a aktualizácia www.sazp.sk, Prevádzka a aktualizácia iwww.sazp.sk, - Prevádzka a aktualizácia iných existujúcich stránok/domén/subdomén
v správe SAŽP, - Tvorba a aktualizácia nových stránok/domén/subdomén, - Tvorba multimediálnych CD/DVD. Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi
ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Anotácia: • Správa web stránky SAŽP
• Napĺňanie web stránky SAŽP
• Správa a napĺňanie intranet stránky SAŽP
• Správa ostatných web domén v sprábe SAŽP
• Tvorba multimediálnych CD pre prezentovanie aktivít SAŽP,
tvorbu výukových a náučných CD

OI

CEI

Cieľ: Poskytovanie informácií pre zamestnancov SAŽP, rezortných
organizácií MŽP, odbornej a širokej verejnosti, vrátane medzinárodnej

OI

CEI

Užívatelia výstupov:

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Prevádzka a aktualizácia www.sazp.sk

OI

CEI

„www.sazp.sk ktorá bude aktuálna, v súlade s požiadavkami a platnými predpismi ktoré určujú parametre prístupnosti www stránok, počas roka 2012 boli vykonávané všetky potrebné práce aby stránka SAŽP bola modernou a
technicky vyspelou stránkiu ktorá spĺňa všetky štandardy prístupnosti a bezpečnosti. Bola zabezpečená aktualizácia
stránky s pomocou určených redaktorov za jednotlivé centrá/úlohy, bol zapracovaný nový design stránky a upravená štruktúra obsahu.“

Výstup 2: Prevádzka a aktualizácia iwww.sazp.sk

OI

CEI

„Intranetová stránka iwww.sazp.sk riešená formou CMS systému, počas roka 2012 boli vykonané práce na aktualizácii intranetovej stránky SAŽP podľa požiadaviek zadávateľov. Najčastejšie aktualizované boli časti: personálna a
sociálna politika, QEMS, príkazy GR, správy zo ZPC.“

CEI

„Ide o domény/subdomény:
envirofilm.sk, enviromagazin.sk, euroenviro.sk, SEV, školy, viaceré stránky z projektu natura2000
údaje na uvedených doménach a subdoménach boli pravidelne aktualizované na základe požiadaviek zadávateľov,
stránky boli pravidelne kontrolované a preverovaná ich prístupnosť na základe výnosu o prístupnosti web stránok,
akékoľvek.“

Výstup 3: Prevádzka a aktualizácia iných existujúcich stránok/
domén/subdomén v správe SAŽP

OI

Výstup 4: Tvorba a aktualizácia nových stránok/domén/subdomén

OI

CEI

„Tvorba a aktualizácia podľa požiadaviek RC, projektmanagerov a pod, tvorba výstupov projektov, na základe požiadaviek boli vytvorené nové verzie stránok envirofilm, enviromagazín, pričom stránka enviromagazínu je testovaná aj
na dynamickej platforme (wordpress), ktorá by umožnila funkčnosť ako pri iných stránkach časopisov – ku koncu
roka 2012 je v testovacej fáze vzhľadom na špecifiká časopisu enviromagazín, boli vytvorené viaceré stránky pre
projekt natura2000 a ich výstupy boli buď samostatné alebo začlenené do existujúcej štruktúry stránok.“

Výstup 5: Tvorba multimediálnych CD/DVD

OI

CEI

„Tvorba na základe požiadaviek projektmanagerov, RC a pod. V roku 2012 bolo vytvorených viacero multimediálnych CD/DVD či už ako samostatné projekty alebo ako výstupy z projektov, za zmienku stojí Edukačné DVD Detektív v prírode, výstupy z konferencií: Enviro-i-forum, voda a pod.“

38

Podpora projektu HLANDATA

OI

CEI

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

x
Stav plnenia úlohy (popis): Všetky aktivity a pracovné balíky splnené podľa harmonogramu projektu Záverečná
správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako
príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Anotácia: Interná, organizačná podpora projektu HLANDATA.

OI

CEI

Cieľ: Cieľom je úspešná realizácia projektu HLANDATA so splnením všetkých čiastkových cieľov projektu, reprezentácia výsledkov
dosiahnutých v rámci konzorcia na SAŽP na technických skupinách, kde figuruje SAŽP ako jeden zo štyroch hlavných partnerov
zodpo

OI

CEI

Užívatelia výstupov: SAŽP, rezort MŽP

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: www stránka projektu prevádzkovaná na SAŽP: http://
hlandata.sazp.sk

OI

CEI

„Stránka je v prevádzke, obsahuje všetky dôležité informácie o projekte, jeho výstupoch a implementácii. Stránka je
aktualizovaná a dopĺňaná priebežne, funguje v dvoch jazykových mutáciách SJ/AJ. Http://hlandata.sazp.sk.“

CEI

„Pilotný projekt „Stratifikácia skládok odpadov“http://hlandata.sazp.sk/pilot/ Vývoj a implementácia interaktívnej
webovej mapovej aplikácie zameranej na stratifikáciu skládok odpadov na území SR, umožňujúca vizualizáciu,
integráciu rozličných údajov z rôznych zdrojov a ich súčasné zobrazovanie a nakladanie/prekrývanie. Ako hlavné
podkladové dáta pilotnej aplikácie slúžia harmonizované dátové sety tém Land Cover a Land Use. Vytvorená vrstva
skládok odpadov v spolupráci COHEM a CEI.“

Výstup 2: Aplikácia „Stratifikácia skládok odpadov, prepojená s
databázou COHEM“
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

OI

Výstup 3: Harmonizovaná WMS pre dátové sety Corine Land
Cover

OI

CEI

„Harmonizácia vrstiev Corine Land Cover v zmysle smernice INSPIRE. Prínos: Naplnenie požiadaviek smernice
INSPIRE, napĺňanie míľnikov roadmap INSPIRE.
http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/hlandata/hlandata/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS.“

Výstup 4: Mapový portál zobrazujúci harmonizované dátové sety a
WMS pre Corine Land Cover

OI

CEI

„Mapový portál zobrazujúci harmonizované dátové sety a WMS pre Corine Land Cover
http://portal.hlandata.eu/maps/new.“

Výstup 5: Účasť na medzinárodných konferenciách za účelom
propagácie projektu HLANDATA

OI

CEI

„Zahraničná služobná cesta, INSPIRE Conference, Turecko, Istanbul 23.jún 2012, Prezentácia projektu Hlandata
a Pilotného projektu v rámci workshopu: Sharing Data According INSPIRE Is Fulfilling End User’s Expectations?
HLANDATA LC/LU Perspective.“

Výstup 6: Zahraničná služobná cesta (september 2012) Technical
meeting, projekt HLANDATA - účasť, prezentácia výsledkov práce
CEI na projekte HLANDATA pre konzorcium projektu, Organizácia technickej skupiny na SAŽP (Technical meeting) k projektu
HLANDATA

OI

CEI

„Organizácia technického meetingu projektu HLANDATA na SAŽP v BB (predpokladaný termín február 2012)
Úspešná organizácia Technického meetingu projektu, splnenie záväzku hosťovať stretnutie konzorcia podľa „“Consortium agreement HLANDATA““, kde sa jednotlivý partneri projektu striedajú v organizácii pravidelných polročných
stretnutí. Reprezentácia CEI a SAŽP., Zahraničná služobná cesta (september 2012) Technical meeting, projekt
HLANDATA, ZSC bola realizovaná v auguste 2012, 27. – 30. august 2012, palanga, Litva.“

Podpora tvorby koncepčných dokumentov

OI

CEI

x

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Pripomienkovanie návrhu novely zákona č.215 o geodézii a kartografii, Pripomienkovanie
stavebného zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, Pripomienkovanie a spolupráca pri
príprave Štúdie uskutočniteľnosti pre e-Služby rezortu MŽP SR, Príprava štúdie uskutočniteľnosti pre projekt RPI
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Anotácia: Vytvorenie podkladov ku koncepčným dokumentom
podľa požiadaviek OI MŽP SR

OI

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Doplnené koncepčné dokumenty, prípadne aktualizované
dokumenty.

OI

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: spracovanie materiálov na vyžiadanie MŽP ku koncepcii
rozvoja informačných systémov

OI

CEI

„Vypracovanie a predloženie súboru pripomienok k uvedeným materiálom vo forme textových materiálov a mailovej
korešpondencie a Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt RPI.“

Enviroportál

OI

CEI

x

Stav plnenia úlohy (popis): Počas celého roka prebiehala aktualizácia už vystavených dát a informácií, podľa
plánu boli spracovávané a následné vytavené ďalšie informácie a to s ohľadom na požiadavky návštevníkov portálu,
ktoré boli zisťované cez online dotazník. Prebiehal vývoj nových služieb a upgrade existujúcich. Pre dokonalejšie zachytenie portálu ostatnými vyhľadávacími systémami boli spracované súbory tagov. Pri preprogramovaní dát sa brala
do úvahy kompatabilnosť Enviroportálu s ostatnými systémami, výsledkom čoho bude uľahčenie ich prepojiteľnosť.
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s
výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Anotácia: Informačný portál o životnom prostredí Enviroportál
(www.enviroportal.sk) je domovskou stránkou ISŽP (Informačný
Systém o ŽP).
ISŽP je prienikom informácií o životnom prostredí uložených v
databázach odborných organizácií MŽP. Úlohou enviroportálu je
tieto informácie sprístupňovať internetovým užívateľom. Enviroportál vytvára priestor pre:
1. prístup k informáciám o ŽP na národnej a medzinárodnej úrovni,
2. výstupy z nosných subsystémov ISŽP,
3. výstupy z IS na podporu implementácie zákonov a činností.

OI

CEI

Cieľ: Cieľom je integrácia informácií o ŽP, praktických rád, návodov, popisov, ktoré návštevník hľadá, pochádzajúcich z jednotlivých orgánov a organizácií rezortu ŽP, resp. relevantných orgánov
a organizácií aj z iných rezortov, u ktorých je priamy vzťah k ŽP

OI

CEI

Užívatelia výstupov: Laická a odborná verejnosť, vysoké školy,
súkromný sektor, SAŽP, MŽP SR, ŠOP SR, SMOPaJ, ÚŽP, VÚVH,
SHMÚ, ŠGÚDŠ, SOŽP, krajské úrady ŽP, ZOO Bojnice, Slovenské banské múzeum, SVP

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: Prevádzka, údržba a aktualizácia portálu.

OI

CEI

„Aktualizácia existujúcich informácií a dát, spracovanie a vystavenie nových tém (pôda, OZE, klimatická zmena,
povodne, enviro výchova). Výstupy sú prístupné on-line na www.enviroportal.sk.“

Výstup 2: Vývoj nových služieb a upgrade existujúcich:
1. vyhľadávanie informácií podľa životnej situácie alebo kľúčových
slov,
2. navigácia k eSlužbám v rezorte životného prostredia podľa voľby
používateľa (občan, podnikateľ, verejná správa).

OI

CEI

„Aktualizované súbory tagov, pridané odkazy na služby, realizované programovanie nových modulov, implrmrntovsný
nový redakčný systém do programovacieho systému, prebehol technický a obsahový update IS EIA/SEA.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).
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SEIS - medzinárodná environmentálna informatika

OI

CEI

x

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).

OI

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej
pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Cieľ: Zlepšit zdieľanie dát o životnom prostredí v Európe a to stanovením technických štandardov zdieľania dát a informácií o životnom
prostredí na národnej a európskej úrovni i na úrovni nadnárodných
organizácií

OI

CEI

Užívatelia výstupov: EC, EEA, JRC..., Rezort ŽP (IS), dobrovoľní
poskytovatelia dát, verejnosť, školy

OI

CEI

Úloha čiastočne splnená.

Výstup 1: SEIS Roadmap - spracovanie dôsledkov pre SR, plánovanie…

OI

CEI

„Plnenie tejto úlohy bolo priamo závislé od schválenia dokumentu „SEIS implemtnatation plan“ zo strany EK. Pretože tento dokument nebol do konca roku 2012 schválený nebolo možné naplniť túto aktivitu úlohu.“

Výstup 2: SEIS Roadmap - prezentácia v rezorte ŽP

OI

CEI

„Plnenie tejto úlohy bolo priamo závislé od schválenia dokumentu „SEIS implemtnatation plan“ zo strany EK. Pretože tento dokument nebol do konca roku 2012 schválený nebolo možné naplniť túto aktivitu úlohu.“

CEI

„Pretože dokument „SEIS implementation plan“ nebol do konca roku 2012 schválený, sústredili sme sa v tejto aktivite na riešenie iniciatívy GMES, ktorý tvorí jeden z čiastkových IS zapojených do SEIS a podpora pri riešení projektu
SENSE2. V rámci riešenia tejto problematiky sa zúčastňovali zástupcovia SAŽP na medzinárodných stretnutiach
ohľadom GMES a pripomienkovali dokumenty týkajúce sa iniciatívy GMES.
Účasť na 8. a 9. GMES Committee, Účasť na GMES expert meeting on Data access policy, Príprava dokumentu pre
OPM MŽP SR - Návrh na riešenie problematiky iniciatívy EÚ GMES definovanej Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č.911/2010 a konsolidácia národných monitorovacích sietí, Tvorba RDF feedov pre testovanie možností
semantických sietí v automatickom zbere údajov pre celoeurópsku správu o životnom prostredí SOER 2015, Účasť na
odbornom workshope SENSE 2 Task force týkajúcom sa semantických sieti a využitia RDF feedov.“

CEI

„V rámci iných aktivít bola riešená problematika Ekosystémových služieb a ekosystémového účtovníctva definovaná
v stratégii EÚ pre biodiverzitu do 2020.
Účasť na sprievodnom podujatí konferencie Enviro-i-forum 2012 Ekosystemové účtovníctvo, Príprava projektu pre
projektovú schému LIFE+2012 Ekosystémové služby a ekosystémové účtovníctvo na Slovensku, Účasť a prezentácia na konferencii EEA v Antalyi Ecosystem services assesment and Capital Accounting.“

Výstup 3: komentovanie, účasť v TWGs a pod.

Výstup 4: ďalšie medzinárodné stretnutia

OI

OI

OI

CEI

x

OI

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Úloha zameraná na katualizáciu vrstiev Corine Land Cover (CLC2006 - 2012), Vytvorenie zmenovej vrstvy a aktualizovanej vrstvy CLC 20102. Medzinarodný projekt - GIO land monitoring services
(kontrakt 24 mes. EEA) Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty
18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Cieľ: Projekt by mal zabezpečiť preukázanie platnosti a využiteľnosť týchto priestorových informácií, ktoré sa najmä v súčasnej
dobe rôznych environmentálnych hrozieb, stávajú základnou bázou
pre rozhodovanie na národnej, regionálnej či lokálnej úrovni.

OI

CEI

Užívatelia výstupov: Európska Komisia, Ministerstvo životného
prostredia SR (MŽP SR), rezortné organizácie MŽP SR, ústredné
orgány štátnej správy, verejnosť/občania SR, samospráva, akademický sektor, veda a výskum, cezhraničný užívatelia.

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: verifikácia údajov získaných automatizovaným procesom
zo satelitných snímok

OI

CEI

„Kontorloa automatizovaného spracovania sat. Snímok (HRLs).“

Výstup 2: úprava a zlepšenie výsledkov automatizovaného procesu

OI

CEI

„Úprava (HRLs) v procese vylepšenia produktov automatizovaného spracovania sat. Smímok.“

Výstup 3: zmeny 2006 – 2012, a vrstva Corine Land Cover 2012

OI

CEI

„http://www.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/DPZ/CLC2000/“

„Výstup 4: publikovanie INSPIRE služieb (discovery, view and
download services)“

OI

CEI

„Publikovanie webových mapových služieb podľa INSPIRE.“

Číslo úlohy

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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Podpora projektu DPZ - Corine Land Cover
Anotácia: Projekt je zameraný na validáciu, verifikáciu a vyhodnotenie zmien v krajinnej pokrývke (land cover) za obdobie 2006 –
2012, na medzinárodnej úrovni. Výstupom projektu budú sprístupnené aktualizované údaje o krajinnej pokrývke (Corine Land Cover

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

43

Register referenčných priestorových informácií rezortu MŽP

Anotácia: Katalóg objektov rezortu MŽP SR, predstavuje rezortný
štandard pre výmenu a poskytovanie digitálnych priestorových
informácií v súlade s požiadavkami smernice Inspire 2007/2/ES.
Všetky digitálne priestorové informácie ktoré sú definované v aktuálnej verzii Katalógu objektov rezortu MŽP SR spĺňajú požiadavky
na ich efektívnu výmenu a poskytovanie. Takto vytvorený referenčný register priestorových informácií bude základným vstupom rezortu ŽP do pripravovaného registra priestorových informácií (RPI).

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

OI

CEI

x

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Úlkoha čiastočne splnená nasledovne:
1. Úloha bola zabezpečovaná v obmedzenom rozsahu. Obmedzenie vyplývalo z dvoch faktorov:
a./ Podstatné /viac ako 50%/ krátenie plánovaných FP na projekt
b./ Zrušenie Pracovnej skupiny integrovaného manažmentu krajiny. /ďalej PS_IMK/
Napriek uvedeným problémom bola úloha z rozhodujúcej časti splnená nasledovne:
1. Prvé porovnanie medzi KO rezortu a anexom I smernice INSPIRE bolo realizované. Navyše bolo vypracované
Porovnanie KO KEZ-IMK s KTO ZBGIS pracovnou verziou 2011 GKÚ.
2. Úloha bola realizovaná v obmedzenom rozsahu: napriek urgenciám nedodali rezortné organizácie požiadavky na
úpravu databázy.
3. Pre rezortné organizácie SAŽP pripravila databázový priestor a administrátorský prístup k dátovému skladu a
mapovému serveru.
4. Úlohu v dôsledku redukovaného prideleného finančného objemu a predovšetkým v dôsledku nenaplnenia databázy rezortnými organizáciami nebolo možné zabezpečiť. Namiesto tejto úlohy bola realizovaná úloha: porovnanie
presnosti rezortných dát s dátami KTO ZBGIS
5. Dtto ako bod 4.
6. Aplikácia dopracovaná, úloha sa v plnom rozsahu priebežne realizuje a je plne funkčná
8. Evidencia požiadaviek na mapy pre rezort ŽP: Väčšina požiadaviek sa realizovala prostredníctvom zdieľaných
vrstiev na SDE serveri SAŽP, alebo cez geoportal.sazp.sk.
9. Archív priestorových údajov (CGS) a DGPS údajov (údajov z referenčnej GPS): v r. 2012 boli realizované nasledovné práce:
- skenovanie 352 ks TM10, GIS spracovanie, za účelom spresnenia : III. voj. mapovanie kolorovane originály
(Čechy, Morava a Sliezsko) - 234 ks, II. voj. mapovanie reambulované (severozápadne Cechy) - 47 ks, špeciálne
mapy 1:75 000 (cela I. CSR – Čechy, Morava, Slovensko + Podkarpatská Rus) - 189 ks - umiestnene na SDE
serveri vo forme súborovej geodatabázy s výhľadom publikovania na nipi.sazp.sk, Evidencia VKM (KN+UO) na
základe dodavky z GKU BA
- dopĺňanie rastrových kat. máp v prípadoch KU kde chyba VKM
10. Poskytovanie analógových a digitálnych mapových podkladov z mapového archívu a archívu DPZ v závislosti
od licenčných a autorských podmienok na základe interného postupu: Poskytovanie dig. mapových podkladov
bolo realizované cez prehliadač, alebo mapové služby geoportálu SAŽP (geoportal.sazp.sk). V r. 2012 sa vykonala
aktualizácia niektorých vrstiev, ako napr. doplnenie chýbajúcich voj. topografických máp 1:10 000 (TM10) - 352
ks a nahradenie redukovaných verzií TM10 farebnými verziami TM10 - 1 179 ks za územie SR. V spolupráci s partnerskou organizáciou CENIA v ČR sme realizovali dig. spracovanie (georeferencovanie, klipovanie, mozaikovanie a
dodatočné spresňovanie) špeciálnych máp 1:75 000 za územie byv I. ČSR (30. roky 20. storocia) a následne sme
publikovali novu vrstvu na geoportáli SAŽP.
11. Odborná konzultačná činnosť v súvislosti s priestorovými údajmi a ich možným využitím:
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

OI

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ:
1. Aktualizácia a harmonizácia zoznamu objektov s katalógom
objektov ZB GIS, resp. INSPIRE
2. Úprava priestorovej databázy v zmysle požiadaviek MŽP SR a
rezortných organizácií.
3. Pilotné naplnenie priestorovej databázy
4. Úprava priestorovej databázy na základe pilotného overenia
5. Pilotné nasadenie databázy
6. Dopracovanie aplikácie na administráciu zmien a doplnkov v KO
na základe pilotného overenia
7. Administrácia zmien a doplnkov v KO - prevádzka
8. Evidencia požiadaviek na mapy pre rezort ŽP
9. Archív priestorových údajov (CGS) a DGPS údajov (údajov z
referenčnej GPS)
10. Poskytovanie analógových a digitálnych mapových podkladov
z mapového archívu a archívu DPZ v závislosti od licenčných a
autorských podmienok na základe interného postupu
11. Odborná konzultačná činnosť v súvislosti s priestorovými
údajmi a ich možným využitím.

OI

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, KR NIPI, ES NIPI, EC

OI

CEI

Úloha čiastočne splnená.

Výstup 1: Harmonizované údaje KO s požiadavkami INSPIRE
a ZB GIS

OI

CEI

Stav plnenia jednotlivých cieľov:
Prvé porovnanie KO rezortu ŽP s anexom 1 smernice INSPIRE, dokument excel.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 2: naplnenie priestorovej databázy

OI

CEI

„Priestorová databáza - administrátorský prístup k dátovému skladu (ponúkaná platforma: Oracle, PostgreSQL,...) a
mapovému serveru.
Napĺňanie databázy za oblasť „hydrografia“: dáta dodal k 27. 6. 2012 SVP.
Aplikácia na administráciu zmien a doplnkov v KO rezortu ŽP SR, verejne prístupná na stránkach SAŽP
Priebežne aktualizovaná Evidencia
Priebežne aktualizovaný archív priestorových údajov.“

Výstup 3: poskytovanie podpory podla požiadaviek

OI

CEI

„Poskytnuté údaje CORINE a ZSJ – register na Titan\cei\GIS_Novacek\Protokoly_o_zdielani_udajov\
Konzultačná činnosť v súvislosti s priestorovými údajmi a ich možným využitím, konzultácia ohľadne vhodnosti použitia nástrojov ArcTools – pracovisko Prešov.“

44

GIS podpora pre RRPI MŽP

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

OI

CEI

x
Stav plnenia úlohy (popis): Aktuálna verzia sofvéru je 10. Potreba upgrade na verziu 10.1 bola len pre ArcGIS
server. Bol zakúpeny maintenance do 31.12.2012 pre potrebné licencie k správe. Činnosti, ktoré boli v priebehu
roka vykonané sú zamerané na optimálny chod mapových služieb na ArcGIS serveri a funkčnom ArcSDE pre zabezpečeniu prístupu k prietorovým vrstvám v ORACLE databáze. K prevádzkovaným službam pribudli služby pre EMAS
ZUJ (COHEM), Skládky v prevádzke (COHEM) a IPKZ prevádzky (CEI). V priebehu roka boli vytvorené a aktuaizované priestorové údaje (viac - správa za ulohu 44). Pre potreby mapových služieb boli vytvorené mapové kompozície.
Na plotri bolo celkovo vytlačených 146ks podkladov a na skeneri bolo zoskenovanych 1179ks máp.
Záverečná správa bola gestorovi - OI MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013,
CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Anotácia:
1. Zabezpečovanie prevádzky klientskych GIS aplikácii (ArcGIS
desktop) na pracoviskách SAŽP, čo zahrňuje:
a. upgrade, obstarávanie a manažment licencií,
b. zabezpečovanie a realizovanie školení,
c. technická podpora pre pracovník.

OI

CEI

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti informačných systémov využívajúcich priestorové informácie (napr.: geo.enviroportal.sk) a s tym
suviasiace zdielanie a poskytovanie údajov. V súvislosti s priestorovými údajmi poskytnúť technickú a odbornú podporu pre priesto

OI

CEI

Užívatelia výstupov: Laická a odborná verejnosť, vysoké školy,
súkromný sektor, verejná a štátna sféra; ministerstvá SR a ich
rezortné organizácie, riešitelia projektov zameraných na priestorové informácie

OI

CEI

Úloha splnená.

Výstup 1: celoročná spoľahlivá prevádza ArcGIS a ArcSDE servera

OI

CEI

„http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services
(podrobnejšie pozri správu za úlohu 44.)“

CEI

„ - vytvorené a aktualizované priestorové údaje boli uložené v ORACLE databáze alebo do súborovej geodatabázy v
diskovom poli.
- hraníc ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov boli zaslané zadávateľovi
(podrobnejšie pozri správu za úlohu 44.)“

CEI

„ - evidencia stavu licencií - ArcView 10 SU, ArcINFO CU, ArcGIS servera a extenzií - výstup z evidencie je do pdf
(viď. Správa za úlohu 44)
- dokumentácia - ArcView 10 SU - inštalačná príručka pre SAŽP
- rastrové údaje v tif - 1179ks, archivácia na externom HDD
(podrobnejšie pozri správu za úlohu 44.)“

Výstup 2: priestorové údaje - digitálne, analógové

Výstup 3: textové a grafické materiály - doc, tiff atď... - mapové
kompozície, dokumentácia odborných postupov, stanoviská a iné
prac. odborné informácie

OI

OI

X. Odpadové hospodárstvo
45

Príprava Národného realizačného plánu Štokholmského
dohovoru

Anotácia: Potreba aktualizácie Národného realizačného plánu
Štokholmského dohovoru vyplýva z uznesení COP ŠD po ratifikácii
dodatkov k ŠD.

SEHR

SEHR

COHEM

x

COHEM

V rámci úlohy bol vypracovaný návrh dokumentu, ktorý v prvej časti popisuje východiská environmentálnej politiky
vrátane legislatívneho rámca pre oblasť POPs. V druhej časti je popísaný súčasný stav v SR, resp. zmeny v rokoch
2007 až 2011 v jednotlivých oblastiach – aktivitách NRP ŠD z roku 2006. V tretej časti NRP ŠD sú rozpracované
stratégie, priority a opatrenia pre ďalšie obdobie. Výstupy prezentované v rámci interného pripomienkového konania
SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy
gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Vypracovať dokument Aktualizácia Národného realizačného
plánu Štokholmského dohovoru SR

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Spracovaný dokument Aktualizácia Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru SR

SEHR

COHEM

„Dokument: „Národný realizačný plán Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach, Aktualizácia“
- odovzdaný OOH MŽP SR dňa 20.06.2012, schválený vládou SR uznesením č. 443/2012 dňa 5.9.2012.“

Národný kontaktný bod Štokholmského dohovoru

SEHR

COHEM

x
Úloha bola plnená podľa požiadaviek sekretariátu Štokholmského dohovoru (ŠD) a OOH MŽP SR ako Oficiálneho
kontaktného bodu ŠD v SR. Proces a aktivity boli zamerané hlavne na poskytovanie informácií a reportingových
povinností v zmysle nariadenia o POPs, spolupráce pri pripomienkovaní materiálov, týkajúcich sa používania a
uvoľňovania POPs a o alternatívach týchto látok a nových posudzovaných látok zaraďovaných do príloha ŠD a spolupráce v rámci ďalších dohovorov, týkajúcich sa nebezpečných látok (Bazilejský, Rotterdamský). Výstupy prezentované v rámci interného pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013,
odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Anotácia: Úloha je daná rozhodnutím ministra ŽP z 29.3.2006
č.11/2006-4.4, ktorým je SAŽP poverená zabezpečovaním
činnosti národného kontaktného bodu pre Štokholmský dohovor o
POPs. Súčasťou plnenia úlohy je poskytovanie informácií a podávania správ v zmysle požiadaviek Nariadenia EPaR (ES) 850/2004
o POPs, plnenie reportingových povinností v zmysle čl. 15 Štokholmského dohovoru o POPs voči sekretariátu Štokholmskému
dohovoru o POPs (ŠD) a vypracovanie podkladov pre reporting v
zmysle čl. 12 nariadenia EPaR (ES) č. 850/2004 o POPs.

SEHR

COHEM

Cieľ: Plnenie úloh a požiadaviek kompetentného úradu Štokholmského dohovoru v SR (odboru odpadového hospodárstva MŽP SR)
a sekretariátu Štokholmského dohovoru, ktoré vyplývajú z členstva
v medzinárodnom dohovore, spolupráca s relevantnými inštitúciami
podľa požiadaviek, pravidelné poskytovanie informácií o POPs

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, sekretariát Štokholmského dohovoru o POPs, CCHLP, ÚKSUP, SHMÚ, Úrad verejného zdravotníctva, Colné riaditeľstvo SR, Slovenská obchodná inšpekcia, SIŽP

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Ročná správa za SR o kontrole výroby a uvádzania
POPs na trh v zmysle Nariadenia ES č. 850/2004

SEHR

COHEM

„Správa vypracovaná a zaslaná v apríli 2012 v súlade s čl. 12 nariadenia o POPs (850/2004/ES).“

Výstup 2: Priebežné správy - informácie

SEHR

COHEM

„Dotazník Questionnaire on PCB wastes, Dotazník - vlastností látok patriacich do prílohy A Štokholmského dohovoru, Používané kontaminované zariadenia s obsahom PCB na Slovensku podľa krajov, Dotazník Review of the
synergies arrangements: Questionnaire for Parties (vyplnený v elektronickej forme), Dotazník Financial Needs
Assessment (v elektr. forme).“

Výstup 3: Inventarizácia nových POPs

SEHR

COHEM

„Webináre o nových POPs, komunikácia Správa zo ZPC – 4. zasadanie pracovného výboru na elimináciu PCB,
september 2012, Peking
Správa zo ZPC – Zasadanie posudzovacieho výboru pre POPs (POPRC-8), október 2012, Ženeva“

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
COHEM

x

SEHR

COHEM

Úloha bola plnená v zmysle zadania, boli vypracované tri hlavné výstupy podľa jednotllivých aktivít úlohy. Okrem nich
SAŽP zabezpečila dopracovanie materiálu POH SR 2011 - 2015 k rokovaniu vlády SR 22.2.2012. Po schválení
bol dokumewnt zverejnený na webovej stránke SAŽP. Boli aktualizované a doplnené podklady k tvorbe krajských
POH. Vspolupráci s OOH MŽP boli pripravené listy s vysvetlením plnenia cieľov smernice 1999/31/ES. Výstupy
prezentované v rámci interného pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa
09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť kompletné podklady k vypracovaniu
materiálu Priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR 2011 2015.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, vláda SR, odborná verejnosť

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Aktualizovaný súbor indikátorov POH SR

SEHR

COHEM

„Výstup aktivity 1 Aktualizovaný súbor indikátorov POH SR odovzdaný OOH MŽP SR.“

Výstup 2: Osnova materiálu Vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR
2011-2015

SEHR

COHEM

„Výstup aktivity 2 Osnova materiálu odovzdaný OOH MŽP SR.“

Výstup 3: Materiál Vyhodnotenie plnenia cieľov POH SR
2011-2015 so súbormi údajov za roky 2005 - 2011

SEHR

COHEM

„Výstup aktivity 3 materiál so súbormi údajov odovzdaný OOH MŽP SR.“

Metodická podpora pri riešení analytického hodnotenia
odpadov a činnosť na úseku technickej normalizácie
v oblasti odpadového hospodárstva

SEHR

COHEM

x
V rámci plnenia úlohy boli poskytnuté konzultácie k problematike analytickej kontroly odpadov a hodnoteniu nebezpečných vlastností odpadov zástupcom štátnej a verejnej správy, ale aj odbornej verejnosti ako technická pomoc
pri výkone rozhodnutí štátnej správy. Ďalšou aktivitou bolo plnenie povinností spracovateľa medzinárodnej normalizačnej spolupráce s CEN pre nakladanie s odpadmi a analytickú kontrolu odpadov a boli spracované národné
stanoviská k hlasovaniu za SR a pripomienky k dokumentom technickej komisie CEN/TC 292. V rámci TK 31 boli
spracované podklady plánu technickej normalizácie SÚTN, vrátane spôsobu preberania európskych noriem do
sústavy STN a previerky pôvodných STN, ktoré patria do pôsobnosti TK. Výstupy prezentované v rámci interného
pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť
záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

Číslo úlohy

SEHR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

47

Priebežné vyhodnocovanie POH SR

48

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Anotácia: POH je základný koncepčný dokument pre odpadové hospodárstvo SR, ktorý sa prijíma na obdobie 5 rokov. Je
potrebné pravidelne sledovať plnenie cieľov, ktoré boli schválené
v platnom POH SR na základe vyhodnocovania súboru indikátorov
odpadového hospodárstva. Priebežné vyhodnotenie plnenia cieľov
POH SR sa pravidelne predkladá Vláde SR.

Anotácia: Úloha je zameraná na riešenie požiadaviek štátnej správy v oblasti analytickej kontroly odpadov. Súčasťou úlohy je tvorba
technických predpisov potrebných k analytickému hodnoteniu
odpadov a porovnateľnosti výsledkov a riešenie noriem súvisiacich
s odpadovým hospodárstvom.

SEHR

COHEM

Cieľ: Konzultácie a poradenstvo pre orgány štátnej správy v
odpadovom hospodárstve z oblasti analytickrej kontroly odpadov, hodnotenia nebezpečných vlastností odpadov súvisiacich s
environmentálnym rizikom. Plniť funkciu spracovateľa medzinárodnej normalizačnej spolupráce s CEN pre nakladanie s odpadmi a
analytickú kontrolu odpadov a zabezpečovať národné stanoviská k
príprave plánu technickej normalizácie.

SEHR

COHEM

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Užívatelia výstupov: orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve (MŽP SR, KÚ ŽP, ObÚ ŽP), SIŽP, samospráva, odborná
verejnosť, SAŽP

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Konzultácie k problematike analytickej kontroly odpadov
v rámci rozhodovacieho konania štátnej správy

SEHR

COHEM

„Poskytnuté hlavne telefonické a e-mailové konzultácie, napr. ku kritériám prevzatia odpadu do zariadenia, k stanoveniu nbezpečnej vlastnosti - infekčnosť, stanovisko k dokumentom pre zmenu rozhodnutia 2000/532/ES (zoznam
odpadov) a prílohy III smernice 2008/98/ES o odpadoch a iné.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 2: Vyjadrenia a stanoviská k predloženým odborným posudkom vo veciach odpadov

SEHR

COHEM

„Výstupom aktivity boli telefonické konzultácie (k posúdeniu neboli predložené vypracované dokumenty – posudky)
k rozsahu a zameraniu odborného posudku v prípade odpadu na zneškodnenie (popolček) a k možnostiam zaradenia odpadu na základe hodnotenia nebezpečných vlastností vzoriek odpadu z demolácií technických objektov
bývalej teplárne.“

Výstup 3: Činnosť na úseku technickej normalizácie v oblasti odpadového hospodárstva (TK31)

SEHR

COHEM

„Stanoviská k medzinárodnej spolupráci: k využitiu výsledkov CEN/TC 400 v oblasti „Charakterizácii odpadov - TC
292, k spolupráci s komisiou CEN/TC 352 (Nanotechnológie) na dokumentoch na nakladanie s odpadmi – nanomateriálmi, k revíziám dokumentov a noriem patriacich pod CEN/TC 292.“

Technická pomoc MŽP SR pri implementácii smernice
o odpadoch do legislatívnych predpisov SR

SEHR

COHEM

x
Úloha bola plnená predovšetkým účasťou pracovníkov COHEM na zasadaniach pracovnej skupiny na prípravu zákona o odpadoch v priebehu celého roka 2012. Na týchto zasadaniach sa pripravovalo paragrafové znenie zákona.
SAŽP ďalej pripravovalo vyžiadané podklady a stanoviská k dielčím úlohám, ako aj k pripraveným legislatívnym predpisom. Všetky výstupy boli odovzdané OOH MŽP SR. Výstupy prezentované v rámci interného pripomienkového
konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy
úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

Anotácia: Úloha je zameraná na riešenie technicko - odbornej
pomoci MŽP SR pri príprave legislatívnych predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva.

SEHR

COHEM

Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť odborné podklady pre potreby MŽP,
odboru odpadového hospodárstva potrebné na prípravu nových
legislatívnych predpisov, predovšetkým nového zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov

SEHR

COHEM

MŽP SR

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Analýzy požiadaviek európskych predpisov na základe
požiadaviek MŽPP SR, SEHR

SEHR

COHEM

„Výklad pojmov termickej depolymerizácie odpadov
Materiál Záväzky SR vyplývajúce z členstva v EÚ v oblasti odpadového hospodárstva
Správa zo ZSC Praha“

Výstup 2: Návrhy častí legislatívnych predpisov

SEHR

COHEM

„Pripomienky k legislatívnym predpisom (zákon o odpadoch, novela zákona o odpadoch, novela vyhlášky MŽP SR
č. 283/2001 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z.).“
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Programy predchádzania vzniku odpadov
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

SEHR

COHEM

x
V rámci riešenia úlohy bol pripravovaný návrh dokumentu Proghram predchádzania vzniku odpadov SR v spolupráci
s externými spolupracovníkmi (MVO SPZ-Priatelia Zeme). Nakoľko v druhej polovici roka 2012 Európska komisia
vydala opravenú príručku na tvorbu PPVO, ktorá zásadným spôsobom upravila zmeny v tvorbe dokumentu vrátane
potreby vytvorenia medzirezortnej pracovnej skupiny, dokument nemohol byť dokončený do fázy jeho predloženia
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona 24/2006 Z.z. Materiál musí byť predložený na rokovanie vlády SR do decembra 2013, preto úloha bude ukončená v priebehu roka 2013. Výstupy prezentované v rámci
interného pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané
ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Anotácia: Je potrebné transponovať smernicu 2008/98/ES
o odpade do právych predpisov SR. SAŽP COHEM pripraví
odborné podklady k vypracovaniu programov predchádzania
vzniku odpadov.

SEHR

COHEM

Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť Program predchádzania vzniku
odpadov SR podľa čl. 29 smernice 2008/98/ES

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, vláda SR, odborná verejnosť

SEHR

COHEM

Úloha čiastočne splnená.

Výstup 1: Program predchádzania vzniku odpadov SR

SEHR

COHEM

„Návrh dokumentu: „Program predchádzania vzniku odpadov SR“ bol odovzdaný OOH MŽP SR.“

Výstup 2: Oznámenie o strategickom dokumente

SEHR

COHEM

„Oznámenie o strategickom dokumente nebolo spracované (pozri text vyššie).“

Výstup 3: Správa o strategickom dokumente

SEHR

COHEM

„Správa o strategickom dokumente je čiastočne spracovaná.“

Ohniskový bod Bazilejského dohovoru

SEHR

COHEM

Anotácia: Inštitucionálne plnenie záväzkov SR za BD o riadení
pohybov nebezpečných odpadov (NO) cez hranice štátov a ich
zneškodňovaní vyplývajúce z poverenia centra výkonom Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru (OBBD) za SR a plnenie funkcie
kontaktného miesta pre spoluprácu s Regionálnym centrom Bazilejského dohovoru (RCBD). Zabezpečovanie povinností súvisiacich
s výkazníctvom o cezhraničnej preprave odpadov (ročný reporting)
za rezort MŽP SR. Poskytovanie informácií o cezhraničnej preprave odpadov a vnútroštátnej preprave nebezpečných odpadov
(vedenie databáz o cezhraničnej preprave odpadov a vnútroštátnej
preprave NO a spracovanie údajov podľa zadania). Účasť a zastupovanie SR na zasadaniach zmluvných strán BD (konferencie,
pracovné skupiny) organizované SBD a na pracovných skupinách
EÚ relevantných k problematike BD. Poskytovanie informácií
medzinárodným inštitúciám a národným subjektom zameraných
na medzinárodný manažment odpadov a otázky súvisiace s
pôsobnosťou Bazilejského dohovoru. Spolupráca s RCBD pri
plnení záväzkov SR v rámci pôsobnosti RCBD v regióne strednej a
východnej Európy (SaVE) a poskytovanie odborných konzultácií.

SEHR

COHEM

x

Plnenie úlohy v roku 2012 pokračovalo štandardnými činnosťami definovanými v zadaní.
Spočívalo v priebežnej údržbe databáz prepravy nebezpečných odpadov a v spracovaní požadovaných výstupov.
Výstupy prezentované v rámci interného pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP
SR dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa
31.1.2013)

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Plnenie úloh a požiadaviek kompetentného úradu Bazilejského dohovoru v SR (odboru odpadového hospodárstva MŽP SR) a
Sekretariátu Bazilejského dohovoru (SBD) v Ženeve (poskytovanie
informácií a štatistík), ktoré vyplývajú z členstva v medzinárodnom
dohovore. Spolupráca s RCBD a s relevantnými inštitúciami podľa
požiadaviek, EK - výkazníctvo o cezhraničnej preprave odpadov,
atď. Poskytovanie informácií o preprave odpadov a nakladaní s
odpadmi odbornej verejnosti na národnej úrovni a medzinárodným
inštitúciám.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: OOH MŽP SR, SIŽP, KÚ, prívnické a fyzické
osoby v SR zaoberajúce sa problematikou prepravy NO, Sekretariát Bazilejského dohovoru (SBD) - Ženeva, pracovné skupiny
pôsobiace pri SBD, kontaktné body zmluvných strán BD, RCBD,
OECD, ETC/RMW pri EEA, Eurostat, EK a iné

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Databáza vydaných rozhodnutí o cezhraničnej preprave
odpadov a realizovaných cezhraničných prepráv odpadov

SEHR

COHEM

„Výstupy z počítačového spracovania cezhraničnej prepravy odpadov za rok 2011 v stanovenej štruktúre boli odovzdané OOH MŽP SR a archivované sú na pracovisku SAŽP - COHEM.“

Výstup 2: Databáza rozhodnutí KÚŽP na prepravu nebezpečných
odpadov

SEHR

COHEM

„Výstupy z počítačového spracovania vnútroštátnej prepravy nebezpečných odpadov za rok 2011 v stanovenej
štruktúre.“

Výstup 3: Správy, reporty

SEHR

COHEM

„Analytická správa o cezhraničnej preprave odpadov za rok 2011 v Slovenskej republike bola postúpená Sekretariátu BD a OOH MŽP SR.“

Výstup 4: Účasť na aktivitách v súvislosti so synergiami troch environmentálnych dohovorov

SEHR

COHEM

„Správa zo služobnej cesty - zasadanie 8. pracovnej skupiny pre implementáciu Bazilejského dohovoru (OEWG8).“

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

SEHR

COHEM

x

COHEM

Operatívna činnosť vyžadovaná sekretariátom BD, hľadanie finančných zdrojov na realizáciu plánovaných aktivií,
organizácia troch regionálnych workshopov so zameraním na odpady z elektirckých a elektronických zariadení,
postihovanie nelegálnej prepravy nebezpečných odpadov a smernicu o odpadoch, koordinácia projektov v Moldavsku, finnacovaného z oficialnej rozvojovej pomoci SR a projektov financovaných z UNEP, aktívna účasť v programe
partnerstva PACE, predloženie Plánu činnosti na roky 2012-2013 a 2014-2015. Výstupy prezentované v rámci
interného pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané
ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

Anotácia: Úloha je realizovaná čiastkovými projektami, krátkodobými (worksjopy) a dlhodobými, ktoré sú financované zahraničnými
donorskými štátmi alebo inštitúciami. Aktivity sú súčasťou Plánu
činnosti Regionálneho centra BD na roky 2009-2011, vypracovaného na základe potrieb krajín, ktoré spadajú do pôsobnosti
RCBD. Aktivity sú v súlade so Strategickým plánom pre implementáciu BD.

SEHR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Cieľ: Plnenie medzinárodného záväzku SR, ktorý bol potvrdený
dohodou medzi vládou SR (zast. MŽP SR) a SBD v nadväznsoti
na projekt OSN-UNEP/SBD/SAŽP No.BS-3100/97-01 „Establishment of the Regional Centre for Training and Technology in the
Slovak Republic“. Činnosť, ktorou sa SR významne angažuje ako
zmluvná strana BD. Realizácia plánovaných úloh závisí od toho aké
sa ppdarí získať finančné zabezpečenie od donorských inštitúcií.
Regionálne centrum realizuje svoju činnosťkoordináciou projektov,
realizáciou krátkodobých projektov (workshopov), distribúciou
informácií a aktívnou účasťou v rámci BD a ostatných viacstraných
environmentálnych dohovorov.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, SBD, krajiny SaVE

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Operatívna činnosť vyžadovaná Sekretariátom BD

SEHR

COHEM

„Plnená priebežne - Plán činnosti centra na roky 2012-2013 a na roky 2014-2015, odpočet aktivít za roky 20112012, aktívna účasť na tvorbe dokumentov, prenos informácii do regiónu SaVE, účasť na webinároch a telekonferenciách.“

COHEM

„Správy sú uložené na pracovisku SAŽP - COHEM Bratislava a u donorskej inštitúcii ( ana webovej stranke RCBD);
boli zorganizované tri workshopy: so zameraním na revidované smernice k elektroodpadu a prezentáciu výsledkov
programu partnerstva PACE, workshop zameraný na psotihovanie nelegálnej prepravy nebezpečného odpadu a
workshop zameraný na implementáciu smernice od odpade do národných legilslatív, programy prevencie a POH.“

Výstup 2: Správy z regionálnych workshopov
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

SEHR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 3: Spolupráca pri príprave regionálnych projektov a ich
koordinácia

SEHR

COHEM

„Plnené priebežne; projekty sú v tlačenej forme a na CD; ukončené boli tri projekty: Zavedenie sytému environmentálne vhodného nakladania sodpadom z elektrických a elektronických zariadení v Moldavsku; Vytvorenie databázy
chemických látok a nebezpečných odpadov pre krajiny Stredozemného regiónu a Posilnenie kapacít v Chorvátsku,
Čiernej Hore a Srbsku na monitorovanie a kontrolu cezhraničnej prepravy chemických látok a nebezpečného
odpadu.“

ČMS Odpady, informačný systém a register v oblasti odpadového hospodárstva

SEHR

COHEM

x

COHEM

Informačné systémy a registre boli v priebehu roka aktualizované a udržiavané.
Podľa zadania Odboru odpadového hospodárstva boli informačné systémy OBALY a ELEKTRO aktualizované v
zmysle legislatívnych úprav a boli spracované dátové štruktúry prenosových súborov pre elektronický prenos individuálnych hlásení klientov oprávnených a kolektívnych organizácií.
Priebežne boli poskytované údaje z informačných systémov a registrov pre potreby národného a medzinárodného
výkazníctva a pre orgány štátnej a verejnej správy, rovnako aj pre odbornú a laickú verejnosť.
Výstupy úlohy sú uložené na pracovisku SAŽP - COHEM Bratislava v prevažne elektronickej forme.

Anotácia: SAŽP - COH Bratislava prevádzkuje čiastkový monitorovací systém Odpady, ktorého súčasťou sú informačné systémy
a registre zamerané na oblasť odpadového hospodárstva vrátane
Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), informačného systému o obaloch a odpadoch z obalov (OBALY), informačného systému o elektrických a elektronických zariadeniach
a odpadoch z nich (ELEKTRO) a informačný systém obatériách a
akumulátoroch (BATERIA).
Súčasťou je tiež priebežne udržiavaný register zariadení na nakladanie s odpadmi a register skládok odpadov.

SEHR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Programové vybavenie informačných systémov a registrov v
oblasti odpadového hospodárstva s rozšírenými aplikačnými funkciami a aktualizácia údajovej základne v predmetných oblastiach.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR (OOH MŽP SR), KÚ, ObÚ, ŠÚ SR,
OSN (SBC), EÚ, OECD, EEA, EUROSTAT

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Informačné systémy RISO, OBALY, ELEKTRO, batérie a
akumulátory, PCB prispôsobené požiadavkám platnej legislatívy a
povinnostiam vyplývajúcim z medzinárodných záväzkov SR v oblasti
výkazníctva

SEHR

COHEM

„Informačné systémy boli v priebehu roka priebežne upravované podľa požiadaviek legislatívnych zmien a tiež na
základe požiadaviek Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR.“

Výstup 2: Funkčné registre povinných osôb, oprávnených organizácií, výrobcov elektrických a elektronických zariadení a kolektívnych organizácií a výrobcov batérií a akumulátorov v zmysle platnej
legislatívy

SEHR

COHEM

„Registre povinných osôb, oprávnených organizácií, výrobcov a kolektívnych organizácií boli priebežne aktualizované a sprístupňované verejnosti prostredníctvom internetu.“

Výstup 3: Priebežne aktualizovaný stav evidovaných zariadení
kontaminovaných PCB

SEHR

COHEM

„Evidencia zariadení kontaminovaných PCB bola priebežne udržiavaná.“

Výstup 4: Priebežne aktualizované registre zariadení na nakladanie
s odpadmi

SEHR

COHEM

„Registre zariadení na nakladanie s odpadmi boli priebežne aktualizované a informácie z nich poskytované orgánom
štátnej správy a odbornej a laickej verejnosti.“

Výstup 5: Spracované výstupné zostavy z informačných systémov
a registrov pre potreby orgánov štátnej správy, hospodárskej sféry,
verejnosti a národného a medzinárodného výkazníctva

SEHR

COHEM

„Údaje vo forme výstupných zostáv (textové, tabuľkové aj grafické) boli priebežne poskytované orgánom štátnej
správy a odbornej a laickej verejnosti.
Údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi v roku 2011 boli na základe medzirezortnej dohody odovzdané ŠÚ SR.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).
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Odborná pomoc odboru odpadového hospodárstva MŽP SR
pri zabezpečovaní plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona
o odpadoch a zo zákona o obaloch

Anotácia: SAŽP ako odborná organizácia MŽP SR pripraví odborné podklady potrebné ku každodennej činnosti odboru odpadového hospodárstva ako orgánu štátnej správy, ktorá vyplýva zo
zákona oo odpadoch a zo zákona o obaloch.

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SEHR

COHEM

x

COHEM

Úloha bola plnená realizáciou nasledujúcich aktivít:
- Vypracovanie stanovísk k zámerom podľa zákona 24/2006 týkajúcich sa položky 9.
- Vypracovanie informácie o potravinách po dobe použitia pre SEHR MŽP SR.
- Vypracovanie informácie pre Hasičský zbor SR ohľadom legislatívnych a normatívnych predpisov v oblasti skládkovania
odpadov.
- Vypracovanie dotazníka týkajúceho sa odpadových olejov pre Ministerstvo životného prostredia Rakúska.
- Doplnenie príslušnej kapitoly návrhu Surovinovej politiky SR.
- Stanovisko k materiálu ZMOS Informácia o predvstupových záväzkov obcí v oblasti životného prostredia na rokovanie vlády
SR.
- Poskytovanie informácií podľa zákona 2011/2000.
- Analýza a návrh postupu TrashOut.
- Podklady k listu adresovanému EK s výpočtom plnenia požiadavky smernice 1999/31/EC, príprava podkladov a účasť na
rokovaní so zástupcami EK (DG ENV, Waste Dpt.) a Arcadis k stavu nakladania s odpadmi v SR dňa 6.11.2012 na MŽP SR.
- Pripomienkovanie zaslaných dokumentov Arcadis a BiPRO, vypracovanie informácie pre MŽP SR, vypracovanie informácie
pre komunikačný odbor MŽP SR.
- Analýza e-ZAP a potreby rezortu životného prostredia.
- Organizácia seminára Problematika batérií a akumulátorov 14.6.2012 pre pracovníkov štátnej správy.
- Prezentácia Stav odpadového hospodárstva SR pre členov delegácie Bosny a Hercegoviny vedenou ministerkou životného
prostredia 2.3.2012.
- Prezentácia Stav odpadového hospodárstva SR počas Slovensko – saského hospodárskeho fóra 14.3.2012 v Drážďanoch.
- Prezentácie na medzinárodnej konferencii Kaly a odpady 2012, 15.3.2012 v Banskej Bystrici.
- Prezentácie POH SR 2011 – 2015, Informatika v odpadovom hospodárstve SR, Odpady s obsahom azbestu na konferencii
2. Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia, 19.-21.3.2012 Vysoké Tatry.
- Účasť v diskusnej relácii SRo 23.3.2012na základe požiadavky komunikačného odboru MŽP.
- Prezentácia Program odpadového hospodárstva SR na projekte W2energy SIEA Bratislava 3.5.2012.
- Účasť na pracovnom stretnutí k príprave surovinovej politiky SR na MH SR 18.4.2012 a 11.12.2012.
- Prezentácie na medzinárodnom Symposiu Odpadové fórum 25.-27.4.2012.
- Spracovanie odborných príspevkov - článkov do Enviromagazínu, článku do časopisu Odpadové hospodárstvo, príspevkov
do časopisu Odpadové fórum.
- Zabezpečenie odborného programu pre delegáciu Macedónskej republiky (aktivita SAMRS).
- Prezentácie na medzinárodnej konferencii TOP 2012, prezentácia na konferencii EIA/SEA Tále, prezentácia Novela zákona
o odpadoch na konferencii Samospráva a separovaný zber uskutočnenej 18.10.2012 v Sielnici.
- Príprava podkladov k príspevkom MŽP do vyžiadaných článkov (Slovak Spectator, Parlamentný kuriér, Slovenská televízia).
- Príprava a účasť v konferencii kongresu Deň odpadového hospodárstva SR.
- Zapojenie sa do projektu WANDA (problematika odpadov z prevádzky vnútrozemských losí na Dunaji) – riešiteľ: VÚVH.
- Participácia na implementácii projektu CERREC (problematika opätovného použitia) – riešiteľ: STU v Bratislave. Výstupy
prezentované v rámci interného pripomienkového konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013,
odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

SEHR

56

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

55

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Pripraviť odborné podklady pre potreby MŽP, odboru odpadového hospodárstva potrebné na plnenie každodenných výkonov
odboru.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Analýzy čiastkových problémov podľa požiadaviek
OOH MŽP

SEHR

COHEM

„Všetky výstupy sú k dispozícii na OOH MŽP SR.“

Výstup 2: Stanoviská podľa požiadaviek OOH MŽP

SEHR

COHEM

„Všetky výstupy sú k dispozícii na OOH MŽP SR.“

Výstup 3: Odborné podklady k rozhodovacej činnosti OOH MŽP

SEHR

COHEM

„Všetky výstupy sú k dispozícii na OOH MŽP SR.“

Energetická bilancia odpadov

SEHR

COHEM

x
V rámci riešenia úlohy bola vypracovaná analýza energetického potenciálu odpadov v spolupráci s externými expertmi a prevádzkovateľmi zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov. Analýza obsahuje okrem množstevných
údajov aj lokalizačné údaje vo forme mapových príloh. Výstupy prezentované v rámci interného pripomienkového
konania SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy
úlohy gestorovi - SEHR SAŽP (odovzdané dňa 31.1.2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Anotácia: Podľa požiadaviek POH SR na roky 2011 - 2015 je
potrebné zvýšiť úroveň energetického zhodnocovania odpadov. Je
potrebné vypracovať detailnú analýzu možností energetického využívania odpadov ako jeden z podkladov pri tvorbe surovinovej politiky SR, ktorú bude pripravovať MH SR. K tomu je potrebné stanoviť
energetickú bilanciu odpadov v závislosti od druhu a množstva
odpadov ako aj kapacity v jednotlivých regiónoch (krajoch) SR.

SEHR

COHEM

Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť detailnú analýzu možností energetického zhodnocovania odpadov v SR.

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, MH SR

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Analýza energetického potenciálu odpadov v SR.

SEHR

COHEM

„Analýza spracovaná, odovzdaná OOH MŽP SR.“

Stratégia odpadového hospodárstva do roku 2020

SEHR

COHEM

x
V rámci riešenia úlohy bola rozpracovaná dlhodobá stratégia odpadového hospoárstva SR. V rámci úlohy boli
spracované niektoré čiastkové materiály: Ciele odpadového hospodárstva vyplývajúce z európskej legislatívy,
kapitola Druhotné suroviny ako časť pripravovanej Surovinovej politiky SR (gestor kapitoly SGPZ MŽP SR) doplnená
o problematiku druhotných surovín z odpadov. Výstupy prezentované v rámci interného pripomienkového konania
SAŽP za účasti zástupcov odboru OH MŽP SR dňa 09.01.2013, odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy
gestorovi - SEHR SAŽP.

Anotácia: SAŽP ako odborná organizácia MŽP SR vypracuje analýzu požiadaviek na rozvoj odpadového hospodárstva SR vrátane
návrhu prioritných oblastí s výhľadom do roku 20020. Táto analýza
bude slúžiť ako podklad pre nasledujúce programovacie obdobie
na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu.

SEHR

COHEM

Cieľ: Pripraviť odborné podklady pre stanovenie prirorít odpadového hospodárstva SR na nasledujúce programovacie obdobie
2014 - 2020

SEHR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR

SEHR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Vypracovanie Stratégie odpadového hospodárstva SR

SEHR

COHEM

„Stratégia odpadového hospodárstva SR (spracovaný návrh) bola odovzdaná OOH MŽP SR ako súčasť záverečnej
správy úlohy.“
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Príprava podkladov a kontrola výstupov pri plnení reportingových povinností SR v oblasti inventarizácie emisií skleníkových plynov pre sektor odpadov

58

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR COHEM

x

Anotácia: SR je povinná v súlade s článkom 4.1(a) Rámcového
dohovoru OSN o zmene klímy každoročne pripraviť národnú
inventarizáciu emisií skleníkových plynov v rozsahu všetkých
sledovaných sektorov a plynov, vrátane sektora odpadov. Výsledky
inventarizácie predkladá SR každoročne sekretariátu dohovoru
vo forme Národnej správy SR o inventarizácii emisií skleníkových
plynov.
Pre plnenie tejto povinnosti je nevyhnutné zabezpečiť súbory
SSPTUR
verifikovaných vstupných údajov zo sektora odpadov, na základe
ktorých národný expert vypočíta množstvá emisií skleníkových
plynov.
Posledná kontrola zo strany sekretariátu dohovoru (august 2011)
poukázala na potrebu posilnenia kapacít a zabezpečenie nezávislej
kontroly kvality výpočtu emisií v sektore odpadov. Preto je potrebné
zabezpečiť dôslednú a pravidelnú kontrolu vstupných údajov a
overenie výsledkov a ich konzultáciu s riešiteľom úlohy.

COHEM

Cieľ: Pripraviť podklady pre stanovenie emisií skleníkových plynov
pre sektor odpadov v rámci plnenia reportingových povinností SR
a vykonať kontrolu výpočtu emisií.

SSPTUR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, SHMÚ, EK, (OSN) UNFCCC

SSPTUR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Návrhy na zlepšenie presnosti stanovenia emisií skleníkových plynov v rámci plnenie požiadaviek QA/QC (zabezpečenie
a kontrola kvality)

SSPTUR

COHEM

„Poskytované podklady pre výpočet emisií skleníkových plynov za oblasť odpadov boli priebežne konzultované so
spracovateľom národnej správy a boli rozšírené o niektoré doplňujúce (spresňujúce) údaje (napr. údaje o nadmorkých výškach prevádzkovaných skládok odpadov).“

Výstup 2: Stanovisko k Národnej správe o inventarizácii emisií
skleníkových plynov za sektor odpadov.

SSPTUR

COHEM

„Pracovníci SAŽP - COHEM sa zúčastnili na rokovaní so zástupcami OSN, kde sa vyjadrovali k podkladným údajom
o vzniku a nakladaní s odpadmi pre spracovanie národnej správy.“

Spracovanie logistiky, lokalizácie a mapovania obcí pre
umiestnenie technológií využívajúcich odpady ako palivá
na území SR

SEHR

CPPEZ

x

CPPEZ

Stav plnenia úlohy (popis): Úloha bola riešená priebežnie v r. 2012. V rámci riešenia úlohy boli priebežne
zapracovávané požiadavky formulované na pracovných rokovaniach so zástupcom SEHR MŽP SR, ako aj závery
formulované na pracovných rokovaniach so zástupcami BBSK - odboru regionálneho rozvoja, vzhľadom nato, že
Banskobystrický kraj a okresy B.Bystrica a Zvolen boli riešené ako modelové územie v rámci tejto úlohy. Záverečná
správa a hlavný dokument „Spracovanie logistiky, lokalizácie a mapovania obcí pre umiestnenie technológií využívajúcich odpady ako palivá na území SR“ boli odovzdané gestorovi - SEHR dňa 22.01.2013.

Anotácia: V rámci súčasnej legislatívy sa komplexne nerieši problematika využívania odpadov ako palív. Tým sa vytvára možnosť na
uplatňovanie logistiky využívania odpadov ako palív a s tým súvisiace umiestňovanie technológií tak, aby nevznikali strety záujmov.

SEHR

Práce na úlohe boli realizované formou priebežnej komunikácie so spracovateľom národnej správy pri príprave
podkladov z databáz SAŽP - COHEM a iných dostupných zdrojov. Výstupy odovzdané ako súčasť záverečnej správy
úlohy gestorovi - SSPTUR MŽP SR.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

59

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Verifikácia vhodnosti stanovenia environmentálne prijateľných
pravidiel a metodických postupov pri hodnotení využívania odpadov
ako palív. Stanovenie environmentálne prijateľných pravidiel a
metodických postupov pri hodnotení logistiky a umiestňovania BAT
technológií, s určením ich lokalizácie na území SR.

SEHR

CPPEZ

Užívatelia výstupov: MŽP SR, MH SR, MZ SR, MP SR, orgány
štátnej správy na všetkých úrovniach, samosprávne orgány, podnikateľský sektor

SEHR

CPPEZ

Úloha splnená.

Výstup 1: Spracovaná databáza súčasného stavu

SEHR

CPPEZ

„Bola dopracovaná databáza súčasného stavu existujúcich zariadení využívajúcich odpady ako palivá, ktorá
je súčasťou prílohy č. 1 výstupného dokumentu, archivovaná v CPPEZ, odovzdaná tlačnej aj v elektronickej
forme na CD gestorovi.“

Výstup 2: Doplnená databáza súčasného stavu.

SEHR

CPPEZ

Bola doplnená databáza environmentálnych obmedzení pre umiestnenie zariadení a technológií využívajúcich odpady ako palivá, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výstupného dokumentu, archivovaná v CPPEZ, odovzdaná v tlačenej aj
elektronickej forme na CD gestorovi.

Výstup 3: Návrh metodiky. Interné prerokovanie MŽP SR a
prerokovanie metodiky s ostatnými zainteresovanými orgánmi a
organizáciami.

SEHR

CPPEZ

„Je spracovaný návrh metodiky, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výstupného dokumentu, archivovaný v CPPEZ,
odovzdaný aj v elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 4: Metodika environmentálnych limitov, databáza lokalít
pre umiestnenie zariadení BAT

SEHR

CPPEZ

„Je spracovaná metodika environmentálnych limitov, databáza lokalít pre umiestnenie zariadení BAT, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 výstupného dokumentu, archivovaná v CPPEZ, odovzdaná v tlačenej aj elektronickej forme na CD
gestorovi.“

Podpora výkonu štátnej správy podľa zákona č. 514/2008
Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov

SGPZ

CEI

x

Anotácia: Jedným z nástrojov na podporu výkonu štátnej správy
na úseku nakladania s ťažobným odpadom je aj Informačný systém
nakladania s ťažobným odpadom (IS). Povinnosť vytvoriť a aktualizovať IS je zakotvená v § 16 zák. č. 514/2008 Z. z. IS na základe
poverenia MŽP SR prevádzkuje SAŽP. IS je prístupný na
www.enviroportal.sk.

SGPZ

CEI

Cieľ: Zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania aktuálnych informácií o nakladaní s ťažobným odpadom podľa
zák. č. 514/2008 Z. z.
Zabezpečenie podkladov pre prípravu správ podávaných EK v
rámci plnenia reportingových povinností vyplývajúcich z členstva
SR v EÚ.

SGPZ

CEI

Užívatelia výstupov: MŽP SR, HBÚ, OBÚ, OÚŽP, SIŽP, verejnosť

SGPZ

CEI

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Stav plnenia úlohy (popis): Záverečná správa bola gestorovi - SGPZ MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Úloha splnená.

Výstup 1: Prevádzkovaný Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom podľa § 16 zákona č. 514/2008 Z. z.

Výstup 2: Verejnosti prístupná databáza uzavretých a opustených
úložísk ťažobných odpadov podľa podľa § 16 ods. 3 zák.
č. 514/2008 Z. z. verejnosti (čl. 20 smernice 2006/21/ES)

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

SGPZ

CEI

IS prístupný na www.enviroportal.sk, URL adresa: http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/

CEI

„Databáza UOÚŤO podľa § 16 ods. 3 zák. č. 514/2008 Z. z. je od 27.4.2012 prístupná na URL adrese
http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/Ulozisko.aspx Informácia o sprístupnení databázy UOÚŤO bola dňa 4.5.2012
zaslaná na EK prostredníctvom SZ SR pri EÚ.
V rámci plnenia cieľov úlohy boli uskutočnené 2 stretnutia so zástupcami MŽP SR, SGPZ:
1. v súvislosti s tvorbou tlačových zostáv v aplikácii pre inventarizáciu a klasifikáciu UOÚŤO a reštrukturalizáciou
Registra opustených a uzavretých úložísk v IS TO (13.3. a 14.3.2012, B. Bystrica)
2. v súvislosti so zhodnotením stavu aplikácie pre inventarizáciu a klasifikáciu uzavretých a opustených úložísk
a dobudovaním IS (17.5.2012, B. Bystrica).“

SGPZ

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

„3.1. Spracovanie podkladov pre prípravu správy o vykonávaní smernice 2006/21/ES za obdobie medzi 1. májom
2008 a 30. aprílom 2011 podľa čl. 18 ods. 1 smernice 2006/21/ES na základe rozhodnutia Komisie
č. 2009/358/ES. Správa je prístupná v Registri súhrnných správ z reportingu v IS na www.enviroportal.sk
(http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/ObsahRegistrov/Documents.aspx).
Výstup 3: Spracovanie podkladov pre plnenie reportingových
povinností v zmysle smernice 2006/21/ES

SGPZ

CEI

SSPTUR

COHEM

x

COHEM

Stav plnenia úlohy (popis): Celkove bola úloha za rok 2012 splnená. Jednotlivé úlohy sa plnili priebežne. Výstupy
úlohy boli podľa požiadaviek gestora odovzdané priebežne počas roka. Komplexne boli výstupy odovzdané gestorovi za prvý polrok 2012 spolu s polročným odpočtom úlohy v júli, ku ktorým boli obdržané pripomienky zo strany gestora. Výstupy za celý rok 2012 boli gestorovi odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SSPTUR v
decembri 2012.

3.2. Spracovanie podkladov pre prípravu informácie podľa čl. 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES za obdobie od
1.5.2011 do 30.4.2012.
Informácia je prístupná v Registri súhrnných správ z reportingu v IS na www.enviroportal.sk (http://charon.sazp.
sk/Odpady_tp/ObsahRegistrov/Documents.aspx).
Relevantné dokumenty sú archivované na CD nosiči.“

XI. EMAS /Ecological Management and Audit Scheme/
60

Schéma ES pre environmentálne manažértvo a audit (EMAS)
Anotácia: Úlohou sa zabezpečujú činnosti spojené s výkonom
nariadenia EPaR č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v
schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
(EMAS III). Posudzovanie žiadostí o registráciu a dokumentácie
pri obnovení a udržaní registrácie. Zabezpečovanie priebežnej
komunikácie s organizáciami, s územne príslušnými správnymi
orgánmi v zmysle zákona (MÚ, obce), s orgánmi presadzovania
práva (SIŽP, OÚŽP), s akreditačným orgánom (SNAS), environmentálnymi overovateľmi a ostatnými účastníkmi procesu. Vedenie
registra organizácií v SR a komunikácia s EMAS HELPDESK pri
EK vo väzbe na aktualizáciu európskeho registra pri EK. Podávanie
informácií o registračnom procese na národnej úrovni a pre európske relevantné orgány a inštitúcie. Zabezpečenie normalizačnej
činnosti vyplývajúcej z TK 72.

SSPTUR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Nárast počtu nových registrovaných subjektov v schéme
EMAS. Realizácia podporných aktivít pre účel informovanosti a
zvyšovania odborného povedomia zainteresovaných strán v EMAS
a záujmu o začleňovanie organizácií na všeobecnej úrovni do
EMAS. Zabezpečovanie požiadaviek Výboru EMAS pri EK a Fóra
príslušných orgánov pri EK.

SSPTUR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, Európska Komisia, organizácie,
verejná správa, verejnosť

SSPTUR

COHEM

Úloha splnená.

COHEM

„Poskytnutie základných informácií o postupe a podmienkach registrácie v SR spoločnosti ASEKOL SK, s.r.o.
Bratislava.
Materiál „Stav registrácie v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS III) v SR pre rok
2012“ pre príslušný orgán SR pre EMAS a odovzdanie MŽP SR – OEP.
Riešenie procesu dohľadov nad organizáciami registrovanými v EMAS: CENVIS, s.r.o. Bratislava, SEWA, a.s.
Bratislava, Messer Slovnaft, s.r.o. Bratislava, Quelle s.r.o. Bratislava, INA Kysuce a.s. Kysucké Nové Mesto a INA
SKALICA spol. s r. o. Skalica
Aktualizácia údajov v EÚ Registri EMAS za SR
Riešenie požiadavky EÚ Registra EMAS na validáciu združenej registrácie miest českých spoločností so sídlom v SR
Riešenie požiadavky príslušného orgánu pre EMAS v Českej republike v súvislosti so žiadosťou o združenú registráciu v EÚ spoločností Metrostav a.s. Praha a HOCHTIEF CZ a.s. Praha a Subterra a.s. Praha
Riešenie požiadavky Príslušného orgánu pre EMAS v Českej republike v súvislosti so žiadosťou o združenú registráciu v EÚ spoločností VCES, a.s. Praha komunikáciou s príslušným orgánom ČR pre EMAS, príprava a zaslanie
stanoviska pre príslušný orgán SR pre EMAS (MŽP SR);
Informácia o podmienkach a požiadavkách k zapojeniu sa organizácií SR registrovaných v EMAS do súťaže „Európska cena EMAS 2012“, zaslaná príslušnému orgánu SR pre EMAS a registrovaným organizáciám v SR;
Zabezpečenie zverejnenia tlačovej správy Európskej Komisie k prestížnej súťaži v oblasti ekologických inovatívnych
riešení s názvom EMAS Awards 2011 – ocenenie Európskej schémy ekologického manažmentu a auditu;
Pripomienky k návrhu zákonu k EMAS III v súvislosti s jeho predložením do LRV SR (máj 2012), účasť na rokovaní
odboru legislatívy MŽP SR k otázke poverenej organizácie v návrhu zákona k EMAS III dňa 22.5.2012, spracovanie
pripomienok po úpravách odborom legislatívy MŽP SR k 15. júnu 2012 a ich zaslanie MŽP SR v súvislosti s predložením zákona k EMAS III do LRV SR.
Pripomienky k Stanovisku Kancelárie NR SR k vládnemu návrhu zákona o environmentálnom overovaní a registrácii
organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre MŽP SR.“

Výstup 1: Priebežné zabezpečovanie výkonu nariadenia EPaR
č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme EMAS
a zákona o environmentálnom overovaní a registrácii v schéme
EMAS

SSPTUR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 2: Zastupovanie SR vo Výbore podľa čl. 49 nariadenia ERaP
č. 1221/2009 a vo Fóre príslušných orgánov pre EMAS pri EK

Výstup 3: Vypracovanie usmernení na registráciu organizácií v
EMAS v SR na obdobie do účinnosti nového zákona k EMAS III

Výstup 4: Príprava Aktívu EMAS pre zainteresované strany

SSPTUR

SSPTUR

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

COHEM

„Príprava a aktívna účasť na stretnutí Fóra Príslušných orgánov (FCB) v dňoch 13.6.a 28.11. 2012 a stretnutí Výboru
podľa čl. 49 nariadenia č. 1221/2009 v dňoch 14.6.a 29.-30.11. 2012 -Brusel, Belgicko
Prezentácia aktualizovaných informácií za Slovenskú republiku k problematike EMAS vo väzbe na čl. 11, 28, 32 a
33 nariadenia EP a R č. 1221/2009 na stretnutiach Výboru podľa čl. 49 nariadenia č. 1221/2009 v roku 2012;
Správy zo zahraničných pracovných ciest k EMAS z 14.-15. júna a 28.-30. november 2012;
Aktualizácia kontaktov v oblasti EMAS za SR pre komunikáciu na úrovni Európskej komisie a zaslanie príslušnému
orgánu SR pre EMAS (MŽP SR); Fóru príslušných orgánov a Výboru podľa čl. 49 nariadenia č. 1221/2009;
Na požiadanie boli pre Fórum príslušných orgánom spracované poplatky EMAS na národnej úrovni a vyjadrenie k
skupinám a postupu pripravovaného partnerského hodnotenie príslušných orgánov.“

COHEM

„Príprava k spracovaniu návrhov postupov pre procesy registrácie a predĺženia registrácie v EMAS v zmysle požiadaviek nariadenia ES č. 1221/2009 formou MP COHEM v rámci systému kvality SAŽP;
Komunikácia vo veci prípravy postupu pre združenú registráciu v EÚ na národnej úrovni s predsedom FCB pre
EMAS a zástupcom Príslušného orgánu pre EMAS - Fínsko;
Podklady a spracovanie „Usmernenia k združenej registrácii v EÚ v podmienkach SR“ v súvislosti s registráciou v
EMAS a povinnosťami zúčastnených strán v procese registrácie v schéme EMAS na národnej úrovni a jeho vystavenie na web stránke SAŽP;
Revízia metodického postupu MP COHEM 05/2011 – Registrácia organizácie v EMAS v súlade s platnými predpismi pre realizáciu schémy EMAS v SR.“

COHEM

„Návrh na zabezpečenie obsahovej prípravy a organizácie „Aktívu EMAS“ na národnej úrovni a zaslanie Príslušnému
orgánu SR pre EMAS (MŽP SR – OEP);
Podklady, komunikácia a oslovenie vybraných odborníkov z akademickej obce, príslušných združení a zainteresovaných strán v súvislosti so zabezpečením odborného programu Aktívu EMAS so zameraním na odborné posúdenie
sektorových referenčných kritérií spracovaných Európskou komisiou v rámci schémy pre environmentálne manažérstvo a audit v sektoroch „Maloobchod a veľkoobchod“, „Cestovný ruch“ a „Stavebníctvo“ v podmienkach SR;
Spracovanie základných informácií o sektorových referenčných dokumentov v oblasti „Maloobchod a veľkoobchod“
a „Stavebníctvo“ v slovenskom jazyku z pracovných verzií dokumentov Európskej komisie;
Príprava a organizačno - technické zabezpečenie Aktívu EMAS dňa 3. októbra 2012 v hotely ECHO Bratislava:
Aktívna účasť na Aktíve EMAS s prezentáciami „Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v
schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstva a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 5: Spolupráca a podávanie informácií orgánom presadzovania práva (OÚŽP, SIŽP), akreditačnému orgánu (SNAS), ostatným
SSPTUR
stranám vstupujúcim do schémy EMAS a verejnosti

COHEM

„Pracovné stretnutie dňa 12.3.2012 so zástupcami spoločnosti ASTRAIA Certification v súvislosti s riešením stimulačných faktorov pre organizácie uchádzajúce sa o účasť v schéme EMAS;
Návrh plagátu k problematike EMAS na propagačné účely a jeho prezentácia na 2. ročníku odbornej konferencii
„Životné prostredie – problémy a možnosti riešenia“ v Starej Lesnej, 19. -21. marca 2012;
Zabezpečenie zverejňovania EMAS Newslettru na web stránke Enviroportálu s prepojením na webovú stránku
SAŽP, aktualizácia web stránky SAŽP za oblasť EMAS;
Podpora informovanosti o schéme EMAS prostredníctvom zaradenia propagačných materiálov EMAS do prezentačných dokumentov v rámci seminára „GreenSpots – Zeleň v meste“ v Košiciach dňa 21. júna 2012;
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Technika ochrany prostredia 2012“ Častá Papiernička dňa 27. júna
2012 s prednáškou „Nové typy registrácie v EMAS III – združená registrácie v EÚ, registrácia pre tretie krajiny a
globálna registrácia“, autor – Ing. Alena Adamkovičová; spracovanie príspevku do zborníka;
Riešenie požiadavky príslušného orgánu pre EMAS v Českej republike v súvislosti so žiadosťou o združenú registráciu v EÚ spoločností Metrostav a.s. Praha, HOCHTIEF CZ a.s. Praha, Subterra a.s. Praha a VCES, a.s. Praha
komunikáciou s národným akreditačným orgánom – SNAS v zmysle čl. 3.4.4 rozhodnutia Komisie č. 832/2011 a
čl. 24 ods. 1 a čl. 23 ods. 2 nariadenia č. 1221/2009;
Propagácia EMAS v rámci výstavy Agrokomplex 2012 - Regiónov Slovenska distribúciou propagačných materiálov;
Článok „Nový zákon k EMAS – schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit“ do časopisu Enviromagazín č. 5/2012;
Aktívna účasť na konferencii „GREEN BUSINESS“, konanej dňa 25.10.2012 v Košiciach , hotel Dália, s príspevkom
„Možnosti využitia EMAS v zelenom úradovaní“, autor – Ing. Alena Adamkovičová;
Aktualizácia web stránky v rámci problematiky EMAS vo väzbe na aktuálne právne predpisy, revidovaný MP COHEM
05/2011 a aktivity realizované na národnej a európskej úrovni.“

Výstup 6: Normalizačné činnosti v rámci TK 72 (environmentálne
manažérstvo)

SSPTUR

COHEM

„Pripomienky k 1. návrhu STN EN ISO 14051 a zaslanie spracovateľovi normy;
Účasť na zasadnutí Technickej komisie TK 72– Environmentálne manažérstvo pri SÚTN dňa 6. júna a 27. novembra
2012 v Bratislave.“

Podklady pre Stratégiu podpory a propagácie EMAS

SSPTUR

COHEM

x
Stav plnenia úlohy (popis): Celkove bola úloha za rok 2012 splnená. Jednotlivé úlohy sa plnili priebežne. Výstupy
úlohy boli podľa požiadaviek gestora odovzdané priebežne počas roka. Komplexne boli výstupy odovzdané gestorovi za prvý polrok 2012 spolu s polročným odpočtom úlohy v júli, ku ktorým boli obdržané pripomienky zo strany gestora. Výstupy za celý rok 2012 boli gestorovi odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SSPTUR v
decembri 2012.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Anotácia: Zabezpečenie podpory členskému štátu vo väzbe
na plnenie požiadaviek v zmysle čl. 32 bod 1)-3) a čl. 33 bod 1)
nariadenia 1221/2009

SSPTUR

COHEM

Cieľ: Vytvoriť prostredie pre lepšie pochopenie významu schémy
EMAS v starostlivosti o ŽP. Vytvoriť mechanizmy na podporu účasti
akéhokoľvek typu organizácií v tejto schéme. Vytvorenie východiskovej databázy o environmentálnom správaní organizácií v SR.
Zainteresovanosť ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy,
verejných inštitúcií a predstaviteľov podnikateľskej sféry na podpore schémy EMAS.

SSPTUR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, Európska Komisia, organizácie,
verejná správa, verejnosť

SSPTUR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Analýza možných úspor z uplatňovania EMAS na základe
efektívnejšieho využívania zdrojov a databáza certifikovaných
organizácií

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

COHEM

„Analýza stavu zdrojových údajov pre možnosť rozšírenia databázy organizácií s certifikovaným EMS podľa normy
ISO 14001 o environmentálne, sociálne, ekonomické ukazovatele..;
Podkladyv k IT úprave softwaru „“EMS klient““ za účelom vytvorenie dátových atribútov týkajúcich sa hodnotenia
environmentálneho správania organizácií s certifikovaným EMS a predloženie MŽP SR na pracovnom stretnutí
(13. a 22. 3.2012);
Príprava na prerokovanie a vymedzenie rozsahu a štruktúry jednotlivých ukazovateľov environmentálneho správania
organizácií vo veci vytvorenia východiskovej databázy o environmentálnom správaní organizácií v SR, pracovné stretnutie na MŽP SR dňa 26. apríla 2012.
Informácia o stave plnenia úlohy „Analýza možných úspor z uplatňovania EMAS na základe efektívnejšieho využívania zdrojov“ - uskutočnené aktivity a obmedzenia pri realizácii plnenia úlohy.“

Výstup 2: Databáza organizácií s certifikovaným EMS v SR

SSPTUR

COHEM

„Analýza a návrh zlepšenia softwaru na vyhodnocovanie a zverejňovanie číselných, grafických a textových informácií
o stave certifikácie EMS v SR;
Podklady pre komunikáciu s certifikačnými organizáciami v súvislosti s aktualizáciou databázy organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 v SR;
Analýza komunikácie SAŽP s akreditovanými certifikačnými spoločnosťami v SR s percentuálnym vyhodnotením
návratnosti odpovedí z týchto certifikačných spoločností vo veci zberu dát pre databázu organizácií s certifikovaným
EMS podľa normy ISO 14001;
Podklady získaných od jednotlivých certifikačných organizácií ;
Zverejnenie grafických výstupov hodnotiacich vývoj certifikácie EMS na doméne SAŽP
Tabuľkové a grafické podklady v zmysle požiadaviek MŽP SR v súvislosti s prípravou na Aktív EMAS a v súvislosti
s poskytovaním pomoci pri riešení problematiky zeleného verejného obstarávania.“

Výstup 3: Návrh, realizácia, udržiavanie informačného portálu
„Portál environmentálnych právnych požiadaviek podľa území“

SSPTUR

COHEM

„Podklady a vytvorenie aplikácie vo veci územnej pôsobnosti orgánov presadzovania práva v životnom prostredí;
Podklady (legislatívne požiadavky a kompetencie orgánov štátnej správy) pre informačný portál o právnych požiadavkách v oblasti životného prostredia podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady č. 1221/2009.“
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Environmentálne označovanie produktov. Udeľovanie
národnej environmentálnej značky EVP a environmentálnej
značky EÚ

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR

COHEM

x

Stav plnenia úlohy (popis): Celkove bola úloha za rok 2012 splnená. Jednotlivé úlohy sa plnili priebežne. Výstupy
úlohy boli podľa požiadaviek gestora odovzdané priebežne počas roka. Komplexne boli výstupy odovzdané gestorovi za prvý polrok 2012 spolu s polročným odpočtom úlohy v júli, ku ktorým boli obdržané pripomienky zo strany gestora. Výstupy za celý rok 2012 boli gestorovi odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SSPTUR v
decembri 2012.

Anotácia: Zabezpečovanie činností súvisiacich s implementáciou
nového nariadenia EP a Rady o environmentálnej značke EÚ do
vykonávacej vyhlášky č. 258/2003 Z.z. k zákonu č. 469/2002
Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších
predpisov. 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 dokumentami 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. Zabezpečovanie činností súvisiacich s kontrolou
dodržiavania licenčných zmlúv o udelení práva používať environmentálne značky. Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre
DNEP. Zabezpečenie činností súvisiacich s propagáciou environmentálneho označovania produktov a zabezpečenie školiacich
aktivít vo forme seminárov pre zástupcov štátnej správy, výroby,
obchodu a spotrebiteľov.

SSPTUR

COHEM

Cieľ: Nárast nových produktov ocenených environmentálnymi
značkami EVP a EÚ. Vytváranie podmienok na zabezpečovanie
trvalej udržateľnosti výroby a spotreby, uplatňovanie environmentálne vhodných produktov na trhu prostredníctvom realizácie
udeľovania environmentálnych značiek typu I a typu II, vrátane ich
certifikácie a dohľadu nad environmentálnym správaním podnikateľov, zvyšovanie environmentálneho povedomia účastníkov trhu.

SSPTUR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, organizácie, spotrebitelia, verejná
správa, Európska komisia

SSPTUR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Podklady k novelizácii vykonávacej vyhlášky
č. 258/2003 Z.z. k zákonu č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov, úprava
postupov na udeľovanie značky EÚ vo väzbe na nariadenie EP
a R č. 66/2010.

SSPTUR

COHEM

„Pripomienky k návrhu zákona k EMAS III do LRV SR - Čl. IV vo väzbe na novelizáciu zákona č. 462/2002 o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov, ktoré boli zaslané MŽP SR, SSPTUR prostredníctvom mailovej komunikácie v máji 2012.“

Príloha č. 1
Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 2: Správy z overovania zhody a vydanie certifikátov novým
držiteľom národnej environmentálnej značky a environmentálnej
značky EÚ a držiteľom certifikátu typu II a výsledky dohľadu nad
dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov týchto značiek.
Podklady k činnosti Komisie D

SSPTUR

COHEM

„Správa overovania zhody podľa Oznámenia MŽP SR č. 2/11 pre skupinu produktov „drôtokamenné konštrukcie“.
Vydanie Certifikátu SAŽP nadobúdateľovi národnej značky EVP – spoločnosti HAPPY END spol. s r. o. Pezinok na
základe licenčnej zmluvy uzavretej s MŽP SR vo februári 2012.
Rozpracované posudzovanie zhody k udeleniu environmentálnych značiek: - podľa Oznámenia MŽP SR č. 6/11 pre
skupinu produktov „murovacie materiály“, podľa rozhodnutia Komisie č. 2009/578/ES pre skupinu produktov „turistická ubytovacia služba“ produkt: ubytovacia služba, podľa rozhodnutia Komisie č. 2012/481/EÚ pre skupinu
produktov „potlačený papier“, podľa rozhodnutia Komisie č. 2009/568/ES pre skupinu produktov „tissue papier“.
Spracované a zaslané požiadavky v súvislosti s vykonaním písomného dohľadu nad dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov národnej environmentálnej značky – Festap, s.r.o. Bratislava, BRAMAC - strešné systémy s.r.o.
Ivanka pri Nitre, Považská cementáreň, a.s. Ladce, Johan ENVIRO s.r.o. Bratislava a držiteľov environmentálnej
značky EÚ - SHP Slavošovce, a.s. Slavošovce, Daria s.r.o. Košice. Výsledkom dohľadov je dôkazová dokumentácia
od držiteľov environmentálnych značiek, ktorá preukazuje plnenie environmentálnych kritérií a podmienok licenčných zmlúv.
Spracované podklady – výsledky v oblasti udeľovania environmentálnych značiek za rok 2011 a plán na rok 2012
k zasadnutiu Komisie DNEP dňa 31.1.2012.
Rozpracované overovanie pravdivosti tvrdení o env. vlastnostiach výrobkov (environmentálne označovanie typu II) produkty: omietky.“

Výstup 3: Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe dobrovoľných dohôd
s obchodnými reťazcami, Zväzom obchodu SR a SOPK.

SSPTUR

COHEM

Z úrovne zadávateľa úlohy - SSPTUR MŽP SR nebola vznesená požiadavka na spoluprácu pri tvorbe dobrovoľných
dohôd s obchodnými reťazcami, Zväzom obchodu SR a SOPK.

COHEM

„Konzultácie a poskytovanie písomných informácií potenciálnym žiadateľom o environmentálnu značku EÚ
Článok a aktívne vystúpenie s príspevkom na tému: „Environmentálne označovanie produktov ako jeden z možných preventívnych prístupov v oblasti odpadového hospodárstva“ na medzinárodnej konferencii TOP 2012 dňa
28.6.2012 v Častej- Papierničke,
Pripomienky k dokumentu: „Eco-innovation in Slovakia“,
Podklady k verejnej konzultácii o udržateľnej výrobe a spotrebe (oblasť „Product Environmental Footprint“) pre
Európsku Komisiu,
Vyhodnotenie NPK pre roky 2009-2012 za roky 2009, 2010 a 2011 v oblasti environmentálneho označovania
produktov,
Aktualizovaný indikátorový list (indikátory SCP) za oblasť environmentálneho označovania produktov,
Podklady do Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 -2018 za oblasť environmentálneho označovania produktov,
Aktualizovaná webová stránka SAŽP v mesačných intervaloch a aktualizácia informácií na stránkach enviroportálu.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Výstup 4: Propagácia environmentálneho označovania a poskytovanie informácií spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti
prostredníctvom seminárov, konferencií, pracovných stretnutí,
periodík a prostredníctvom web-stránky SAŽP.

SSPTUR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR

COHEM

x

SSPTUR

COHEM

Stav plnenia úlohy (popis): Celkove bola úloha za rok 2012 splnená. Jednotlivé úlohy sa plnili priebežne. Výstupy
úlohy boli podľa požiadaviek gestora odovzdané priebežne počas roka. Komplexne boli výstupy odovzdané gestorovi za prvý polrok 2012 spolu s polročným odpočtom úlohy v júli, ku ktorým boli obdržané pripomienky zo strany gestora. Výstupy za celý rok 2012 boli gestorovi odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SSPTUR v
decembri 2012.

Cieľ: Tvorba osobitných podmienok na výrobky a služby súvisiace
s realizáciou národnej schémy environmentálneho označovania s
cieľom podporovania zeleného verejného obstarávania, udržateľnej
výroby a spotreby a environmentálnych technológií. Harmonizácia
národného environmentálneho označovania so schémou európskeho environmentálneho označovania, ekodizajnu a energetického označovania. Zabezpečovanie činností vyplývajúcich z členstva SSPTUR
SR v EÚ a súvisiacich s požiadavkami nariadenia ES č. 66/2010
na príslušný orgán pre environmentálne označovanie v SR. Aktívna
účasť pri procese tvorby a schvaľovania environmentálnych kritérií
na skupiny produktov a aktívna spolupráca s podnikateľským sektorom, skúšobnými laboratóriami, ako aj spotrebiteľmi v súvislosti
s prípravou relevantných technických predpisov v EK.

COHEM

Číslo úlohy

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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Environmentálne označovanie produktov - Tvorba environmentálnych kritérií na udeľovanie národnej a európskej
environmentálnej značky
Anotácia: Zabezpečovanie činností súvisiacich s procesom revízie
osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou platnosťou, predkladanie návrhov na riešenie nových skupín produktov v
rámci národnej schémy vo väzbe na požiadavky podnikateľského
sektora. Zabezpečovanie činností v nadnárodných orgánoch
schémy ES pre environmentálne označovanie produktov, účasť
v Regulačnej rade, aktívna účasť vo Výbore pre environmentálne
označovanie produktov (EUEB), vo Fóre príslušných orgánov a v
pracovných skupinách pre environmentálne kritériá pri EK. Spolupráca s MŽP SR pri spracovávaní stanovísk súvisiacich s činnosťou
v nadnárodných orgánoch schémy ES pre environmentálne označovanie produktov v súvislosti s prípravou legislatívnych, technických a pracovných dokumentov. Zabezpečovanie spolupráce s
odbornými expertmi, s akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami, vedeckovýskumnými inštitúciami a vysokými školami s cieľom realizácie úloh na zvýšenie úrovne kvality produktov
stanovením environmentálnych kritérií na udeľovanie národnej a
európskej environmentálnej značky. Vypracovanie podkladov k
činnosti Komisie pre DNEP.
Zabezpečovanie normalizačných činností vyplývajúcich z TK č. 72
Environmentálne manažérstvo.
Zabezpečenie činností súvisiacich s propagáciou environmentálneho označovania produktov, prostredníctvom vzdelávacích aktivít
určených pre odbornú a laickú verejnosť, výrobcov a spotrebiteľov.

Užívatelia výstupov: MŽP SR, Európska komisia, organizácie,
spotrebitelia, verejná správa

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

SSPTUR

COHEM

Úloha splnená.

COHEM

„Ukončený proces revízie a schválené osobitné podmienky na skupinu produktov:
Schválené Oznámenie MŽP SR č. 1/12 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky
pre skupinu produktov „Plynové infražiariče“,
Schválené Oznámenie MŽP SR č. 3/12 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky
pre skupinu produktov „Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich“,
Schválené Oznámenie MŽP SR č. 4/12 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky
pre skupinu produktov „Sorpčné materiály“.
a) Vypracovaná Technická správa s návrhom osobitných podmienok na novú skupinu produktov „Okná a vonkajšie
dvere“
b) Vypracovaná Technická správa s návrhom osobitných podmienok na novú skupinu produktov „Betónové strešné
krytiny“.

Výstup 1: Návrhy nových osobitných podmienok a revidovaných
SSPTUR
osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou platnosťou

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 2: Zastupovanie SR vo Výbore pre environmentálne
označovanie (EUEB) a v Regulačnej komisii vo väzbe na hlasovací
proces a plnenie požiadaviek vyplývajúcich z týchto rokovaní a
z požiadaviek nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 pre Príslušný
orgán

Výstup 3: Informácie spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti prostredníctvom seminárov, konferencií, pracovných stretnutí
a prostredníctvom web stránky SAŽP

SSPTUR

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

COHEM

„Účasť na zasadnutiach EUEB v Bruseli dňa 5.-6.3.2012, FCB a EUEB v Bruseli v dňoch 26.6.-28.6.2012, FCB
a EUEB v Bruseli v dňoch 19.-22.11.2012, podklady k stretnutiam.
Národné stanovisko – správnosť uvádzania informácií priamo na obale na výrobkoch z tissue papiera.
Podklad k príprave národného stanoviska k revízii štruktúry poplatkov za environmentálnu značku EÚ.
Podklad pre hlasovanie skupín produktov „Laundry detergents for Professional use“ a „Automatic Dishwashers
Detergents for Professional Use“.
Podklad k aktualizácii štatistických údajov o počte udelených licencií a počte držiteľov environmentálnej značky EÚ
v SR.
Vyplnenie dotazníka týkajúceho sa zahrnutia sociálnych a etických kritérií do environmentálnych kritérií Rozhodnutí
EK.
Podklad k vyplneniu dotazníka týkajúceho sa plánu revízií vybraných skupín produktov.
Národné stanovisko týkajúce sa návrhu zmien v environmentálnych kritériách ako aj platnosti environmentálnych
kritérií pre skupinu „Drevené podlahové krytiny“.
Stanovisko k spôsobu vyhodnocovania počtu licenčných zmlúv vo väzbe na skupinu produktov a držiteľa.
Komunikácia s vybranými technickými expertmi s cieľom prípravy odborného stanoviska k návrhom environmentálnych kritérií v rámci európskej schémy environmentálneho označovania produktov na skupiny produktov „Detergenty na profesionálne použitie“, „Detergenty na profesionálne použitie pre automatické umývačky“, „Tlačový papier“
a „Textílie“.
Odborné stanovisko k procesu schvaľovania environmentálnych kritérií na skupiny produktov „Detergenty pre
automatické umývačky riadu na profesionálne použitie“ a „Pracie detergenty na profesionálne použitie“ v rámci
európskej schémy označovania.
Posúdenie návrhu kritérií pre skupinu produktov „Novinový papier“ v rámci európskej schémy označovania.
Stanovisko za SR pre EK na písomné hlasovanie o schválení environmentálnych kritérií pre skupinu produktov
„Novinový papier“.
Pripomienky k 1. slovenskému prekladu Rozhodnutia komisie ku skupine produktov „Novinový papier“, „Potlačený
papier“ na rokovanie COREPER-u.
Pripomienky k lingvistickému prekladu Rozhodnutia komisie ku skupine produktov „Novinový papier“, „Potlačený
papier“.
Odstránené nedostatky v preklade textu skupiny produktov „Kopírovací a grafický papier“.
Spracované návrhy boli zaslané do EK a environmentálne kritériá boli publikované v Úradnom vestníku vo forme
Rozhodnutí EK - „Novinový papier“ schválené Rozhodnutie EK č. 2012/448/EÚ, „Potlačený papier“ schválené
Rozhodnutie EK č. 2012/481/EÚ
V rámci skupín produktov „Zariadenia používajúce vodu“, „Vykurovacie systémy“, „Budovy“, „Zobrazovacie zariadenia“, „Drevené podlahové krytiny“ pokračuje proces revízie environmentálnych kritérií.“

COHEM

„Podklady pre zasadnutie Komisie DNEP konaného dňa 31.1.2012 o stave riešenia osobitných podmienok za rok
2011 a plán riešenia na rok 2012.
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Technika ochrany prostredia 2012“
Aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „Green Business – Zelené podnikanie“
Aktualizácia web stránky SAŽP mesačne – aktualizácia registrov skupín produktov s platnými národnými a európskymi environmentálnymi kritériami.“

Výstup 4: Normalizačné činnosti v rámci TK 72 (environmentálne
manažérstvo)

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

COHEM

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

„Riešenie technickej normy STN EN ISO+A1 14021: 2011
Stanovisko týkajúceho sa podpory prijatia resp. neprijatia technickej normy ISO/DIS 14067 Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for quantification and commucation. do sústavy medzinárodných noriem ISO
Stanovisko k návrhu na zmenu CEN Pokynu 4 Návod ako venovať pozornosť environmentálnym záležitostiam v
normách na produkty.
Účasť na zasadnutiach členov TK 72.“
Úlohy zadefinované v návrhu PHÚ SAŽP 2012 ako Odvetvový okruh XII.Environmentálne označovanie produktov: Environmentálne označovanie produktov. Udeľovanie národnej environmentálnej značky EVP a environmentálnej značky EÚ a Environmentálne označovanie produktov - Tvorba environmentálnych kritérií na udeľovanie národnej a európskej environmentálnej značky boli
vzhľadom na svoj charakter priradené k Odvetvovému okruhu XI. EMAS /Ecological Management
and Audit Scheme/ - vyhodnotené - úloha č. 62, 63.

XII.Environmentálne označovanie produktov

XIII. Environmentálne technológie
64

Podpora environmentálnych technológií a IPP

SSPTUR

COHEM

x
Stav plnenia úlohy (popis): Celkove bola úloha za rok 2012 splnená. Jednotlivé úlohy sa plnili priebežne. Výstupy
úlohy boli podľa požiadaviek gestora odovzdané priebežne počas roka. Komplexne boli výstupy odovzdané gestorovi za prvý polrok 2012 spolu s polročným odpočtom úlohy v júli, ku ktorým boli obdržané pripomienky zo strany gestora. Výstupy za celý rok 2012 boli gestorovi odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SSPTUR v
decembri 2012.

Anotácia: Zastupovanie SR v pracovnej skupine na vysokej úrovni
(HLWG) na implementáciu Akčného plánu pre environmentálne
technológie (ETAP) zriadenej pri EK. Zastupovanie SR pri príprave
Akčného plánu EÚ pre ekoinovácie. Zabezpečovať aktívne pôsobenie v medzinárodných štruktúrach súvisiacich s IPP a AP SCP/
SIP, vrátane odbornej spolupráce na tvorbe prístupov a metodík na
podporu princípov IPP a SCP/SIP v praxi.

SSPTUR

COHEM

Cieľ: Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z poverenia gestorovania
problematiky a členstva v pracovnej skupine na vysokej úrovni na
implementáciu Akčného plánu pre environmentálne technológie
(ETAP) pri EK a v medzinárodných štruktúrach súvisiacich s IPP a
AP SCP/SIP, ktoré sú zriadené najmä pri EK a Európskej environmentálnej agentúre (EEA).
Monitorovanie vývoja systému verifikácie environmentálnych
technológií (ETV) a príslušnej tvorby právnych predpisov na úrovni
Európskeho spoločenstva za účelom prípravy podmienok na jeho
implementáciu v SR.

SSPTUR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, podnikateľské subjekty, MH SR,
MP SR, MŠ SR, MF SR, vedecko-výskumné inštitúcie, vládne a
mimovládne organizácie, odborná verejnosť

SSPTUR

COHEM

Úloha splnená.

Výstup 1: Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z poverenia výkonu
funkcie gestorstva problematiky a členstva v pracovnej skupine na
vysokej úrovni na implementáciu Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) pri EK

Výstup 2: Monitorovanie vývoja systému verifikácie environmentálnych technológií (EVT) a príslušnej tvorby právnych predpisov na
úrovni EÚ za účelom prípravy podmienok na jeho implementáciu
v SR

Výstup 3: Aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektmi pri
príprave európskych dokumentov k novému smerovaniu rozvoja
ET a podpory ekoinovácií, ako aj IPP, najmä v malých a stredných podnikoch vrátane podávania informácií formou seminárov,
konferencií, príručky pre ETV, WEB SAŽP a vhodnej propagácie
ETV a IPP

SSPTUR

SSPTUR

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

COHEM

„Podklady do pripravovaného dokumentu „Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018“ za
oblasť environmentálne technológie
Aktualizácia registra právnych a iných predpisov za oblasť environmentálne technológie a ekoinovácie
Aktívna účasť na zasadnutí novovytvorenej pracovnej skupiny HLWG (EcoAP) – High level working group pre EcoAP
- september 2012, Brusel
Správa zo zasadnutia pracovnej skupiny HLWG (EcoAP)
Štúdium Oznámenia komisie EP a R – „Inovácie pre udržateľnú budúcnosť – Akčný plán ekologických inovácií“
COM(2011)899
Účasť na seminári „Aktív EMAS 2012“ (3.10.2012, Hotel ECHO, Bratislava)
Prehľad pripomienok k „Terms of Reference HLWG (EcoAP)“ – High level working group pre EcoAP (pre implementáciu Eko-inovačného Akčného plánu)
Sledovanie aktualít v oblasti ETAP, EcoAP.“

COHEM

„Komunikácia s tajomníkom pracovnej skupiny ETV Steering group – DG ENV.F.4
Štúdium pripomienok členských štátov a odborníkov súvisiacich s návrhom ISO/ETV a zdôvodnenia štúdie „Review
of EU Member State and expert comments on the ISO/ETV proposal and justification study“
Štúdium materiálu: „ISO Guide 72 justification study for a NWIP on standards for environmental technology verification ETV“ (Draft-5)
Štúdium materiálu Environmental Technology Verification (ETV) - Part 1 - Policy and Framework
Koordinácia aktivít vybraných expertov za SR nominovaných do „ETV Technical Support Group“ v súvislosti s činnosťou ETV Steering Group.“

COHEM

„Pripomienky k dokumentom OECD, ktoré spracovala pracovná skupina „Working Party on Environmental Information – (WPEI): „Monitoring progress towards green growth – OECD Indicators“, Review of the section on waste of
the state of the Environment Questionnaire“
Štúdium dotazníka pre verejnú konzultáciu „Public consultation“, zaslaného DG ENTR
Štúdium a pripomienkovanie materiálu: „Eco – innovation in Slovakia – EIO Country Profile 2011“ pre „Eco-Innovation Observatory“
Štúdium publikovanej správy: „Closing the Eco-Innovation gape“ ako platformy pre štruktúrovaný zber a analýzu
informácií o ekologických inováciách získaných z celej EÚ, pripomienky zaslané v janári, februári
Účasť na konferencii „Konferencia NITT SK 2012 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí“ (9.10.2012,
CVTI SR, Bratislava)
Podklady pre EIO – Eco Innovation Observatory – aktualizácia hodnotenia postupnosti implementácie ETAP v SR.“

Výstup 4: Aktívne pôsobenie v medzinárodných štruktúrach
súvisiacich s IPP a AP SCP/SIP, ktoré sú zriadené najmä pri EK a
Európskej environmentálnej agentúre (EEA)

Výstup 5: Odborná spolupráca na tvorbe prístupov a metodík na
podporu princípov IPP a SCP/SIP v praxi, spolupracovať na príprave strategického dokumentu na podporu komplexnej a systémovej
podpory IPP a SCP/SIP v SR

SSPTUR

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

COHEM

„Komunikácia s tajomníčkou pracovnej skupiny SCP/IPP – DG ENV.C1
Štúdium materiálu zaslaného Európskou environmentálnou agentúrou „Consultation Document - Indicators on
Sustainable Consumption and Production in Europe“
Pripomienky k materiálu: „Pilot projects for a reinforced role of the EEA in the implementation of EU environment
legislation – air and waste“
Štúdium materiálu zaslaného Európskou environmentálnou agentúrou: „Resource taxation and resource efficiency
along the value chain of mineral resources“
Účasť na 16. zasadnutí pracovnej skupiny SCP/IPP – DG ENV.C1 (17.04.2012, Brusel, Belgicko)
Účasť na 17. zasadnutí pracovnej skupiny SCP/IPP – DG ENV.C1 (20.06.2012, Brusel, Belgicko)
Interné pripomienkovanie materiálov k NFP/Eionet meetingu, (Kodaň, 5.-7.6.2012 )
Účasť na pracovnom stretnutí Národných referenčných centier siete EIONET za účasti zástupcu EEA (Technická
univerzita, Zvolen, 12.06.2012), zastúpenie ako NRC: SCP & Resource Use)
Doplnenie a aktualizácia kontaktných údajov za NRC SCP & Resource Use
Pripomienkovanie EEA Annual Management Plan 2013
Prehľad a pracovný plán na rok 2013 pracovných skupín pôsobiacich v medzinárodných štruktúrach (najmä pri EC),
súvisiacich s problematikou ET, EcoAP, SCP/IPP, ETV.“

COHEM

„Štúdium a vyplnenie Dotazníka zaslaného Európskou komisiou, zameraného na konzultáciu zainteresovaných strán
vo veci posúdenia vplyvov akčných plánov na trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a integrovanú priemyselnú politiku
(Questionnaire for the stakeholder consultation within the impact assessment of the action plans on sustainable
consumption and production and on sustainable industrial policy)
Štúdium a spolupráca na vyplnení dotazníka „EC Study on data needs for a full raw materials flow analysis“ - (EC
štúdia o údajoch potrebných pre analýzu úplného toku materiálov, látok), na základe požiadavky spoločnosti
„Risk & Policy Analysts“ pre Európsku komisiu (Directorate-General Enterprise & Industry)
Štúdium materiálu zaslaného Európskou environmentálnou agentúrou „Consultation Document - Indicators on
Sustainable Consumption and Production in Europe“
Štúdium Uznesenia Európskeho parlamentu P7_TA_PROV(2012)0223 o Európe efektívne využívajúcej zdroje
Oboznámenie sa s materiálom: „Towards resource efficiency via business model innovation“
Sledovanie aktualít v oblasti SCP a IPP.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR

COHEM

x

Anotácia: GPP je dobrovoľným nástrojom environentálnej politiky.
Ide o proces začleňovania environmentálnych charakteristík do verejného obstarávania s cieľom podporiť výrobné postupy, ktoré sú
ohľaduplnejšie voči životnému prostrediu, a ktoré stimulujú dodávku tovarov, služieb a prác s vysokou pridanou hodnotou, pričom
sledujú ich environmentálny prínos počas celého životného cyklu
produktu. V rámci zabezpečenia realizácie GPP v SR je potrebné
plniť a vyhodnocovať opatrenia Národného akčného plánu pre
zelené verejné obstarávanie na roky 2011-2015, zastupovať SR na SSPTUR
stretnutiach členských krajín v rámci aktivít Európskej komisie (EK),
pripravovať informácie vyžiadané EK, vládou SR, MŽP SR a ďalšími
zainteresovanými subjektmi, informovať dodávateľov, spotrebiteľov a širokú verejnosť, realizovať školiace aktivity pre verejných
obstarávateľov, obstarávateľov, nakoľko systematickou prípravou
účastníkov procesov realizácie GPP možno prispieť k zvýšeniu
zainteresovanosti a povedomia o GPP u verejných obstarávateľov
a obstarávateľov.

COHEM

Stav plnenia úlohy (popis): Celkove bola úloha za rok 2012 splnená. Jednotlivé úlohy sa plnili priebežne. Výstupy
úlohy boli podľa požiadaviek gestora odovzdané priebežne počas roka. Komplexne boli výstupy odovzdané gestorovi za prvý polrok 2012 spolu s polročným odpočtom úlohy v júli, ku ktorým boli obdržané pripomienky zo strany gestora. Výstupy za celý rok 2012 boli gestorovi odovzdané ako súčasť záverečnej správy úlohy gestorovi - SSPTUR v
decembri 2012.

Cieľ: Využívanie GPP je jedným z dôležitých faktorov pre napĺňanie
cieľov stratégie Európa 2020 na národnej úrovni. Uplatňovanie
GPP v praxi na úrovni ÚOŠS, im podriadených organizácií, miest
a obcí v SR prispieva k zvyšovaniu kvality životného prostredia.

SSPTUR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, EK, štátna správa, verejná správa,
samospráva, organizácie, verejnosť.

SSPTUR

COHEM

Úloha splnená.

COHEM

„Dotazník na monitorovanie GPP v SR za rok 2011, vrátane metodického pokynu.
Vyhodnotenie výsledkov, tabuľkové spracovanie a grafické vyhodnotenie výsledkov dotazníka.
Podklady pre Informáciu o implemetnácii NAP GPP II na roky 2011-2015 za rok 2011, ktoré bola spolu s prílohami
zaslané na MŽP SR v máji.“

COHEM

„Podklady pre EK GR pre životné prostredie ( National Action Plans (NAPs) – the status in EU Member States január, GPP criteria prioritisation, pripomienky k prekladu environmentálnych charakteristík pre Kanceárske IT
zariadenia - november, podklady do verejnej konzultácie Consultation on Delivering more Sustainable Consumption
and Production - marec, podklady pre revíziu environmentálnych charakteristík pre Textílie - jún.
Podklady pre EK (odbor politiky udržateľného potravinového reťazca) o GPP kritériách pre biopotraviny v SR - september, informácia o GPP kritériách pre starostlivosť o zvieratá v SR . október.
Podklady pre CEPS - monitorovanie GPP v SR v roku 2009 a 2010 - január.
Podklady pre UNEP - pripomienky k návrhu dotazníka UNEP State of SPP Report - august, podklady pre Survey
Questions for Expert Review - október.
Účasť na stretnutí expertov a členov poradnej skupiny EK pre GPP (AG GPP) - máj, september.“

Číslo úlohy

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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„Zelené verejné obstarávanie (GPP)“

XIV. Zelené verejné obstarávanie

Výstup 1: Podklad pre Správu o implementácii NAP GPP v SR na
roky 2011-2015 za rok 2011 na základe spracovania a vyhodnotenia Dotazníka na monitorovanie a hodnotenie úrovne GPP v SR za
rok 2011.

Výstup 2: Podklady pre informácie pre Európsku komisiu, stanoviská k environmentálnym kritériám pre GPP, ktoré postupne vytvára
EK a účasť na aktivitách EK vo väzbe na realizáciu GPP.

SSPTUR

SSPTUR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 3: Odborná pomoc MŽP SR pri príprave podkladov MŽP
SR v rámci pripomienkového a schvaľovacieho procesu dokumentov ES v rámci GPP.

SSPTUR

COHEM

„Podklady pre MŽP SR (odbor záležitostí EÚ, sekcia sektorálnych politík a TUR) - GPP v SR v oblasti skupiny
Doprava - júl.“

Výstup 4: Metodická príručka GPP pre verejných obstarávateľov,
obstarávateľov a dodávateľov.

SSPTUR

COHEM

„Prvé podklady k metodickej príručke pre GPP zaslané gestorovi v júni. Návrh metodickej príručky pre GPP , ktorý
bol predložený MŽP SR , SSPTUR ako príloha záverečnej správy úlohy za rok 2012.“

Výstup 5: Podklady pre vzorovú zadávaciu dokumentáciu pre 3 - 5
skupín najčastejšie obstarávaných produktov v SR.

SSPTUR

COHEM

„Podklady pre prípravu vzorovej zadávacej dokumentácie pre GPP.
Návrh vzorovej zadávacej dokumentácie pre GPP pre skupinu Kancelársky papier - zaslaný gestorovi v októbri.
Návrh vzorovej dokumentácie pre GPP pre skupinu Kancelárske IT zariadenia, Stravovacie služby a zásobovanie
potravinami, ktorá bola predložená MŽP SR , SSPTUR ako príloha záverečnej správy úlohy za rok 2012.“

Výstup 6: Informácie o výrobkoch, službách a technológiách na
trhu s príslušnými technickými špecifikáciami pre verejených obstarávateľov/obstarávateľov vrátane vzdelávacích aktivít pre verejných SSPTUR
obstarávateľov/obstarávateľov a dodávateľov k problematike GPP,
projektu „Zelené úradovanie“ na regionálnej úrovni.

COHEM

„Organizačne a odborne zabezpečený seminár pre verejných obstarávateľov Uplatňovanie environmentálnych charakteristík vo verejnom obstarávaní, konaný dňa 29.3.
Verejnosti sprístupnené informácie, prostredníctvom webovej stránky SAŽP, o environmentálnych výrobkoch a službách dostupných na trhu, konkrétne produkty s označením Environmentálna značka EÚ, Environmentálne vhodný
produkt, Ekologicky šetrný výrobek a organizáciách registrovaných v EMAS.
Propagácia zeleného úradovania - dňa 25.10. bola na 1. konferencii o zelenom podnikaní na Slovensku odprednášaná prednáška Pilotný projekt GPP - Zelené úradovanie.“

Výstup 7: Aktualizácia komunikačného a informačného systému
pre GPP na Enviroportáli a web stránke SAŽP, prevádzkovanie
GPP Help Desk, poradenstvo vo väzbe na vypracovanie dokumentácie súvisiacej s GPP.

SSPTUR

COHEM

„Priebežná aktualizácia webovej stránky SAŽP. Aktualizácia enviroportálu. Prevádzka GPP helpdesk.“

„Zelené verejné obstarávanie (GPP)
Vzdelávanie v oblasti zeleného verejného obstarávania„

SSPTUR

COHEM

Anotácia: Na dosiahnutie strategického cieľa NAP GPP II je potrebné zainteresovať do vzdelávacieho procesu väčší počet verejných
organizácií, ako aj orgánov územnej samosprávy. Zainteresovanosť
verejných obstarávateľov a obstarávateľov možno zvýšiť aktívnym
prístupom prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov. Šírenie odborných informácií
o GPP a s ním súvisiacich problematík (environmentálne označovanie, EMS) pre čo najširšiu skupinu zainteresovaných subjektov.
Čím viac bude vyškolených osôb, tým bude väčšia šanca dosiahnuť strategický cieľ stanovený v NAP GPP II. Cieľovou skupinou
vzdelávacích aktivít budú verejní obstarávatelia a obstarávatelia, od
ústredných orgánov štátnej správy a ich podriadených organizácií,
cez regionálnu samosprávu až po územnú samosprávu.

SSPTUR

COHEM

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

x

Stav plnenia úlohy (popis): Celkove bola úloha za rok 2012 splnená. Bola plnená v zmysle časového harmonogramu seminárov SAŽP CTKEVV. Celkovo bolo vyškolených 120 verejných obstarávateľov v siedmych samosprávnych krajoch. Seminár v Banskej Bystrici bol zrušený z dôvodu nízkeho počtu prihlásených účastníkov.

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Cieľom úlohy je aktívnym prístupom smerom k verejným
obstarávateľom a obstarávateľom zvýšiť ich informovanosť o možnostiach uplatňovania environmentálnych charakteristík v procese
verejného obstarávania pre konkrétne zákazky, usmerniť environmentálne správanie organizácií financovaných z verejných zdrojov
a zároveň zvýšiť úroveň uplatňovania GPP v SR a tým prispieť k
ochrane životného prostredia.

SSPTUR

COHEM

Užívatelia výstupov: MŽP SR, EK, štátna správa, verejná správa,
samospráva, organizácie, verejnosť.

SSPTUR

COHEM

Úloha splnená.
„Prednášky k seminárom - Prínosy zeleného verejného obstarávania, Zdroje environmentálnych charakteristík,
Praktické cvičenie.
Päť pomocných produktových listov pre: Kancelársky papier, Čistiace prostriedky a upratovacie služby, Kancelárske IT zariadenia, Doprava, Stravovacie služby a zásobovanie potravinami.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 1: Organizácia vzdelávacích aktivít k problematike GPP pre
ÚOŠS a ich podriadené organizácie.

SSPTUR

COHEM

Výstup 2: Organizácia vzdelávacích aktivít k problematike GPP pre
regionálnu a územnú samosprávu.

SSPTUR

COHEM

SSPTUR

CPPEZ

x

Anotácia: V rámci súčasnej legislatívy sa komplexne nerieši
problematika zmeny mikroklímy v územiach využívania geotermálnej energie. Tým sa vytvára možnosť na uplatňovanie priestoru pre
umiestňovanie zdrojov využívajúcich geotermálnu energiu aj na
SSPTUR
takých územiach, ktoré nie sú pre takúto činnosť vhodné a vzniká
tam stret záujmov. Zároveň dôjde k celkovému zhodnoteniu efektívneho využívania domácich zdrojov a energií, vrátane racionalizačných opatrení.

CPPEZ

Stav plnenia úlohy (popis): Úloha bola riešená v súčinnosti s riadicim odborom MŽP SR, v pribehu plnenia úlohy
boli priebežne zapracovávané pripomienky a požiadavky riadiaceho odboru. Návrh metodického usmernenia bol
spracovaný a konzultovaný na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove s príslušnými odbornými pracovníkmi
úradu. Konzultácie k výslednému návrhu metodického usmernenia prebehli aj s prof. Ing. Jurajom Janočkom, CSc.,
Dr.scient., riaditeľom Ústavu geovied (Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta BERG). Návrh výstupu z úlohy bol
zaslaný gestorovi v decembri 2012 a následne z pozície SSPTUR boli výstupy schválené ako splnené e-mailom zo dňa
15.1.2013.Záverečná správa vrátane výstupov bola odovzdaná gestorovi - SSPTUR dňa 22.01.2013.

Cieľ: Verifikácia vhodnosti stanovenia environmentálne prijateľných pravidiel a metodických postupov pri hodnotení využívania
geotermálnej energie na území SR. Stanovenie environmentálne
prijateľných pravidiel a metodických postupov pri hodnotení
umiestňovania aktivít súvisiacich s využívaním geotermálnej energie
na území SR. Využívanie geotermálnej energie, pri rešpektovaní
environmentálnych kritérií a limitov, bude mať vplyv predovšetkým
na efektívne využívanie zbytkového tepla v technológii. Zároveň
dôjde k celkovému zhodnoteniu efektívneho využívania domácich
zdrojov a energií, vrátane racionalizačných opatrení.

CPPEZ

XV. Environmentálna podpora a regulácia obnoviteľných
zdrojov energie
67

Návrhy podkladov pre predpisy a metodiky využitia
a regulácie OZE - GEOTERMÁLNA ENERGIA.

SSPTUR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

68

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Užívatelia výstupov: rezortné ministerstvá, štátna správa, samospráva, podnikateľská sféra: právnické a fyzické osoby, mimovládne organizácie

SSPTUR

CPPEZ

Úloha splnená

Výstup 1: Spracovaná databáza súčasného stavu

SSPTUR

CPPEZ

„Spracovaná databáza, archivovaná na CPPEZ.“

Výstup 2: Doplnená databáza súčasného stavu.

SSPTUR

CPPEZ

„Spracovaná doplnená databáza, archivovaná na CPPEZ, je súčasťou výstupného dokumentu úlohy, odovzdaná v
tlačenej a elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 3: Návrh metodiky. Interné prerokovanie MŽP SR a prerokovanie metodiky s ostatnými zainteresovanými orgánmi
a organizáciami.

SSPTUR

CPPEZ

„Spracovný návrh metodiky, archivovaný v CPPEZ Prešov, odovzdaný ako súčasť záverečného výstupu z úlohy v
tlačenej a elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 4: Metodika environmentálnych limitov

SSPTUR

CPPEZ

„Prehodnotená Metodika v zmysle prijatých záverov z konzultačného stretnutia na KÚ ŽP a TUKE Fakulta Berg Košice, archivovaná v CPPEZ Prešov, odovzdaná ako súčasť záverečného výstupu z úlohy, v tlačenej a elektronickej
forme na CD gestorovi.“

Návrhy podkladov pre predpisy a metodiky využitia
a regulácie OZE - FOTOVOLTAICKÁ ENERGIA

SSPTUR

CPPEZ

x
Stav plnenia úlohy (popis): Úloha bola riešená v súčinnosti s riadicim odborom MŽP SR, v priebehu plnenia úlohy
boli priebežne zapracovávané pripomienky a požiadavky riadiaceho odboru. Taktiež pribežne boli zapracovávané
podklady (limity a regulatívy) zasielané od relevantných subjektov resp. odborných organizácií. Spracovaný materiál
môže pomôcť vytvárať podmienky pre rozvoj fotovoltickej energie v Slovenskej republike v súlade so zámermi vlády
SR a zároveň chrániť životné prostredie pred potenciálnymi negatívnymi vplyvmi tejto činnosti. Návrh výstupu z úlohy
bol zaslaný gestorovi v decembri 2012 a následne z pozície SSPTUR boli výstupy schválené ako splnené e-mailom
zo dňa 15.1.2013. Záverečná správa vrátane výstupov bola odovzdaná gestorovi - SSPTUR dňa 22.01.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Anotácia: V rámci súčasnej legislatívy sa nerieši komplexne problematika využívania fotovoltiky pri uplatňovaní environmentálnych
limitov príslušnou právnou úpravou, a to predovšetkým umiestňovaním zdrojov výroby energie z fotovoltiky aj na takých miestach,
ktoré nie sú pre takúto činnosť vhodné a vzniká tam stret záujmov.

SSPTUR

CPPEZ

Cieľ: Verifikácia vhodnosti stanovenia environmentálne prijateľných pravidiel a metodických postupov pri hodnotení využívania
fotovoltickej energie na území SR. Stanovenie environmentálne
prijateľných pravidiel a metodických postupov pri hodnotení
umiestňovania aktivít súvisiacich s využívaním fotovoltickej energie
na území SR. Využívanie fotovoltickej energie, pri rešpektovaní
environmentálnych kritérií a limitov, bude mať vplyv predovšetkým
na efektívne využívanie technológií. Zároveň dôjde k celkovému
zhodnoteniu efektívneho využívania domácich zdrojov a energií,
vrátane racionalizačných opatrení.

SSPTUR

CPPEZ

Užívatelia výstupov: rezortné ministerstvá, štátna správa, samospráva, podnikateľská sféra: právnické a fyzické osoby, mimovládne organizácie

SSPTUR

CPPEZ

Úloha splnená.

Výstup 1: Spracovaná databáza súčasného stavu

SSPTUR

CPPEZ

„Bola vypracovaná Databáza existujúcich zariadení využívajúcich fotovoltickú energiu a prekonzultovaná na MŽP
SR dňa 9.7.2012, archivovaná v CPPEZ Prešov, odovzdaná ako súčasť záverečného výstupu z úlohy, v tlačenej a
elektronickej forme na CD gestorovi.“

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 2: Spracovanie environmentálnych limitov pre využívanie
fotovoltaickej energie.

SSPTUR

CPPEZ

„Boli vypracované platné environmentálne limity pre umiestňovanie fotovoltických elektrární a následne prekonzultované na MŽP SR dňa 9.7.2012, archivované v CPPEZ Prešov, odovzdané ako súčasť záverečného výstupu z úlohy,
v tlačenej a elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 3: Návrh metodiky.

SSPTUR

CPPEZ

„Je spracovný návrh metodiky, archivovaný v CPPEZ Prešov, odovzdaný ako súčasť záverečného výstupu z úlohy,
v tlačenej a elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 4: Prerokovanie s riadiacou sekciou MŽP SR a s ostatnými
zainteresovanými orgánmi a organizáciami.

SSPTUR

CPPEZ

„Boli zapracované stanoviská ústredných i miestnych orgánov štátnej správy a odborných inštitúcií a boli vykonané
konzultačné stretnutie s SSPTUR, vyjadrenia sú archivované v CPPEZ Prešov, odovzdané ako súčasť záverečného
výstupu z úlohy (jednotlivé stasnoviská boli odovzdané len v elektronickej forme na CD).“

Výstup 5: Metodika environmentálnych limitov

SSPTUR

CPPEZ

„Je spracovaná prehodnotená Metodika v zmysle prijatých záverov z konzultačného stretnutia na MŽP SR i stanovísk ústredných i miestnych orgánov štátnej správy a odborných inštitúcií, predložený MŽP SR, archivovaná v CPPEZ Prešov, odovzdaná ako súčasť záverečného výstupu z úlohy, v tlačenej a elektronickej forme na CD gestorovi.“

SOPTK

CTKEVV

x

Anotácia: POD predstavuje realizáciu environmentálnych opatrení
trvalo udržateľného rozvoja, vyplývajúcich najmä z medzinárodných
záväzkov a uznesení vlády. POD je 14 rokov nástrojom environmentálnej politiky na lokálnej úrovni. Sleduje uplatňovanie Miestnej
agendy 21 a prispieva k zavádzaniu princípov integrovaného manažmentu v území do praxe, s cieľom všestrannej obnovy a rozvoja
kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických
a ekologicko-environmentálnych oblastí pri zachovaní špecifík
vidieckej krajiny, identity a tradicií. Po prijatí Európskeho dohovoru
o krajine je optimálne cez vybudované štruktúry implementovať oblasť Dohovoru týkajúcu sa zvyšovania povedomia o hodnote krajiny
pre predmetnú cieľovú skupinu. Výkonným a odborným garantom
bola poverená SAŽP.

SOPTK

Stav plnenia úlohy (popis):
Proces Programu obnovy dediny (POD) sa každoročne opakuje, zahŕňa v sebe vyhodnotenie predchádzajúceho
ročníka, administráciu - aj finančnú - aktuálneho ročníka a vyhlásenie a administráciu nového ročníka POD. Tieto
procesy obsahujú metodické práce, organizačné zabezpečenie a vzájomnú koordináciu všetkých parciálnych
procesov, permanentnú telefonickú, e-mailovú a osobnú komunikáciu so žiadateľmi a prijímateľmi dotácií, informatické práce týkajúce sa hromadného spracovania všetkých dát, archivačné práce na archíve POD 1998 – 2012,
ekonomické činnosti v procese zúčtovania dotácie, monitoring realizácie dotácií, propagáciu POD, vystúpenia na
CTKEVV
rôznych fórach, publikačnú činnosť, domácu a medzinárodnú spoluprácu (zastupovanie SR v ARGE - Európskom
pracovnom spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny). Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SOPTaK - prevzatá dňa 24.1.2013 (list č. j. 163/2013). Do POD v ročníku
2012 podalo svoje požiadavky celkom 505 obcí a mikroregionálnych združení obcí v celkovej výške 1,6 milióna
Eur, pričom najväčší záujem bol o drobné realizácie (50,1% všetkých požiadaviek). Podporených bolo 122 žiadostí
v celkovej výške 459.377,38 Eur. Priemerná dotácia dosiahla výšku 3.765 Eur, celkom bolo podporených 24,2%
všetkých požiadaviek.

Cieľ: Zabezpečenie komplexnej agendy POD na národnej úrovni,
usmerňovanie poradcov, tvorba metodických podkladov, usmernení a materiálov pre zabezpečenie aktuálneho ročníka, koordinácia
a súčinnosť s propagačnými a vzdelávacími aktivitami, vedenie
sekretariátu pre POD, medzinárodná spolupráca s partnermi v
oblasti získavania skúseností.

SOPTK

CTKEVV

Užívatelia výstupov: MŽP SR, Vláda SR, samospráva, odborná
a laická verejnosť, ARGE pre rozvoj vidieka a obnovu dediny

SOPTK

CTKEVV Úloha splnená.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

XVI. Starostlivosť o vidiecke životné prostredie
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Program obnovy dediny

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SOPTK

„Metodika hodnotenia žiadostí v POD 2012 (CD), Materiály do OPM a vlády SR (materiál o ďalšom smerovaní POD,
príprava nového ročníka POD 2013 – aktualizácia oblastí podpory, predkladacia správa, usmernenie, žiadosť o
poskytnutie dotácie, návrh uznesenia, predloženie materiálu na schválenie do PV MŽP SR, spracovanie pripomienok z IPK na MŽP SR),
Podklady pre EF (agenda POD 2011, Rozhodnutia o pridelení dotácie z POD 2012 (CD), záverečné vyhodnotenie
a záverečná správa o priebehu POD 2012 (CD), podklady pre uzatvorenie zmlúv s obcami a MR (CD), Informácie
Sekretariátu pre POD, sumárne štatistiky, zoznamy, výsledky hodnotenia (CD), Administratívna a finančná administrácia dotácií z POD 2012, databáza požiadaviek o dotácie POD 2012 (spracovanie žiadostí v DISPODe, hodnoCTKEVV tenie), zabezpečenie podpisovania zmlúv medzi obcami a donorom - školenia pre príjemcov dotácií, podklady pre
rozhodovanie o dotáciách;
POD 2013 - administrácia nového ročníka (osobné, telefonické a e-mailové konzultácie, evidencia žiadostí, elektronické spracovanie žiadostí v EFM a DISPOD),
Spracovanie grafických odpočtov POD 2011, sumarizácia údajov a výstupné zostavy POD 1998 - 2012 (zoznamy,
grafy, štatistiky, mapky, GIS, doplnenie štatistík na web (CD),
Spracovanie agendy z rokovaní ARGE vo väzbe na POD (preklad korešpondencie pre MŽP SR od ARGE (CD),
účasť na aktivitách ARGE (výročné zasadnutie riadiaceho výboru, informovanie
o aktivitách ARGE na rôznych fórach), Aktualizácia web stránok.“

SOPTK

„Hodnotenie žiadostí v POD 2012 (bodovanie, spoločné zasadnutie a hodnotenie, spracovanie výsledkov hodnotenia, podklad pre hodnotenie na EF), Vecná kontrola dotácií realizovaných v POD 2011 – spracovanie grafických
CTKEVV
odpočtov (CD), Monitoring realizácií POD v teréne zameraný na kontrolu realizovaných dotácií a evidenciu pozitívnych príkladov (fotodokumentácia, správa, web); 60 grafických odpočtov realizácií dotácií za rok 2011 (CD).“

Výstup 3: Osveta a propagácia, prednášky, powerpointové prezentácie, články, školenia pre príjemcov dotácií, prezentácia v
zahraničí.

SOPTK

„Prednáška a prezentácia o POD pre potreby zaškolenia prijímateľov dotácie v POD 2012 (CD)
Spracovanie a tlač brožúry SDR 2011 (CD)
Priebežná aktualizácia www stránok www.obnovadediny.sk
CTKEVV Články : do Enviromagazínu: Patríme do Európy? (CD), do časopisu Životné prostredie č.4/2012 „“POD na Slovensku
Rozpracovanie brožúry k 15 rokom POD (obsah, štruktúra, fotodokumentácia)
Účasť na zasadnutiach SPOD (prenos informácií o dianí v POD a SDR), účasť na podujatiach súvisiacich s rozvojom vidieka a obnovou dediny.“

Súťaž dedina roka 2012 a Inšpiračná škola vidieka

SOPTK

CTKEVV

SOPTK

Stav plnenia úlohy (popis):
V roku 2012 sa realizovala SDR na európskej úrovni a začalo sa s prípravou SDR na národnej úrovni, ktorá sa
uskutoční v roku 2013. V rámci úlohy došlo k zabezpečeniu aktivít vo väzbe na súťaž Dedina roka 2011, odbornému zabezpečeniu nominácie víťaznej obce do európskej súťaže a k jej samotnej príprave do európskej súťaže,
zabezpečeniu hodnotenia víťaznej obce európskou hodnotiacou komisiou. V roku 2012 sa začala príprava nového
CTKEVV ročníka súťaže Dedina roka. Realizovali sa aktivity zamerané na publicitu a informovanosť všetkých užívateľov výstupov úlohy. Súťaž je z hľadiska nedostatku finančných prostriedkov realizovaná s účasťou generálneho partnera.
Realizovala sa i časť činností v súvislosti so zabezpečením inšpiračnej školy vidieka, ktorej širšia realizácia bola
viazaná na pridelenie dotácie z Environmentálneho fondu - viď výstup č. 4).
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SOPTaK - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 163/2013).

Výstup 1: Súbor metodík a usmernení, materiály do OPM a vlády
SR, administratívna a finančná agenda vedenia dotácií z POD,
databáza požiadaviek o dotácie, sumarizácia údajov a výstupné
zostavy, sumárne a ročné štatistiky, podklady pre rozhodovanie o
dotáciách, agenda z rokovaní Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE), web stránky

Výstup 2: Poradenstvo a monitoring, evidencia konzultácií, fotodokumentácia, katalóg príkladných riešení, vecný a grafický odpočet
dotácií, správy z monitoringu a kontroly.
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Anotácia: Pravidelným organizovaním národného kola SDR sa
monitoruje úspešnosť realizácie POD a preveruje jeho účinnosť,
zároveň súťaž je motiváciou pre obce propagovať svoje úspechy
navonok a získavať si priestor pre podnikateľské a iné aktivity.
Zapojením sa do európskej súťaže posúva SR vnímanie obnovy
dediny a rozvoja vidieka na európsku úroveň.

x

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Zabezpečenie aktivít vo väzbe na Súťaž dedina roka 2011,
odborné zabezpečenie nominácie víťaznej obce do európskej
súťaže, príprava obce do súťaže, zabezpečenie hodnotenia európskou komisiou, publicita, informovanosť. Príprava nového ročníka
SDR 2013. Odborné a organizačné zabezpečenie inšpiračnej
školy vidieka.

SOPTK

CTKEVV

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

SOPTK

CTKEVV Úloha splnená.

SOPTK

„Spracovanie nominačného dokumentu, prihlášky víťaznej obce do európskej súťaže. Spracovanie stratégie účasti
obce Oravská Lesná v európskej súťaži, konzultácie, spolupráca s obcou. Práca v Európskom pracovnom spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) - (účasť na 1. hodnotiacom stretnutí, resp. úvodnom zasadnutí
ARGE v Budapešti v MR, účasť na hodnotení obce hodnotiacou komisiou, účasť na výjazdovom hodnotení 5 obcí –
Nemecko, Poľsko, ČR, účasť na záverečnom zasadnutí jury v ECOD v Mníchove v Nemecku, účasť na slávnostnom
vyhlasovaní výsledkov a odovzdávaní ocenení európskej súťaže, účasť na zasadnutí ARGE v obci Langenegg resp.
Wolfurt vo Vorarllbergu v Rakúsku, preklady, prezentácie, fotodokumentácie). Spolupráca s generálnym partnerom
CTKEVV (GP) SDR COOP Jednota Slovensko, s.d. - (administrácia projektov obnovy dediny a obohatenia života na dedine,
ktoré venoval oceneným obciam GP, spracovanie odpočtu pre GP v zmysle Zmluvy o reklame pri organizovaní SDR
2011, spracovanie návrhu na ďalšiu spoluprácu pri zabezpečovaní nominácie víťaza SDR 2011 do Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny 2012.
Príprava nového ročníka SDR– tvorba dizajnmanuálu SDR 2013, aktualizácia harmonogramu, aktivít SDR 2013,
aktualizácia podmienok a pravidiel SDR 2013, organizačné a odborné
zabezpečenie pracovného stretnutia vyhlasovateľov a partnerov SDR 2013, príprava konferencie, na ktorej bude
vyhlásený 7. ročník súťaže.“

SOPTK

„Vydanie brožúry SDR 2011 (grafické spracovanie návrhu brožúry, distribúcia brožúry). Propagačné panely SDR
2011 (grafický návrh a zadanie výroby). Propagácia SDR prostredníctvom putovných výstav s výsledkami SDR 2011
v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, v rámci podujatia 47. Horehronské dni spevu a tanca
v Heľpe a v rámci podujatia 47. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, na 39. ročníku medzinárodnej
výstavy Agrokomplex 2012 v Nitre, v priestoroch Úradu BBSK, v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene, v rámci podujatia „Dni vidieka“ v priestoroch NR SR na Bratislavskom hrade organizovaných
Vidieckym parlamentom na Slovensku, v priestoroch GP SDR.
CTKEVV Propagácia SDR prostredníctvom aktívnej účasti na podujatiach: 47. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe,
47. ročník Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, 39. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2012 Nitra
a na podujatí Dni vidieka v priestoroch NR SR na Bratislavskom hrade (spracovanie informačných a propagačných
materiálov). Spolupráca s organizátormi súťaže „Soutež vesnice roka“ - aktívna účasť na slávnostnom vyhlásení
súťaže „Soutež vesnice roka“ v obci Modrá v ČR. Spolupráca s vyhlasovateľom SDR Spolkom pre obnovu dediny
na príprave a realizácii inšpiračno-poznávacieho zájazdu na Moravu, aktívna účasť na ňom. Účasť SAŽP na hodnotiacom seminári 47. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
Aktualizácia web stránok (tlačové správy, články, postery, fotogaléria).“

Výstup 1: Zabezpečenie nominačného dokumentu za SR, príprava
obce do európskej súťaže, konzultácie, spolupráca pri zabezpečení hodnotenia euróskou hodnotiacou komisiou.

Výstup 2: Zabezpečenie publicity a informovanosti (tlačové správy,
príprava podkladov k propagácii, prezentácie, účasť na konferencách, aktualizácia webu)

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 3: Príprava podkladov k inšpiračnej škole vidieka, výber
pozitívnych príkladov z POD, spracovanie na web stránku

SOPTK

CTKEVV

Výstup 4: Zabezpečenia aktivít vo väzbe na projekt z EF (tlač
brožúry SDR, konferencia SDR, organizačné a odborné zabezpečenie IŠV a študijnej cesty IŠV) *v prípade schválenia projektu z EF

SOPTK

CTKEVV „Projekt nebol schválený, aktivity neboli preto realizované.“

Zelená infraštruktúra (Zlepšovanie ekologickej kvality krajiny
prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v SR)

SOPTK

CTKEVV

SOPTK

Stav plnenia úlohy (popis):
Naplnenie úlohy vytvorilo základy pre vytvorenie odborného metodologického a informačného zázemia pre tému
ZI a ÚSES v SR. V rámci úlohy sa spracovala analýza prístupov k riešeniu ZI v EÚ, terminológie, príkladov dobrej
praxe pre implementáciu ZI v EÚ, definovanie spoločných pilierov i rozdielov v prístupoch k riešeniu ZI a ÚSES z
metodologického hľadiska a z toho vyplývajúci návrh akčného plánu budovania ZI, ktorý definuje zásadné kroky
úspešnej implementácie ZI.
Súčasťou úlohy bolo i sprístupnenie informácií o dokumentoch ÚSES, čo je jedným z dôležitých predpokladov
CTKEVV
implementácie ZI v SR. Bol spracovaný návrh monitorovania dokumentov ÚSES, vytvorenie web-stránok k týmto
témam a zverejnenie informácií o stave aktualizácie dokumentov RÚSES a stave a umiestnení jednotlivých dokumentov RÚSES, spracovanie metadát k jednotlivým dokumentom RÚSES ako prvý predpoklad spracovania priestorových dát prostredníctvom mapových aplikácií (webových máp GNÚSES i aktualizovaných RÚSES) a vytvorenia
jednotného systému sprístupňovania priestorových dát dokumentácií ÚSES v ďalšej etape riešenia úlohy.
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SOPTaK - prevzatá
dňa 24.1.2013 (list č. j. 163/2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Anotácia: Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej
stability je verejným záujmom. Pre implementáciu spracovaných
dokumentácií 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. Táto problematika nie je dlhodobo v SR koncepčne zabezpečená, neexistuje jednotný systém sprístupňovania
priestorových dát dokumentácií RÚSES. Nejednotnosť dokumentácií RÚSES vyplývajúcej z nesystematickej aktualizácie dokumentácií RÚSES jednotlivých okresov SR (I.etapa spracovania RÚSES
v období 1993-1995, následne aktualizácia prvkov RÚSES v ÚPN
VÚC jednotlivých krajov SR, od r. 2005 etapa aktualizácie RÚSES
vybraných okresov). Z tejto skutočnosti a časového odstupu
rôznych etáp spracovávania prvkov RÚSES za uplynulých 20 rokov
vyplýva aj rôzna odobrná i grafická úroveň spracovania výstupov
dokumentácií.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

„Spracovanie podkladov k Inšpiračnej škole vidieka - identifikácia príkladných obcí a projektov počas monitoringu
dotácií realizovaných z POD, spracovanie fotodokumentácie.“

x

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Cieľom úlohy je vybudovanie odborného a metodologického
centra pre problematiku zelenej infraštruktúry (ZI) a ÚSES v SR.
Úloha bude zabezpečená prostredníctvom dvoch čiastkových
cieľov. Prvým cieľom je tvorba odborného zázemia pre ZI a ÚSES,
systematické vytváranie podmienok zavedenia ekologických,
resp. ekosystémových služieb do environmentálnej praxe. Druhý
čiastkový cieľ spočíva v tvorbe a prevádzkovaní informačného
systému ÚSES, čím by sa spracovali relevantné súbory priestorových údajov z oblasti ÚSES pre účely geoportálu a pre napĺňanie
úloh vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 o národnej infraštruktúre
pre priestorové informácie. Zriadením portálu by sa zabezpečila
permanentná aktualizácia stavu spracovania dokumentácií ÚSES
v SR, jednotný spôsob napĺňania databázy údajov o dokumentáciách ÚSES, zber dát o dokumentáciách a ich sprístupňovanie.
Tvorba informačného systému zelenej infraštruktúry (ÚSES) v SR
má súvis s novou Stratégiou EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 prijatou 3.5.2011 Európskou komisiou, v ktorej sa zdôrazňuje význam
systému zelenej infraštruktúry (cieľ č.2, opatrenie č.6)
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/
comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf.

SOPTK

CTKEVV

Užívatelia výstupov: MŽP SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ŠOP SR, odborná verejnosť, štátna správa,
samospráva (samosprávne kraje, obce), laická verejnosť

SOPTK

CTKEVV Úloha splnená.

Výstup 1: Spracovanie analýz stavu problematiky ÚSES v SR, vývoja problematiky ÚSES od roku 1992 do 2012 a väzby problematiky ÚSES k zelenej infraštruktúre

SOPTK

CTKEVV

„Spracovaná analýza vývoja problematiky ÚSES a ECONET v SR, analýza stavu dokumentov ÚSES v SR (GNÚSES
a RÚSES), analýza prístupov k riešeniu ZI v EU a USA, príklady dobrej praxe, spracovanie prezentácie„Zelená
infraštruktúra. Koncepcia ochrany biodiverzity v Európe do roku 2020“ (Zvolen, 29.3.2012). Výstupom je textová
správa a prezentácie.“

Výstup 2: Návrh akčného plánu budovania zelenej infraštruktúry a
implementácie dokumentácií ÚSES v SR

SOPTK

CTKEVV

„Spracovanie komparatívnej analýzy dvoch metodologických prístupov – ÚSES a Zelená infraštruktúra (spoločné
piliere i rozdiely), návrh plánu zabezpečenie budovania ZI v SR - textová správa.“

Výstup 3: Vytvorenie systému monitorovania, evidencie, sprístupňovania informácií o ÚSES všetkých úrovní

SOPTK

CTKEVV

„Návrh systému monitorovania, evidencie, sprístupňovania informácií o ÚSES všetkých úrovní (GNÚSES, RÚSES,
MÚSES).“

Výtup 4: Vytvorenie web-stránky USES, ktorá by dlhodobo zabezpečovala prístup k dokumentáciám ÚSES národnej a regionálnej
úrovne

SOPTK

CTKEVV „Spracovanie podkladov na web a ich vystavenie (ZI, ÚSES, stav aktualizácie ÚSES a mapové výstupy).“

Výstup 5: Tvorba metainforamčného systému RÚSES, t.j. katalógu
dátových zdrojov ako základného systému zberu a distribúcie štandardizovaných metainformácií o grafických priestorových vektorových údajoch prvkov RÚSES - I. etapa

SOPTK

„Tvorba metainformácií o dokumentoch RÚSES - I. etapa v štruktúre: názov dokumentu, riešené územie, bývalý
CTKEVV okres v roku 1994, kraj, rok aktualizácie, spracovateľ dokumentu, rok spracovania, uloženie dokumentu, úplnosť,
digitálne spracovanie.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 6 Monitorovanie (zber údajov o dokumentáciách), vyhodnocovanie (sumarizácia, tvorba zostáv) a sprístupňovanie informácií
o dokumentáciách GNÚSES a RÚSES – I. etapa

SOPTK

CTKEVV

„Monitoring stavu dokumentov RÚSES v SR - I. etapa, spracovanie prehľadu súčasného stavu dokumentov RÚSES
v SR, tvorba mapových výstupov (prvky GNÚSES, stav aktualizcácie RÚSES), sprístupnenie informácií na web.“

SGPZ

CTKEVV

x

Anotácia: Celkovým cieľom úlohy je podporiť rozvoj a budovanie geoparkov v SR, na základe uznesenia vlády SR, v dvoch
úrovniach: národnej (koordinácia národných aktivít) a regionálnej (
v rámci rozvoja existujúcich geoparkov – kategória A + B), nosne
je úloha postavená na podpore koordinácie riadenia rozvoja geoparkov, koncepčnej činnosti, podpore spolupráce, monitoringu,
vytváraní odborného zázemia a príprave nástrojov pre udržateľnosť
geoparkov SR, ako aj podpory budovania náučných chodníkov a
náučných lokalít.

SGPZ

Stav plnenia úlohy (popis):
Nosnou činnosťou v roku 2012 bola účasť na pripomienkovaní Správy ku Koncepcii geoparkov SR za aktívnej
komunikácie s MŽP SR, predkloženie podnetov na Aktualizáciu koncepcie, v rámci ktorej sa plánuje vytvorenie
Národnej siete geoparkov SR. Na dvoch podujatiach v GNN a BBG prezentovala SAŽP Koncepciu geoparkov SR
CTKEVV
a stav jej plnenia. So všetkými 3 geoparkami prebiehala priebežná komunikácia, účasť na workshopoch v GNN a
BBG. Konzultačná činnosť s územiami s potenciálom na geopark (Horehronská banská cesta).
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SGPZ - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 164/2013).

Cieľ: Cieľom úlohy je podpora TUR geoparkov SR, ich etablovanie, rozvoj a medzinárodná spolupráca. Ciele sú napĺňané v dvoch
úrovniach národnej a priamej vo väzbe na existujúce geoparky
(Banskobystrický, Banskoštiavnický a Novohradský).

SGPZ

CTKEVV

Užívatelia výstupov: MŽP SR, SAŽP, odbroná verejnosť, laická
verejnosť, GGN, EGN, návštevníci regiónov, obce, mestá

SGPZ

CTKEVV Úloha splnená.

SGPZ

„Správa o realizácii Koncepcie rozvoja geoparkov na Slovensku (spracovaná na MŽP SR) - spracovanie pripomienok a rokovanie na MŽP SR k Správe, účasť na dvoch stretnutiach zástupcov MŽP SR, 3 geoparkov, ŠGÚDŠ,
iných aktérov a SAŽP v súvislosti s pripravovanou Správou k realizácii koncepcie rozvoja geoparkov a Aktualizáciou
CTKEVV koncepcie a vytvorenia národnej siete geoparkov Slovenska (NSGS), konzultácie pre obce mimo existujúcich geoparkov o možnostiach vzniku geoparku na ich území (Veľké a Malé Kršteňany, Horehronská banská cesta), web
stránky ( nová štruktúra, tvorba nových web stránok, napĺňanie obsahu, informovanosť o vývoji na európskej (EGN)
a celosvetovej úrovni (GGN) (CD).“

Výstup 2: Podpora riadenia a budovania Novohradského geoparku
(člen EGN a GGN)

SGPZ

„Priebežná komunikácia s Novohrad – Nógrád geoparkom ohľadom koordinácie aktivít v území, účasť na zasadnutiach Správnej rady z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád (GNN) a na Valnom zhromaždení z.p.o. GNN vo Fiľakove
- pripomienkovanie rôznych výstupov, prednáška o geoparku na Deň Novohrad – Nógrád geoparku v rámci medCTKEVV
zinárodnej súťaže „Spoločne chráňme prírodu“ (CD), účasť v komisii hodnotiacej súťažné práce – ppt prezentácie
študentov stredných škôl o hodnotách Novohrad – Nógrád geoparku, účasť na stretnutí GNN a Bakony-Balaton
geopark, výmena skúseností, návšteva lokalít, podanie informácie o Koncepcii geoparkov na Slovensku.“

Výstup 3: Podpora riadenia a budovania Banskoštiavnického
geoparku

SGPZ

CTKEVV

„Priebežná komunikácia s Banskoštiavnickým geoparkom ohľadom koordinácie aktivít v území, štúdium archívu
Banskoštiavnického geoparku.“

Výstup 4: Podpora riadenia a budovania Banskobystrického
geoparku

SGPZ

CTKEVV

„Priebežná komunikácia s Banskobystrickým geoparkom ohľadom koordinácie aktivít v území, aktívna účasť na
workshope Banskobystrického geomontánneho parku - prednáška na Geoparky v Európe a vo svete (CD).“

Podpora realizácie Koncepcie geoparkov SR a budovanie
náučných chodníkov a náučných lokalít.

Výstup 1: vedenie agendy na národnej úrovni, koncepčné materiály (UV SR), monitoring, konzultačná a poradenská činnosť, riadiaci
a projektový manažment, spolupráca, vzdelávanie a publicita,
pracovné stretnutia s manažmentami geoparkov, aktualizácia web,
podpora vstupu do sietí.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SOPTK

CTKEVV

x

Anotácia: SR ako členovi EÚ vyplýva spoluzodpovednosť za
ochranu rozmanitosti európskych krajín ako hodnôt spoločného
prírodného a kultúrneho dedičstva. Nevyhnutným predpokladom je
definovanie hodnotovo-významových vlastností slovenskej krajiny
z komplexného pohľadu, jej špecifík z európskeho kontextu a posúdenie dôslednosti ochrany charakteru krajiny. Prírodno–kultúrna
krajina a kultúrna krajina SR má hodnoty nielen národného, ale aj
európskeho či svetového významu.
Značka „Európske dedičstvo“ je nástrojom, ktorý umožňuje zhodnocovať krajinu a zviditeľniť jej hodnoty nielen v SR, ale aj v Európe
či svete. Propagáciou hodnôt krajiny sa vytvoria podmienky nielen
na zachovanie, ale i zveľaďovanie týchto hodnôt. Krajina so svojím
vizuálnym prejavom predstavuje významný „prírodný“ zdroj.

SOPTK

Stav plnenia úlohy (popis):
V rámci plnenia úlohy sa analyzovali kritériá pre udelenie značky ED a hodnotil sa potenciál SR pre značku ED z
hľadiska výskytu unikátnych lokalít s výskytom historických krajinných štruktúr dokumentujúcich kultúrno-historický
profil krajiny. Identifikovali sa lokality a krajinné segmenty v SR nadnárodného až európskeho významu z hľadiska
synergického prístupu k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, t.j. výnimočné lokality v európskom kontexte s ohľadom na kritériá značky ED. Tieto typy krajín sa v kontexte ochrany prírody a krajiny s ochranou pamiatkového fondu
CTKEVV
javia ako nedocenená súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.
Hlavným výstupom je zhodnotenie najrozsiahlejšej, najunikátnejšej, najzachovalejšej lokality s výskytom agrárnych
historických krajinných štruktúr na Slovensku – Podpoľania formou krajinárskej štúdie, ktorá sa stane prezentačným
a argumentačným materiálom pre nominácie lokalít pre značku ED.
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR
a gestorom - SOPTaK - prevzatá dňa 24.1.2013 (list č. j. 163/2013).

Cieľ: Cieľom úlohy je definovať možnosti zhodnotenia kultúrnej vidieckej krajiny prostredníctvom iniciatívy EÚ na podporu značky „Európske dedičstvo“. Úloha je zameraná na systematický prieskum
a valorizáciu vidieckeho dedičstva v SR týkajúceho sa historických
krajinných štruktúr, na identifikáciu hodnotovo-významových
vlastností krajiny, ktoré sú výsledkom synergického prístupu ku
krajine zahŕňajúceho prírodné aj kultúrne dedičstvo vo väzbe na
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 2010/0044(COD),
ktorým sa ustanovuje iniciatíva EÚ na podporu značky „Európske
dedičstvo“ a na Uznesenie Európskeho parlamentu o ochrane
európskeho prírodného, architektonického a kultúrneho dedičstva vo vidieckych a ostrovných regiónoch (2006/2050(INI)). Pri
svojom riešení sa úloha zameriava na implementáciu Európskeho
dohovoru o krajine (EDoK), implementáciu Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský
dohovor). V procese identifikácie hodnôt prírodno-kultúrnej krajiny
sa bude uplatňovať a overovať „Metodika identifikácie a hodnotenia
charakteristického vzhľadu krajiny“ spracovaná na SAŽP v roku
2010 a vydaná vo Vestníku MŽP SR (ročník XVIII, čiastka 1b, ISSN
135-1567, s. 2-51).

SOPTK

CTKEVV

Užívatelia výstupov: MŽP SR, ŠOP SR, odborná verejnosť,
štátna správa, samospráva (samosprávne kraje, obce)

SOPTK

CTKEVV Úloha splnená.

SOPTK

„Definovanie hodnotovo-významových vlastností krajiny SR so zameraním na historické krajinné šturktúry, definovanie kritérií výberu pre značku ED, zhodnotenie potenciálu krajiny SR pre značku ED, výber potenciálnych území
CTKEVV
s výskytom historických krajinných štruktúr v SR, komparácia ich hodnoty v rámci SR a Európy - textová správa,
prezentácie.“

Číslo úlohy

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

73

Európske dedičstvo

Výstup 1 : Analýza a sumarizácia poznatkov o axiologických hodnotách vidieckej krajiny v SR so zameraním na historické krajinné
štruktúry, výber potenciálnych území s výskytom historických krajinných štruktúr, komparácia historických krajinných štruktúr v SR
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 2: Spracovanie pilotného územia do zoznamu Európskeho dedičstva (laznícke osídlenie Podpoľania) v nadväznosti na
rozpracované témy historických krajinných štruktúr tejto oblasti
- výstupom bude krajinná štúdia s definovanými axiologickými
vlastnosťami krajiny

SOPTK

„Spracovanie krajinnej štúdie Podpoľania s definovaním špecifických vlatností a hodnotením charakteristického
CTKEVV vzhľadu tejto krajiny s roztrateným osídlením a výskytom agrárnzch historických krajnných štrutkúr (plnofarebná,
formát A3).“

Typológia krajiny Slovenska - etapa 2012

SOPTK

CPPEZ

x
Stav plnenia úlohy (popis): Úloha už v samotnom zadaní predpokladala získanie mimorozpočových finančných
zdrojov na riešenie projektu Typológie krajiny SR, resp. dostatok finančných zdrojov na časť projektu, ktora by zabezpečila overenie metodiky spracovania typológie krajiny na modelových územiach. Pokusy o získanie finančných
zdrojov boli v priebehu raka neúspešné. Vo väzbe na realizované organizačné zmeny na CPPEZ SAŽP v Prešove
bola SOPTK MŽP SR požiadaná o úpravu, resp. zmenu čiastkových etáp, výstupov a termínov úlohy uvedený v
evidenčnom liste (žiadosť zo dňa 10.10.2012) - uvedená žiadosť je súčasťou prílohy č. 8 záverečnej správy. Na
základe predbežných konzultácií sa spracovateľský tím v 1. polroku 2012 rozpracovával úpravou metodického
postupu zjednodušený model spracovania typológie krajiny formou „matematického modelovania“. Po konzultácií s
odborníkmi boli vybraté 3 regióny, na ktorých sa predpokladalo overenie metodického postupu metódou najmenších štvorcov. Na základe výsledkov pracovného rokovania uskutočneného dňa 13.11.2012 na MŽP SR k úlohe
(za prítomnosti generálneho riaditeľa SOPTK MŽP SR) bolo účastníkmi rokovania odporúčané a dohodnuté, že
SAŽP nebude samostatne spracovávať modelové územia a táto časť plánovaných aktivít bude zabezpečovaná po
získaní mimorozpočtových zdrojov na spracovanie vlastného projektu typológie krajiny v nasledujúcom období.
Následne na tomto stretnutí bolo taktiež dohodnuté smerovanie úlohy v roku 2013 - záznam z tohto pracovného
rokovania je prílohou č. 3 k záverečnej správe z úlohy. Záverečná správa vrátane spracovaných výstupov bola odovzdaná gestorovi - SOPTK dňa 22.01.2013.

Anotácia: Súčinnosť a podpora externým odborníkom pri spracovaní vlastného návrhu metodiky Typológie krajiny SR a jej implementácie formou overenia na modelových územiach, v prioritných
oblastiach turizmu a CR, kultúrneho dedičstva, dopravnej a technickej infraštruktúry, lesníctva, vodného hospodárstva a poľnohospodárstva. Zabezpečenie analýz modelových území, podkladov,
školení spracovateľského tímu, seminárov, čiastkových interpretácií, spolupráca na aktualizácii metodických postupov. Monitoring
výziev pre účely uchádzania sa o fin. zdroje projektu, spracovanie
ŽoNFP. Prezentácia dielčích výstupov odbornej verejnosti.

SOPTK

CPPEZ

Cieľ: V rámci programu implementácie EDoK do legislatívy SR sú
pre naplnenie realizácie implementácie najdôležitejšie články 5 a
6, ktoré obsahujú dovedna 14 opatrení (úloh), medzi ktorými je aj
požiadavka na spracovanie opatrenia: 9.Identifikovať vlastné typy
krajiny s cieľom zlepšiť úroveň poznania krajiny. Zmluvné krajiny
majú povinnosť analyzovať vlastné typy krajiny na celom svojom
území, analyzovať ich charakteristiky, zaznamenávať ich zmeny,
zmeny klímy, vodozdržnosť územia, revitalizácia lesa a vyhodnocovať ich. Poznanie a identifikácia jednotlivých krajinných typov
umožní posilnenie starostlivosti o rozmanitosť krajinných typov
Slovenska, biodiverzitu krajiny, je nevyhnutným predpokladom strategického plánovania a účinnej ochrany regionálne špecifického
krajinného rázu. Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 201 zo 16. marca 2005 sa ministrovi životného prostredia
ukladá, cit.: ... v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho
rozvoja, ministrom kultúry a ministrom pôdohospodárstva zabezpečiť vykonávanie EDoK.

SOPTK

CPPEZ

Príloha č. 1
Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Užívatelia výstupov: ústredné org. štátnej správy (rezortné
ministerstvá) a im podriadené relevantné org. zložky, regionálna a
miestna štátna správa a samospráva, podnikateľská sféra: právnické a fyzické osoby,

SOPTK

CPPEZ

„Úloha čiastočne splnená ! Na základe výsledkov pracovného rokovania uskutočneného dňa 13.11.2012 na MŽP
SR za prítomnosti generálneho riaditeľa Sekcie ochrany prírody a tvorby krajiny MŽP SR bolo účastníkmi rokovania
dohodnuté, že SAŽP nebude samostatne spracovávať modelové územia a táto časť plánovaných aktivít bude zabezpečovaná po získaní mimorozpočtových zdrojov na spracovanie vlastného projektu typológie krajiny. Taktiež bolo
pozmenené smerovanie úlohy na rok 2013. Relevantné záznamy sú prílohami záverečnej správy.“

Výstup 1: parciálne výstupy, organizácia odborných seminárov
a prezentácií čiastkových výstupov

SOPTK

CPPEZ

„Sčasti spracovaný výstup - je spracovaný návrh upravenej metodiky. Organizácia odborných seminárov nebola
uskutočnená.“

Výstup 2: Návrh metodiky pre spracovanie Typológie krajiny SR

SOPTK

CPPEZ

„Spracovný návrh metodiky, archivovaný v CPPEZ Prešov, bol odovzdaný ako súčasť záverečného výstupu z úlohy,
v tlačenej a elektronickej forme na CD gestorovi.“

Výstup 3: Oponentské posudky, resp. záznam z oponentského
konania

SOPTK

CPPEZ

„Oponentské konanie z dôvodov uvedených v časti odpočtu Stav plnenia úlohy (popis) nebolo uskutočnené.“

Výstup 4: Agenda seminára, prezentácia výstupov Power Point

SOPTK

CPPEZ

„Organizačno-tecjnické zabezpečenie plánovaných seminárov z dôvodov uvedených v časti odpočtu Stav plnenia
úlohy (popis) nebolo uskutočnené.“

Výstup 5: Sprac. príslušných formulárov v intenciách Výzvy ...

SOPTK

CPPEZ

„Bol realizovaný monitoring výziev za účelom získania mimorozpočtových zdrojov.“

SSPTUR

CTKEVV

Anotácia: Implementácia Tematickej stratégie EÚ pre mestské
životné prostredie na podporu európskej politiky pre zlepšenie
mestského životného prostredia.

SSPTUR

Stav plnenia úlohy (popis):
Plnenie cieľov Národného implementačného plánu Tematickej stratégie pre mestské životné prostredie v SR (NIP
TSMsŽP SR) bolo vyhodnotené za uplynulé na roky 2008-2012. Z hodnotenia vyplynul jednoznačný záujem a
zodpovednosť miest o zlepšenie životného prostredia obyvateľov. NIP TSMsŽP SR na roky. 2013 - 2020 bol dopracovaný na základe stratégií, plánov a odporúčaní prijatých SR so zreteľom na mestské životné prostredie: • Životné
prostredie Európy – stav a perspektíva v roku 2010, • Prehľady environmentálnej výkonnosti OECD – Slovenská
republika 2011, • Dohovor primátorov a starostov, • Stratégia rozvoja dopravy SR 2020, • Európa 2020, • DoCTKEVV prava 2050, • Vyhodnotenie NIP TSMsŽP SR – 2012, • Konferencia OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20,
• Environmentálny akčný program predložila Európska komisia 29.11.2012. Návrh Komisie posúdi Európsky parlament a Rada Európskej únie. Po jeho odsúhlasení sa nový EAP stane právnym predpisom EÚ,
• Návrh Tematickej stratégie pre mestské životné prostredie v SR na roky 2013 – 2020 je spracovaný. Po ukončení procesu schvaľovania 7. EAP stane ako právneho predpisu EÚ, budú jeho aktuálne opatrenia záväzné a následne
bude NIP TSMsŽP SR odovzdaný na medzirezortné pripomienkovanie.
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SSPaTUR - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 165/2013).

Cieľ: Pripraviť tématickú stratégiu pre mestké životné prostredie v
SR, implementovať TS EÚ a zabezpečiť jej propagáciu

SSPTUR

CTKEVV

Užívatelia výstupov: MŽP SR, štátna správa, verejná správa,
samospráva miest a obcí

SSPTUR

CTKEVV Úloha splnená.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

XVII. Starostlivosťo mestské životné prostredie
75

Zabezpečenie úloh, vyplývajúcich z Národného implementačného plánu Tematickej stratégie pre životné prostredie v
mestách SR. (oznámenie EK z 11. 1. 2006)

x
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Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 1: Príprava Tematickej stratégie pre mestské životné prostredie v SR na roky 2013 - 2020

SSPTUR

„NIP TSMsŽP SR bol vyhodnotený a následne dopracovaný na základe dokumentov uvedených vyššie. Na medzireCTKEVV zortné pripomienkovanie bude predložený po schválení 7.EAP EU EP a Radou EU. Uložený je na CTKEVV - Odbor
starostlivosti o mestské životné prostredie Žilina.“

Výstup 2: V. Konferencia o mestskom životnom prostredí

SSPTUR

CTKEVV

Program OSN HABITAT

SOPTK

CTKEVV

SOPTK

Stav plnenia úlohy (popis):
V rámci úlohy bolo preložených 14 rezolúcií Programu OSN Habitat, relevantných k problematike týkajúcej sa
Slovenska. Sú to nasledovné: Rezolúcia č. 23/1: Rovnosť pohlaví a posilnenie postavenia žien v udržateľnom
urbánnom rozvoji, Rezolúcia č. 23/2: Rozvoj ľudského osídlenia v okupovanom palestínskom teritóriu, Rezolúcia
č. 23/3: Podpora bývania pre chudobných,
Rezolúcia č. 23/4: Udržateľný urbánny rozvoj pomocou prístupu ku kvalitným urbánnym verejným priestorom,
Rezolúcia č. 23/5: Svetové urbánne fórum, Rezolúcia č. 23/6: Implementácia Bamackej deklarácie a akčného
plánu a posilňovanie sekretariátu Africkej ministerskej konferencie o bývaní a urbánnom rozvoji, Rezolúcia č. 23/7:
Rozvoj mestskej mládeže: ďalší krok, Rezolúcia č. 23/8: Tretia konferencia OSN o bývaní a udržateľnom urbánnom
rozvoji, Rezolúcia č. 23/9: Globálne a národné stratégie a rámce pre zlepšovanie života obyvateľov slumov nad
zámer Miléniových rozvojových cieľov, Rezolúcia č. 23/10: Budúce aktivity Programu OSN pre ľudské osídlenie
v rámci urbánnej ekonomiky a finančných mechanizmov pre urbánnu modernizáciu, bývanie a základné služby pre
urbánnu chudobu, Rezolúcia č. 23/11: Pracovný program a rozpočet Programu OSN pre ľudské osídlenie pre
dvojročie 2012 – 2013,
CTKEVV Rezolúcia č. 23/12: Koordinovaná implementácia smerníc ohľadom prístupu k základným službám pre všetkých
a smerníc ohľadom decentralizácie a posilňovania lokálnych autorít,
Rezolúcia č. 23/13: Riadenie Programu OSN pre ľudské osídlenie, Rezolúcia č. 23/14: Udržateľný urbánny vývoj
pomocou politík pre bezpečnejšie mestá a prevenciu urbánnej zločinnosti,
Rezolúcia č. 23/15: Aktivity krajín v rámci Programu OSN pre ľudské osídlenie, Rezolúcia č. 23/16: Formulácia
globálnej stratégie bývania,
Rezolúcia č. 23/17: Udržateľný urbánny rozvoj pomocou rozširovania spravodlivého prístupu k pôde, bývaniu,
základným službám a infraštruktúre,
Rezolúcia č. 23/18: Redukcia rizika, pripravenosť, prevencia a zmierňovanie následkov prírodných katastrof ako
príspevok k udržateľnému urbánnemu rozvoju.
Na základe týchto rezolúcií bol aktualizovaný podklad pre rokovanie Národného výboru HABITAT, v rámci implementácie Agendy Habitat do Národného akčného plánu
rozvoja osídlenia a bývania.
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SOPTaK - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 163/2013).

Anotácia: 11. - 15. apríla 2011 sa konalo v Nairobi 23. zasadnutie
Riadiacej rady programu OSN o ľudských sídlach UN HABITAT .
Hlavnou témou rokovania bol : „Udržateľný rozvoj miest prostredníctvom spravodlivého prístupu k pôde, bývaniu, základným
službám a infraštruktúre.“ Na uvedenom zasadnutí boli zverejnené
informácie o priebehu plnenia Strednodobého strategického a
inštitucionálneho plánu na roky 2008-2013.

„Konferencie o mestskom životnom prostredí si získali v SR dobrý kredit. Konferencia o mestskom životnom
prostredí sa neuskutočnila v roku 2012 z nedostatku finančných prostriedkov. V septembri 2012 sme vypracovali
projekt do Višegradskeho fondu s cieľom realizovať konferenciu „Životné prostredie miest krajín V4“. Projekt bol
úspešný. Konferenciu bude realizovaná v júni 2013.“
x

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Cieľom úlohy bude rozpracovanie prijatých rezolúcií z
23. zasadnutia Riadiacej rady Programu OSN o ľudských sídlach
s návrhom na aktualizáciu a zapracovanie do NAPROB ( Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v SR).Príprava dokumentov pre rokovanie Národného výboru Habitat. V súčinnosti s
MŽP SR pripraviť vyhodnotenie plnenia NAPROB, ktorý predstavuje implementáciu Agendy Habitat v SR - pod gesciou MŽP SR
v spolupráci s vecne príslušnými ministerstvami. Pripraviť vyhodnotenie ako podklad pre účasť delegácie SR na rokovaní Riadiacej
rady UN HABITAT, ktoré bude začiatkom roku 2013 v Nairobi.

SOPTK

CTKEVV

Užívatelia výstupov:

SOPTK

CTKEVV Úloha splnená.

Výstup 1: Správa o stave plnenia Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v SR.

SOPTK

CTKEVV

„Správa o stave plnenia NAPROB v SR predstavuje vyhodnotenie opatrení príslušných rezortov k poslednej aktualizácií na základe rokovania Národného výboru UN Habitat.“

Výstup 2:Návrh aktualizácie Národného akčného plánu rozvoja
osídlenia a bývania v SR

SOPTK

CTKEVV

„Národný akčný plán rozvoja osídlenia a bývania v SR bol aktualizovaný na základe rezolúcií Programu OSN Habitat
č. 23/1, 23/4, 23/5, 23/7, 23/10, 23/12, 23/14, 23/16, 23/17, 23/18, výstupom je aktualizovaný NAPROB SR.“

Výstup 3: Podmienky a námety pre rokovanie Národného výboru
UN HABITAT.

SOPTK

CTKEVV

„Námety pre rokovanie Národného výboru sa nachádzajú v aktualizovanom Národnom programe rozvoja osídlenia
a bývania v SR.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

77

Revitalizácia degradovaných ekosystémov v urbanizovanom
mestskom životnom prostredia v širšej krajine (Podúloha:
Návrh postupu identifikácie a registrácie hnedých plôch
brownfieldov a ich následnej revitalizácie )

SOPTK

CTKEVV

x

Anotácia: Úloha vyplýva zo základných informácií o cieľoch a
opatreniach, aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity
pre roky 2012 – 2020 a z „Tematickej stratégii pre ŽP v mestách“,
návrhu riešenia problematiky mestského ŽP, ako aj z aktualizovanej
národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2012 – 2020 z jej
cieľa zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb. Cieľom
úlohy bude posilnenie a obnova zdegradovaných ekosystémov
brownfieldov v krajine a ich zapracovanie prostredníctvom zelenej
infraštruktúry do rozvojových dokumentov miest. Následnou
regeneráciou a revitalizáciou by sa podporila hospodárska územná
a sociálna súdržnosť mestského životného prostredia a širšej
krajiny a zároveň by došlo k zaisteniu funkčnosti prepojenia medzi
ekosystémami patriacich do územia NATURA 2000 a územiami v
širšej krajine.

SOPTK

Stav plnenia úlohy (popis):
Úloha Revitalizácia degradovaných ekosystémov v urbanizovanom mestskom životnom prostredí a a v širšej krajine
pozostáva z viacerých tematických podúloh plánovaných v horizonte viacerých rokov.
Podúloha Návrh postupu identifikácie a registrácie hnedých plôch – brownfieldov sa skladá z troch častí. Prvú časť
tvorí Všeobecná časť dokumentácie, ktorá sa zaoberá príčinami vzniku a vývoja degradovaných ekosystémov predovšetkým v urbanizovanom prostredí v mestách a v širšej krajine. Boli stanovené základné atribúty, ktoré identifikujú degradované ekosystémy a vypracovaná kategorizácia a systematické rozdelenie všetkých typov degradovaných
ekosystémov podľa viacerých kritérií. V druhej časti bol vypracovaný návrh pasportizačného listu degradovaných
ekosystémov. Pasportizačné listy obsahujú okrem popisu lokalít aj priestorovú identifikáciu v teréne, na ortofotomape a na mape KN vo vhodnej mierke. Popis lokalít zahŕňa nasledovné údaje: názov lokality, katastrálne územie,
okres, kraj, pôvodné funkčné využitie lokality, podrobný popis súčasného stavu lokality (vrátane informácii o kontaminácii a prípadných environmentálnych záťažiach), popis súčasného využitia, popis platných regulatívov v zmysle
územného plánu, kategorizácia podľa navrhnutých kritérií a atribútov. V tretej časti sa na modelovom území mesta
CTKEVV
Žilina overovali praktické aspekty identifikácie a registrácie brownfieldov. Práce boli zamerané na terénny prieskum
potenciálnych lokalít brownfieldov a ich následnú rekognoskáciu a zisťovanie vytipovaných charakteristík. Súčasťou
bolo aj porovnávanie týchto lokalít s predpokladaným využitím a regulatívmi územia v územnom pláne mesta. Odborné konzultácie prebiehali na Mestskom úrade Žilina, oddelení územného plánovania. Všetky vytipované lokality
boli spracované v databáze brownfieldov a v pasportizačných listoch. Prehľadné grafické spracovanie všetkých
vytipovaných lokalít je znázornené vo výstupnej mape celého riešeného územia v mierke 1:15 000.
V grafickom výstupe sú rozlíšené lokality a ich charakteristiky podľa nasledovného členenia: 1-Podľa pôvodného
funkčného využitia územia, 2-Podľa veľkosti, 3-Podľa stupňa degradácie
V modelovom území mesta Žilina bolo spracovaných 23 lokalít degradovaných ekosystémov, ktoré boli riešené
graficky a textovo v pasportizačných listoch. Dokumentácia obsahuje 23 pasportizačných listov degradovaných
ekosystémov.
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SOPTaK - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 163/2013).

Cieľ: Cieľom úlohy je získanie všetkých dostupných informácií týkajúcich sa hnedých plôch (brownfieldov) na území miest a v širšej
krajine SR, ktoré by mali slúžiť k jednotnému systému monitorovania, evidencie, registrácie a následnej revitalizácie začlenením do
krajiny, v jednotlivých etapách úlohy.

SOPTK

CTKEVV

Užívatelia výstupov: MŽP SR, samosprávy, odborná verejnosť

SOPTK

CTKEVV Úloha splnená.

Výstup 1: Spracovanie dostupných podkladov k problematike, pracovné rokovania s dotknutými subjektami, analýza väzieb na strategické dokumenty, najmä na územnoplánovaciu dokumentáciu

Výstup 2: Vytvorenie metodiky identifikácie, evidencie a revitalizácie brownfieldov

Výstup3: Spracovanie pilotného územia (krajské mesto)

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SOPTK

„Textová dokumentácia s nasledovným obsahom: 1Úvod, 2 Pojmy a definície, 3.Príčiny degradácie ekosystémov,
4.Identifikácia degradovaných ekosystémov, 5.Kategorizácia degradovaných ekosystémov, 6.Environmentálny
význam regenerácie plôch degradovaných ekosystémov. Súbežne prebiehali pracovné rokovania na úrovni MŽP SR
CTKEVV
ohľadne postupu prác a konzultácii k formulárom pasportizačného listu. Na úrovni miestnej samosprávy sa prejednávala väzba na platné strategické dokumenty mesta (PHSR a ÚPD mesta) a doplnil sa výber lokalít do pasportizácie podľa nového funkčného členenia územia.“

SOPTK

„Návrh - Formulár pasportizačného listu degradovaných ekosystémov obsahuje nasledovné údaje: názov lokality, katastrálne územie, okres, kraj, pôvodné funkčné využitie lokality, podrobný popis súčasného stavu lokality (vrátane inforCTKEVV mácii o kontaminácii a prípadných environmentálnych záťažiach), popis súčasného využitia, popis platných regulatívov
v zmysle územného plánu, kategorizácia podľa navrhnutých kritérií a atribútov. Okrem textovej charakteristiky uvádza aj
priestorovú identifikáciu na podklade ortofoto a na mape KN vo vhodnej mierke a fotodokumentáciu.“

SOPTK

„Bola spracovaná tretia časť dokumentácie - Návrh postupu identifikácie a registrácie degradovaných ekosystémov
v modelovom území mesta Žilina a širšieho okolia, ktorá obsahuje charakteristiku modelového územia, identifikáciu
degradovaných ekosystémov v riešenom území a prehľad degradovaných ekosystémov a ich kategorizácia vo
forme prehľadnej tabuľky.
CTKEVV
Grafická časť M= 1:15000 pozostáva z lokalizácie a kategorizácie identifikovaných degradovaných ekosystémov
podľa viacerých atribútov, a to: 1-Podľa funkčného využitia, 2-Podľa veľkosti,
3-Podľa stupňa degradácie. Prílohu tvoria pasportizačné listy v modelovom území v počte 23 lokalít (pasportizačné
údaje, mapky, schémy, fotodokumentácia).“

SSPTUR

CTKEVV

SSPTUR

Stav plnenia úlohy (popis):
SAŽP ako rezortná organizácia MŽP SR realizuje neformálnu environmentálnu výchovu a to na dvoch úrovniach:
regionálnej - cez SEV Dropie a na celoslovenskej - cez OEVV. Počas roka 2012 naplňala takouto formou opatrenia,
CTKEVV ktore vyplývaju z Koncepcie EVV a ostatných dokumentov zaoberajúcich sa EVV a to cez školské programy, environmentálne súťaže, prednášky, exkurzie a veľtrhy.
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SSPTUR - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 165/2013).

XVIII. Environmentálna výchova
78

Environmentálna výchova podľa opatrení na realizáciu vládnej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania
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). Úloha nadväzuje aj na Stratégiu vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorú v roku 2005 vo Vilnjuse podpísali minister
životného prostredia a minister školstva. V rokoch 2011 – 2015
má SR zabezpečiť realizáciu odborných programov a projektov na
jej implementáciu.

x

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Cieľ: Realizácia vyšpecifikovaných odborných opatrení na realizáciu Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v gescii
rezortu MŽP SR, organizácia celoslovenských programov pre školy, pedagogickú verejnosť, koordinátorov environmentálnej výchovy
v školách a v mimovládnych organizáciách. Ďalej uskutočnenie
celoslovenských súťaží pre školy, žiakov, študentov, ale aj pedagógov. Vydanie metodických príručiek, manuálov a propagačných
materiálov s problematikou ochrany a tvorby životného prostredia a
výchovy k TUR.

SSPTUR

CTKEVV

Užívatelia výstupov: MŽP SR, výchovno vzdelávacie inštitúcie,
školy (materské, základné, stredné, vysoké), žiaci a študenti, riaditelia, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci škôl, koordinátori
environmentálnej výchovy, spolupracujúce rezortné organizácie a
MVO, ďalšia odborná a široká verejnosť

SSPTUR

CTKEVV Úloha splnená.

Výstup 1: Dokument - realizácia vyšpecifikovaných odborných
opatrení na realizáciu Koncepcie environmentálnej výchovy
a vzdelávania v gescii rezortu MŽP SR.

SSPTUR

„V roku 2012 bola vypracovana analýza súčasného stavu environmentálnej výchovy a vzdelávania v podmienkach
CTKEVV SAŽP, následne boli vyšpecifikované realizované aktivity, ktoré vyplývajú z opatrení Koncepcie environmentálnej
výchovy a vzdelávania. Dokument je v tlačenej forme archivovaný na CTKEVV.“

SSPTUR

„Na túru s NATUROU - mapovanie biodiverzity na Slovensku na webovom portáli www.snaturou2000.sk.
K 10.1.2013 bolo registrovaných 122 prieskumných skupín, vyše 799 zapojených žiakov a učiteľov, 223 mapovaných lokalít, 1 414 vložených záznamov. Ekologická stopa - Inovatívny edukačný program prebiehajúci prostredníctvom webového portálu www.ekostopa.sk. K 10.1.2013 bolo do programu zapojených 650 škôl z celého Slovenska. V rámci 3. ročníka boli pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2012, udelené certifikáty
ekologickej stopy 86 školám. BEAGLE - Školský on-line projekt o biologickej diverzite - projekt je prístupný pre
všetky školy v Európe na portáli www.beagleproject.org, v marci 2012 sa v SEV Dropie v rámci projektu organizoval
CTKEVV 2-dňový tréning pedagógov. Vitajte na Zemi - aktivita sa riešila formou komunikacie s partnerom o budúcej možnej
spolupráci v prípade priaznivej finančnej situácie (napr. projektové finančné zdroje).
Programy na SEV Dropie - počas celeho roka sa v stredisku Dropie realizovali 1- a viacdňové exkurzie pre rôzne
cieľové skupiny. ŠIŠKA 2012 – XV. ročník sa uskutočnil v Kúpeľoch Diamant, Dudince š.p., kde sa stretlo cca 120
pedagógov a priaznivcov envirovýchovy. Všetky uvedené výstupy su v tlačenej a digitálnej podobe archivované na
CTKEVV a webových portáloch SAŽP.
Dané aktivity boli finančne pokryté z projektu: Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a
krajiny (vrátane NATURA 2000).“

SSPTUR

„Hypericum - prírodovedecká súťaž sa realizovala v SEV Dropie (7.6.2012). EnvirOtázniky - VII. ročník. Do súťaže sa
prihlásilo 1 326 žiakov II. stupňa z celkového počtu 222 základných škôl. ProEnviro – VII. ročník. Do súťaže bolo
prihlásených 56 školských projektov. Zelený svet - XVII. ročník medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorivosti.
CTKEVV V tomto roku sa do súťaže zapojilo 354 škôl, prišlo 2 620 prác od 2 774 autorov z rôznych druhov škôl. Školy zo
zahraničia poslali 98 prác (Srbsko, Čína, Lotyšsko). Všetky uvedené výstupy sú v tlačenej a digitálnej podobe archivované na CTKEVV a web portáloch SAŽP. Dané aktivity boli z väčšej časti finančne pokryté z projektu:“Zlepšenie
environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000).“

Výstup 2: Praktické programy - realizácia programov: Na túrur
s NATUROU, Ekologická stopa, BEAGLE, Vitajte na Zemi, Programy na SEV (tábory, exkurzie, pobyty), ŠIŠKA

Výstup 3: Súťaže - realizácia súťaží: Hypericum, EnvirOtázniky,
ProEnviro, Zelený svet

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR

„Vodný svet v obrázkoch – omaľovánka, Ponorme sa do vodných tajomstiev - príručka pre 1. stupeň základných
škôl, Vodný svet pod lupou - príručka pre 2. stupeň základných škôl,
Na každej kvapke záleží - príručka pre stredné školy. Publikácie boli vydané v spolupráci s VÚVH a Daphne. ŠpinďúCTKEVV
ra v kráľovstve Čistoty, 2. vydanie Ponukový list aktivít EVV SAŽP - publikácie boli vydané z finančných prostriedkov
projektu LIFE+ a projektu: „“Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane
NATURA 2000)““. Výstupy sú archivované na CTKEVV, v digitálej podobe a web portáloch SAŽP.“

SSPTUR

CTKEVV

Anotácia: Systematickou prípravou účastníkov procesov realizácie zeleného verejného obstarávania (GPP) prispieť k zvýšeniu
zainteresovanosti a povedomia o tomto dobrovoľnom nástroji
environmentálnej politiky u obstarávateľov a verejných obstarávateľov, predstaviteľov ÚOŠS a im podriadených organizácií, ako aj
predstaviteľov miest a obcí v SR

SSPTUR

Stav plnenia úlohy (popis):
V roku 2012 bol vypracovaný Plán vzdelávacích aktivít s problematikou GPP, kde bolo naplánovaných 8 odborných
seminárov, ktoré sa mali uskutočniť v jednotlivých krajských mestách.V priebehu roka bolo zorganizovaných 8
seminárov, z toho 2 v Bratislave. Organizačne zabezpečený seminár v Banskej Bystrici sa z dôvodu nízkej účasti
CTKEVV nerealizoval. Celkove bolo preškolených 166 zamestnancov ÚOŠS a im podriadených organizácií, zamestnancov
miest a obcí v SR v nasledovných termínoch: 29. 03. - Bratislava, 03. 05. – Bratislava, 22. 05. – Nitra, 04. 06. –
Trenčín, 20. 06. – Košice, 11. 09. - Prešov, 09. 10. - Trnava, 30. 10. - Žilina
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SSPTUR - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 165/2013).

Cieľ: Realizácia prípravy účastníkov, ktorí sa zúčastňujú na procesoch zeleného verejného obstarávania (GPP), zvýšiť povedomie
v tomto dobrovoľnom nástroji environmentálnej politiky u cieľových
skupin.

SSPTUR

CTKEVV

Užívatelia výstupov: obstarávatelia, verejných obstarávatelia,
predstavitelia ÚOŠS a im podriadených organizácií, predstavitelia
miest a obcí v SR

SSPTUR

CTKEVV Úloha splnená.

Výstup 1: Organizácia vzdelávacích aktivít k problematike GPP
pre štátnu a verejnú správu, a samosprávu (mestá SR).

SSPTUR

CTKEVV

„Zorganizované vzdelávacie aktivity, dokumentácia k jednotlivým školeniam (pozvánky, prezenčné listiny,
zmluvy s dodávatelmi, podklady k VO) sú uložené na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania CTKEVV.“

Výstup 2: Organizácia vzdelávacích aktivít k problematike GPP
pre organizácie v rezorte životného prostredia.

SSPTUR

CTKEVV

„Zorganizované vzdelávacie aktivity, dokumentácia k jednotlivým školeniam (pozvánky, prezenčné listiny,
zmluvy s dodávatelmi, podklady k VO) sú uložené na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania CTKEVV.“

Výstup 3: Organizácia vzdelávacích aktivít k problematike GPP
pre organizácie v ostatných rezortoch vlády SR.

SSPTUR

CTKEVV

„Zorganizované vzdelávacie aktivity, dokumentácia k jednotlivým školeniam (pozvánky, prezenčné listiny,
zmluvy s dodávatelmi, podklady k VO) sú uložené na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania CTKEVV.“

Výstup 4: Publikácie - príprava a tlač metodických a informačných
materiálov

XIX. Environmentálne vzdelávanie
79

Vzdelávanie v oblasti zeleného verejného obstarávania

x

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

80

Osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŽP SR
č.462/2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných
kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností
na úseku starostlivosti o životné prostredie.

OU

CTKEVV

x

Anotácia: Organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie
odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonavajúcich štátnu správu starostlivosti o
životné prostredie.

OU

Stav plnenia úlohy (popis):
Na základe prihlášok bola stracovaná databáza prihlásených zamestnancov KÚŽP, OÚŽP a SIŽP a databáza prihlásených zamestnancov obcí a bol vypravovaný Plán odbornej prípravy na rok 2012. V roku 2012 bolo preškolených
CTKEVV
43 zamestnancov KÚŽP, OÚŽP a SIŽP a 104 zamestnancov obcí.
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - OÚ - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 166/2013).

Cieľ: Realizáciou odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie vytvoriť podmienky pre to, aby zamestnanci
štátnych orgánov a zamestnanci orgánov územnej samosprávy
zabezpečovali výkon štátnej správy pre fyzické a právnické osoby
na požadovanej kvalitatívnej úrovni.

OU

CTKEVV

Užívatelia výstupov: Zamestnanci KÚŽP, OÚŽP, SIŽP a obcí, ktorí
vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie.

OU

CTKEVV Úloha splnená.

OU

„Pre zamestnancov KÚŽP, OÚŽP a SIŽP boli zorganizované 2 odborné prípravy, každá v dĺžke trvania 5 pracovných
dní. Účastníci boli školení podľa úsekov štátnej správy starostlivosti o ŽP v nasledovných termínoch: 24. 09. - 28.
09. prednostovia OÚŽP, ochrana vôd a nakladanie s vodami, ochrana ovzdušia, 15. 10. - 19. 10. ochrana prírody a
CTKEVV
krajiny, odpadové hospodárstvo
Dokumentácia k jednotlivým školeniam (pozvánky, prezenčné listiny, časový a obsahový harmonogram, dotazníky
spokojnosti, vyhodnotenia odbornej prípravy) sú uložené na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania CTKEVV.“

OU

„Pre zamestnancov obcí bola organizovaná odborná príprava podľa úsekov, na ktorých vykonávajú štátnu správu
starostlivosti o ŽP. Školenia sa uskutočnili v nasledovných termínoch:
11. 06. - 15. 06. odpadové hospodárstvo, 15. 10. - 19. 10. ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody
CTKEVV
a verejné kanalizácie, rybárstvo, 05. 11. - 09. 11. ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia.
Dokumentácia k jednotlivým školeniam (pozvánky, prezenčné listiny, časový a obsahový harmonogram, dotazníky
spokojnosti, vyhodnotenia odbornej prípravy) sú uložené na odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania CTKEVV.“

Výstup 1: Organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie
odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov KÚŽP, OÚŽP a SIŽP.

Výstup 2: Organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie
odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov obcí.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).
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Enviromagazín – XVII. Ročník

OK

OMP

x

Anotácia: Úloha vyplýva zo Stratégie štátnej environmentálnej politiky, schválenej uznesením NR SR č. 339/1993 a uzneseniami
vlády SR č. 619/1993 č. 531/1994, Koncepcie environmentálnej
výchovy a vzdelávania (uznesenie vlády SR č. 846/ 1997), ako
aj opatrení na realizáciu Národného environmentálneho akčného
programu (uznesenie vlády SR č. 1112/1999). Sprístupnili sa
aktuálne informácie o životnom prostredí a starostlivosti o životné
prostredie v zmysle: čl. 45 Ústavy SR č. 460/1992 Zb., zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a na medzinárodnej úrovni v zmysle
záväzkov vyplývajúcich najmä z Dohovoru EHK OSN o prístupe
k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch
a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
(Aarhuský dohovor, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí) a i.

OK

OMP

Cieľ: Sprístupiť najnovšie poznatky z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a propagovať environmentálne aktivity v prospech
trvalej udržateľnosti SR, EÚ a ostatného sveta širokej a laickej
verejnosti v súvislosti s mediálnzmi potrebami MŽP SR. Je to jediné
environmentálne zamerané periodikum v SR.

OK

OMP

Užívatelia výstupov: Odborná a laická verejnosť – celoštátny rezortný populárno-odborný časopis pre tvorbu a ochranu životného
prostredia

OK

OMP

Úloha splnená.

OMP

„Enviromagazín č. 1/2012 Informuje o významných environmentálnych udalostiach (o návšteve eurokomisára pre
životné prostredie na Slovensku po 10 rokoch, o výročí Dobříšskej konferencie ministrov životného prostredia, ktorá
otvorila cestu k udržateľnejšej budúcnosti Európy), akciách (blížiacom sa 18. ročníku medzinárodného festivalu
filmov o životnom prostredí ENVIROFILM), výstavách, projektoch (TICAD – Rozvoj povodia rieky Tisa, interaktívnej
mape projektov realizovaných z fondov EÚ, o podpore ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do systému ekologickej stability, rozvojovej pomoci (Slovak Aid) Moldavsku s nakladaním odpadu), o práve (zasvätený výklad zákona
č. 409/2011 Z. z. o environmentálnych záťažiach, ktorý bol schválený po ôsmich rokoch od začatia procesu prípravy), politikách ( zhodnotenie integrovanej priemyselnej politiky EÚ vo veku globalizácie), finančnej štátnej podpore (o
aktivitách Envirofondu), odpadovom hospodárstve.“

Výstup 1: 1. číslo časopisu -elektronická verzia časopisu,
web stránka SAŽP

OK

Stav plnenia úlohy (popis): Odborný časopis vyšiel v elektronickej verzii aj v tlačenej forme. Bolo vydaných
6 plnofarebných čísel v rozsahu 36 strán v náklade 1000 ks.

Výstup 2: 2. číslo časopisu -elektronická verzia časopisu,
web stránka SAŽP

Výstup 3: 3. číslo časopisu -elektronická verzia časopisu,
web stránka SAŽP

Výstup 4: 4. číslo časopisu -elektronická verzia časopisu,
web stránka SAŽP

Výstup 5: 5. číslo časopisu -elektronická verzia časopisu,
web stránka SAŽP

Výstup 6: 6. číslo časopisu -elektronická verzia časopisu,
web stránka SAŽP

OK

OK

OK

OK

OK

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

OMP

„Enviromagazín č. 2/2012 Hlavnou témou 2. čísla je 18. ročník medzinárodného festivalu filmov o ŽP Envirofilm
ktorý sa uskutočnil v máji v 8 mestách Slovenska. Časopis prináša veľa jedinečných faktov o festivalovom dianí,
o medzinárodnej filmovej súťaži, o tvorcoch a ich filmoch v zaujímavých rozhovoroch na pozadí širokého spektra
environmentálnych problémov dneška, o niektorých ojedinelých sprievodných podujatiach aj festivalových mestách
a partneroch. Súčasťou komplexných hodnotení publikovaných v každoročne vydávanej Správe o stave životného
prostredia Slovenskej republiky je aj sumarizácia vplyvov jednotlivých hospodárskych odvetví na životné prostredie,
o čom hovorí tretia časť cyklu článkov venovaných tejto problematike. Vo vydaní nechýba výber najvýznamnejších
udalostí – napr. články o víkende historických parkov a záhrad v Bratislave, o pomoci migrujúcim žabám, o monitoringu vtáctva na Východoslovenskej nížine, o 8. ročníku konferencie Enviro-i-fórum 2012 a i.“

OMP

„Enviromagazín č. 3/2012 Hlavnou témou 3. čísla je Programové vyhlásenie vlády SR z hľadiska štátnej environmentálnej politiky. Toto vydanie informuje o najvýznamnejších rezortných podujatiach (Enviro-I-fórum 2012, 18.
ročník Envirofilmu 2012, Cena ministra ŽP 2012, oslavy Medzinárodného dňa biodiverzity, Medzinárodná konferencia EIA/SEA), o nových chránených územiach, ale aj nových druhoch fauny Slovenska, projekte NATURA 2000 a
i., environmentálnych problémoch (svetelné znečistenie, odpadové hospodárstvo a i.).“

OMP

„Enviromagazín č. 4/2012 Hlavnou témou 4. čísla sú viaceré výročia novodobej environmentalistiky ako súčasť
presadzovania zásad a ideí trvalo udržateľného rozvoja a tiež bilancovanie výsledkov aktuálnych výchovno-vzdelávacích programov, súťaží a podujatí, ktoré ponúka SAŽP školám. Viaceré články sa zaoberajú problematikou ochrany
prírody. 4. číslo informácie o tom, ako súťažia dedinky bývalého východného bloku v prestížnej európskej súťaži sa
a mnohé ďalšie články.“

OMP

„Enviromagazín č. 5/2012 Hlavnou témou 5. čísla je environmentálna informatika. V súvislosti s konaním prvej
česko-slovenskej INSPIRE konferencie pod záštitou oboch národných ministerstiev ŽP v novembri v Prahe toto
vydanie prináša široké spektrum tematík súvisiacich nielen s programom tejto konferencie, ale aj s INSPIRE
(Päť rokov implementácie smernice INSPIRE na Slovensku, INSPIRE z implementácie do operačnej prevádzky,
Testovanie interoperability v oblasti geopriestorových informácií), s tvorbou informačných systémov (Informačný
systém o oprávnených osobách podľa zákona o ovzduší, Informačný systém environmentálnych záťaží, Rádiačný
monitoring a on-line vizualizácia nameraných údajov), ale aj s historickými mapovými dielami publikovanými na
www.geoportal.sazp.sk.“

OMP

„Enviromagazín č. 6/2012 Hlavnou témou 6. čísla je TUR v kontexte samitu OSN RIO+20 (júl 2012, Rio de Janeiro). Viaceré články prinášajú informácie o tom, ako sa problematika trvalo udržateľného rozvoja realizuje u nás.
Čitatelia sa dozvedia aj napr. o novom Ekocentre Poľna, o XVIII. ročníku stretnutia seniorov štátnej ochrany prírody
na Slovensku, Cene Slovenskej republiky za krajinu 2012, atď.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SSPTUR

OMP

x

SSPTUR

OMP

Stav plnenia úlohy (popis): 18. ročník medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2012
úspešne prebiehal v termíne 14. - 19. mája 2012. Všetky naplánované hlavné aj sprievodné podujatia prebiehali vo
ôsmich slovenských mestách: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice, Kremnica, Krupina, Poltár, Skalica
a Zvolen.

Cieľ: Festival je najvhodnejšou formou propagácie aktivít ochrany a
tvorby životného prostredia. Prostredníctvom filmovej prehliadky a
programu sprievodných podujatí informuje verejnosť o globálnych
ale aj miestnych problémoch životného prostredia. Festival napoSEPZEUL
máha zvyšovaniu environmentálneho povedomia širokej verejnosti,
najmä však mládeže. Prínosom projektu je rozšírenie odbornej
environmentálnej videotéky SAŽP. Filmy sú po festivale bezplatne
využívané pre environmentálne vzdelávanie verejnosti.

OMP

Užívatelia výstupov: osvetové podujatie rezortu životného prostredia určené širokej ako aj odbornej verejnosti, školám všetkých
stupňov, filmovým a televíznym tvorcom.

OMP

Úloha splnená.

OMP

„Grafické spracovanie a následne tlač: propozície a prihlášky pre filmovú súťaž a výtvarnú súťaž Zelený svet, propagačných a programových posterov a letákov, reklamných bannerov, katalógu filmov, časopisu Enviromagazín, PR
článkov a uverejnie reklamných bannerov v printových a elektronických periodikách mediálnych partnerov - zoznam
partnerov na www.envirofilm.sk - dokumentácia je uložená v archíve Odboru marketingu a propagácie SAŽP.“

OMP

„Environmentálne hazardy boli leitmotívom Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, ktorého
18. ročník sa uskutočnil 14. - 19. mája 2012 v 8-mich slovenských mestách. K festivalovým mestám Banská Bystrica,
Zvolen, Banská Štiavnica, Kremnica a Krupina sa v roku 2012 oficiálne pridali mestá Košice,Poltár a Skalica.Do festivalového diania sa po prvý raz zapojili aj kiná KZP (Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava), ktoré počas festivalového týždňa
uviedli prehliadky súťažných filmov Envirofilmu 2012. Vlastný, Filipkáčsky Envirofilm, v spolupráci s organizátormi festivalu
pripravila banskobystrická Škola u Filipa. Vo všetkých festivalových mestách prebiehali podujatia na viacerých miestach,
čím sa umožnila návštevnosť širšej verejnosti. Program festivalu tvorili: medzinárodná súťaž filmov (filmári z 32 krajín
sveta prihlásili do súťaže 179 filmov, čo je v histórii festivalu rekordný počet), súťaž TV programov, nesúťažné prehliadky
filmov, konferencie, odborné a tvorivé semináre, besedy s verejnosťou, tlačové besedy, výstavy, medzinárodné súťaže
a sprievodné podujatia pre deti a mládež. Členovia festivalového výboru, ktorý tvorili zástupcovia miest, organizátorov a
spoluorganizátorov sa pravidelne, tak ako aj organizačný výbor, schádzali na pracovných stretnutiach. Prihlásené súťažné
filmy hodnotila výberová porota a následne medzinárodná porota. Osemnásty ročník bol opať úspešný, o čom svedčí
zvýšená návštevnosť a záujem verejnosti o všetky podujatia. Protokoly a zápisy z pracovných stretnutí sú v archíve SAŽP.“

Číslo úlohy

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE
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ENVIROFILM 2012 - 18. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí
Anotácia: Medzinárodný súťažný festival filmov s tematikou tvorby
a ochrany životného prostredia schválený vládou SR v gescii MŽP
SR. Vznikol v roku 1995 ako najvýznamnejšie osvetové podujatie
rezortu životného prostredia. Je členom medzinárodnej asociácie
environmentálnych festivalov ECOMOVE International a v roku
2012 sa bude konať v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a pod patronátom Európskej Environmentálnej
Agentúry a Slovenskej komisie pre UNESCO.

Výstup 1: Grafické návrhy na plagáty, letáky, pozvánky, spracovanie textov pre propozície festivalu a súťaže Zelený svet, distribúcia propozícií, plagátov, spracovanie textov do Katalógu filmov,
Festivalového spravodajcu, Enviromagazínu, článkov pre noviny a
časopisy

Výstup 2: Koordinácia všetkých aktivít festivalu, vedenie sekretariátu festivalu, administrácia zasadnutí členov Festivalového výboru,
zadávanie a kontrola úloh

SSPTUR

SSPTUR

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Výstup 3: Internetová stránka festivalu, technické služby počas
festivalu

SSPTUR

OMP

„Internetová stránka www.envirofilm.sk bola aktualizovaná pre ročník 2012, kde boli pravidelne aktuálne doplňované informácie o programe a jednotivých podujatiach, tlačové správy a fotogaléria. Potrebné technické zázemie pre
priebeh festivalu bolo zabezpečené.“

Výstup 4: Vypracovanie špecifikácií pre VO na tovary a služby pre
zabezpečenie festivalu. Uzavretie zmlúv

SSPTUR

OMP

„Špecifikácie boli vypracované pre VO na obstaranie služieb - ubytovanie, stravovanie, titulkovanie a dabovanie
filmov. Úspešný uchádzač bol vybraný v súlade s platnou legislatívou - splnenie špecifikácií pri najnižšej ponúknutej
cene. Podklady pre VO a následne uzatvorené zmluvy sú k dispozícii v archíve špecialistu pre VO SAŽP.“

OMP

„Pre podporu propagácie boli rozdistribuované informačné a propagačné letáky a postery do všetkých festivalových
miest, taktiež tematicky vydaný časopis Enviromagazín a katalóg filmov. V mestách bola rozmiestnená priestorová
propagácia, zabezpečená bola výroba a inštalácia vlajok, veľkoplošných bannerov a posterov.Medializáciu festivalu
zabezpečovala verejnoprávna RTVS, ktorá informovala slovenskú verejnosť o priebehu festivalu prostredníctvom
festivalovej kroniky. O festivale informali taktiež lokálne televízie združené v spolku Lotos Plus, Rádio Regina, regionálne časopisy My, Pardon, Zvolenské noviny, Štiavnické noviny, Kremnické noviny, Štiavnický život, Kam do mesta.
Internetové noviny podujatia.sk, 24hod.sk, enviroportal.sk. a tiež Slovenská tlačová agentúra SITA. Propagácia a informovanosť obyvateľstva vo všetkých mestách bola zabezpečená aj prostredníctvom veľkoplošných plagátov, vlajok
a banerov umiestnených v mestách, obchodných centrách a na autobusoch MHD a v medzimestských linkách.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Výstup 5: Marketingové a propagačné aktivity

SSPTUR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 6: Komplexné zabezpečenie aktivít pre deti a mládež, súťaže Zelený svet, výstavy a udeľovania cien

SSPTUR

OMP

„Témou 17. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet bola Moja stopa na tejto
planéte. Tento rok sa do súťaže zapojilo 2 774 autorov z 354 slovenských škôl (2 620 prác). Zo zahraničia
(Lotyšsko, Srbsko, Čína) súťažilo 98 autorov (98 prác). Pre deti a mládež bolo pripravených a realizovaných množstvo sprievodných podujatí, hier a súťaží zameraných na osvetu k ochrane ŽP, napr. tradičné vytvorenie nového
slovenského rekordu v zbere odpadu na školách a jeho ďalšie využitie, cesta plastom, cesta papiera, maľovanie
na vyradené elektrospotrebiče, využitie druhotných surovín v remesle, hry so zameraním na zmyslové vnímanie a
poznávanie, environmentálne divadielko, poznávanie rastliných a živočíšnych druhov a pod. Viac informacií o programoch v jednotlivých mestách - www.envirofilm.sk.“

Výstup 7: Celoročné aktivity v oblasti vyhľadávania sponzorov,
písanie projektov a žiadostí

SSPTUR

OMP

„Celoročne boli oslovovaní písomne, či osobne potenciálni partneri a donori festivalu. Vypracované projekty so žiadosťou o finančnú podporu festivalu - Environmentálny fond, Recyklačný fond, Audiovizuálny fond, fond ENEL - boli
žiaľ neúspešné, podpora nebola získaná od žiadneho osloveného donora. Festival bol zabezpečovaný z vlastných
zdrojv SAŽP a zo sponzorských príspevkov.“

Výstup 8: Odoslanie súťažných prác, Katalógov, ďakovných listov,
predloženie záverečnej správy a zúčtovania projektu Envirofilm
donorom

SSPTUR

OMP

„Korešpondencia a sprievodné listy v archíve Odboru marketingu a propagácie SAŽP.“

Výstup 9: Prezentácia Envirofilmu v rámci aktivít medzinárodnej
asociácie Ecomove International

SSPTUR

OMP

To najlepšie z Envirofilmu (úspešné filmy festivalu) boli predstavené v Českej republike - člen asociácie - počas
festivalov EkoFilm a Týká se to taky Tebe

OMP

„Sprievodné podujatia každoročne obohacujú filmovú časť festivalu vo všetkých festivalových mestách. Uskutočnili
sa besedy: Národné parky SR, ČR a USA, beseda s predstaviteľmi Amnesty International Slovenska na tému ľudské práva v kontexte ochray ŽP, so slovenskými režisérmi P. Barabášom a T. Hulíkom, s hovorcom správy NP USA,
2 semináre pre odbornú verejnosť na tému environmentálne záťaže, beseda pre verejnosť so zástupcamo MŽP a
MVO s tematikou environmentálnych rizík, konferencia Krajina-človek-kultúra - podrobnejšie informácie
- www.envirofilm.sk.“

Výstup 10: Semináre a besedy pre odbornú verejnosť

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Tlač všetkých materiálov (Zastúpenie EK na Slovensku)

SSPTUR

OMP

„Boli súčasťou festivalových podujatí.“

Marketingoé a propagačné aktivity

SSPTUR

OMP

„Boli súčasťou festivalových podujatí.“

OK

OMP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Finacované z z doplnkového zdroja:

83

Významné dni životného protredia a operatívna činnosť
pre MŽP SR

x

Anotácia: Úloha je zameraná na podporu rozvja činností so
zameraním na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti. Projekt vyplýva zo Stratégie štátnej environmentálnej politiky,
schválenej uznesením NR SR č. 339/1993 a uzneseniami vlády
SR č. 619/1993 č. 531/1994, Koncepcie environmentálnej
výchovy a vzdelávania (uznesenie vlády SR č. 846/ 1997), ako
aj opatrení na realizáciu Národného environmentálneho akčného
programu (uznesenie vlády SR č. 1112/1999) a Programového
vyhlásenia vlády SR pre roky 2010 - 2014. Pre výchovu a osvetu
verejnosti absentuje systematická a cielená propagácia prostredníctvom printových materiálov, audiovizuálnych nosičov, promo
aktivít so zameraním na jednotlivé cieľové skupiny (deti, školy,
verejnosť).

OK

OMP

Cieľ: osveta a podpora budovania pozitívneho vzťahu obyvateľstva
k ŽP, zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti

OK

OMP

Užívatelia výstupov: odborná a laická verejnosť

OK

OMP

Úloha splnená.

OMP

„V rámci aktivity boli vypracované pre jednotlivé centrá Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), pracoviská SAŽP a operatívne pre Ministerstvo životného prostredia (MŽP) rôzne grafické návrhy, tlačové podklady a následne zabezpečená tlač, ktorá bola financovaná z rôznych zdrojov podľa možností zadávateľa: (programové a ideové
postery, pozvánky, certifikáty, plagáty, grafické spracovanie a príprava pre tlač časopisu Enviromagazín, Správy
o stave životného prostredia, grafická úprava web stránky SAŽP, Enviroportál, SEV Dropie, SEV Spišská Sobota,
prezentačné materiály SAŽP, publikácie a brožúry). Jednotlivé propagačné a invormačné materiály boli následne
distribuované rôznym cieľovym skupinám s cieľom zvyšovania vzdelávania, informovannosti a osvety. Dokumentácia
v archíve OMP.“

Výstup 1: propagačné a informačné materiály za účelom systematickej a cielenej propagácie zameranej na jednotlivé cieľové
skupiny (deti, školy, verejnosť)

OK

Plnenie úlohy bolo zabezpečované priebežne počas celého roka. V prvom polroku bola úloha zabezpečovaná
prípravou a spracovaním informačných letákov distribuovaných počas podujatí organizovanými SAŽP, zverejňovaním informatívnych článkov na web stránke SAŽP a MŽP. V druhom polroku sa kládol väčší dôraz na plnenie úlohy
prostredníctvom organizovania podujatí s aktívnou účasťou verejnosti s cieľom vzbudiť alebo rozšíriť jej záujem
o problematiku životného prostredia.

Príloha č. 1
Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 2: organizovanie promo aktivít s environmentálnou tematikou

OK

OMP

„Máj 2012– Envirofilm 2012, 16. – 22. September – Európsky týždeň mobility (ETM) - aktivita zameraná na podporu kampane zameraná na udržateľnú mestskú mobilitu organizovaná SAŽP v spolupráci s Mestom Banská Bystrica
a Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica, 15. – 20. 10. 2012 – Týždeň stromov – podujatie zamerané pre
deti a mládež – výstava výtvarných prác - Strom očami detí, premietanie filmov žiakom základných škôl (tematicky
vybrané dokumentárne filmy z videotéky Envirofilmu) a poznávanie rastlinných druhov, tvorivé dielne. Vytvorenie
projektu Zasaď svoj strom pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zameraného na skrášľovanie a
zazeleňovanie univerzitných parkov. November – December – Filmový klub spoločenskej zodpovednosti - Cieľom
projektu bolo upozorniť verejnosť na problematiku ochrany životného prostredia, globálne problémy a spoločenskú
zodpovednosť. Pre študentov vysokých škôl boli v Banskej Bystrici premietané tematicky vybrané filmy z videotéky
Envirofilmu spojené s diskousiou 1x do týždňa. December – Festivalové ozveny Envirofilmu - SAŽP v spolupráci
s Komunitným centrom pripravila pre obyvateľov najväčšieho sídliska v Banskej Bystrici – Sásová pofestivalovú prehliadku vybraných filmov z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí s tematikou životné prostredie
v mestách. Dokumentácia v archíve OMP SAŽP.“

Výstup 3:mediálna podpora - budovanie pozitívneho imidžu a
zviditeľnenie rezortu MŽP, propagácia poslania MŽP

OK

OMP

„Aktivita bola zabezpečovaná pravidelným zverejňovaním tlačových správ a reklamných bannerov o významných podujatiach organizovaných SAŽP na web stránke SAŽP, MŽP, v časopise Enviromagazín, zasielaním pre TASR a SITA.“

SSPTUR

SAŽP -Ú

x
Stav plnenia úlohy (popis): SAŽP plní funkciu Národného ohniskového bodu SR pre spoluprácu s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), ktorá je jednou zo špecializovaných agentúr Európskej komisie. Zástupca SAŽP je
členom Riadiaceho výboru (Management Board) EEA. SAŽP je taktiež tvorcom a prevádzkovateľom národného uzla
európskej siete EIONET (European Environment Information and Observation Network), ktorá prepája EEA a 38
krajín Európy a umožňuje okamžitú informovanosť o stave životného prostredia. Aktívna účasť v MB a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA, plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií PCP a
NRC, zabezpečovanie činnosti NFP kancelárie, prevádzka EIONET –SR, organizácia EIONET stretnutí na národnej
úrovni, participácia na činnosti EPA network, ako aj koordinácia aktivít iniciatív GMES a GEO v SR bolo zadaním
predmetnej úlohy. Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná prostredníctvom elektronickej
pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

XX. Podpora plnenia medzinárodných
environmentálnych záväzkov SR
84

Zabezpečovanie plnenia povinností SR, vyplývajúcich
z členstva SR v EEA, sieti EIONET a EPA network

Anotácia: Aktívna účasť v MB a plnenie funkcie NFP, koordinácia
prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA, plnenie úloh
vyplývajúcich z funkcií PCP a NRC, zabezpečovanie činnosti NFP
kancelárie, prevádzka EIONET –SR, organizácia EIONET stertnutí
na národnej úrovni. Participácia na činnosti EPA network. Koordinácia aktivít iniciatív GMES a GEO v SR.

SSPTUR

SAŽP -Ú

Cieľ: Zabezpečenie povinností vyplývajúcich z členstva SR v EEA,
koordinácia prác vo vzťahu k EPA network, koordinácia aktivít
GMES.

SSPTUR

SAŽP -Ú

Užívatelia výstupov: EEA, OECD,EK, príslušné rezortné ministerstvá, odborné organizácie, laická verejnosť.

SSPTUR

SAŽP -Ú

Úloha splnená.

Príloha č. 1
Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

Výstup 1: Zabezpečenie činnosti siete EIONET - Zastúpenia v MB,
NFP, NRC za Slovensko

SSPTUR

SAŽP -Ú

„Zabezpečenie účasti na 2 Managemet Board (MB) mítingoch, zabezpečenie účasti na 3 National Focal Point
(NFP) mítingoch, zabezpečenie účasti na 24 National Reference Center (NRC) mítingoch (13 zástupcovia SAŽP,
11 mimo SAŽP zo spolupracujúcich inštitúcií ), 5 webinarov k vybraným témam, aktualizácia a koordinácia aktivít v
rámci EIONET (Európskej environemntálnej informačnej a monitorovacej siete) a SK EIONETsiete, prevádzka SK
EIONET siete zabezpečenie Prioritných dátových tokov (PDF) podľa harmonogramu a vystavenie v Central Data Repository (CDR) http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eea,http://www.eionet.europa.eu/dataflows/pdf2011, Projektová
činnosť v rámci projektu SENSE 2, Gio land, Odpad-pilotný projekt, FLIS (Forward looking information and scenarios), vypracovávanie stanovísk k materiálom EEA, pripomienkovanie správ vypracovaných EEA, 1 národný NRC SK
míting, seminár Ekosystémové účtovníctvo, propagácia činnosti EEA a diseminácia informácií, materiály dostupné
na EIONET forum http://forum.eionet.europa.eu/, www.sazp.sk,, SK CIRCA http://nfp-sk/, www.enviroportal.sk.“

Výstup 2: Zabezpečenie úloh z členstva SAŽP v EPA network

SSPTUR

SAŽP -Ú

„Zabezpečenie účasti na 2 pracovných Environmental Protection Agecies (EPA) network stretnutiach, príprava
stanovísk k materiálom, účasť na stretnutí Pracovnej skupiny (IG) on Ecosystem accounting (SAŽP) a IG Climate
Change and Adaptation (SHMÚ) , materiály dostupné na SK CIRCA http://nfp-sk/.“

SAŽP -Ú

„Európsky program monitorovania Zeme (GMES) , pracovná skupina (WG) pri EEA-účasť na 2 stretnutiach, GMES
dotazník, príprava materiálu o dobrých príkladoch z praxe, renominácia členov v GMES User Forum, GMES Committe,účasť na 2 GMES UF stretnutiach, účasť na 2 GMES Committee stretnutiach, príprava ideového návrhu na
konsolidáciu SK monitorovacích sietí a SK2GMES cez FP7 „Future Internet“, príprava materiálu-„Návrh na riešenie
problematiky iniciatívy EÚ GMES definovanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.911/2010 a konsolidácia národných monitorovacích sietí, pracovné stretnutia na národnej úrovni, komunikácia so stálou misiou
SK2EU v Bruseli pre otázky GMES, účasť na zasadnutí expertnej skupiny pre GMES Data a information policy,
účasť na konferencii 1. České užívateľské fórum, materiály dostupne na SK CIRCA http://nfp-sk/,EIONET forum
http://forum.eionet.europa.eu/.“

SAŽP -Ú

„Aktivity za GEO (Skupina pre pozorovanie Zeme) v danom odpočtovanom období neboli zo strany SAŽP realizované, nakoľko nebola požiadavky zo strany MŽP SR. SEIS implementačný plán nebol schvalený zo strany EK,
niektore čiastkové projekty SEIS prešli do oficiálnych aktivít (GMES, SERIS, Eye on Earth...). Diskusia k vytvoreniu
odborného sekretariátu bude pokračovať vo väzbe na schválenie implementačného plánu SEIS.“

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Výstup 3: Koordinácia aktivít vyplývajúcich z iniciatívy GMES

Výstup 4: Koordinácia aktivít vyplývajúcich z iniciatívy GEO, prepojenie činností EEA, GMES, GEO, SEIS vytvorením odborného
sekretariátu pri SAŽP

SSPTUR

SSPTUR

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SOPTK

CTKEVV

x

Anotácia: Implementácia Európskeho dohovoru o krajine (EDoK)
vytvára podmienky pre zabezpečenie integrovanej starostlivosti o
krajinu. Európsky dohovor sa v súčasnosti stal silným, medzinárodne uznávaným nástrojom riadenia krajiny. Ratifikácia samotného
dohovoru si vyžaduje naplnenie zásad vyplývajúcich z jeho dikcie
a realizáciu jednotlivých opatrení na národnej úrovni, podporu
medzinárodnej spolupráce ako aj napĺňanie Národného programu
implementácie dohovoru v SR.

SOPTK

Stav plnenia úlohy (popis):
Dlhodobé riešenie tejto úlohy zabezpečuje tvorbu odborného a metodologického zázemia pre implementáciu EDoK
v SR. V roku 2012 bolo plnenie úlohy zamerané najmä na komplexné organizačné a odborné zabezpečenie II.
ročníka národného kola Ceny SR za krajinu a prípravu nominácie laureáta národnej ceny na Cenu Rady Európy za
krajinu 2013, organizovanie odborných podujatí (Konferencia Krajina – Človek – Kultúra 2012, Informačný deň
EDoK), na overovanie schválenej metodiky „Metodika identifikácie a hodnotenia charakteristického vzhľadu krajiny“
formou aplikovaného výskumu. Medzinárodná spolupráca sa týkala najmä riešenia metodologických otázok ochrany
charakteristického vzhľadu krajiny, prezentácie prístupov v implementácii EDoK v SR, prezentácie originálnych výCTKEVV
sledkov dosiahnutých na SAŽP z aplikovaného výskumu formou konzultácií a účasti na konferenciách (Praha, Telč,
Kutná Hora).
Propagácia a šírenie zásad EDoK týkajúcich sa synergického prístupu ku krajine bola zabezpečovaná aj prostredníctvom účasti na rôznych odborných podujatiach, ktorých mnohé boli zamerané na zamerané na prelínanie
ochrany krajiny s ďalšími profesnými okrumi (územné plánovanie, ochrana pamiatkového fondu, archeológia), čo
potvrdzuje nevyhnutnosť multidisciplinárneho prístupu ku krajine.
Záverečná správa spolu s výstupmi na CD bola osobne doručená na MŽP SR a gestorom - SOPTaK - prevzatá dňa
24.1.2013 (list č. j. 163/2013).

Cieľ: Cieľom implementácie EDoK (realizáciou úlohy) je trvalo
podporovať ochranu, manažment a plánovanie krajiny na národnej
úrovni, vytvárať podmienky pre integrovaný manažment krajiny,
aktívne organizovať európsku spoluprácu v oblasti implementácie
dohovoru a napĺňať jednotlivé záväzky SR. Tieto ciele sú napĺňané
prostredníctvom čiastkových aktivít vyplývajúcich z jednotlivých
úloh v procese implementácie EDoK .

SOPTK

CTKEVV

Užívatelia výstupov: MŽP SR, dohovorom dotknuté rezorty,
orgány štátnej správy, samospráva, odborné organizácie, vysoké
školy, medzinárodné organizácie, neziskový sektor, široká odborná
a laická verejnosť

SOPTK

CTKEVV Úloha splnená.

Výstup 1: Podpora inštitucionálneho a legislatívneho zabezpečenia
implementácie EDoK (strategické podporné dokumenty, legislatíva, spolupráca pri tvorbe zákona o OPaK, účasť v pracovných
skupinách)

SOPTK

CTKEVV

Číslo úlohy

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

85

Integrovaná starostlivosť o krajinu – implementácia
Európskeho dohovoru o krajine

„Napĺňanie výstupu podľa požiadaviek zriaďovateľa. Spracovanie podkladov k zákonu starostlivosti o krajinu, konzultácie s českými partnermi k zabezpečovaniu ochrany krajinného rázu.“

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

SOPTK

„Organizačné a odborné zabezpečenie konferencie KRAJINA - ČLOVEK - KULTÚRA 2012 s názvom:„Špecifiká prírodného a kultúrneho dedičstva BBSK a možnosti jeho zhodnocovania pre podporu rozvoja regiónu“ dňa
15.5.2012 v B.Bystrici, odborné zabezpečenie Informačného dňa k EDoK dňa 29.3.2012 vo Zvolene, spracovanie
prezentácií a prednášok („Využitie známych i neobjavených hodnôt krajiny a ich skrytého potenciálu pre rozvoj CR
na seminári PSK „Odhaľujeme to najlepšie...“ dňa 19.1.2012 v Bratislave, „Synergický prístup k prírodným a kultúrnym hodnotám krajiny“ na konferencii Krajina-Človek-Kultúra 15.5.2012, „Význam HKŠ na utváraní krajinného
CTKEVV rázu a ich nedocenená kultúrna a pamiatková hodnota na konferencii BARDKONTAKT v Bardejove, „Význam HKŠ
v pamiatkovej ochrane a územnom plánovaní““, FA STU Bratislava, „Sakrálna krajina pri Spišskej Kapitule -Spišský
Jeruzalem“ na konferencii „Putovanie za duchovnom po Gotickej ceste“ 7.11.2012 v Košiciach, „Priestorový aspekt
a prírodné podmienky invázie Rimanov do stredného Podunajska a Karpát v 2. stor. n. l.)
aktualizácia web stránok EDoK (vystavenie prednášok z konferencií Krajina-Človek-Kultúra 2012 a 2011, prehľadu
spracovávaných tém zo 16 ročníkov),
spracovanie DVD„ “Krajina a charakteristický vzhľad krajiny“

SOPTK

„Spolupráca s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU Zvolen (konzultácie pri aplikácii metodiky CHVK, diseminácia poznatkov o EDoK, spolupráca na štúdiách, spolupráca s VŠ v ČR: ČZU Praha – Fakulta životního prostředí,
ČVUT Praha - Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování: konzultácie, aktívna účasť na seminári
zameranom na metodologické otázky ochrany krajinného rázu na Slovensku a v Čechách (28.11.2012, Praha) s
CTKEVV prednáškami:“Významné fenomény krajinného rázu s dôrazom na vzácne historické krajinné štruktúry“, „Spracovanie podkladov a využitie GIS pri identifikácii a hodnotení charakteristického vzhľadu krajiny“, aktívna účasť na konferencii „Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2012“ v Telči „Význam historických krajinných štruktúr na utváraní
krajinného rázu a ich nedocenená kultúrna a pamiatková hodnota“, prezentácia a prednáška „Špecifiká krajinného
rázu banskej krajiny“ „Jej spontánna a riadená regenerácia“, Kutná Hora 2012.“

Výstup 4: Odborná podpora implementácie EDoK a aplikovaný
výskum (Konzultačná služba k metodikám a podpora spracovanie
expertných štúdií, príprava odborných materiálov- vazba na metodiku hodnotenia CHVK)

SOPTK

„Prevádzkovanie Konzultačnej služby k schváleným metodikám CHVK (zverejnená na webe od r. 2011) využívaná
ŠOP SR, samosprávou (VÚC, obec) investormi atď. - KSÚ Prešov-odbor ÚP (Stará Ľubovňa),Mestský úrad Kremnica, Mestský úrad Detva, Obecný úrad Vígľaš, ČHŽ Čierny Balog, mobilný operátor Telefonica Slovakia, atď.),
CTKEVV
aplikovaný výskum zameraný na aplikáciu a overovovanie spracovaných metodík a získavanie originálnych výsledkov
pre napĺňanie výstupov 2 a 3 (v roku 2012 zameraný najmä na historické krajinné štuktúry agrárne a súvisiace s
baníckou činnosťou, religióznu krajinu Spiša-Spišský Jeruzalem atď.).“

Výstup 5: Monitoring I-EDoK (podľa požiadaviek z Odporúčania
Výboru ministrov CM/Rec (2008)3,

SOPTK

„Spracovaná monitorovacia správa z monitoringu dokumentov týkajúcich sa implementácie EDoK a aktivít
CTKEVV vyvinutých organizáciami sústredenými v medzinárodnej sieti RECEP-ENELC, CIVILSCAPE, UNISCAPE – sieť
univerzít, CENELC.“

SOPTK

„Komplexné odborné a organizačné zabezpečenie 2. ročníka Ceny SR za krajinu - vyhlásenie, publicita, príprava
zasadnutia hodnotiacej komisie a prezentácie kandidátov, práca v hodnotiacej komisii, konzultácie s kandidátmi,
CTKEVV organizovanie slávnostného vyhlásenia na MŽP SR, konzultácie s lauretáom, spolupráca na príprave prihlášky
nominanta Ceny Rady Európy za krajinu (prihláška, poster, fotografická príloha), spolupráca na príprave filmu
o Čiernom Balogu.“

Výstup 2: Propagácia, výchova a vzdelávanie (príspevky a prednášky, aktualizácia web stránky, spracovanie populárno-náučných
článkov, spracovanie multimediálneho DVD o krajine, zabezpečenie konferencie KČK 2012)

Výstup 3: Spolupráca na medzinárodnej a národnej úrovni (podpora spolupráce v oblasti implementácie EDoK)

Výstup 6: Zabezpečenie 2. ročníka udeľovania Ceny Slovenskej
republiky za krajinu (komplexné odborné a organizačné zabezpečenie 2. ročníka Ceny SR za krajinu)
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Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Výstup 7: Odborné a organizačné zabezpečenie odborného vzdelávania v oblasti integrovanej strostlivosti o krajinu (príprava študijných podkladov, pilotné vzdelávanie pre vybraných účastníkov:
ŠOP SR, SAŽP a Univerzity - UNISCAPE) * v prípade schválenia
projektu z EF

SOPTK

Podpora činnosti REPIS vo forme sprostredkovania informácií a propagácie OPŽP smerom k verejnosti.

SEPP

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

CTKEVV „Neuskutočnená - projekt z EF neschválený.“

SAŽP -Ú

x
Stav plnenia úlohy (popis): Úloha má podporný charakter k plneniu aktivít projektov Podpora implementácie
OPŽP na regionálnej úrovni prostredníctvom siete REPIS a Informačná dostupnosť - podpora implementácie OPŽP.
Aktivity projektov sú priebežne plnené. Záverečná správa bola gestorovi - OSP MŽP SR odoslaná prostredníctvom
elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne dňa 31.1.2013.

Anotácia: Podpora implementácie OPŽP prostredníctvom zvyšovania informovanosti a povedomia širokej verejnosti, propagácie a
výmeny skúseností v rámci OPŽP

SEPP

SAŽP -Ú

Cieľ: Personálne, finančne a technicky zabezpečený proces
propagácie a implementácie OPŽP prostredníctvom permanentne
aktualizovanej webstránky projektu REPIS a tímu projektových
konzultantov.

SEPP

SAŽP -Ú

Užívatelia výstupov: verejnosť - starostovia, obyvatelia miest a
obcí, fyzické osoby, konzultačné spločnosti,

SEPP

SAŽP -Ú

Úloha splnená.

Výstup 1: Aktuálne informácie o OPŽP na webstránke REPIS

SEPP

SAŽP -Ú

„Priebežná aktualizácia www.repis.sk v nadväznosti na vyhlasovanie výziev, zmeny programových dokumentov,
informačné aktivity kancelárií REPIS - celkom 41 aktualizácií, 6475 návštevníkov.“

Výstup 2: Propagačné materiály o OPŽP

SEPP

SAŽP -Ú

„Priebežná distribúcia informačných a propagačných materiálov pri osobných konzultáciách, prac. stretnutiach,
seminároch, konferenciách, workshopoch.“

Výstup 3: Verejnosť informovaná o aktuálnych výzvach OPŽP

SEPP

SAŽP -Ú

„Databázový mailing - celkom rozoslaných 84 informačných listov, 4 články v médiách, účasť a prezentácia OPŽP
na 16 konferenciách, zrealizovaných 45 výstav a propagačných podujatí, 3 workshopy, 25 seminárov, 14 informačno-konzultačných dní, 181 prac. stretnutí, výročná konferencia OPŽP, celkom poskytnutých 2585 konzultácií.“

SSPTUR

CEI

Zabezpečenie plnenia povinností SR vyplývajúcich z členstva
SR v OECD
Anotácia: Z členstva SR v OECD vyplýva celý rad povinností a
úloh v oblasti životného prostredia. Jednou z znich je aj účasť a
príprava podkladov na jednotlivých pracovných skupinách a poskytovanie informácií za oblasť životného prostredia

SSPTUR

CEI

Cieľ: Zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo
Working Party on Environmental Information (WPEI) a poskytnutie
relevantných informácií za ŽP v zmysle požiadaviek OECD

SSPTUR

CEI

Užívatelia výstupov: OECD, MŽP SR, ostatné rezortné organizácie, ostatné relevantné rezortné ministerstvá a inštitúcie

SSPTUR

CEI

Stav plnenia úlohy (popis): Zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo Working Party on Environmental Information (WPEI) a poskytnutie relevantných informácií za ŽP v zmysle požiadaviek OECD je úlohou delegovanou na SAŽP z úrovne zriaďovateľa - MŽP SR. Záverečná správa bola gestorovi - SSPTUR MŽP SR odoslaná
prostredníctvom elektronickej pošty 18.1.2013, CD s výstupmi ako príloha záverečnej správy doručené osobne
dňa 31.1.2013.

Úloha splnená.

Výstup 1: Účasť na zasadnutiech WPEI, príprava podkladov a
stanovísk za SR

SSPTUR

Zodp. Centrum
/ Odbor SAŽP

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený:
Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. - OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ZADANIE

Príloha č. 1
Gestor – Sekcia
/ Odbor MŽP SR

Číslo úlohy

VÝROČNÁ SPRÁVA 2012

Plán hlavných úloh (PHÚ) SAŽP 2012 (schválený: Uznesenie č. 9/2012, k bodu 10, B.1. – OPM č. 1
z 27. 01. 2012 Kontrakt z 30.dec.2011 (Čl.V.,ods.3)) – ODPOČET k 31. 12. 2012 v zmysle
PHÚ MŽP SR na rok 2013 (schválený: Uznesenie č. 11/2013 - PV MŽP SR zo dňa 24. 01. 2013).

CEI

„Na základe požiadavky zo strany OECD bola v rámci SR zabezpečená koordinácia pripomienkového procesu a
následne zaslané pripomienky za SR k nasledovným dokumentom: Indicators to monitor progress towards green
growth, Report on material resources and resource productivity, Material flow and resource productivity indicators,
Review of the OECD Core set of environmental indicators, Urban environmental indicators, Inland Waters: review
of questionnaire section , Waste: review of questionnaire section, Proposal by the Reflection Group on Green
Growth Headline Indicators, Methodological note on the computation of the aggregate index of natural resource
use, Monitoring progress towards green growth: OECD Indicators/Preparation of an updated 2013 report.
Zabezpečená bola účasť na workshope OECD k problematike environmentálnych indikátorov v apríli 2012, na
zasadnutí WP on Environmental Information v novembri 2012 a na zasadnutí Joint WP on Agriculture and Environment v apríli a novembri 2012. V rámci výzvy na predkladanie spoločných projektov SK - OECD bol spracovaný a
predložený návrh projektu „“Indikátory zeleného rastu (ZR) – posilnenie a zefektívnenie systému ich vyhodnocovania a prezentácie v podmienkach SR.“

Výstup 2: Koordinácia spracovania informácií za ŽP v zmysle
požiadaviek OECD

SSPTUR

CEI

„V zmysle požiadaviek OECD boli za SR spracované a predložené dotazníky: OECD Reference Data for Environemntal Indicators - Annual Quality Assurance 2012, Food Waste a uskutočnená revízia tabuliek Amounts of waste
generated by sector and on Production, movement and disposal of hazardous waste. V zmysle požiadavky boli
zároveň poskytnuté informácie o stave implementácie zeleného rastu do národných programov a politík v sektore
pôdohospodárstva ako aj zoznam jednotlivých indikátorov zeleného rastu za oblasť pôdohospodárstva.“

Výstup 3: Správa o stave vývoja v oblasti reportingu a indikátorov a
informovania za SR za rok 2011

SSPTUR

CEI

„Predmetná správa bola predložená v zmysle požiadavky OECD v októbri 2012 ako súčasť podkladov na zasadnutie
WPEI (november 2012). Správa je spolu s ostatnými dokumentami relevantnými k plneniu úlohy archivovaná na CD.“

Vysvetlivky:
SOPTK - Sekcia ochrany prírody a rvorby krajiny
SEPZEUL- Sekcia env.politiky záležitostí EÚ a legislatívy
SV- Sekcia vôd
SEHR - Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
SGPZ - Sekcia geológie a prírodných zdrojov
SEPP - Sekcia environmentálnych programov a projektov
OI - Odbor informatiky

OÚ - Osobný úrad
KO - Komunikačný odbor
CEI - Centrum environmentalistiky a informatiky
CTKEVV - Centrum tvorby krajiny a environmentálnej výchovy a vzdelávania
CPPEZ - Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov
COHEM - Cetrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva
SAŽP Ú - SAŽP ústredie

