PHÚ SAŽP na rok 2006
por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CEI

KT:
XII.06

KT:III.06
U:VI.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SGPZ

7500+ 0

10000

EEA, JRC,
MŽP SR,
štátna správa,
verejnosť

SPČ

1100+90

I. KONCEPCIE, STRATÉGIE, LEGISLATÍVA
1.

Environmentálne záťaže a proces hodnotenia rizík
Projekt vyplýva z:
pripravovaného zákona o environmentálnych záťažiach a aktivít EEA

2.

Anotácia projektu:
 Podporné činnosti súvisiace s prípravou Zákona o environmentálnych záťažiach s dôrazom
na vykonávacie vyhlášky (podľa požiadaviek MŽP SR) a súvisiace metodiky
 Participácia v Slovensko – maďarskej pracovnej skupine pre problematiku
kontaminovaných lokalít
 Inventarizácia enviromentálnych záťaží Slovenskej republiky Geologická úloha bude
zameraná na dôkladnú analýzu archívnych údajov o environmentálnych záťažiach, terénne
mapovanie environmentálnych záťaží a ich dokumentáciu, registráciu environmentálnych
záťaží prostredníctvom záznamových listov, v písomnej aj digitálnej forme, hodnotenie
rizikovosti environmentálnych záťaží, vypracovanie digitálnej mapy environmentálnych
záťaží Slovenska v mierke 1:50 000.
 Budovanie Informačného systému o environmentálnych záťažiach, ktorý bude obsahovať
a) register záťaží,
b) štátny program sanácie
c) schválené programy sanácií zodpovedných osôb
d) register autorizovaných osôb
e) register odborne spôsobilých osôb pre činnosti týkajúce sa environmentálnych záťaží
 Reportingové aktivity pre EEA pre proces kontaminovaných lokalít
Predpokladané výstupy:
Vykonávacie vyhlášky k zákonu, metodiky, inventarizácia EZ, IS EZ, reporting
CEI
Analýza súladu právnych noriem SR s požiadavkami Aarhuského dohovoru
Projekt vyplýv z:

Odbor pre
styk
s verejnosťou
1

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)




3.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

Projekt vyplýva z:
 Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (
Aarhuský dohovor) – pristúpenie SR k Dohovoru
 Zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom
prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Rozhodnutia ministra životného prostredia SR o zriadení Národného registra uvoľňovania a
prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia č. 308/2004-1.9.

UŽÍVATEĽ

MŽP SR
Sekcie MŽP
SR dotknuté
záväzkami
vyplývajúcim
i
z Aarhuského
dohovoru

Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti
na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (
Aarhuský dohovor) – pristúpenie SR k Dohovoru
Rozhodnutia ministra životného prostredia SR o zriadení Národného registra uvoľňovania a
prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia č. 308/2004-1.9.

Anotácia projektu:
 Komplexná analýza existujúcich právnych predpisov v SR s cieľom implementácie opatrení
Aarhuského dohovoru, ktorá poukáže na nedostatky a problematické oblasti v našom právnom
systéme.
 Detailná analýza environmentálnych právnych predpisov súvisiacich s Aarhurským
dohovorom s cieľom špecifikovať dôslednosť nášho legislatívneho systému v procese
implementácie záväzkov dohovoru pokrývajúcich I. pilier (napr. zákon č. 211/2000 Z.z
o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č.205/2004 Z.z o zhromažďovaní, uchovávaní a
šírení informácií o životnom prostredí), II. pilier (napr. zákon č. 17/1992 Z.z o životnom
prostredí, zákon č. 245/2003 Z.z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia, zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny) a III. pilier dohovoru (právo na
spravodlivosť – Ministerstvo spravodlivosti SR ).
 Identifikácia nedostatkov, nezrovnalostí nášho právneho systému.
 Navrhnutie zmien v legislatívnych predpisoch s cieľom efektívne pokryť plnenie všetkých
opatrení.
Predpokladané výstupy:
Súhrnná analýza súladu platných právnych noriem SR ako podkladu k legislatívnym úpravám po
pristúpení SR k Aarhuskému dohovoru
CEI
Analýza environmentálnych zákonov, súvisiacich predpisov a informačných systémov vo
vzťahu k zákonu 205/2004 Z.z.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

KT:
SPČ
IX.06
U:XII.06

2400+150

Odbor pre
styk
s verejnosťou
MŽP SR
Sekcie MŽP
SR dotknuté
záväzkami
vyplývajúcim
i
z Aarhuského
dohovoru či
zákona
2

por.
číslo

4.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

Anotácia projektu:
 Vypracovať detailnú analýzu environmentálnych zákonov (zákon o ovzduší, zákon o vodách,
zákon o odpadoch, zákonov v oblasti pôd) a súvisiacich právnych predpisov vo vzťahu
k zákonu 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zamerať sa na povinnosti prevádzkovateľov vyplývajúce
z týchto zákonov
 Vypracovať detailnú analýzu IS, zriadených na základe legislatívnych požiadaviek:
 Integrovaný register informačných systémov - IRIS (v zmysle zákona o IPKZ)
v prieniku s Národným registrom znečistenia v zmysle zákona 205/2004,
 Národný emisný informačný systém - NEIS,
 Súhrnná evidencia o vodách - SEoV,
 Regionálny informačný systém o odpadoch – RISO.
 Preskúmať prienik jednotlivých položiek IS navzájom a najmä s informačným systémom IRIS
v prieniku s NRZ. Zhodnotiť možnosť prepojenia jednotlivých informačných systémov,
navrhnúť zmeny vedúce k ich vzájomnému prepojeniu a zjednoteniu.
 Navrhnúť legislatívne úpravy vedúce k odstráneniu duplicity poskytovaných údajov
prevádzkovateľmi do rôznych IS (NEIS, SEoV, RISO, IRIS), navrhnúť možné termínované
zjednotenie poskytovania údajov a zjednotenie formulárov
Predpokladané výstupy:
Analýza environmentálnych zákonov ( zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o odpadoch,
zákovov v oblasti pôd) a informačných systémov s návrhmi zmien
COHEM
Národný realizačný plán (POPs)
Projekt vyplýva:
zo zákona o perzistených organických látkach - POPs (v čase predkladania bol zákon o POPs
schválený v legislatívnej rade vlády SR). Úloha prechádza z roku 2005 a realizuje sa v nadväznosti
na legislatívny proces schváľovania zákona o POPs.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

205/2004

KT:
IV.06

SOZŽP

2000 + 250

MŽP SR,
KÚ, ObÚ ŽP,
VÚC,
prevádzkovat
elia, odborná
verejnosť

Anotácia projektu:
Úlohou sa plní záväzok SR ako členskej krajiny Štokholmského dohovoru prijať strategický
dokument "Národný realizačný plán" (a/alebo v rámci neho akčný plán) na plnenie záväzkov
týkajúcich sa najmä:
- zníženia a vylúčenia uvoľňovania POPs zo zámernej/neúmyslenej produkcie a zo zásob POPs
- ekologického nakladania s odpadmi s obsahom POPs
- monitorovania POPs v životnom prostredí
- zisťovania a sanácie lokalít kontaminovaných POPs
3

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

- informovania a vzdelávania env. povedomia prevádzkovateľov, odbornej aj laickej verejnosti o
POPs.

5.

Predpokladaný výstup:
Národný realizačný plán pre POPs pre Slovenskú republiku (a nadväzne alebo v rámci neho akčný
plán).
COHEM
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2006 - 2010
Projekt vyplýva z: uznesenia vlády SR č. 180 z 27.2.2002 k POH SR do roku 2005 (spracovanie
programov je povinnosťou vyžadovanou od členských krajín EÚ)

KT:
VI.06
XII.06

SOZŽP

3000+150

MŽP SR, KÚ
ŽP, ObÚ ŽP,
verejnosť
obce,
mimovládne
organizácie,
občania)

KT:
III.06
XII.06

SOZŽP

2000+100

MŽP SR,
kraje SR,
VÚC,
verejnosť

Anotácia projektu:
Úlohou sa zabezpečuje priebežné sledovanie a vyhodnocovanie plnenia cieľov POH SR na roky
2006 - 2010 s cieľom prijímať rozhodnutia o prípadných korekciách a doplneniach schváleného
programu:
-

6.

v oboch častiach programu (záväznej a návrhovej),
v jednotlivých oblastiach nakladania s odpadmi (podľa druhov odpadov),
rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni podľa identifikovaných
nedostatkov,
v súlade s novými požiadavkami EÚ na plánovacie dokumenty v tejto oblasti.

Predpokladané výstupy:
- údaje a informácie pre hodnotenie účinnosti a efektívnosti navrhnutých opatrení na plnenie
cieľov POH SR;
- návrhy a opatrenia na korekcie a doplnenia POH SR na roky 2006 - 2010 s celoplošných ako
aj regionálnym významom;
- realizačné plány pre odpady z vybraných komodít.
Príprava Plánov integrovaného manažmentu odpadového hospodárstva - Dopracovanie COHEM
PIMOH Bratislavského kraja
Projekt vyplýva z:
Požiadavky MŽP SR pripraviť 8 plánov integrovaného manažmentu odpadového hospodárstva
vyšších územných celkov (VÚC)

4

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

CKEP

KT:VI.06
U:XII.06

SKLZEÚ

7000+450

CKEP

KT:VI.06
XII.06

SKLZEÚ

1400+105

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

Anotácia projektu:
Spracovaním jednotlivých PIMOH (Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice) na
základe metodiky spracovanej SAŽP, COHEM Bratislava sa zabezpečí unifikovaný prístup k
spracovaniu jednotlivých PIMOH-ov a vytvoria sa podmienky pre koordináciu ich spravovania.
Bratislavský PIMOH bude spracovaný osobitne SAŽP na základe výsledkov uskutočnenej
verifikácie spracovanej metodiky. SAŽP, COHEM Bratislava zabezpečí funkciu metodického
koordinátora spracovania PIMOH medzi jednotlivými spracovateľmi plánov, ktorou sa uplatní
predovšetkým požiadavka na ich vzájomné prepojenie integrujúce spracovanie PIMOH-ov z
pohľadu cieľov POH SR na obdobie rokov 2006 - 2010.
Predpokladané výstupy: PIMOH všetkých VÚC (krajov) v tlačovej forme a digitálnej podobe
7.

Environmentálna regionalizácia SR

MŽP SR,
odborné
organizácie,
štátna
správaŽP,
samospráva

Projekt výplýva z : MŽP SR
Anotácia projektu :
Pokračovanie úloh v zmysle výsledkov regionalizácie v r. 2005 - typológia krajiny z hľadiska
environmentálnej regionalizácie, genéza zaťažených oblastí ŽP a prechodových oblastí (regióny 2.
environmentálnej kvality). Aspekty vývoja regiónov. Stála aktualizácia celoslovenských analýz
ako vstupov do environmentálnej regionalizácie Slovenska na úroveň aktuálnych databáz,
doplňovanie účelových analýz a syntéz, priemety problematiky do regiónov a hodnotenie
vývojových aspektov stavu ŽP na území SR v zmysle metodológie environmentalistiky.

8.

Predpokladané výstupy :
 aktualizovaný súbor analytických máp environmentálnej regionalizácie SR,
 analytické mapové a textové výstupy za zaťažené oblasti a regióny 2. env. kvality..
Metodika hodnotenia environmentálnej kvality územia SR (prírodných zdrojov SR) pre
účely posudzovania environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní
environmentálnych škôd (Smernica EÚ 2004/35/ES) a návrh diferenciácie územia SR
Projekt výplýva z : z činnosti pracovnej skupiny MŽP SR a SAŽP pre implementáciu smernice
EÚ

EF

MŽP SR,
SAŽP
odb.
organizácie
št.sráva

Anotácia projektu : Predmetná smernica EÚ vyžaduje, aby príprava preventívnych i nápravných
opatrení súvisiacich s možnými environmentálnymi škodami bola čo najobjektívnejšia a podľa
5

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

možnosti sa opierala o merateľné ukazovatele environmentálnej škody, či už potenciálnej, alebo už
vzniknutej. Navrhovaná úloha sleduje cieľ spracovať takýto podklad (ktorý v konečnej verzii by
mal tvoriť prílohu zákona NR SR implementujúceho smernicu EÚ).

9.

Predpokladané výstupy : metodika hodnotenia + grafický výstup (mapa kategorizácie územia SR
podľa kritérií prijatých v metodike)
CISK
Zákon NR SR o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaníe
environmentálnych škôd – vypracovanie vykonávacích predpisov a technická spolupráca pri
zabezpečovaní medzirezortného prerokovania zákona a prerokovaní v LRV

KT:VI.06
U:XII.06

SKLZEÚ

3000+220

št.správa,
samosráva

KT:VI.06
U:XII.06

SKLZEÚ

1500+100

MŽP,
št.správa,
samospráva

KT:VI.06
U:XII.06

SKLZEÚ

3500+170

MŽP,
samospráva

Projekt vyplýva z: Požiadaviek Európskej únie – ide o transpozíciu smernice Rady a EP č.
35/2004/ES do právnych predpisov SR. Postup prác sa realizuje podľa harmonogramu prijatého
uzn. OPM č.48 zo dňa 4. apríla 2005.

10.

Anotácia úlohy:
Rada a EP prijali v roku 2004 smernicu č. 35/2004/ES o zodpovednosti pri prevencii a
odstraňovaní environmentálnych škôd. Členské štáty majú povinnosť transponovať túto smernicu
k aprílu 2007. Do konca roku 2005 bude (zo strany SAŽP a SEKP) spracovaný návrh zákona NR
SR o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd.
Následne je potrebné zabezpečiť medzirezortné pripomienkové konanie a vypracovať vykonávacie
predpisy nevyhnutné k zavedeniu zákona do praxe.
CISK
Priority odstraňovania environmentálnych záťaží a zvyšovania environmentálnej kvality
v zaťažených oblastiach
Projekt vyplýva z : uznesení vlády SR č. 1112/1999 a č. 978/2001

11.

Anotácia: Vyhodnotenie environmentálnej situácie zaťažených oblastí SR identifikovaných
v zmysle aktualizácie environmentálnej regionalizácie Slovenska z roku 2004 s využitím
spracovaných územnoplánovacích a iných rozvojových dokumentácií územne príslušných obcí,
okresov a krajov.
Návrh priorít pri odstraňovaní environmentálnych záťaží a programu osobitného prístupu pri
revitalizácii antropogénnou činnosťou zdevastovanej rurálnej a mestskej krajiny s cieľom
zlepšenia jej environmentálnej kvality. Spracovanie postupu a jeho overenie na vybraných
environmentálne zaťažených oblastiach.
Vyhodnotenie rozdielov v environmentálnej infraštruktúre regiónov

CISK

6

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

Projekt vyplýva z : požiadavky MŽP

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

VÚC, št.
správa

Anotácia projektu :
Zhodnotenie existujúceho stavu vybavenosti územia environmentálnou infraštruktúrou (EI) na
úrovni SR, NUTS II, NUTS III (VUC), okresov, povodí, vyhodnotenie územných rozdielov
pokrytia infraštruktúrou ŽP v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, odpadového hospodárstva a
OPaK. Kvantifikácia a identifikácia potrieb regiónov na budovanie EI podľa regionálneho
znečistenia. Stanovenie priorít regiónu pre riešenia EI . Spracovanie výsledkov bude v textovej,
mapovej forme a prostredníctvom databáz. Materiál bude slúžiť ako podklad pre plánovanie
finančných prostriedkov na odstránenie rozdielov v environmentálnej infraštruktúre regiónov a
ako východisko pre využitie štrukturálnych fondov Európskej únie.
Predpokladané výstupy: záverečná správa, mapy
12.

Zákon o podpore OZE pri výrobe elektrickej energie a tepla.
Projekt výplýva z : (OPM, medzinárodných záväzkov)
Smernica 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na
vnútornom trhu s elektrickou energiou.
Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v pôsobnosti MŽP SR, OPM uznesenie č. 77 z 15. 07. 2004 úloha B1 - návrh opatrení na podporu využívania OZE.

CKEP

KT:VI.06
XII.06

SKLZEÚ

1050+145

MH , MŽP ,
MP ,
obce,
podnikateľ.
sfera

Anotácia projektu :
V návrhu zásad zákona o OZE a energetickej efektívnosti využívania energií v hospodárskej sfére
budú riešené komplexné otázky týkajúce sa využívania OZE na výrobu, rozvod, využívanie
daňovej politiky a obchodovanie s energiou z týchto zdrojov.
Európsky parlament a rada EÚ prijali dňa 21.septembra 2001 smernicu 2001/77/ES o podpore
elektricej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu s elektrickou
energiou.
Táto smernica potvrdila prioritu EÚ pre oblasť využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE).
Dôležitosť týchto domácich zdrojov nie je obmedzená len na riešenie energetických problémov
zahrňujúcich bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok energie, ale využívanie týchto zdrojov spĺňa
požiadavku environmentálnej prijateľnosti. Zvýšenie využívania OZE pri výrobe tepla aj elektriny
je jednou zo stratégií ako bojovať proti zmenám klímy a tiež napomáha pri redukcii množstva
produkovaných emisií skleníkových plynov. Je všeobecne známe, že zvýšenie výroby elektriny
z OZE predstavuje významný prvok v balíku opatrení potrebných na dosiahnutie cieľov
7

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CKEP

KT:VI.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

z Kjótskeho protokolu. Navyše OZE hrajú veľkú úlohu v oblasti sociálnej a ekonomickej
súdržnosti, lokálneho a regionálneho rozvoja a nezamestnanosti.
Súčasná legislatíva nerieši problematiku obnoviteľných zdrojov energie komplexne
príslušnou správnou úpravou formou samostatného zákona. Tým nedostatočne motivuje
a podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a bráni aktívnemu trhu, aby realizoval
vyšší potenciál úspor energie cestou využívania OZE.
Legislatívne bariéry sa javia ako hlavné príčiny zaostávania SR vo zvyšovaní podielu výroby
energie z OZE. Podpora výroby energie z OZE, a teda aj z biomasy, bude mať samozrejme
obmedzujúci vplyv na výrobu energie z konvenčných palív.

13.

Predpokladané výstupy : návrh zákona
Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v pôsobnosti MŽP SR.
Rezortná metodika na podporu využívania OZE, vrátane kritérií rešpektujúcich environmentálne,
technické a ekonomické aspekty pre využívanie biomasy geotermálnej, veternej a slnečnej
energie
Projekt výplýva z : Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v pôsobnosti MŽP SR,
OPM – uznesenie č. 77 z 15.7.2004 úloha B 1 – návrh opatrení na podporu využívania OZE.
Úloha je v súlade s predmetným návrhom, písmeno C, bod 4 „Opatrenia na podporu využívania
environmentálnej regulácie OZE v rokoch 2005 – 2006 “
Anotácia projektu :
Vypracovať a predložiť rezortnú metodiku na podporu využívania OZE, vrátane kritérií
rešpektujúcich environmentálne a ekonomické aspekty pre využívanie biomasy, geotermálnej,
veternej a slnečnej energie
Energetická politika si kladie za cieľ zvýšenie podielu využívania OZE na 4 % z primárnych
energetických zdrojov, pričom je potrebné identifikovať aj niektoré problémy v kompetencii
rezortu MŽP, napríklad:
Podľa aktualizovanej energetickej koncepcie SR sa uvažuje o založení cca 20 - 25 tis. ha
plôch pre pestovanie rýchlorastúcich drevín. Podklady budú východiskom pre spracovanie
usmernenia pri zalesňovaní poľnohospodársky nevyužiteľných pôd na produkciu biomasy ako
OZE.
Ďalším dôležitým usmernením bude napríklad predpoklady na lokalizáciu veterných
elektrární vo vzťahu ku návrhu vtáčích území NATURA 2000, ako aj výstavby MVE vo vzťahu
ku záujmom ochrany prírody.

SKLZEÚ

5000+260

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

8

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

Ciele úlohy sú v súlade s požiadavkami a cieľmi TUR obsiahnutými v NSTUR Slovenskej
republiky (ciele 24 až 28). Úloha vyplýva i zo záväzkov SR obsiahnutých v Kjótskom protokole o
znižovaní množstva emisií skleníkových plynov o 8 % v rozmedzí rokov 2008 – 2012 v porovnaní
s rokom 1990. Úloha naväzuje na pripravované zákony o krajinnom plánovaní a
strategickom posudzovaní dokumentov z oblasti energetiky.
Jedným z bodov výstupu úlohy bude návrh priorít na spracovanie projektov financovaných
z fondov EÚ.
Hlavné riešené okruhy:
• stručný prehľad využívania a potenciálu jednotlivých druhov OZE na Slovensku
• štruktúra environmentálnych limitov z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany krajinného
rázu, využívania prírodných zdrojov pri využívaní OZE
• typológia vhodnosti uplatnenia jednotlivých druhov OZE v regiónoch SR
• územný priemet potenciálu a kategorizácia vhodnosti jednotlivých druhov OZE v regiónoch
• zhodnotenie krajiny z hľadiska súčasného stavu zaťaženia a jej potenciálu na optimálne
využívanie jednotlivých druhov OZE
• trhový potenciál OZE
• legislatívne predpoklady využívania OZE na Slovensku
Predpokladané výstupy :
Textová a tabuľková časť, grafický územný priemet potenciálu a vhodnosti jeho využívania pre
jednotlivé druhy OZE v mierke 1 : 500 000 na území Slovenskej republiky.
Databáza pre ISÚ:
Súborná publikácia s informáciami o jednotlivých druhoch OZE. Informačná stránka www
zameraná na OZE na internete (podklad pre zriadenie a spravovanie národného portálu pre OZE).

KRAJINNOEKOLOGICKÉ PLÁNOVANIE
14.

Integrovaný manažment krajiny

SOPK

9000+885

Projekt výplýva z: OPM, požiadavky MŽP SR
Anotácia projektu : Integrovaný manažment krajiny predstavuje komplexnú starostlivosť
o územie. Usmerňuje zmeny vyvolané ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi
požiadavkami spoločnosti. Stanovuje opatrenia pre pravidelnú údržbu krajiny tak, aby sa vyvíjala
harmonicky a aby súčasne zabezpečovala ekonomické a sociálne potreby. Zabezpečuje elimináciu
rizík spôsobených tak prírodnými, ako aj antropickými silami a sanáciu nepriaznivých zmien.
9

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CISK

KT: V/06
U: IX/06

SOPK

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

KT: V/06
U: V/07

SOPK

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

14.1.

Zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia.
Správa o Integrovanej starostlivosti o krajinu – krajinotvorných programoch

14.2.

Súčasť Integrovaného menežmentu krajiny - vypracovávanie krajinnotvorných programov
zameraných na revitalizáciu povodí, obnovu devastovaných území a ochranu biotopov.
Výstupom bude zadefinovanie problémov v krajine SR, ktoré treba riešiť formou krajinotvorných
programov. Ako vzorové budú riešené:
– územie baníckou činnosťou Hornej Nitry,
– územie Trnavskej tabule devastované veľkoplošným poľnohospodárstvom,
– revitalizácia povodia Poiplia – jeho strednej a dolnej časti.
CISK
Integrovaný manažment oblasti Štiavnických vrchov

14.3.

Projekt spracovaný v 2 etapách
- analýzy, syntézy - v 1. etape prác bude spracovaná analýza prvotnej, druhotnej
a terciérnej krajinnej štruktúry, ich syntéza, ktorá bude východiskom pre 2. etapu prác,
- hodnotenie a návrhy - v 2. etape prác bude spracovaná klasifikácia krajiny (ekologická
diferenciácia riešeného územia) a výstupom úlohy bude návrh zásad a režimu
integrovanej starostlivosti o krajinu
CISK
Ochranné pásma CHÚ

14.4.

15.

V súčasnom období vymedzuje chránené územia prírodného bohatstva v SR niekoľko právnych
predpisov Každý z nich sa líši najmä v účele ochrany územia. Určenie ich hraníc je zo staršieho
obdobia, kedy sa do úvahy brali vo zvýšenej miere okrem prírodných podmienok aj politické
aspekty. Prehodnotenie hraníc chránených území prírodného bohatstva v snahe smerujúcej k ich
integrácii má preto racionálny základ.
Pokračovanie prác na integrácii hraníc chránených území prírodného bohatstva v zmysle záverov
prác z roku 2005
CKEP
Krajinnoekologická základňa, druhotná terciálna krajinná štruktúra
Pokračovanie projektu začatého v roku 2005, ktorého hlavným výstupom je zoznam objektov pre
druhotnú a terciárnu krajinnú štruktúru (DKŠ a TKŠ), pre objekty vyjadrované v M 1: 50 000.
Tieto sa mapujú vo forme informačného systému a sú a sú centrálne skladované. Toto mapovanie
je nevyhnutné pre zostavovanie máp krajinnoekologických komplexov potrebných pre
integrovaný prístup ku krajine
Implementácia územných systémov ekologickej stability

CISK

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

KT: VI/06 SOPK
U: XI/06

MŽP–OPaK,
štátna správa
ŽP,
vodohosp.
organizácie

KT: VI/06 SOPK
U: XI/06

MŽP SR,
odborné
organizácie,
štátna
správaŽP,
samospráva

KT:VI.06
XII.06

SOPK

8500+150

MŽP SR,
SAŽP, ŠOP
10

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

Projekt výplýva z: Zákon NR SR č. 543/2002, Zákon NR SR č. 330/1991 v znení zákona
549/2004

•

16.

UŽÍVATEĽ

SR, KÚ ŽP,
OÚ ŽP,
samospráv.
kraje, obce

Anotácia projektu :ÚSES predstavuje najvýznamnejší prostriedok na uplatnenie krajinnoekologických princípov pri riešení biodiverzity a ekologickej stability krajiny a ozelenenia
poľnohospodárskej krajiny. Koncepcia ÚSES na Slovensku sa po roku 1990 stala jedným
z nosných programov koncepcie ekologickej stability ekosystémov v krajine. Projekty GNÚSES
(1992) a RÚSES (1993 - 1994) identifikovali na území Slovenska sieť biocentier a biokoridorov
ako základnú kostru celoplošnej ochrany a biodiverzity v krajine. Tento materiál sa stal jedným
z významných nástrojov pri plánovacích procesoch v krajine a prvky ÚSES sa stali chráneným
krajinným prvkom v zmysle zákona č. 543/2002. Proces v tvorbe a ochrane krajiny priniesol nové
poznatky a názory na tvorbu, význam a uplatnenie ekologickej siete. V procese plánovania
využitia krajiny, pri plánovaní investičných akcií, ale najmä pri pozemkových úpravách, je možná
participácia rezortu MŽP SR pri stvárnení a realizácii ÚSES ako jednej z mála možností
zabezpečenia praktickej realizácie ekostabilizačných opatrení, návrhov sanačných úprav
a rekonštrukcie štruktúry krajiny.
•

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

Uplatnenie krajinno-ekologických princípov při riešení biodiverzity a ekologickém stability krajiny
a ozelenenie poľnohospodárskej krajiny
Zabezpečeni praktickém realizácie ekostabilizačných opatrení, návrhov sanačních úprav a
rekonštrukcie struktury krajiny

Kvantifikácia funkcií lesa vo vzťahu ku kvalite životného prostredia
Anotácia projektu: Úloha nadväzuje na iniciatívnu úlohu v roku 2005 „využitie kvantifikácie
a hodnotenia funkcií lesných ekosystémov v integrovanej starostlivosti o krajinu“
• Optimalizácia využívania funkcií lesov pre ľudské aktivity a pre kvalitu životného
prostredia. Zhodnotenie významu funkcii lesa pre životné prostredie, pri ktorých dôjde
v dôsledku nepredvídaných klimatických a antropických činností k ich zmene alebo
zániku
• Zhodnotenie funkcií lesov vo vzťahu k životnému prostrediu a k ochrane prírody krajiny,
spracovanie návrhu hodnotenia funkcií lesov v jednotlivých územných celkoch.
V priebehu prác sa vyberie jedna lokalita, ktorá bude predmetom podrobného spracovania
vyhodnotenia funkcií lesov v zmysle metodiky Prof. Vyskota a kol.
Predpokladané výstupy:
návrh metodického pokynu
vytvorenie pracovného tímu
osvojenie si pracovného metodického postupu hodnotenia funkcií lesov

CISK

KT:VI.06
U:XII.06

SOPK

2500+200

MŽP SR,
štátna správa
ŽP

11

por.
číslo

17.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Zložky ŽP v mestskej krajine – environmentálny plán mesta

ZODPOV.

TERMÍN

CISK

KT:VI.06
IX.06
U:XII.06

SKLZEÚ

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk
7000+160

KT:VI.06
U:XII.06

SOPK

2200+105

Projekt vyplýva z:
• legislatívy - zákon č. 17/1992 Zb.
- uznesenie vlády č.1112/1999 a č. 978/2001
• národných záväzkov – Aalbourgská charta
• EU – VI.EAP EU pre životné prostredie

GARANT
ZA
MŽP SR

Anotácia úlohy:
Projekt nadväzuje na I. etapu z roku 2005, v ktorej bola spracovaná strategicko-plánovacia
metodika pre vypracovanie Environmentálneho plánu mesta, ktorá prispieva k vytváraniu
európskej politiky pre mestské životné prostredie.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR,
štátna správa,
samospráva,
organizácie
zaoberajúce
sa ochranou
a tvorbou ŽP,
podnikateľsk
á sféra

Tematická stratégia pre mestské životné prostredie
- sa sústreďuje na štyri hlavné oblasti (trvalo udržateľné riadenie miest, trvalo
udržateľná mestská doprava, trvalo udržateľná výstavba a trvalo udržateľné
urbanistické plánovanie), ktoré sú zásadné pre dlhodobú udržateľnosť miest, majú
jasné väzby na hospodárske a sociálne piliere trvalo udržateľného rozvoja a kde je
možné dosiahnuť najvýznamnejší pokrok,
- odporúča riešenie problematiky mestského životného prostredia na úrovni mestských
samospráv pomocou tzv. environmentálneho plánu mesta.
Environmentálny plán mesta (EPM) predstavuje strategický dokument, ktorý obsahuje návrh
cieľov, úloh a procesov, ktoré by mali viesť mesto smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, mal by
pomôcť pri integrovaní súčasných odborov životného prostredia (ochrana vôd, pôdy, ovzdušia,
krajiny, prírody, opatrenia proti hluku, energetická politika...) s relevantnými sektorovými
politikami ako územné plánovanie a doprava. Dôraz musí byť kladený na vypracovanie akčného
programu s konkrétnymi opatreniami a presnými termínmi, určením zodpovednosti, systémom
monitorovania a vyhodnocovaním výsledkov.

18.

Výstup projektu: Vzorový (strategický) environmentálny plán mesta Banská Štiavnica, Levoča,
Trnava, Žilina.
Zhodnotenie krajinnoekologického potenciálu územia VO Javorina pre navrhovanú CKEP
optimalizáciu využívania po zrušení VO (31.12.2006)
II časť - Hodnotiaca a návrhová časť, výstupy.

MŽP SR,
Správa NP,
úrady
životného
12

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

Projekt výplýva z:
Požiadavky MŽP SR, Projekt rozpracovaný v r. 2004, pozastavený v r. 2005 pre plnenie
mimoriadnych úloh v súvislosti s kalamitou vo Vysokých Tatrách

19.

Projekt výplýva z:
Požiadavky MŽP SR, Projekt rozpracovaný v r. 2004, pozastavený v r. 2005 pre plnenie
mimoriadnych úloh v súvislosti s kalamitou vo Vysokých Tatrách
Anotácia projektu:
Projekt má spracované krajinnoekologické analýzy a základné syntézy vrátane stresových javov
a je potrebné dopracovať druhostupňové syntézy a interpretácie vrátane návrhovej časti.
KEP bude prerokovaný s orgánmi verejnej správy na všetkých stupňoch vrátane orgánov
špecializovanej štátnej správy v ŽP, samosprávami a MVO. Bude podkladom pre Správu NP,
orgány špecializovanej štátnej správy v ŽP, VÚC (Úrad PSK, Úrad ŽSK, Úrad BBSK) a obce pri
spracovávaní Programu starostlivosti o CHÚ, ÚPD, programových dokumentov a projektov
pozemkových úprav

UŽÍVATEĽ

prostredia,
KSK, PSK,
BSK a obce
ktorých k.ú.
zasahujú do
územia NP a
OPNP

Anotácia projektu:
VO Javorina bol z dôvodu špeciálneho využitia ako VVP po dlhé roky uzavretou oblasťou, preto
je potrebné, pred jeho prinavrátením civilnej správe, spracovať ekologické hodnotenie územia a
odporučiť kritériá a regulatívy následného využívania.
Projekt má spracované krajinnoekologické analýzy a základné syntézy (úloha PHÚ SAŽP v roku
2004 ) a je potrebné dopracovať interpretácie a optimalizáciu vrátane návrhovej časti.
KEP bude prerokovaný so štátnymi orgánmi, samosprávami a MVO. Bude podkladom pre MŽP
SR, úrady životného prostredia a ostatné orgány štátnej správy, VÚC a obce pri spracovávaní
ÚPD, programových dokumentov a posudzovaní zámerov o využití územia.
Predpokladané výstupy:
 Evaluácia, optimalizácia využívania a funkčná regionalizácia.
 Limity a regulatívy pre rešpektovanie záujmov ochrany prírody a krajiny, využívania
prírodných zdrojov a zosúladenia s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 Prezentačný seminár, CD, Textová časť, mapové výstupy v GIS.
CKEP
KEP vybraného územia s vysokým stupňom ochrany prírody – NP Slovenský raj
II časť - Hodnotiaca a návrhová časť, výstupy.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

KT:VI.06
U:X.06

SOPK

2500+135

MŽP SR,
Správa NP,
úrady
životného
prostredia,
KSK, PSK,
BSK a obce
ktorých k.ú.
zasahujú do
územia NP a
OPNP

Predpokladané výstupy:
13

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ




20.

Evaluácia, propozícia a funkčná regionalizácia.
Limity a regulatívy pre rešpektovanie záujmov zachovania biodiverzity a zosúladenia poslania
NP s princípmi trvalo udržateľného CR.
 Textová časť, mapové výstupy v GIS, fotopríloha
CKEP
Krajinnoekologický plán TANAP II. - Západné Tatry - Roháče
Projekt výplýva z:
Požiadavky MŽP SR, Projekt KEP rozpracovaný pre oblasť regiónu Tatry – TANAP pre oblasť
Vysokých Tatier v r. 2003, Aktualizovaný v r. 2004 - 2005 v súvislosti s kalamitou vo Vysokých
Tatrách. Potrebné je dopracovanie pre Západné Tatry – Roháče celom rozsahu územia TANAP
a jeho OP.

KT:V.06
XII.06
VI.07
U:XII.07

SOPK

6000+300

MŽP SR,
Správa NP,
úrady
životného
prostredia,
PSK, a obce
ktorých k.ú.
zasahujú do
riešeného
územia NP a
OPNP

KT:
VII.06
U: XI.06

SOPK

2000+130

MŽP SR,
Správa NP,
úrady
životného

Anotácia projektu:
KEP z roku 2003 neriešil ucelené územie TANAP, ale len oblasť Vysokých Tatier, aktualizácia
KEP z roku 2005 sa zamerala na riešenie následkov kalamity vo Vysokých Tatrách. Pre
západnú časť priestoru TANAP nie je spracovaná žiadna takáto dokumentácia. Pre zosúladenie a
úplnosť krajinnoekologických podkladov pre túto časť bude spracovaný samostatný KEP so
zameraním na Západné Tatry, k.ú. obcí v OP TANAP západne od územia Vysokých Tatier.
V rámci projektu budú dopracované krajinnoekologické analýzy a základné syntézy pre chýbajúce
časti územia TANAP a budú spracované druhostupňové syntézy a interpretácie vrátane návrhovej
časti.
KEP bude prerokovaný s orgánmi verejnej správy na všetkých stupňoch vrátane orgánov
špecializovanej štátnej správy v ŽP, samosprávami a MVO. Bude podkladom pre Správu NP,
orgány špecializovanej štátnej správy v ŽP, VÚC (Úrad PSK, Úrad ŽSK) a obce pri spracovávaní
Programu starostlivosti o CHÚ, ÚPD, programových dokumentov a projektov pozemkových
úprav.

21.

Predpokladané výstupy:
 Evaluácia, propozícia a funkčná regionalizácia.
 Limity a regulatívy pre rešpektovanie záujmov zachovania biodiverzity a zosúladenia poslania
NP s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
 Textová časť, mapové výstupy v GIS, fotopríloha
CKEP
Krajinnoekologický plán TANAP III. - Belianske Tatry
Projekt výplýva z:
Požiadavky MŽP SR, Projekt KEP rozpracovaný pre oblasť regiónu Tatry – TANAP pre oblasť

14

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

prostredia,
PSK, a obce
ktorých k.ú.
zasahujú do
riešeného
územia NP a
OPNP

Vysokých Tatier v r. 2003, Aktualizovaný v r. 2004 - 2005 v súvislosti s kalamitou vo Vysokých
Tatrách. Potrebné dopracovanie o k.ú. Ždiar v celom rozsahu územia TANAP a jeho OP.
Anotácia projektu:
KEP z roku 2003 neriešil ucelené územie TANAP a jeho OP v jeho východnej časti, aktualizácia
KEP z roku 2005 sa zamerala na riešenie následkov kalamity vo Vysokých Tatrách a časti
východného priestoru TANAP. Pre zosúladenie krajinnoekologických podkladov pre túto časť
bude spracovaný samostatný KEP so zameraním na Belianske Tatry, k.ú. obcí v OP TANAP
východne a severovýchodne od Veľkej Lomnice a obec Ždiar.
V rámci projektu budú dopracované krajinnoekologické analýzy a základné syntézy pre chýbajúce
časti územia TANAP a budú spracované druhostupňové syntézy a interpretácie vrátane návrhovej
časti.
KEP bude prerokovaný s orgánmi verejnej správy na všetkých stupňoch vrátane orgánov
špecializovanej štátnej správy v ŽP, samosprávami a MVO. Bude podkladom pre Správu NP,
orgány špecializovanej štátnej správy v ŽP, VÚC (Úrad PSK) a obce pri spracovávaní Programu
starostlivosti o CHÚ, ÚPD, programových dokumentov a projektov pozemkových úprav
Predpokladané výstupy:
Evaluácia, propozícia a funkčná regionalizácia.
Limity a regulatívy pre rešpektovanie záujmov zachovania biodiverzity a zosúladenia poslania NP
s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
Textová časť, mapové výstupy v GIS, fotopríloha

II.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

BILATERÁLNA - MULTILATERÁLNA SPOLUPRÁCA
22.
Slovensko-maďarská spolupráca
22.1.
Plnenie úloh v rámci Zmiešanej Slovensko.maďarskej komisie pre otázky ŽP a OP
Projekt vyplýva: Z medzivládnej dohody medzi SR a Maďarskom.
Plánu úloh pracovnej skupiny pre hospodárenie s odpadom
Plánu úloh iných prac. skupín
Anotácia projektu:

aktualizácia Atlasu odpadového hospodárstva SR a Maďarska,
 príprava IV.ročníka workshopu „Odpady bez hraníc“
 výmena údajov o BAT

SAŽP

KT:VI.06
XII.06

Komisia

600+100

Komisia, MŽP
SR, MŽPaV
Maďarska,
odborna a
laická
verejnosť SR
+ Maďarska,
podnikateľ.sub
jekty, školy

15

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)



22.2

ZODPOV.

TERMÍN

CKEP

KT:VI.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

aktualizácia www.huskenv.org

Výstupy projektu: Atlas OH (na CD+internetová verzia), aktualizovaná www.
Environmentálne záťaže v povodí Tisy

SKLZEÚ

1200+40

MŽP SR,
SAŽP a
organizácie
rezortu,
KÚŽP,
OÚŽP, VÚC

Projekt vyplýva z :
návrh CKEP nadväzujúci na medzinárodné záväzky SR (Iniciatíva o udržateľnom priestorovom
rozvoji povodia rieky Tisy, podpísaná zainteresovanými krajinami)
Anotácia projektu **: V zmysle Iniciatívy o udržateľnom priestorovom rozvoji povodia rieky
Tisy, podpísanej v Ľubľane 16.9.2003 kompetentnými ministrami Maďarska, Rumunska,
Federácie Srbska a Čiernej hory, Slovenskej republiky a Ukrajiny, sa spracúva cezhraničný
projekt „Trvaloudržateľný rozvoj povodia rieky Tisy“, do spracovania ktorého je zapojená aj
SAŽP na základe vyhranej súťaže vypísanej MVRR SR. Vo väzbe na tento projekt bude
v navrhovanej úlohe v podrobnejšej štruktúre rozpracovaná problematika environmentálnych
záťaží, rizík a ohrození, ktoré sa uplatňujú na riešenom území (územie Košického kraja a častí
Prešovského a Banskobystrického kraja). Pri spracovaní úlohy budú využité údaje, informácie a
výstupy získané v procese spracovania vyššie uvedeného cezhraničného projektu a bude
prehĺbená a doplnená existujúca informačná databáza súvisiaca s touto problematikou aj o údaje
v cezhraničných súvislostiach. Predmetom spracovania úlohy bude:
 identifikácia environmentálny záťaží a potenciálnych rizík a ohrození,
 identifikácia ťažiskových environmentálnych problémov limitujúcich rozvoj územia
s dôrazom na špecifikáciu environmentálnych problémov s cezhraničným vplyvom,
 spracovanie typológie regiónov a zón ohrození a rizík, vymedzenie kritických oblastí,
 analýza stavu a predvídateľného vývoja v oblasti eliminácie environmentálnych záťaží
z hľadiska legislatívnych a koncepčných nástrojov, možností národných finančných zdrojov a
zdrojov EÚ,
 návrh postupu interpretácie výstupu úlohy do environmentálnej regionalizácie SR.
Predpokladané výstupy :
súbor analytických a hodnotiacich máp (na podklade mierky 1:250 000) + textový výstup
ZABEZPEČOVANIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV, Z ČLENSTVA SR V OECD, EEA A ČINNOSTI NFP PRE EEA

23.
23.1.

Európsky dohovor o krajine
Inštitucionálne zabezpečenie, propagácia, spolupráca
Projekt vyplýva z : požiadavky MŽP SR, Európskeho dohovoru o krajine

CEVAP

KT:VI.06
XII.06

SOPK

6000+150

MŽP 400

MŽP SR,
štátna správa,
samospráva,
16

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

odborné
organizácie,
vysoké školy,
verejnosť

Anotácia úlohy:
Ratifikácia EDoK-u v SR vyžaduje naplnenie zásad vyplývajúcich z jeho dikcie, rozpracovanie
opatrení a rozdelenie zodpovednosti. Cieľom je podporiť ochranu, manažment a plánovanie
krajiny a organizovať európsku spoluprácu v tejto oblasti. Vlastná implementácia Dohovoru sa
uskutočňuje prostredníctvom realizácie krajinných koncepcií ako trvalá činnosť. Na uvedené je
potrebné vytvoriť, zaviesť a koordinovať už jestvujúce nástroje zamerané na ochranu, manažment
a plánovanie krajiny. Základom je zosúladenie a vytvorenie legislatívneho prostredia vo väzbe na
pripravovaný zákon o krajinnom plánovaní (resp. zákon o krajine). Nevyhnutná je propagácia
cieľov a priorít EDoK-u smerom k odbornej aj laickej verejnosti a vzájomná výmena skúseností.
Plánované aktivity:
• Participácia na rozpracovaní všeobecných a špecifických opatrení na podmienky SR,
rozdelenie právomocí a kompetencií, konkretizácia činností a účastníkov, účasť v pracovných
komisiách a skupinách.
• Zvyšovanie povedomia o hodnote krajiny - realizácia cez štruktúru Školy obnovy dediny
(transformácia výstupov z odborných štúdií a ich aplikácia smerom k verejnosti).
• Medzinárodná a cezhraničná spolupráca, výmena metodológie, výsledkov výskumných
projektov, vzájomné poskytovanie technickej pomoci a výmena odborníkov v oblasti
problematiky ochrany a tvorby krajiny (najmä na informačné a vzdelávacie účely)
• Informačná kampaň EdoK-u zahŕňa:
− vytvorenie WEB stránky
− vypracovanie brožúr a letákov pre odbornú i laickú verejnosť
− propagačné panely a postery
− spolupráca s MŽP SR pri príprave propagačných relácií venovaných problematike EDoK-u
− tvorba návrhu informačného systému implementácie EDoK
• Vyhľadávanie zdrojov na financovanie parciálnych projektov implementácie EDoK-u.
• Databáza kontaktov partnerov na medzinárodnej úrovni

23.2.

Predpokladané výstupy: vzdelávacie programy, propagačné materiály, výstavné panely a
postery, powerpointové prezentácie, web stránky
CEVAP
Odborné zabezpečenie
Projekt vyplýva z: požiadavky MŽP SR, medzinárodných záväzkov (Európsky dohovor o krajine

KT:VI.06 SOPK
XII.06

8000+140

450

MŽP SR,
štátna správa,
samospráva,
odborné
17

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

Anotácia projektu : V rámci EDoK-u sa rozhodujúcimi javia požiadavky na typológiu krajiny,
krajinné koncepcie, cieľovú kvalitu krajiny, účasť verejnosti a vzdelávanie. Poznanie
a identifikácia jednotlivých krajinných typov umožní posilnenie starostlivosti o rozmanitosť
krajinných typov Slovenska, biodiverzitu krajiny, je nevyhnutným predpokladom strategického
plánovania a účinnej ochrany regionálne špecifického krajinného rázu.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

organizácie,
vysoké školy,
verejnosť

Náplň úlohy :
• Typológia krajiny – definovanie krajinno-historického potenciálu a identifikácia typov krajiny
SR podľa charakteristických znakov prírodného prostredia, využitia zeme a kultúrnohistorických hodnôt na základe metód typologickej a individuálnej regionalizácie na
vybraných segmentoch krajiny (typológia krajiny bude postupne spracovávaná na celom
území SR ako viacročná úloha).
• Metodika hodnotenia krajinno-historického potenciálu (hodnotovo významné vlastnosti
krajiny a historické krajinné štruktúry)
• Participácia verejnosti na identifikácii zvláštnych hodnôt krajiny, definovanie cieľovej kvality
krajiny pre identifikované a vyhodnotené typy, odporúčania pre spôsoby využitia krajiny
a možnosti jej revitalizácie (aplikácia metód a postupov na vybranom území).
• Mapovanie významných krajinných prvkov a historických štruktúr.
• Hodnotenie stupňa zachovalosti a premeny, definícia najviac ohrozených krajinných typov,
faktory ich degradácie, únosnosť územia
• Participácia na tvorbe systému vzdelávania odborníkov a systému vzdelávania
k informovanosti verejnosti
Predpokladané výstupy : mapy, grafy, fotodokumentácia a texty v tlačenej aj digitálnej forme,
powerpointové prezentácie, prednášky, postery
24.

Vyhodnotenie plnenia Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v SR
Programu OSN pre ľudské sídla UN-HABITAT

CISK

KT:II.06 SOPK
U:
10.4.2006

2000+50

MŽP,
prísluš.
ministerstvá

Úloha vyplýva: z uznesenia vlády
Anotácia:
Predmetná úloha je pokračovaním prác na zhodnotení stavu implementácie environmentálnych
požiadaviek vyplývajúcich z Národného akčného plánu rozvoja osídlenia a bývania v SR
s dôrazom na zložky životného prostredia. Konkretizácia opatrení Národného akčného plánu
18

por.
číslo

25.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

rozvoja osídlenia a bývania v SR v rokoch 2002-2005 aktualizáciou databázy globálnych urbánych
indikátorov a kvalitatívnych údajov s dôrazom na ekonomické, sociálne a environmentálne
požiadavky na zložky životného prostredia, z ktorých vyplýva hlavne ochrana krajiny aktívnou
tvorbou sídelného prostredia. Pravidelným monitoringom a vyhodnocovaním výsledkov pri
implementácií Agendy HABITAT, výmenou informácií o výsledkoch monitorovania rozvoja
osídlenia na medzinárodnej úrovni dospieť k návrhu zlepšenia a určenia jednotných podmienok
bývania pre všetkých.
Aganda Habitat je založená na vytváraní legislatívneho, inštitucionálneho a finančného rámca,
ktorý umožní orgánom verejnej správy v spolupráci so súkromným sektorom, mimovládnym
organizáciám a spoločenskými skupinami, aby prispievali k dosiahnutiu hlavných cieľov
predmetnej Agendy Habitat – primeraného bývania a trvalo udržateľného rozvoja ľudských sídiel.
COHEM
Lisabonská stratégia – implementácia Akčného plánu environmentálnych technológií
(ETAP)
Projekt vyplýva z: poverenia Rezortnej koordinačnej skupiny MŽP SR, vychádzajúceho z
medzinárodných záväzkov SR ako členskej krajiny EÚ
Anotácia projektu:
 zastupovanie SR v pracovnej skupine na vysokej úrovni na implementáciu Akčného plánu
environmentálnych technológií (ETAP) zriadenej pri EK;
 príprava a vypracovanie podkladov, správ a návrhov pre potreby predmetnej pracovnej
skupiny a EK;
 príprava stanovísk SR k jednotlivým návrhom pre oblasť environmentálnych technológií;
 koordinácia činnosti v oblasti implementácie ETAP v SR prostredníctvom medzirezortnej
koordinačnej pracovnej skupiny ETAP (zriadenej SAŽP);
 príprava a vypracovanie podkladov, správ a návrhov pre potreby MŽP a Úrad vlády (ÚV) SR;
 práce vyplývajúce zo záverov rokovaní expertnej medzirezortnej pracovnej skupiny pri ÚV
SR pre Lisabonskú stratégiu;
 príprava podkladov pre potreby vytvorenia informačného systému o environmentálnych
technológiách.

TERMÍN

KT:VI.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

SKLZEÚ
SOZŽP

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

1400+70

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR,
vláda SR,
Európska
komisia,
odborná a
laická
verejnosť

Podporné činnosti:
♦ sledovanie databáz environmentálnych technológií, najlepších dostupných techník, BAT,
BREF, BATNEEC, čistejších technológií a iných súvisiacich databáz;
♦ sledovanie činnosti technologických platform a Panelu pre environmentálne technológie pri
EK;
19

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

♦

26.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

sledovanie ďalších súvisiacich iniciatív (zelené verejné obstarávanie, Integrovnaá výrobková
politika - IPP, výkonnostné ciele a i.).

Predpokladané výstupy:
• odborné stanoviská a návrhy pre MŽP SR a Úrad vlády pre potreby implementácie ETAP;
• odborné pripomienky a návrhy pre Európsku Komisiu k ETAP.
• dokumenty z prezentácie zástupcu SR na pôde EK v rámci činnosti pracovnej skupiny pre
ETAP a činnosti tejto skupiny.
Ohniskový bod Bazilejského dohovoru - Spolupráca s Regionálnym centrom Bazilejského COHEM
dohovoru
Projekt vyplýva z: uznesenia vlády SR a nadväzne medzinárodných záväzkov SR voči OSNUNEP ako členskej krajiny Bazilejského dohovoru (BD)
Anotácia projektu:
 Inštitucionálne plnenie záväzkov SR za BD o cezhraničnej preprave nebezpečných odpadov
(NO) a ich zneškodňovaní vyplývajúce z poverenia centra výkonom Ohniskového bodu
Bazilejského dohovoru (OH BD) pre SR a plnenie funkcie kontaktného miesta pre spoluprácu
s Centrom Bazilejského dohovoru (CBD). Pre potreby rezortu MŽP SR zabezpečovanie
informácií o cezhraničnej preprave odpadov (ročný reporting) a o vnútroštátnej preprave NO
(vedenie databáz o cezhraničnej preprave odpadov a vnútroštátnej preprave NO a spracovanie
údajov podľa zadaní).
 Účasť a zastupovanie SR na konferenciách zmluvných strán BD a Technickej pracovnej
skupine (TWG) organizovaných SBD.
 Poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám (CBD, EEA, OECD) a národným
subjektom zameraným na medzinárodný manažment odpadov a otázky súvisiace s
pôsobnosťou Bazilejského dohovoru.
 V rámci subprojektu: spolupráca s RC BD pri plnení záväzkov SR v rámci pôsobnosti CBD v
regióne strednej a východnej Európy (SaVE).
Predpokladané výstupy:
 správa o cezhraničnej preprave NO za rok 2005;
 dokumenty a materiály (správy, vyjadrenia, stanoviská) vyžiadané CBD ad hoc od OB BD,
Sekretariátom BD, resp. TWG pri SBD a inými medzinárodnými environmentálnymi a
ekonomickými intregračnými štruktúrami (EEA, OECD ...) k problematike manažmentu NO;
 výstupy o vnútroštátnej a cezhraničnej preprave odpadov v obvyklom členení;

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

1800+80

OOH MŽP
SR, SIŽP,
KÚ, odborné
organizácie v
SR
zaoberajúce
sa
problematiko
u prepravy
NO,
Sekretariát
Bazilejského
dohovoru
(SBD) Ženeva,
pracovné
skupiny
pôsobiace pri
SBD,
ohniskové
body iných
krajín BD,
CBD,
ETC/WMF
pri EEA,
EUROSTAT,
EK, OECD.
20

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

COHEM

KT:VI.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ



27.

materiály SBD z rokovaní zástupcov OB BD na zasadnutiach konferencií zmluvných strán
BD a TWG;
 dokumenty zo zapájania OB BD do aktivít RC BD.
Plnenie úloh ohniskového bodu Štokholmského dohovoru
Projekt výplýva z: medzinárodných záväzkov (Štokholmský dohovor, Aarhuský protokol),
Nariadenia EPaR 850/2004 o perzistentných organických látkach (POPs) a o zmene smernice
79/117/EHS a pripravovanej právnej úprave, ktorá plne implementuje Nariadenie EPaR 850/2004,
požiadavka MŽP SR.

SOZŽP

4000+160

MŽP SR,
odborná
verejnosť

Gestor projektu za MŽP (sekcia): Sekcia ochrany zložiek životného prostredia (SOZŽP)
Anotácia projektu:
Plnenie úlohy vyplývajúcich z poverenia plniť funkciu Ohniskového bodu Štokholmského
dohovoru a realizácie a plnenia Národného realizačného plánu pre POPs v zmysel uvedených
dohovorov a legislatívy EÚ. Súčasťou plnenia úlohy je:
 vypracovanie metodiky s cieľom prerozdelenia zodpovedností a plnenia čiastkových úloh v
rámci zainteresovaných inštitúcií, za účelom poskytovania informácií a podávania správ v
zmysle požiadaviek Nariadenia EPaR (ES) 850/2004 o POPs ako aj stanovenie termínov
plnenia
 spolupráca s relevantnými inštitúciami pri výmene informácií (CCHLP, ÚKSUP, SHMÚ,
SAŽP, Úrad verejného zdravotníctva, Colné riaditeľstvo SR, Slovenská obchodná inšpekcia,
Slovenská inšpekcia ŽP),
 spolupráca pri implementácií požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia EPaR (ES) 850/2004 o
POPs týkajúcich sa stanovenia cieľov redukcie emisií z POPs, opatrení eliminácie výroby,
uvádzania na trh a používania úmyselne vyrábaných POPs,
 spolupráca pri príprave súhrnných správ o zásobách POPs a prítomnosti dioxínov, furánov a
PCB,
 spolupráca pri vypracovaní vhodných programov a mechanizmov pre pravidelné poskytovanie
porovnateľných údajov monitoringu o prítomnosti dioxínov, furánov a PCB,
 spolupráca pri príprave akčných plánov o opatreniach na identifikáciu, charakterizáciu a
minimalizáciu alebo eliminácie výroby, používania a uvoľňovania POPs a o alternatívach
týchto látok špecifikujúcich riziká,
 účasť na pravidelných zasadnutiach kompetentných autorít, pripomienkovanie materiálov a
ich implementácia v podmienkach Slovenskej republiky.
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

Predpokladané výstupy:


28.

návrh prerozdelenia zodpovedností a plnenia čiastkových úloh v rámci zainteresovaných
inštitúcií, za účelom poskytovania informácií a podávania správ v zmysle požiadaviek
Nariadenia EPaR (ES) 850/2004 o POPs ako aj stanovenie termínov plnenia
 manažment úloh vyplývajúcich z Národneého realizačného plánu pre POPs a nadväzne
Akčného (-ných) plánu.
 spracovanie odborných stanovísk, návrhov a správ pre MZP SR o zásobách POPs a
prítomnosti PCB v jednotlivých zložkách životného prostredia na území SR.
CBD
Implementácia záväzkov vyplývajúcich z Bazilejského dohovoru -

28.1.

Na podporu implementácie Bazilejského dohovoru bolo (nadväzne na návrh prerokovaný na 1.
konferencii zmluvných strán Bazilejského dohovoru v roku 1993) prijaté v roku 1995 rozhodnutie
III/19 (1995) zriaďovať v jednotlivých regiónoch sveta regionálne školiace centrá Bazilejského
dohovoru s úlohou pomáhať rozvojovým krajinám a krajinám s ekonomikami v procese
transformácie a v rámci vlastného regiónu dosiahnuť splnenie cieľov Bazilejského dohovoru
prostredníctvom budovania kapacít pre environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečnými
odpadmi.
Klasifikácia odpadov podľa zoznamov Bazilejského dohovoru - workshop.

CBD

KT:VI.06
IX.06

SOZŽP

200+40

SBD,Krajiny
SaVE, MŽP,
SIŽP, SAŽP

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

500+40

SBD,Krajiny
SaVE, MŽP,
SIŽP, SAŽP

Projekt výplýva z : medzinárodné záväzky. Projekt je súčasťou Plánu činnosti Centra na roky
2005/06.
Anotácia projektu : Cieľom workshopu, usporiadaného pre zástupcov kompetentných orgánov
(Competent Authorities) a ohniskových bodov Bazilejského dohovoru, je diskusia týkajúca sa
klasifikácie odpadov podľa Prílohy VIII (Zoznam A) a Prílohy IX (Zoznam B) Bazilejského
dohovoru a to za účelom harmonizácie implementácie týchto zoznamov. Výsledky workshopu a
nadobudnuté skúsenosti budú publikované a distribuované do ostatných krajín strednej
a východnej Európy.

28.2.

Predpokladané výstupy:
- záverečná správa z workshopu
- návrh odporúčaní na klasifikáciu odpadov v súlade so Zoznamom A a B Bazilejského dohovoru.
Regionálny prístup v oblasti environmentálne vhodného nakladania s odpadovými elektrickými CBD
a elektronickými zariadeniami
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

1000+40

Trust Fond
BD

SBD, Krajiny
SaVE, MŽP,
SIŽP, štát.
správa,SAŽP

Projekt výplýva z *: medzinárodné záväzky. Projekt je súčasťou Plánu činnosti Centra na roky
2005/06.
Anotácia projektu : Základným cieľom navrhovaného projektu je nájsť regionálny prístup
v oblasti environmentálne vhodného nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými
zariadeniami, ktorý sa týka všetkých príslušných spoluúčastníkov v strednej a východnej Európe.
Cieľom projektu je vytvoriť odporúčania pre vlády krajín strednej a východnej Európy. Tieto
odporúčania sa budú týkať vytvorenia systému pre implementáciu záväzkov vyplývajúcich
z Bazilejského dohovoru a ich pristúpenia k EÚ, počas prípravy národnej stratégie a akčného
plánu na zriadenie národného systému v oblasti environmentálne vhodného nakladania s eodpadom.
Výsledky projektu:
 vytvorenie odporúčaní pre regionálny prístup v oblasti environmentálne vhodného nakladania
s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami,
 inventarizácia e-odpadov v CEE regióne (krajiny strednej a východnej Európy),
 identifikácia zdrojov vzniku e-odpadov,
 hodnotenie znečistenia spôsobeného e-odpadmi,
 identifikovanie potrieb na redukciu odpadov,
 vypracovať správu, budúci trend a návod na prevenciu vzniku znečistenia z e-odpadov,
 vytvorenie smernice týkajúcej sa environmentálne vhodného nakladania s odpadovými
elektrickými a elektronickými zariadeniami platnej pre CEE región.

28.3.

Predpokladané výstupy
 smernica týkajúca sa environmentálne vhodného nakladania s odpadovými elektrickými
a elektronickými zariadeniami platnej pre CEE región
 workshop
 záverečná správa z workshopu
 záverečná správa z projektu
Environmentálne vhodné nakladanie v oblasti prioritných odpadových tokov Bazilejského CBD
dohovoru - Odpady zo zdravotníctva
Projekt výplýva z: medzinárodné záväzky. Projekt je súčasťou Plánu činnosti CBD na roky
2005/06.

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

Anotácia projektu **: Na základe analýzy legislatívy v jednotlivých štátoch spadajúcich pod
BCRC Bratislava sa zistilo, že je venovaná nedostatočná pozornosť manažmentu odpadov zo
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CBD

KT:VI.06
IX.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

1000+40

TAIEX

SBD, Krajiny
SaVE, MŽP,
SIŽP, štát.
správa

zdravotníctva.
Cieľom predkladaného projektu je teda analyzovať situáciu v štátoch strednej a východnej Európy,
ktoré spadajú pod BCRC Bratislava a získané informácie poskytnúť ostatným Zmluvným stranám
Bazilejského dohovoru. Súčasťou projektu je vypracovaný dotazník projekt manažérom, ktorého
cieľom by malo byť analyzovanie situácie v oblasti manažmentu odpadov zo zdravotníctva.
Výstupom projektu bude záverečná správa obsahujúca závery a odporúčania a bude hodnotiť
situáciu, stav a skúsenosti v oblasti manažmentu odpadov zo zdravotníctva v zúčastnených
krajinách.

28.4.

Predpokladané výstupy :
 dotazník
 vyhodnotenie dotazníka s odporúčaniami
 pilotný projekt
 - záverečná správa
Prevencia a monitoring ilegálnej prepravy
Workshop zameraný na spoľahlivé a účinné odhalenie, pátranie a súdne stíhanie ilegálnej prepravy
nebezpečných odpadov a ostatných odpadov, určený pre colných úradníkov, pohraničnú stráž,
inšpektorov a políciu.

SOZŽP

Projekt výplýva z: medzinárodné záväzky. Projekt je súčasťou Plánu činnosti Centra na roky
2005/06
Anotácia projektu : Hlavným cieľom je posilnenie dozoru a kontroly cezhraničného pohybu
odpadov a zvýšenie účinnosti inšpekcie a colných úradov, pohraničnej stráže a polície vo všetkých
členských štátoch Bazilejského dohovoru.
Program workshopu bude vychádzať zo smernice vypracovanej Sekretariátom Bazilejského
dohovoru: UNEP/CHW/OEWG/3/INF/19- Školiaci manuál zameraný na presadenie zákonov
implementujúcich Bazilejský dohovor: Smernica pre spoľahlivé a účinné odhalenie, pátranie
a súdne stíhanie ilegálnej prepravy nebezpečných odpadov a ostatných odpadov.
Výsledkom tohto projektu budú vyškolené colné úrady, pohraničná stráž, inšpektori a polícia ako
využiť požadované znalosti v praxi na národnej a regionálnej úrovni.
Predpokladané výstupy:
 workshop
 záverečná správa
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por.
číslo

28.5.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Implementácia Bazilejského protokolu v oblasti zodpovednosti a náhrade škôd - workshop

ZODPOV.

TERMÍN

CBD

KT:III.06

CBD

CEI

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SOZŽP

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk
1000+40

TAIEX

SBD, Krajiny
SaVE, MŽP,
SIŽP, štát.
správa

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

1500+70

TAIEX

Sekretariát
Bazilejského
dohovoru
krajiny
strednej a
východnej
Európy, MŽP
SR, SAŽP

KT:VI.06
KT:

SZPZEU

10800 + 425

Projekt výplýva z : medzinárodné záväzky. Projekt je súčasťou Plánu činnosti CBD na roky
2005/06.
Anotácia projektu : Cieľom workshopu je analýza problémov implementácie Bazilejského
protokolu o zodpovednosti a náhrade škôd (právnych, ekonomických a technických) a analýza
nezhôd v legislatíve EÚ. Hlavným zámerom je ustanovenie základných bodov implementačného
plánu a povzbudiť všetky členské štáty pri implementácii spomínaného protokolu.
Bazilejský protokol o zodpovednosti a náhrade škôd vyplývajúcich z cezhraničného pohybu
nebezpečných odpadov a ich odstraňovania bol prijatý na 5. Konferencii Zmluvných strán
Bazilejského dohovoru 10. decembra 1999. Protokol určuje kto je zodpovedný v prípade
incidentu. Protokol sa zaoberá každou fázou cezhraničného pohybu, od naloženia odpadu na
transport, cez medzinárodný tranzit, import, až po konečné odstránenie.

28.6.

Predpokladané výstupy :
 workshop
 záverečná správa
Vývoj a zriadenie systému riadenia pre oblasť mazacích olejov
Projekt výplýva z *: medzinárodné záväzky. Projekt je súčasťou Plánu činnosti CBD pre roky
2005/06.
Anotácia projektu : Základným cieľom navrhovaného projektu je vývoj a zriadenie národného
integrovaného systému riadenia v oblasti mazacích olejov v Bosne a Hercegovine v súlade s EÚ
predpismi a technickými smernicami Bazilejského dohovoru.
Výsledkom projektu je vytvorenie integrovaných systémov riadenia v oblasti mazacích olejov a
konečným výsledkom by malo byť zníženie environmentálnych vplyvov mazív v krajine.

29.

Predpokladané výstupy:
 vytvorenie integrovaných systémov riadenia v oblasti mazacích olejov
 databáza a katalógy nových a použitých mazacích olejov
 inventarizácia zariadení
 záverečná správa
Zabezpečovanie činností vyplývajúcich z členstva v EEA, pracovných skupinách OECD a
iniciatívy GMES

OECD, EEA,
MŽP SR a
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

XII.06

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

príslušné
rezortné
ministerstvá a
odborné
organizácie,
odborná a
laická
verejnosť

Projekt vyplýva z: členstva SR v EÚ, EEA a OECD
Anotácia projektu:
 Aktívna účasť v MB a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich
z členstva SR v EEA, plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií NRC, zabezpečovanie činnosti
informačných stredísk pre EEA, prevádzka, prebudovávanie EIONET –SR, organizácia
EIONET školení.
 Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich z členstva v pracovných skupinách OECDWorking Group (WG) on Environmental Information and Outlooks a WG on Environmental
Risk Assessment
 Zabezpečovanie povinností vyplývajúce z účasti SR na iniciatíve GMES (GAC - Poradná rada
GMES).
 Tvorba webovej stránky o iniciatíve GMES, jej zámeroch a ealizovaných aktivitách
Predpokladané výstupy:
 aktívna účasť na MB a NFP zasadnutiach
 aktívna účasť na zasadnutiach Poradnej rady GMES
 podkladové materiály za SR v zmysle plánu EEA
 zaslanie údajov v zmysle PDF
 prevádzka EIONET – SR
 aktívna účasť na pracovných skupinách OECD- Working Group (WG) on Environmental
Information and Outlooks a WG on Environmental Riska Assessment.
 podkladové materiály za SR v zmysle požiadaviek OECD za oblasti zastrešované vyššie
uvedenými pracovnými skupinami

PLNENIE POŽIADAVIEK EÚ ZA SR V OBLASTI REPORTINGU A ŠTANDARDIZÁCIE SPRÁV
30.

Plnenie úloh v oblasti poskytovania informácií pre Európsku komisiu
Projekt vyplýva zo: Zmluvy SR o pristúpení do EÚ, NPAA, OPM zo dňa 9. 9. 2004
Anotácia projektu:
Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových povinností,
vyplývajúcich z platnej legislatívy únie. SAŽP je poverená MŽP SR koordináciou prác na
zabezpečení týchto povinností za oblasť ŽP. Súčasťou tejto úlohy je zabezpečovanie účasti na
rokovaniach pracovných výborov a skupín činných v rámci EK v tejto oblasti

CEI

KT:VI.06
KT:
XII.06

SKLZEÚ

9100+510

EK, príslušné
ministerstvá,
príslušné
odborné
organizácie
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por.
číslo

31.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Predpokladané výstupy:
 aktualizované analýzy požiadaviek na predkladanie správ na EK vo väzbe na novoprijatú
legislatívu
 správy predkladané na EK podľa reportingových požiadaviek na rok 2006 (príloha)
 účasť na rokovaniach pracovných výborov a pracovných skupín podľa požiadaviek EK
Materiálové toky v SR - pilotné štúdium dostupnosti štatistických údajov na zostavenie sady
indikátorov využívania zdrojov v SR
Projekt vyplýva z:
 uznesenia OPM zo dňa 17.3.2005 (Návrh na postup prác vo výkazníctve materiálových tokov
v Slovenskej republike)
 prioritných úloh EEA, OECD a EUROSTAT-u na roky 2005-2006
 odporučení Rady OECD o materiálových tokoch a produktivite využívania zdrojov schválené ministrami životného prostredia krajín OECD z 20. apríla 2004, schválených
Radou OECD 21. apríla 2004
 uznesenia OPM zo dňa 17.3.2005 (Návrh na postup prác vo výkazníctve materiálových tokov
v Slovenskej republike)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

CEI

KT: VI.06 SKLZEÚ
U: XII.06

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

2500+100

Iný
zdroj???

Správa
hodnotiaca
štatistické
údaje
z pohľadu ich
využitia
v makroekon
omickej
materiálovej
bilancii

Anotácia projektu:
Environmentálna politika súčasnosti je rámcovaná politikami TUR. Na tomto je založená aj
metodika výkazníctva MT (MFA) ako analytický nástroj na chápanie fungovania fyzickej
základne spoločnosti, výmeny materiálov a energie medzi ekonomikou a okolitým ŽP ako na
národnej tak globálnej úrovni. Na úrovni EÚ problematika MFA 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.
Environmentálneho akčného program (6EAP) EÚ a Stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ
(SDS EU).
Kompozitné indikátory MFA sa začleňujú do súboru EEA "Core Set of Indicators" z čoho pre SR
ako členskú krajinu vyplýva reportingová povinnosť, podobne ako to je aj na úrovni OECD,
pričom problematika pokroku dosiahnutého v oblasti štúdia MF na národnej úrovni sa stáva
predmetom vyhodnocovania (dotazník) - odpočtovaného zástupcami krajín OECD.
Na rok 2006 z uvedeného vyplýva:
 Špecifikácia dostupnosti (v spolupráci so ŠÚ SR a Centrom pro otázky životního prostredí
Univerzity Karlovej v Prahe) štatistických informácií pre zúčtovanie materiálových tokov
v SR na makroekonomickej úrovni a z nich odvodených indikátorov využívania zdrojov na
základe metodológie vyvinutej Eurostatom.
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)



ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

2000+120

Phare
projekt
2003-004995-03-18
Implementá
cia smerníc
o odpade
z elektrický
ch
a elektronic
kých
zariadení
Suma: 400
tis EUR

MŽP SR,
SAŽP, štátna
správa,
Recyklačný
fond,
výrobcovia
elektrozariad
ení
a spracovateli
a
elektroodpad
u

Posúdenie ich kvality a reprezentatívnosti v závislosti od ich postavenia v kompozitnej
makro-ekonomickej materiálovej bilancii (vstup, spotreba, výstup) so zameraním na
materiálové vstupy (domáce materiálové vstupy - vyťažené fosílne palivá a minerály a
vyprodukovaná biomasa). Táto etapa si vyžaduje vyhľadávanie a následnú analýzu domácich
a zahraničných štatistických údajov z oblasti poľnohospodárstva, ťažby nerastných surovín
s následným hodnotením ich dostupnosti, validity, konzistentnosti, kvality a
reprezentatívnosti. Pozornosť bude venovaná aj analýze dostupnosti domácich materiálových
výstupov (emisie do ovzdušia, emisie do vody, skládkované odpady a tzv. rozptýlené disipatívne využitie materiálov napr. používané hnojiva, pesticidy, rozpúšťadla a pod)
využitím štatistických údajov z odpadového hospodárstva, registrov emisií znečisťujúcich
látok do ovzdušia, vôd a pôd. Tieto účty materiálových tokov budú poskytovať dôležitú
údajovú základňu pre odvodenie sady agregovaných environmentálnych indikátorov a
indikátorov TUR.

Predpokladané výstupy:
Správa: Domáce materiálové vstupy v SR za časové obdobie rokov 1990 - 2002, zhodnotenie ich
vývoja a kvality štatistických údajov z pohľadu ich postavenia v makreoekonomickej materiálovej
bilancii a špecifikácia potreby ďalších štatistických údajov (import,export, domáce materiálové
výstupy a pod.) potrebných na zostavenie celkovej materiálovej bilancie MT v SR.

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH
32.

Podpora projektu PHARE "Twinning – Implementácia smerníc o odpade z elektrických COHEM
a elektronických zariadení v SR"
Projekt vyplýva z: požiadavky MŽP SR
Anotácia projektu: Analýza výstupov projektov: Phare EU/95/WAS/29 Waste Recycling Study
dánsky projekt č. 80.3044.01 Hazardous Waste Management in Slovakia a SAŽP - CEI:
Elektronický šrot – výzva pre tretie tisícročie z pohľadu možností ich využitia pri realizácii
projektu.
Technická, organizačná a administratívna podpora PHARE projektu.
Predpokladané výstupy:
•
priebežné správy a záverečná správa z riešenia projektu
•
Podpora twinningového projektu a úhrada nákladov súvisiacich s projektom, ktoré nie sú
oprávnené podľa Phare pravidiel
•
register výrobcov elektrických a elektronických zariadení v rámci informačného systému

KT:I.06
XI.06

SOZŽP

28

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

o elektrických a elektronických zariadeniach a elektroodpadoch
vyškolenie pracovníkov SAŽP v oblasti správneho nahlasovania údajov o elektroodpade pre
potreby EÚ
•
tréningy
zodpovedných pracovníkov výrobcov elektrozariadení a spracovateľov
elektroodpadov pre oblasť nahlasovania údajov z evidencie
CEI
Inštitucionálne a kapacitné posilnenie rezortu - podpora twinningového projektu
UMBRELLA

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

U: VI.06 OEI

5900 +230

Twinning
Project:
Institution.
and
Capacity
Building in
Environm.
Sector
1,16 mil.
EUR

SAŽP, MŽP,
SIŽP, ŠOP
SR, SHMÚ,
EEA

KT:I.06
VI.06

500 + 50

Phare
projekt
2003-004995-03-18
Implementá
cia smerníc
o odpade
z elektrický
ch
a elektronic
kých

MŽP, SAŽP,
pracovníci
štátnej správy
a verejnej
správy, ktorí
plnia úlohy
v oblasti
manažmentu
kontaminovan
ých zariadení

•

33.

Projekt vyplýva z: Členstva v EÚ, OECD a povinnosti plnenia spravodajských povinností
v zmysle medzinárodných záväzkov
Anotácia projektu : Podpora twinningového projektu UMBRELLA

34.

Predpokladané výstupy:
 Podpora twinningového projektu a úhrada nákladov súvisiacich s projektom, ktoré nie sú
oprávnené podľa Phare pravidiel
 Aplikácia pre SK Reportnet
 Elektr. dokumentácia reportingu SR na úrovni EU prístupná v National DR
 www stránka projektu
 Dodané tovary prostredníctvom verejného obstarávania
 Dodané služby prostredníctvom verejného obstarávania
 Vyššie umiestnenie Slovenska v Priority dataflow hodnotení EEA
 Tréningy pre SHMÚ, ŠOP SR, SIŽP na Zdieľaný Env. IS
 Tréningy pre SIŽP a ŠOP SR zamerané na CITES, SEVESO a stav. Poriadok pre IPKZ
 Tréning pre NRC centrá pre používanie vytvoreného systému reportnetu
 Pilotná verzia Zdieľaného environmentálneho informačného systému
Podpora projektu PHARE "Twinning – Inštitucionálne posilnenie v oblasti manažmentu COHEM
kontaminovaných zariadení s obsahom PCB v SR
Projekt vyplýva z: požiadavky MŽP SR
Anotácia projektu: Analýza výstupov projektov: GEF/UNDP/MŽP SR „Počiatočná pomoc
Slovenskej republike pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru
o perzistentných organických látkach (POPs)“2002 – 2003 a projektu MŽP SR „Inventarizácia
zariadení s obsahom PCB - pokračovanie prác“ v roku 2003
Technická, organizačná a administratívna podpora PHARE projektu.

SOZŽP
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

35.

UŽÍVATEĽ

zariadení
Suma: 400
tis EUR

Predpokladané výstupy:
•
záverečná správa z riešenia projektu
•
podpora twinningového projektu a úhrada nákladov súvisiacich s projektom, ktoré nie sú
oprávnené podľa Phare pravidiel
•
3 - dňového workshop - „Analýza súčasného stavu implementácie Smernice Rady 96/59/EC“
pre zainteresované inštitúcie v oblasti manažmentu kontaminovaných zariadení (SAŽP,
COHEM, MŽP SR, SIŽP, OÚ ŽP, SEI) v rozsahu max. 40 účastníkov ,
•
informačný systém kontaminovaných zariadení v podmienkach Slovenskej republiky
•
školenie pre administrátorov SAŽP pre systémové riešenia a údržbu aplikačného
programového vybavenia

III.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽP NET

CEI

KT:
XII.06

SPČ

1290+

SIS 6900

Užívatelia
ŽPNet

CEI

KT:
XII.06

SPČ

2050+

ŠIS 182

MŽP SR,
správcovia
ČMS, SAŽP,
ostatní
užívatelia
vrátane
verejnosti

Projekt výplýva z : požiadavky MŽP - Koncepcie rezortnej časti ŠIS MŽP SR. SAŽP na
základe poverenia MŽP SR zabezpečuje budovanie a prevádzkovanie rezortnej počítačovej siete.
Anotácia projektu :Administrácia sieťových zariadení, administrácia serverov ZPNet,
administrácia dial-up, pripájanie nových lokalít, prestavba sieti splnujúca požiadavky novych
trendov IT

36.

Predpokladané výstupy:
 Nový spôsob pripojenia uzla SSJ LM, uzla SOP SR BB
 Záloha sieťového napájania serverov a sieťových zariadení (výpadok dodávky elektrickej
energie – náhrada motorgenerátor)
 Údaje z monitoringu uzlov
 Sieťové služby na servroch (www, FTP, DNS)
 Nové aktívne sieťové prvky
Informačný systém monitoringu
Projekt vyplýva z:
Úloha vyplýva z Koncepcie RIS. SAŽP je Ministerstvom ŽP SR poverená budovaním a
prevádzkovaním ISM (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).
Anotácia projektu :

30

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

CEI

KT:XII.0 SPČ
6

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

7090+100

EF: 900
(požiadavk
a na
podporu
realizácie
modelu
distribuova
ného
systému)
ŠIS 888

UŽÍVATEĽ

Budovanie distribuovaného, GIS orientovaného informačného systému s cieľom vytvoriť
previazaný celok informačných zdrojov jednotlivých ČMS cez navzájom prepojené WEB servery
•
koordinačná činnosť pri budovaní ISM /porady, konzultácie/
 aktualizácia WEB stránok ISM
 realizácia on-line sprístupnenia údajov z ČMS (analýza, zabezpečovanie a príprava údajov z
monitoringu, vývoj webaplikácií)
 koordinácia aktualizácie a tvorby interaktívnych WEB máp pre ČMS Geologické faktory,
Cudzorodé látky, Biota

37.

Predpokladané výstupy:
 WEB stránka ISM
 WEB mapové aplikácie pre ČMS Geologické faktory, Cudzorodé látky a Biota
Informačný systém o území
Projekt vyplýva z:









Požiadavky MŽP SR na realizáciu Informačného systému o území, v súlade s koncepciou
rezortnej časti ŠIS-u.
Návrhu úloh pre SAŽP na rok 2006 za SOPK MŽP SR (Úloha č.2: Integrovaný manažment
krajiny, úloha č.2.2: Krajinnoekologická základňa druhotná a terciálna krajinná štruktúra,
úloha č.8: Informačný systém o území.).
Projektu Centrálny geografický systém (CGS), schválený v rámci súhrnného materiálu
"Vyhodnotenia realizácie IMK za rok 2003 a návrh ďalšieho postupu", prijatý uznesením
OPM č. 83 z 15. 07. 2004, bod B.1: zabezpečiť realizáciu pilotného projektu CGS/IMK.
Zákona č. 261/1995 Z.z. o Štátnom informačnom systéme.
Koncepcie rezortnej časti ŠIS MŽP SR /RIS MŽP SR / schválená Ministrom ŽP dňa
22.6.1996.
Štatútu MŽP SR
Pokynu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 30. mája 2005 č.3/2005 - 1.7.
Potreby realizácie úloh súvisiacich s pripravovanou smernicou EU súvisiacou s tvorbou tzv.
Národnej infraštruktúry priestorových dát (INSPIRE directive).

Anotácia projektu:
Projekt informačného systému o území (ISÚ) predstavuje dôležitý subsystém Informačného
systému životného prostredia (ISŽP) poskytujúci priestorové (geografické) informácie o zložkách

V zmysle
Koncepcie
RISu:
Ústredné
orgány
štátnej
správy, Úrad
vlády SR,
ministerstvá,
krajské
úrady,
samospráva,
školstvo,
veda a
výskum,
odborné
rezortné i
mimorezort.
organizácie,
mimovládne
organizácie,
nadácie a
združenia,
31

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

(javoch a objektoch) životného prostredia. Zároveň v rámci rezortu životného prostredia
predstavuje praktickú implementáciu v procese tvorby a sprevádzkovania tzv. „národnej
infraštruktuktúry priestorových údajov“ (NIPI) tak ako ju definuje iniciatíva INSPIRE. NIPI
predstavuje právne podloženú platformu s jasne definovaným pravidlami zdieľania a využívanie
priestorových údajov. V súčasnosti predstavuje neúplnú bázu priestorových údajov v podobe
vybudovaného centrálneho údajového skladu a služieb poskytujúcich prístup k týmto údajom. ISU
sa teda primárne orientuje na zabezpečenie prístupu k údajom s priestorovým charakterom. Tieto
údaje boli primárne zhromažďované pre účely plnenia úloh organizácií rezortu životného
prostredia.
V rámci definovaných strategických úloh rezortu životného prostredia je požiadavka na
dobudovanie a sprevádzkovanie ISÚ ako plnohodnotného jadra NIPI za tento rezort. V tejto
súvislosti boli zo strany MŽP SR definované nasledovné požiadavky:
 Transformácia CGS na distribuovaný informačný systém (DGS), jeho napĺňanie údajmi
definovanými v katalógu objektov (KO) MŽP SR.
 Zabezpečiť medzirezortné zdieľanie (prístup k údajom z iných rezortov).
 Spustenie skúšobnej prevádzky distribuovaného modelu ISÚ.
Prototypové riešenie CGS s vybranými údajmi definovanými v KO z oblasti prvotnej krajinnej
štruktúry (PKŠ) však ešte nepredstavuje plne funkčný informačný systém. Aby sa stanovený cieľ
dosiahol, je potrebné okrem zabezpečenia dostatočných finančných a personálnych kapacít,
vytvoriť prostredníctvom organizačných a interných právnych opatrení vhodné prostredie pre
plnohodnotné nasadenie a využívanie systémov tvoriacich túto infraštruktúru

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

komerčný
sektor,
verejnosť, …

Predpokladané výstupy:
 Geografické údaje dostupné z údajového skladu rezortu MŽP SR (47 existujúcich a cca 10
plánovaných)
 Návrh pokynu MŽP SR na realizáciu a prevádzkovanie Centrálneho Geografického Systému
rezortu MŽP SR
 Metodika na transformáciu ISU z modelu centrálneho geografického
systému na
distribuovaný
 Aktualizovaná webstránka projektu implementovaná do Enviroportálu s anglickou mutáciou
 Mapové služby podporujúce OpenGIS špecifikácie (správa existujúcich cca 50 služieb +
vybublikovanie nových služieb)
 Implementácia INSPIRE, účasť na zasadnutiach, stanoviská, + štandardizácia IS
 Skúšobná prevádzka riešenia ISÚ ako distribuovaného systému v rámci dvoch rezortných
organizácií
 Záverečná správa k riešeniu projektu za rok 2006
32

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CEI

KT:

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

2 240 +54

ŠIS 210

MŽP SR,

Návrh postupu prác na ISÚ v r. 2006
Z oblasti užívateľskej a údajovej:
 Prieskum a špecifikácia užívateľských požiadaviek.
 Sprehľadnenie dostupnosti a možností využívania priestorových
informácií.
 Zabezpečenie dostupnosti požadovaných údajov v rámci ich
disponibility.
 Analýza využívania údajov.
 Operatívne úlohy MŽP SR v rámci pracovnej skupiny IMK.
Z oblasti metodickej:
 Spolupráca na tvorbe a harmonizácií katalógu objektov MŽP SR s KO
ZBGIS resp. jeho doplnenie a rozšírenie o požiadavky rezortu MŽP SR.
 Implementácia údajového modelu.
 Návrh aplikačných rozhraní vo väzbe na užívateľské požiadavky.
 Príprava metodiky na transformáciu z modelu centrálneho systému na
distribuovaný.
 Organizačné zabezpečenie prevádzky údajového skladu MŽP SR.
 Implementácia smernice INSPIRE a tvorba infraštruktúry priestorových
informácií v rezorte MŽP SR, účasť na zasadnutiach, stanoviská a
štandardizácia IS.
 Prezentácia aktivít projektu.

38.

Z oblasti technologickej:
 Aktualizácia a rozšírenie údajového skladu rezortu MŽP SR.
 Zabezpečenie prevádzky existujúcej infraštruktúry (Údajový sklad
rezortu ŽP, mapové služby, aktualizácia metainformácií, správa a
aktualizácia webstránok ISU+CGS).
 Vývoj (programovanie) aplikačného rozhrania vo väzbe na užívateľské
požiadavky.
 Implementácia princípov interoperability (harmonizácia mapových
služieb podľa OpenGIS špecifikácií).
 Skúšobná prevádzka riešenia ISÚ ako distribuovaného systému v rámci
dvoch rezortných organizácií.
Informačný systém úradov životného prostredia

SPČ

33

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

XII.06

Špecializova
ná štátna
správa
životného
prostredia,
SAŽP

Projekt vyplýva z: úloha vyplývajúca Koncepcie RIS. SAŽP je poverená budovaním a
prevádzkovaním ISÚŽP (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).
Anotácia projektu :
 Vypracovanie Správy o postupe ISÚŽP za rok 2005 a Plánovaných úloh v r. 2006 pre
Projektovú radu ISÚŽP a ich zverejnenie na http://www.iszp.sk/isuzp
 Koordinácia projektovej rady ISÚŽP /stretnutie Projektovej rady, spolupráca s členmi PR pri
riešení úloh budovania ISÚŽP/
 Koordinácia subsystémov ODPADY, VPLYVY, HAVÁRIE, IPKZ a Voda z pohľadu potrieb
úradov ŽP - sledovanie a zabezpečenie zapracovania legislatívnych zmien a ďalších
požiadaviek ÚŽP do informačných systémov (aplikácia nového Zákona o EIA do
existujúceho IS)
 Rozšírenie subsystému PRÍRODA o moduly pre SIŽP a ŠOP SR – napĺňanie údajov do
centrálnej databázy
 Školenie pre pracovníkov ÚŽP na APV Príroda
 Vzdelávanie pracovníkov ÚŽP v oblasti IT
 GISÚŽP - úprava existujúcich GIS vrstiev pre potreby úradov ŽP (ku každému subsystému 2
vrstvy)
 Vytvorenie elektronických formulárov pre subsystémy ISÚŽP k subsystémom voda, ovzdušie,
odpady a príroda.
 Priebežná aktualizácia stránky ISÚŽP
 Spracovanie analýzy pre riešenie subsystému „Kontrola“ (systém pre koordináciu a
vzájomné plánovanie kontrolnej činnosti ÚŽP a Slovenskej inšpekcie sprístupnený príslušným
inštitúciám cez web rozhranie)

39.

Predpokladané výstupy:
 Správa v textovej forme
 Zápis zo stretnutia PR
 Rozšírené APV Príroda
 Školenie
 GIS vrstvy
 Elektronické formuláre na webstránke
 Analýza
Informačný systém životného prostredia
Databázové aplikácie

CEI

KT:

UŽÍVATEĽ

SPČ
SPČ

4960 +

ŠIS + 500

Internetoví
34

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

XII.06
Projekt vyplýva z:
• Zákon č. 261/1995 Z.z. o Štátnom informačnom systéme
• Koncepcia rezortnej časti ŠIS MŽP SR /RIS MŽP SR / schválená Ministrom ŽP dňa
22.6.1996
• Informačný systém o životnom prostredí
• Zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 543/2002 Z. z., s účinnosť od 1.1.2003 a
jeho § 51 o chránených územiach.
• zabezpečenie prevádzkovej činnosti SAŽP
• potreba riešenia mimoriadnych zhoršení vôd podľa zákona 364/2004 Z.z. o vodách
a o zmene zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zákonov (vodný
zákon)
• Zákon č. 245/2003 o IPKZ, OMP č. 99/2002, smernice č. 96/61/EC o IPPC.ň
• Zákon NR SR č. 391/2000 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a návrhu
nového zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

užívatelia –
verejnosť
MŽP,
rezortné
inštitúcie,
Obvodné
a krajské
úrady ŽP

WP1.
IS PZPH závažných priemyselných havárií (SEVESO) - Update prezentačnej a aplikačnej
logiky, prevádzka aplikačných serverov
Anotácia projektu:
Aplikačné vybavenie tvoria dva programové moduly. 1. Autorizovaný klient - aplikácia ktorá slúži
pre zber a aktualizáciu údajov databázy 4 registrov IS - podnikov, autorizovaných osôb, havárií a
kontrol
2. Klient pre verejnosť - aplikácia ktorá slúži pre publikovanie údajov z databázy registrov IS
Trojvrstvová podniková web aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a IntraWeb
frameworku. Ide o ISAPI aplikáciu prevádzkovanú na IIS serveri umiestnenom na prevádzkovom
serveri s operačným systémom Windows 2003 na strane SAŽP. Aplikácia spolupracuje s
produkčnou databázou ORACLE 9.2 umiestnenom na oddelenom produkčnom serveri na strane
SAŽP.
Plánované práce:
 Implementácia zmien vyplývajúcich z novelizácie zákona o Prevencii závažných
priemyselných havárií č. 261/2002. Programátorské zmeny prezentačnej a aplikačnej
vrstvy autorizovaného klienta a klienta pre verejnosť.
 Monitorovanie a zabezpečovanie prevádzky aplikačných serverov, ktoré zabezpečujú
prístup k centrálnej databáze a spracovávajú požiadavky tenkých klientov
35

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

WP2.
Štátny zoznam chránených stromov - Prevádzka aplikačných serverov
Anotácia projektu :
Aplikácia slúži pre zber a aktualizáciu údajov databázy štátneho zoznamu chránených stromov.
Trojvrstvová podniková WIN32 GUI aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7
a DataSNAP. Tenký klient je inštalovaný na klientských počítačoch. Aplikačné COM servery sú
umiestnené na prevádzkových serveroch s operačným systémom Windows 2003 na strane SAŽP.
Komunikácia medzi tenkým klientom a aplikačným serverom je postavená na TCP/IP protokole a
alternatívne na HTTP protokole. Aplikačné servery komunikujú s produkčnou databázou
ORACLE 9.2 umiestnenou na oddelenom produkčnom serveri na strane SAŽP
Plánované práce:
 Monitorovanie a zabezpečovanie prevádzky aplikačných serverov, ktoré zabezpečujú
prístup k centrálnej databáze a spracovávajú požiadavky tenkých klientov
WP3.
LANBASE-Vedenie evidencie hardvérvových a softvérových zdrojov SAŽP - Update
prezentačnej a aplikačnej logiky, prevádzka aplikačných serverov
Anotácia projektu:
Aplikácia slúži pre evidenciu hardvérových a softvérových zdrojov SAŽP. Trojvrstvová
podniková WIN32 GUI aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a DataSNAP. Tenký
klient je inštalovaný na klientských počítačoch. Aplikačné COM servery sú umiestnené na
prevádzkových serveroch s operačným systémom Windows 2003 na strane SAŽP. Komunikácia
medzi tenkým klientom a aplikačným serverom je postavená na TCP/IP protokole a alternatívne
na HTTP protokole. Aplikačné servery komunikujú s produkčnou databázou ORACLE 9.2
umiestnenou na oddelenom produkčnom serveri na strane SAŽP
Plánované práce:
 Programátorské zmeny aplikačnej logiky systému a prezentačnej vrstvy podľa
požiadaviek odboru Informatiky SAŽP.
 Monitorovanie a zabezpečovanie prevádzky aplikačných serverov, ktoré zabezpečujú
prístup k centrálnej databáze a spracovávajú požiadavky tenkých klientov.
WP4.
MonServiceSAZP- Monitorovanie aplikačných serverov - Upgrade aplikácie
Anotácia projektu:
NT Service pre automatickú notifikáciu činnosti aplikačných serverov spravovaných SAŽP.
Plánované práce:
36

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

- Upgrade softvéru, zmena a doplnenie novej funkcionality
WP5.
MZV-Evidencia mimoriadneho zhoršenia a ohrozenia kvality vôd - prevádzka aplikačných
serverov
Anotácia projektu :
Aplikácia slúži pre zber a evidenciu hlásení výskytu mimoriadnych zhoršení kvality vôd
havarijnými technikmi SIŽP. Trojvrstvová podniková WIN32 GUI aplikácia vyvíjaná pomocou
nástrojov Delphi 7 a DataSNAP. Tenký klient je inštalovaný na klientských počítačoch. Aplikačné
COM servery sú umiestnené na prevádzkových serveroch s operačným systémom Windows 2003
na strane SAŽP. Komunikácia medzi tenkým klientom a aplikačným serverom je postavená na
TCP/IP protokole a alternatívne na HTTP protokole. Aplikačné servery komunikujú s produkčnou
databázou ORACLE 9.2 umiestnenou na oddelenom produkčnom serveri na strane SAŽP.
Plánované práce:
 Monitorovanie a zabezpečovanie prevádzky aplikačných serverov, ktoré zabezpečujú
prístup k centrálnej databáze a spracovávajú požiadavky tenkých klientov.
WP6.
IPKZ-IS Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia – Update prezentačnej a aplikačnej
logiky a prevádzka aplikačných serverov
Anotácia projektu:
Aplikáciaslúži pre zber a aktualizáciu údajov databázy registrov IS. Trojvrstvová podniková web
aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a IntraWeb frameworku. Ide o ISAPI aplikáciu
prevádzkovanú na IIS serveri umiestnenom na prevádzkovom serveri s operačným systémom
Windows 2003 na strane SAŽP. Aplikácia spolupracuje s produkčnou databázou ORACLE 9.2
umiestnenom na oddelenom produkčnom serveri na strane SAŽP.
Plánované práce:
 update existujúcich registrov: register dokumentov, register BREF a BAT,
 naprogramovanie registrov vydaných integrovaných povolení a oprávnených osôb,
 konzultácia ohľadom registra noriem kvality ŽP.
 Monitorovanie a zabezpečovanie prevádzky aplikačných serverov, ktoré zabezpečujú
prístup k centrálnej databáze a spracovávajú požiadavky tenkých klientov.
WP7.
Ceditor, klient číselníkov SAŽP – Update aplikácie
Anotácia projektu:
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Aplikácia pre uchovávanie metadát číselníkov používaných SAŽP. Tenký klient, trojvrstvová web
aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a IntraWeb technológie. Pôjde o ISAPI aplikáciu
prevádzkovanú na IIS serveri umiestnenom na prevádzkovom serveri s operačným systémom
Windows 2003. Aplikácia spolupracuje produkčnou databázou ORACLE 9.2 umiestnenom na
oddelenom produkčnom serveri
Plánované práce:
Vývoj novej verzie postavenej na web platforme a trojvrstvovej architektúre
WP8.
UpdateManager, program na správu updatov programov – Update prevádzka aplikácie
Anotácia projektu :
Program na správu updatov programov, ktoré je potrebné inštalovať klientovi na počítač.
Tenký klient, trojvrstvová web aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a IntraWeb
technológie. Ide o ISAPI aplikáciu prevádzkovanú pomocou IIS servera umiestneného na
prevádzkovom serveri s operačným systémom windows. Aplikácia spolupracuje produkčnou
databázou ORACLE 9.2 umiestnenom na oddelenom produkčnom serveri.
Plánované práce:
Upgrade softvéru, zmena a doplnenie novej funkcionality.
WP9.
SDEmanager, program na údržbu a ladenie ArcSDE aplikačného servera – Update
aplikácie
Anotácia projektu:
Software poskytuje WIN32 GUI ktorý zjednodušuje prácu pri správe a ladení ArcSDE
aplikačného servera a oracle databázy, ktorú aplikačný server využíva.
Dvojvrstvová architektúra klient-server (RDBMS), Databáza-ORACLE9i.
Plánované práce:
Upgrade softvéru, zmena a doplnenie novej funkcionality.
WP10.
BEISS-IS Bazálne environmentálne informácie o sídlach slovenska . Prevádzka aplikačných
serverov.
Anotácia projektu:
BISS predstavuje zjednotenie údajových zdrojov a databáz tvorených nie na báze GIS. Cez
jednotnú územnú identifikáciu sú údaje zaradené do BEISS zobraziteľné v prostredí geografických
informačných systémov. Súčasná základná údajová databáza BEISS obsahuje cca 200 údajov o
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každej obci SR (základné územno-technické informácie o sídlach SR, demografické údaje,
charakteristiky prírodných a environmentálnych podmienok sídiel), užívateľské programové
prostredie so základnými údajmi o všetkých sídlach SR. BEISS umožňuje prácu s údajmi o
obciach (aktualizácia, zoznamy, grafy, databázy) a v súčasnosti používaná verzia slúži ako
údajová databáza len pre úlohy SAŽP. Túto verziu možno považovať zatiaľ len za pracovnú
verziu, ktorá podlieha v súčasnosti procesu verifikácie a aktualizácie. Ťažisko novej koncepcie je
na environmentálnej regionalizácii a vytvorení WEB aplikácie.
Plánované práce:
 Zabezpečovanie prevádzky aplikačného servera.
WP11.
IS OúŽP-Podsystém Príroda – Update a prevádzka aplikačných serverov.
Anotácia projektu:
Softvér pre zber a aktualizáciu všetkých rozhodnutí KUŽP a OUŽP v oblasti ochrany prírody.
Plánované práce:
Aktualizovanie databázoveho klienta. Údržba a aktualizácia dátového modelu. Hromadný update,
údržba dát atd. . Modifikácia bloku zadávania výberových kritérií a modifikácia výstupov podľa
požiadaviek užívateľov.
 Zabezpečovanie prevádzky aplikačných serverov.
 Zabezpečovanie požadovaných zmien v databázovej vrstve.
WP12.
Speleo-Update prezentačnej a aplikačnej logiky, prevádzka aplikačných serverov
Anotácia projektu:
Aplikácia pre zber a aktualizáciu údajov o jaskyniach. Trojvrstvová podniková WIN32 GUI
aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a DataSNAP. Tenký klient je inštalovaný na
klientských počítačoch. Aplikačné COM servery sú umiestnené na prevádzkových serveroch
s operačným systémom Windows 2003 na strane SAŽP. Komunikácia medzi tenkým klientom a
aplikačným serverom je postavená na TCP/IP protokole a alternatívne na HTTP protokole.
Aplikačné servery komunikujú s produkčnou databázou ORACLE 9.2 umiestnenou na oddelenom
produkčnom serveri na strane SAŽP
Plánované práce:
 Programátorské zmeny aplikačnej logiky systému a prezentačnej vrstvy podľa
požiadaviek SMOPaJ a ŠOP SR.
 Modifikácia bloku zadávania výberových kritérií a modifikácia výstupov podľa
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požiadaviek užívateľov.
Zabezpečovanie prevádzky aplikačného servera.
Zabezpečovanie požadovaných zmien v databázovej vrstve.

WP13.
Štátny zoznam chránených území - Prevádzka aplikačných serverov
Anotácia projektu:
Aplikácia slúži pre zber a aktualizáciu údajov databázy štátneho zoznamu chránených území.
Trojvrstvová podniková WIN32 GUI
aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7
a DataSNAP. Tenký klient je inštalovaný na klientských počítačoch. Aplikačné COM servery sú
umiestnené na prevádzkových serveroch s operačným systémom Windows 2003 na strane SAŽP.
Komunikácia medzi tenkým klientom a aplikačným serverom je postavená na TCP/IP protokole a
alternatívne na HTTP protokole. Aplikačné servery komunikujú s produkčnou databázou
ORACLE 9.2 umiestnenou na oddelenom produkčnom serveri na strane SAŽP
Plánované práce:
 Zabezpečovanie prevádzky aplikačných serverov.
WP14.
IS PVŽP-Posudzovania vplyvov na životné prostredie - časť posudzovanie vplyvov
navrhovaných činností (EIA), - Upgrade, prevádzka a údržba
Anotácia projektu :
Aplikácia slúži pre zber a aktualizáciu údajov databázy IS PVŽP časť EIA. Trojvrstvová
podniková WIN32 GUI aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a DataSNAP. Tenký
klient je inštalovaný na klientských počítačoch. Aplikačné COM servery sú umiestnené na
prevádzkových serveroch s operačným systémom Windows 2003 na strane SAŽP. Komunikácia
medzi tenkým klientom a aplikačným serverom je postavená na TCP/IP protokole a alternatívne
na HTTP protokole. Aplikačné servery komunikujú s produkčnou databázou ORACLE 9.2
umiestnenou na oddelenom produkčnom serveri na strane SAŽP
Plánované práce:
 Úprava IS PVPŽ - časť EIA podľa legislatívnych zmien na tento rok.
 Doplnenie modulu užívatelia a systému práv (role).
 Zapracovanie zmien, požiadaviek a rozšírený, požadovaných MZV.
 Vypracovanie návrhu na optimalizáciu IS PVPŽ - časť EIA.
 Monitorovanie a zabezpečovanie prevádzky aplikačných serverov, ktoré zabezpečujú
prístup k centrálnej databáze a spracovávajú požiadavky tenkých klientov.
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WP15.
IS PVŽP-Posudzovania vplyvov na životné prostredie - časť posudzovanie vplyvov
strategických dokumentov (SEA) - Vytvorenie aplikačného softvéru a databázy
Anotácia projektu:
1. Návrh databázovej štruktúry a schémy aplikácie
2. Vytvorenie aplikačného servera IS PVPŽ - časť SEA
3. Vytvorenie klientskej aplikácie IS PVPŽ - časť SEA
Plánovaná technológia DataSnap (MIDAS) Borland Delphi 2005.
Modul pre KÚ a ObU plánovaná technológia ASP.NET Borland Delphi 2005.
Je tu istý predpoklad zlúčenia IS PVPŽ - časť EIA a IS PVPŽ - časť SEA do jedného programu.
Predpokladaná štruktúra programu bude obsahovať:
V IS PVPŽ - časť SEA navrhujeme rozdeliť podľa typu strategického dokumentu do troch
hlavných skupín:
Posudzovanie politík, koncepcií, plánov a programov
Posudzovanie územnoplánovacej dokumentácie
Cezhraničné posudzovanie
WP16.
ZELENÝ SVET - Update aplikácie a prevádzka aplikačných serverov
Anotácia projektu :
Aplikácia slúži pre zber a aktualizáciu údajov databázy projektu výtvarnej tvorivosti Zelený Svet.
Trojvrstvová podniková WIN32 GUI
aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7
a RemOBJECTS frameworku. Tenký klient je inštalovaný na klientských počítačoch. Aplikačné
COM servery sú umiestnené na prevádzkových serveroch s operačným systémom Windows 2003
na strane SAŽP. Komunikácia medzi tenkým klientom a aplikačným serverom je postavená na
TCP/IP protokole a alternatívne na HTTP protokole. Aplikačné servery komunikujú s produkčnou
databázou ORACLE 9.2 umiestnenou na oddelenom produkčnom serveri na strane SAŽP
Plánované práce:
Upgrade softvéru, zmena a doplnenie novej funkcionality, prevádzka softvéru
Predpokladané výstupy:
WP1:
 Aktualizovaná verzia autorizovaného klienta, ktorý slúži pre zber a aktualizáciu
údajov databázy IS PZPH.
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Aktualizovaná verzia klienta pre verejnosť.
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
Aktualizovaná verzia klienta a aplikačného servera programu LANBASE
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
Aktualizovaná verzia služby pre monitorovanie behu aplikačných serverov –
MonServiceSAZP
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
Aktualizovaná verzia registra dokumentov, registrov BREF a BAT IS IPKZ.
Dva nové registre - register vydaných integrovaných povolení a oprávnených osob
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
Aktualizovaná verzia programu Ceditor - v zmysle zmeny starej architektúry
programu na novú 3-vrstvovú architektúru.
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
Aktualizovaná verzia programu UpdateManager pre autorizovaný download nových
verzií klientov
Aktualizovaná verzia programu SDEManager pre správu SDE
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
Aktualizovaná verzia klienta aplikačného serveru.
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
Aktualizovaná verzia klienta a aplikačného servera programu SPELEO pre zber a
aktualizáciu údajov o jaskyniach
Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.


WP13:
 Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
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4310+

ŠIS 900

pracoviská
SAŽP,
rezortné
organizácie
MŽP,
verejnosť

WP14:
 Aktualizovaná verzia klienta a aplikačného servera pre zber a aktualizáciu údajov
databázy IS PVŽP časť EIA
 Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
WP15:
 Nová aplikácia pre zber a aktualizáciu údajov databázy IS PVŽP časť SEA.
WP16:
 Aktualizovaná verzia klienta aplikačného serveru.
 Celoročná spoľahlivá prevádzka aplikačnej časti programového vybavenia.
39.2.

GIS
Projekt výplýva z: Koncepcie RIS a zo štatútu SAŽP. SAŽP je poverená budovaním a
prevázdkovaním ISŽP (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).
Anotácia projektu: Úloha pozostáva zo štyroch pracovných balíkov, v ktorých činnosti
obsiahnuté
zabezpečujú integrovaný geografický informačný systém, počnúc tvorbou
priestorových vrstiev, ich spracovaním, možnosťou zdieľania prostredníctvom ArcSDE
aplikačného servera, cez vytváranie mapových kompozícií, ktoré sa publikujú prostredníctvom
mapových služieb na internete (mapový server ArcIMS), až po analógový výstup mapových
kompozícií na veľkoformátovom plotri.
Pracovné balíky:
1. Klienti ArcInfo, ArcView – úloha zabezpečuje prevádzku kľúčových GIS aplikácií na
SAŽP. Tieto SW produkty sú určené a potrebné na vytváranie, aktualizáciu, vizualizáciu,
analýzu priestorových údajov a vytváranie mapových kompozícií, potrebných k
prevádzke ISŽP.
2. Geodatabázový server ArcSDE – administrácia aplikačného servera ArcSDE, ktorý je
nosným prvkom vytvoreného dátového skladu priestorových údajov SAŽP, ako aj
dátového skladu priestorových údajov rezortných organizácií MŽP. Dátový sklad
priestorových údajov je zároveň súčasťou distribuovaného GIS systému v rámci rezortu
MŽP.
Dátový sklad priestorových údajov slúži ako centrálny sklad priestorových údajov, ktoré
užívatelia môžu on-line prípadne off-line využívať i zo vzdialených pracovísk
prostredníctvom GIS aplikácii ArcView, ArcInfo, ako aj prostredníctvom publikovaných
mapových služieb. Dátový sklad umožňuje poskytovanie a zdieľanie priestorových
údajov užívateľom, na základe definovaných prístupových práv. Vzniká tým adresná
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zodpovednosť za ich využívanie a aktualizáciu. Odstraňuje sa tým problém vzniku
duplicity a následnej neurčitosti ich pôvodu.
3. Mapový Server ArcIMS –prevádzka mapového servera a publikovanie mapových služieb
na atlas.sazp.sk
4. Veľkoformátová tlač – prevádzka veľkoformátového plottra, veľkoformátová tlač
mapových kompozícii a iných podkladov
Predpokladané výstupy:
 priestorové údaje a mapové kompozície
 celoročná spoľahlivá prevádzka funkčného dátového skladu priestorových údajov
 celoročná spoľahlivá prevádzka mapového servera, fungujúce mapové služby a aplikácie
CEI
Enviroportál
Projekt vyplýva z : Zákon č. 261/1995 Z.z. o Štátnom informačnom systéme, Koncepcia
rezortnej časti ŠIS MŽP SR /RIS MŽP SR / schválená Ministrom ŽP dňa 22.6.1996, Informačný
systém o životnom prostredí
Anotácia projektu : Informačný portál o životnom prostredí Enviroportál www.enviroportal.sk je
novou verziou webovej stránky ISŽP (www.iszp.sk).
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:
 Výstupy z nosných subsystémov ISŽP:
• IS monitoringu (ISM)
• IS o území (ISÚ)
• IS o stave (ISS) – správy o stave životného prostredia
• Metainformačný systém
 Výstupy z IS na podporu implementácie zákonov a činností:
• IS EIA pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
• IS PZPH pre prevenciu závažných priemyselných havárií (SEVESO),
• IS IPKZ pre integrované posudzovanie a kontrolu znečistenia,

TERMÍN

KT:
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

SPČ

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

9200 +

ŠIS 390

Internetoví
užívatelia –
verejnosť
MŽP,
rezortné
inštitúcie,
Obvodné
a krajské
úrady ŽP

Hlavné ciele informačného portálu o životnom prostredí www.enviroportal.sk:
 poskytovať autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku
 umožniť ONLINE prístup k databázam tvoreným v rezorte životného prostredia
 informovať o stave životného prostredia na Slovensku
 denne aktualizované spravodajstvo o ŽP na Slovensku a v zahraničí
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CEI

CEI

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

KT:XII.0 SPČ
6

2550 +

ŠIS 300

SaŽP, rezort
MŽP,
užívatelia
Internete a
Intranetu

KT:XII.0 SPČ
6

4190 +

ŠIS 230

MŽP SR,
Špecializova
ná štátna
správa
životného
prostredia,

 zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva
 populárno-náučným prístupom podporovať environmentálnu výchovu
Cieľovou skupinou enviroportálu je verejnosť, ale aj odborníci na životné prostredie a jeho
jednotlivé zložky.

39.4.

Predpokladané výstupy:
 Anglická verzia vybraných častí Enviroportálu
 Celoročná spoľahlivá prevádzka portálu
Prevádzka databáz
Projekt vyplýva z: z Koncepcie RIS a Štatútu SAŽP. SAŽP je poverená budovaním a
prevádzkovaním ISŽP (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).
Anotácia projektu :
Cieľom projektu je zabezpečiť spoľahlivú prevádzku Oracle databáz (ďalej len „databáz“)
prevádzkovaných na OIT, ktorá je základným predpokladom pre činnosť naväzujúcich
informačných systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich uskladnené.
Databázy slúžia ako sklad tematický rôznorodých atribútových a priestorových údajov
vkladaných, editovaných a spracovávaných pracovníkmi SAŽP, rezortných organizácií (ŠOP SR,
SMOPAJ, SHMÚ, SIŽP), KÚŽP, OÚŽP a MŽP SR. Centralizovaným uskladňovaním údajov sú
vytvorené a udržiavané predpoklady pre efektívnejšie zdieľanie a poskytovanie údajov medzi
organizáciami rezortu MŽP SR, mimorezortnými organizáciami alebo pre publikovanie informácií
pre verejnosť.
Náplň prác projektu pozostáva z činností smerujúcich k zabezpečeniu spoľahlivej prevádzky
databáz. Sú to napr.: inštalácia, reinštalácia, obnova, klonovanie a replikácie databáz; aplikovanie
patchov; zálohovanie údajov; správa užívateľských kont; ladenie výkonu; tvorba koncepcie vývoja
databázového vybavenia na OIT, jej testovanie a fyzická realizácia; atď.

39.5.

Predpokladané výstupy:
Celoročná spoľahlivá prevádzka všetkých databáz
Metainformačný systém (MIS)
Projekt výplýva z :
 Pokynu ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 30. mája 2005 – 1.7
 Zákona č. 261/1995 Z.z. o Štátnom informačnom systéme
 Koncepcie rezortnej časti ŠIS MŽP SR /RIS MŽP SR
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)







ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

UŽÍVATEĽ

rezortné
organizácie
ŽP,
verejnosť
v zmysle
Zákona NR
SR č. 205/
2004 Z. z.

Informačného systému o životnom prostredí
Zákona č. 205/ 2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP
Požiadavky I. piliera Aarhuského dohovoru EHK z roku 1998
Plnenie požiadavky smernice EP a Rady 2003/4/ES o prístupe k informáciám o ŽP
Potreby realizácie úloh súvisiacich s iniciatívou INSPIRE

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

40.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

Predpokladané výstupy :
 Celoročná prevádzka internetových aplikácií Metainformačného systému (MIS) a Osobitného
verejne prístupného zoznamu (OVPZ – súčasť MISu)
 Prispôsobená verzia MIS podľa ISO normy 19115 a Dublin Core.
 Anglická jakyková mutácia internetovej aplikácie.
Vedenie databáz a registrov v odpadovom hospodárstve a ich priebežná aktualizácia
•

40.1.

vznik a nakladanie s odpadmi (RISO- pôvodcovia, zariadenia nazhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov)
• obaly (povinné osoby, oprávnené organizácie, vznik a nakladanies obalmi)
• elektrozariadenia a elektroodpad (výrobcovia, spracovávanie hlásení výrobcov)
• posudkári
• 3oprávnené osoby
Informačný systém o odpadoch z elektronických a elektrických zariadení (OEEZ)
Projekt vyplýva z: legislatívy, požiadaviek MŽP SR a medzinárodných záväzkov SR ako

COHEM

KT:VI.06
XII.06

SZŽP

4000+300

MŽP SR,
KÚ, ObÚ,
medzinárodn
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

členskej krajiny EÚ (permanentná úloha)

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

é výkazníctvo
(EÚ, OECD
...), odborná
verejnosť
(domáca,
zahraničná)

Anotácia projektu: Prevádzka informačného systému o elektronických a elektrických zariadení
a odpadoch z nich. Ďalší vývoj informačného systému a zavedenie celoplošného zberu údajov
z oblasti hospodárenia s odpadmi z elektronických a elektrických zariadení v SR v zmysle
povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a plnenia povinností SR v zmysle požiadaviek
medzinárodného výkazníctva. Úloha je nevyhnutná na zabezpečenie sledovania vývoja v oblasti
plnenia limitov zhodnocovania OEEZ vyžadovaných od krajín EÚ v rámci reportingovej
povinnosti pre tento odpad.
Predpokladané výstupy:
 Údaje o elektronických a elektrických zariadeniach a OEEZ v SR za rok 2005 (uvádzanie na
trh a sledovanie plnenia ich miery recyklácie).
 Údaje v zmysle prevádzky registra povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona o
odpadoch.
 Iné dokumenty podľa ad hoc aktivít tejto oblasti.
40.2.

Informačný systém o obaloch

COHEM

KT:X.06 SOZŽP
XII.06

4000+400

MŽP SR, KÚ
ŽP, ObÚ ŽP,
(EÚ, OECD,
EUROSTAT
...), odborná
verejnosť

KT:VI.06
XII.06

3000+260

MŽP SR,
KÚ ObÚ ŽP,
odborne
spôsobilé

Projekt vyplýva z: legislatívy, požiadaviek MŽP SR a medzinárodných záväzkov SR v oblasti
reportingu
Anotácia projektu: Prevádzka informačného systému o obaloch, ako výstupu z riešenia projektu
MATRA. Ďalší vývoj informačného systému a zavedenie celoplošného zberu údajov z oblasti
hospodárenia s obalmi v SR v zmysle povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch a plnenia
povinností SR v zmysle požiadaviek medzinárodného výkazníctva v danej oblasti (reporting pre
EÚ, OECD ...).

40.3.

Predpokladané výstupy:
 Údaje o obaloch v SR za rok 2005 (uvádzanie na trh a sledovanie plnenia miery ich
recyklácie).
 Údaje v zmysle prevádzky registra povinných osôb podľa zákona o obaloch
COHEM
Vedenie registrov osôb oprávnených vydávať odborné posudky a oprávnených osôb
Projekt vyplýva z: legislatívy odpadového hospodárstva SR, požiadaviek MŽP SR a
medzinárodných záväzkov (permanentná úloha)

SOZŽP
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

osoby
Anotácia projektu:
Organizácia činnosti Skúšobnej komisie na overovanie odbornej spôsobilosti (na autorizáciu a
vydávanie odborných posudkov) zriadenej rozhodnutím ministra ŽP č. 44/2004-6.2. a odbornej
prípravy predmetných osôb. Vedenie registrov osôb oprávnených vydávať odborné posudky a
oprávnených osôb v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 v zmysle neskorších predpisov.

40.4.

Predpokladané výstupy:
 osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb podľa vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z.z. ...
 aktuálne registre osôb oprávnených vydávať odborné posudky a oprávnených osôb na
autorizáciu
 materiály z odbornej prípravy odborne spôsobilých osôb
 dokumentácia z organizácie činnosti Skúšobnej komisie atď.
ČMS ODPADY - Vývoja a aplikácia RISO

COHEM

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

6000+

MŽP 3800

MŽP SR,
KÚ, ObÚ,
ŠÚ SR, OSN
(SBC), EÚ,
OECD, EEA,
EUROSTAT

CKEP

KT:VI.06
XII.06

SPČ,
SKLZEÚ

9000+700

EF-návrh
300

MŽP SR,
odborné
organizácie,
verejná
správa,

Projekt vyplýva z: legislatívy odpadového hospodárstva, uznesenia vlády SR, požiadaviek MŽP
SR a medzinárodných záväzkov SR v oblasti reportingu
Anotácia projektu: Pokračovanie úlohy schválenej MŽP SR "AKTUALIZÁCIA ČMS
ODPADY" zameranej na koncepčný rozvoj strediska ČMS "ODPADY" pôsobiaceho v SAŽP,
COHEM Bratislava (inštitucionálna funkcia). Úloha je nevyhnutná na zabezpečenie ďalšieho
technického a programového (aplikačného) rozvoja RISO (softwérového) v rámci v rámci
predmetného ČMS ODPADY a v súlade s kodifikovanými požiadavkami na informačné
zabezpečenie odpadového hospodárstva v SR. Realizáciou funkcie ČMS ODPADY sa
inštitucionálne vytvárajú podmienky pre plnenie reportingových povinností voči EÚ v oblasti
odpadového hospodárstva.

41.

Predpokladané výstupy:
 Aktualizovaná príručka na používanie nového softvéru pri RISO určená pre používateľov
(pracovníci štátnej správy v odpadovom hospodárstve).
 Materiály spracované na vyžiadanie MŽP SR (v rámci manažmentu ČMS).
Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS) – II. etapa
Projekt vyplýva z : požiadavky MŽP SR
Anotácia projektu :

48

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

samospráva

Množstvo údajov o obciach SR v údajových databázach SAŽP potrebuje permanentnú správu a
údržbu. Program BEISS umožňuje priebežné zhromažďovanie a zdieľanie týchto údajov v rámci
SAŽP a za predpokladu web aplikácie (bude spracovaný návrh na kofinancovanie z Envirofondu),
tiež pre organizácie rezortu MŽP SR a spolupracujúce organizácie (KÚŽP, ObÚŽP, samospráva).
BEISS je otvorený systém, založený na jednotnej územnej identifikácii údajov a je možné k nemu
pridávať ďalšie údaje a subsystémy založené na tej istej identifikácii. II. etapa predstavuje
rozšírenie a doplnenie existujúcej databázy a programovej aplikácie o nové údaje, grafické
regionálne prehľady stavu environmentálnej infraštruktúry, aktualizáciu územno-technických
údajov, aktualizácia demografických ukazovateľov zo SODB 2001, aktualizáciu a doplnenie
environmentálnych charakteristík v členení na prírodné, technické a inštitucionálne prvky.
Predpokladané výstupy : Databáza pre tvorbu krajinných plánov - grafické, textové, numerické
výstupy v rôznych formátoch dát (excel, word, dbf, html, pdf, sql) + web aplikácia (za
predpokladu kofinancovania z EF).

IV.
42.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
ENVIROFILM 2006 - XII. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí

CEVAP

KT:III.06
VI.06
XI.06

SPČ

14250+170

CEVAP

KT:
VIII.06
XII.06

SPČ

500+120

Projekt vyplýva z: opatrenia č.16 dokumentu NEAP II Koncepcie environmentálnej výchovy a
vzdelávania v SR, medzinárodných dohovorov o spolupráci (Ecomove International)
Anotácia projektu : Komplexná organizácia súťažnej a nesúťažnej časti festivalu, sprievodných
podujatí pre deti a mládež, celoslovenské a medzinárodné semináre pre odbornú verejnosť,
spolupráca s médiami a zahraničnými festivalmi. Pofestivalové prehliadky v mestách SR.

43.

Predpokladané výstupy : Katalógy filmov, Filmy na DVD v knižniciach SAŽP prístupné
verejnosti
Medzinárodná spolupráca v rámci asociácie ECOMOVE International
Projekt vyplýva z : medzinárodných dohovorov o spolupráci a príprave environmentálnych
festivalov v rámci členstva v asociácii Ecomove International

EF 3500

odborná a
laická
verejnosť,
rezort
životného
prostredia

SAŽP, MŽP
SR, verejnosť

Anotácia projektu: Spoločná organizácia medzinárodného festivalu environmentálnych
festivalov členov asociácie ECOmove 2006, prezentácia festivalu Envirofilmu a propagácia SAŽP
na spoločných podujatiach asociácie Ecomove International. (Ekofilm Česká republika, Okomedia
Nemecko, Green Vision Rusko, Earth Vision Japonsko, Ambiente Portugalsko, Royal Award
Foundation Dánsko).
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por.
číslo

44.
44.1.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Predpokladané výstupy: databáza autorov, nové filmy z festivalu Ecomove
Vzdelávanie zamestnancov MŽP, KÚ ŽP, OÚ ŽP, SIŽP, samospráv
Odborná príprava a overovanie kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich
štátnu správu starostlivosti o životné prostredie

ZODPOV.

TERMÍN

CEVAP

CEVAP

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

KT:VI.06 sekcie MŽP
XII.06

2800+

MŽP 1500

zamestnanci
KÚ ŽP, OÚ
ŽP, SIŽP
a obcí
vykonávajúci
štátnu správu
starostlivosti
o životné
prostredie

KT:VI.06 SOPK
XII.06

2000+160

Projekt vyplýva z legislatívy:
♦ Zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
♦ Vyhláška MŽP SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných
kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné
prostredie
♦ Smernica MŽP SR č. 14/2004 – 1.8. o zabezpečení odborného vzdelávania a skúšky na
získanie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

44.2.

Anotácia projektu : Kompletné organizačné a tematické zabezpečenie odbornej prípravy
a overovania osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu
správu starostlivosti o životné prostredie.
Vzdelávanie zamestnancov ŠOP (krajinárske školenia)

MŽP, ŠOP,
SIŽP

Úloha vyplýva z požiadaviek MŽP, pracovníkov ŠOP – krajinárov k rôznym praktickým úlohám
podľa ich príslušnej agendy.
Anotácia projektu : Úloha vyplýva z požiadaviek pracovníkov ŠOP SR – krajinárov k rôznym
praktickým úlohám podľa ich príslušnej agendy a je zameraná na získanie a doplnenie vedomostí a
zručností potrebných k vykonávaniu práce v súlade so strategickými zámermi a potrebami ŠOP
SR. Súčasne budú doškolení pracovníci SAŽP v predmetných oblastiach ochrany a tvorby krajiny.
Pre školiace moduly budú použité vlastné odborné výstupy zo spracovávaných odborných štúdií
centier SAŽP, ako aj lektorské služby externých subjektov.
Činnosť a výstupy budú v nasledovných okruhoch:
• Návrh vzdelávacieho programu, ktorý stanoví obsah aj formy
• Odborná garancia a lektorovanie jednotlivých oblastí (prednášky, powerpointové prezentácie)
• Organizačné zabezpečenie
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

•

44.3.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

KT:VI.06
XII.06

Sekcie MŽP

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

2800+0

účastníc.
poplatky

Odborná
verejnosť

Návrh rozšírenia programu aj pre ďalšie subjekty verejnej správy (podľa požiadaviek a
aktuálneho stavu legislatívy)

Predpokladané výstupy : vzdelávací program, prednášky, powerpointové prezentácie, databáza
kontaktov
CEVAP
Vzdelávanie odbornej verejnosti
Projekt vyplýva z: požiadaviek a potrieb odbornej verejnosti z oblasti životného prostredi
Anotácia projektu: Komplexné organizačné a tematické zabezpečenie seminárov a školení pre
odbornú verejnosť na základe dopytu a požiadaviek SAŽP, MŽP SR, organizácia konferencií

44.4.

Predpokladané výstupy: semináre, školenia, zborníky,
Vzdelávanie zamestnancov SAŽP

CEVAP

KT:VI.06
XII.06

CEVAP
9 SEV

KT:IX.06
XII.06

CEVAP

IX.06

2300+330

SAŽP

SPČ

1400+150

žiaci,
študenti,
pedagógovia

SPČ

200+20

MŽP , rezort

Projekt vyplýva z: požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14000, politiky kvality
Anotácia projektu : Kompletné organizačné a tematické zabezpečenie vzdelávania zamestnancov
zamerané na získanie a doplnenie vedomostí a zručností potrebných k vykonávaniu práce v súlade
so strategickými záujmami a potrebami SAŽP. Uskutočňuje sa vlastnou organizáciou, alebo
dodávateľským spôsobom, formou kurzov, seminárov a výcvikov

45.

Predpokladané výstupy : školenia, študijné materiály,profesný rast
Neformálne vzdelávanie k trvaloudržateľnému rozvoju - vypracovanie pracovných plánov
začleňovania Koncepcie vzdelávania k TUR do neformálneho vzdelávania
Projekt vyplýva z: požiadavky MŽP
Anotácia projektu : Spracovanie pracovných plánov začleňovania Koncepcie vzdelávania k TUR
( predkladá MŽP SR v spolupráci s SAŽP ) v zmysle Stratégie pre vzdelávanie k TUR ( predkladá
MŠ SR ). Postupná realizácia pracovných plánov na SEV, Zabezpečovanie vzdelávania k TUR
prostredníctvom SEV

46.

Predpokladané výstupy : Koncepcia vzdelávania k TUR, pracovné plány, ponukové listy pre
verejnosť
Rezortná Komisia k vzdelávaniu pre TUR - príprava podkladov

51

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

XII.06

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

ŽP

Projekt vyplýva z: požiadavky MŽP
Anotácia projektu : Vypracovanie podkladov pre rokovania Komisie k vzdelávaniu pre
trvaloudržateľný rozvoj na MŽP SR a ním riadené organizácie

47.

Predpokladané výstupy : Správa zo zasadnutí Komisie
Programy pre významné dni životného prostredia

CEVAP

KT:VI.06
XI.06

SPČ

200+250

MŽP SR,
verejnosť

CEVAP

KT:VI.06
XII.06

SPČ

500+30

MŽP SR, MŠ
SR, školy,
školské
úrady, obce,
mestá, SAŽP

CEVAP
+ 9 SEV

KT:VI.06
XII.06

SPČ

3120+300

MŽP SR,
školy, SAŽP

Projekt vyplýva z: požiadavky MŽP SR
Anotácia projektu : Súbor podujatí organizovaných na MŽP SR pri príležitosti Envirojari, Dňa
Zeme, Svetového dňa mokradí, Svetového dňa vody, Medzinárodného Dňa Dunaja ( Danube day),
Medzinárodného dňa životného prostredia (Deň otvorených dverí). Ide o prezentácie, prednášky,
detské súťaže, workshopy, brožúrky, plagáty, propagáciu.
Konferencia pri príležitosti každoročného stretnutia ministra s podnikateľskou sférou

48.

Predpokladané výstupy: programy, pozvánky, plagáty, informačné letáky
Zelená škola
Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SAŽP
Anotácia projektu : Úlohou projektu je praktická aplikácia medzinárodného programu Eco-Shools,
na Slovensku Zelená škola, ktorý zastrešuje Federation for Environmental Education(FEE).Prínosom
projektu je implementácia programu do výchovných zariadení rôznych stupňov v rámci celého
Slovenska a zapojiť tieto zariadenia do praktickej environmentálnej výchovy a ochrany životného
prostredia.

49.

Predpokladané výstupy : záverečné hodnotenie – certifikácia škôl
Hypericum
Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SAŽP
Anotácia projektu : Úloha celoštátneho významu. Ide o pohybovo - vedomostnú súťaž pre

52

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CEVAP
+ 9 SEV

KT:VI.06
XII.06

KT:
VII.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SPČ

3000+350

4238

MŽP SR, MŠ
SR, MVO
(NGO),
školské
zariadenia,
záujmové
združenia
detí a
mládeže

SPČ

3500+160

žiakov ZŠ druhého stupňa, ktorá bude organizovaná v regiónoch pôsobnosti všetkých SEV SAŽP.
Súťaž Hypericum je aj postupovou súťažou na celoslovenskú vedomostnú súťaž Deti prírode.

50.

Predpokladané výstupy : Propozície, záverečná správa z priebehu akcie
Praktická environmentálna výchova a vzdelávanie
Projekt vyplýva z: Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SAŽP
Anotácia projektu : Úloha medzinárodného a národného významu. Projekt je zameraný na
prípravu a realizáciu environmentálnych táborov, tvorbu metodických materiálov, pomôcok pre
environmentálne vzdelávanie, realizáciu celoslovenských vedomostných environmentálnych
súťaží , prípravu a organizáciu medzinárodného podujatia pre pedagógov a environmentálnych
pracovníkov.

51.

Predpokladané výstupy : realizácia enviromentálnych táborov na SEV Ekocentrum Teplý Vrch –
Drienčanske dobrodružstvo, realizácia štvrtého ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže - Deti
prírode, organizácia a realizácia Veľtrhu environemntálnych výučbových programov – Šiška,
príprava a organizácia workshopov pre pedagogických a výchovných pracovníkov pre TUR na
Slovensku spolu aj s vydaním metodickej príručky, príprava a realizácia tematických kľúčov na
určovanie prírodnín a prírodných javov
CEVAP
Ekopaky
+9 SEV

Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Zák. NR SR č. 529/2002 a Zák. NR SR č.223/2001, Štatútu SAŽP

MŽP SR,
školy, obce,
mestá

Anotácia projektu : Spätné zhodnotenie druhotných surovín je nielen technickou a ekonomickou
záležitosťou, ale tiež novým životným štýlom šetrného uspokojovania materiálnych potrieb,
rozvojom zberovej aktivity obyvateľstva. A práve z toho vychádza aj environmentálny projekt ,
„EKOPAKY“, ktorý je zameraný na zber použitých viacvrstvových obalov všetkého druhu a je
určený pre školské zariadenia rôznych stupňov na celom území Slovenska. V súčasnosti okrem
projektu „EKOPAKY“, nie je na Slovensku cielene celoplošne riešený zber použitých
viacvrstvových nápojových obalov. V rámci tohto projektu plánujeme aj rozšírenie zberu
tenkovrstvových kovových obalov na školách.
Predpokladané výstupy : plagáty, prihlášky, drutná surovina, záverečná správa, ocenenie
53

por.
číslo

52.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

účastníkov
Živá príroda

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

CEVAP
+ 9 SEV

KT:VI.06
XII.06

SPČ

6200+360

KT:VI.06
XI.06

SPČ

500+90

účast.
poplatky

MŽP SR, MŠ
SR, školy,
univerzity

KT:
VII.06

SPČ

1440+250

EK 483

Zdraví i
postihnutí
študenti a
učitelia
základných a
stredných
škôl bežného
typu,
integrovanýc
h škôl,
špeciálnych
škôl,

MŽP SR, MŠ
SR, školy,
školské
úrady, obce,
mestá, SAŽP
, ŠVP

Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SAŽP
Anotácia projektu : Projekt rieši pokračovanie celoslovensky úspešného výchovno-vzdelávacom
projektu, ktorého úlohou je osvojenie si zásad tvorby projektov z hľadiska ochrany a tvorby životného
prostredia ako aj ich praktická realizácia v prospech zlepšenie životného a prírodného prostredia.
Tento projekt bude pokračovať a bude zameraný na zisťovanie kvality vodných ekosystémov .

53.

Predpokladané výstupy : Metodické materiály, pomôcky na odber a určovanie kvality vody, CD,
mapy, záverečné správy
CEVAP
Letná škola ochrany životného prostredia na SEV SAŽP

UŽÍVATEĽ

Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SAŽP
Anotácia projektu: Úloha celoštátneho významu. Ide o program zameraný na šírenie
environmentálnej uvedomelosti, informovanosti a rozšírenie poznatkov o štúdiu na univerzitách
resp. fakultách s environmentálnym a prírodovedným zameraním medzi študentov stredných škôl
resp. začínajúcich študentov v spolupráci s príslušnými Univerzitami na celom Slovensku.

54.

Predpokladané výstupy : informačný materiál, manuál programu
Environmentálna výchova pre postihnutú mládež
Projekt vyplýva z: Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 112/1999, 411/2003, 615/2004,
medzinárodného projektu
Anotácia projektu : Projekt prebieha v spolupráci šiestich európskych krajín (UK, Slovensko,
Poľsko, Lotyšsko, Bulharsko, Taliansko) a zameriava sa na sprostredkovanie efektívneho
environmentálneho vzdelania v teréne pre postihnutých študentov s rôznym typom postihu, ich
integráciu medzi zdravých študentov a pochopenie ich potenciálu v spoločnosti zo strany
ostatných spoluobčanov. Jednotlivé aktivity projektu sú rozvrhnuté na obdobie dvoch rokov a
budú prebiehať v rôznych smeroch. - zlepšiť prístup mladých postihnutých ľudí k efektívnemu
vzdelávaniu k trvalej udržateľnosti.

CEVAP

54

por.
číslo

55.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

Predpokladané výstupy : zlepšiť prístup mladých postihnutých ľudí k efektívnemu vzdelávaniu
k TUR, vyvinúť nové vyučovacie a študijné prístupy pre vzdelávanie k trvalej udržateľnosti pre
mladých ľudí s postihnutím, vybudovať kapacity učiteľov v strediskách environmentálnej výchovy
pre prácu s postihnutými mladými ľuďmi, zvýšiť povedomie zdravých mladých ľudí o potenciáli
postihnutých ľudí ako aktívnych občanov, zlepšiť integráciu postihnutej mládeže do bežných
vyučovacích procesov, zlepšiť odborné školiace/tréningové možnosti v environmentálnej výchove,
ochrane životného prostredia alebo riadení zdrojov pre postihnutú mládež.
CEVAP
Podpora výchovy pre TUR vo Vojvodine

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

pracovníci
stredísk
environmentá
lnej výchovy

KT:VI.06
XII.06

SPČ

600+0

ODA
1950

MŽP SR, MŠ
SR, ZŚ a SŠ

CEVAP

KT:VI.06
XII.06

SPČ

8000+

2904
(EF)

rezort ŽP,
odb. a laická
verejnosť
školy

CEVAP

KT:VI.0
6

SKLZEÚ

1500+

MŽP 1000

št.správa,
samospráva

Projekt vyplýva z: Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
Štatútu SAŽP a kontraktu medzi
Anotácia projektu : Projekt „Podpora vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj vo Vojvodine“ je
zameraný na zvýšenie efektivity a spolupráce škôl a lokálnych komunít v oblasti výchovy pre
trvalo udržateľný rozvoj v multikultúrnom prostredí Vojvodiny. Projekt sa sústreďuje na riešenie
problémov súvisiacich so školskou výchovou pre trvalo udržateľný rozvoj na základných školách
a gymnáziách.

56.

Predpokladané výstupy :
tréning pre riaditeľov a učiteľov zo základných škôl a gymnázií z Vojvodiny v Ekocentre Drieňok
Teplý Vrch a vo Vojvodine, návrh a vydanie environmentálnej príručky v Srbskom jazyku,
pedagogický experiment realizovaný v piatich národnostne zmiešaných školách. Výstupy
využiteľné i v podmienkach SEV SAŽP pre vzdelávanie k TUR
ENVIROMAGAZÍN
Populárno – vedecký dvojmesačník o ochrane a tvorbe ŽP
Projekt vyplýva z : Požiadavka MŽP SR

57.

Predpokladané výstupy:
- 6 riadnych vydaní časopisu
- 2 mimoriadne čísla tematicky zamerané
- elektronická verzia časopisu na www stránke SAŽP
VESTNÍK MŽP SR

55

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

Anotácia projektu : Vestník MŽP SR poskytuje pravidelné informácie MŽP SR o všeobecne
záväzných právnych predpisoch, vnútorných predpisoch, stanoviská, správy.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

XII.06

UŽÍVATEĽ

odb.verejnosť

Predpokladané výstupy : textová forma (6 čísiel) + digitálna (web stránka MŽP a SAŽP + CD)
58.

Konferencia Enviro-i-fórum 2006

CEI

KT:
XII.06

SPČ

CEI

KT: VI.06 SOZŽP
U:XII.06

3350+250

MŽP
SR,
školy,
odborná
a
laická
verejnosť

Projekt vyplýva z:
Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme a Zákona č. 205/2004 Z.Z. o
zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP
Anotácia projektu :
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
 organizačné zabezpečenie konferencie - organizačný výbor
 výber príspevkov, zostavenie programu - programový výbor
 propagačné materiály, vytvorenie web domény
 vyhodnotenie konferencie a vystavenie prezentácií
 zborník príspevkov - na CD

59.

Predpokladané výstupy:
 Organizácia konferencie - organizačné zabezpečenie (organizačný výbor)
 Program konferencie - výber príspevkov, zostavenie programu (programový výbor)
 Zborník príspevkov na CD
 Propagačné materiály
 webstránka EiF
Konferencia o zdraví pre strednú a východnú Európu - Central and Eastern European
Environment and Health Conference
Projekt vyplýva z:
 Uznesenia vlády SR č. 815/2000 k návrhu aktualizovaného Akčného plánu pre životné
prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky II,
 Informácie pre ministra ŽP SR ku Konferencii o environmentálnom zdraví pre strednú
a východnú Európu - Central and Eastern European Environment and Health Conference,
 Uznesenia gremiálnej porady ministra zdravotníctva SR k Návrhu na usporiadanie “Central

3250+270

EPA
2377,5

Odborná
verejnosť,
študenti VŠ

USA
sponzori
833,398
ÚVZ SR
53,805
56

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)




ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

and Eastern European Environment and Health Conference”, Bratislava, jeseň 2006,
zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií o
životnom prostredí

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

RÚVZ BB
53,805
SZU
62,681

Anotácia projektu:
Zorganizovanie konferencie, zameranej na podporu spolupráce medzi technickými inžiniermi,
toxikológmi, akademickými a vedeckými odborníkmi, ako aj študentmi v oblasti
environmentálneho zdravia z USA a krajín strednej a východnej Európy, s cieľom poskytnúť
vhodnú platformu pre odborné diskusie a rozširovanie vedeckých poznatkov, podporiť vzájomné
diskusie na zlepšenie metód pre hodnotenie expozície z pôsobenia chemických látok s dôrazom na
biomarkery, integrované metódy a na včasné predikovanie dávok, venovať pozornosť špecifickým,
nepriaznivým vplyvom na ľudské zdravie, hlavne na vývoj a reprodukciu jedinca vystavenému
pôsobeniu chemických látok zo skládok, znečistených príp. sanačných území a preskúmať pokrok
dosiahnutý v poslednom období v nových technológiách, používaných nástrojoch a technikách
v oblasti manažmentu rizík.
V spolupráci s US EPA, ÚVZ SR, RÚVZ BB, SZU v septembri 2006 pod záštitou MŽP SR a MZ
SR

EÚ
380,410
Súkromný

sektor
246,953

Predpokladané výstupy:
www stránka, cirkulár, CD zborník, konferencia

BUDOVANIE A ČINNOSŤ STREDÍSK ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY /SEV/
60.
60.1.

SEV GEOPARK BANSKÁ ŠTIAVNICA
Environmentálna výchova v SEV Geopark Banská Štiavnica
Poskytovanie služieb v oblasti environmentálnej výchovy vo väzbe na projekt Geopark.
Projekt výplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Geopark
Gestor projektu za MŽP (sekcia) : Odbor pre styk s verejnosťou

SEV B.Š.

KT:VI.06
XII.06

SPČ
SOPK

960+60

MŽP SR,
MŠ SR,
školy,
školské
úrady, obce,
mestá

Anotácia projektu : Hlavnou činnosťou SEV Geopark je environmentálna výchova a
rozširovanie environmentálneho povedomia u širokej a odbornej verejnosti.
Služby v oblasti environmentálnej výchovy v nadväznosti na projekt Geopark Banská Štiavnica –
prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva pre rôzne cieľové skupiny (exkurzie, metodické dni,
57

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

animačné programy).

60.2.

Predpokladané výstupy :Celkovým očakávaným prínosom v roku 2006 je zvýšenie príjmovej
základne SEV Geopark. Jednotlivé výstupy:8 jednodňových exkurzií pre rôzne cieľové skupiny,10
animačných programov v oblasti environmentálnej výchovy.
SEV B.Š.
Realizácia environmentálnych aktivít

KT:VI.06
XII.06

SPČ

2120+100

MŽP SR,
MŠ SR,
školy,
školské
úrady, obce,
mestá

SEV B.Š.

KT:VI.06
XII.06

SPČ

1280+60

MŽP SR,
MŠ SR,
školy,
školské
úrady, obce,
mestá

SEV PD

KT:VI.06
XII.06

SPČ

700+75

ZŠ, SŠ, MŠ
SR, MŽP
SR, SAŽP,
verejnosť

Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Geopark
Anotácia projektu : Realizácia projektov a tým aj zabezpečovanie osvety v oblasti
environmentálnej výchovy riadených z CEVAV Banská Bystrica, ŠIŠKA - veľtrh
environmentálnych programov, Zelená škola.
Príprava, realizovanie a rozšírenie regionálneho animačného programu Jar pod Sitnom pre nové
trhové segmenty.

60.3.

Predpokladané výstupy : 4 trojdňové animačné programy,20 jednodňových metodické dní pre
učiteľov, získanie nových zákazníkov v tejto oblasti
Tradičné remeslá a formy hospodárenia v širšom regióne (Banská Štiavnica, Sebechleby).
Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Geopark
Anotácia projektu: Hlavnou činnosťou SEV Geopark je environmentálna výchova na princípoch
trvalo udržateľného rozvoja s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia širokej a
odbornej verejnosti. Formou environmentálnych aktivít budú prezentované formy a spôsoby
pôvodného tradičného hospodárenia v týchto lokalitách.

61.
61.1.

Predpokladané výstupy :
ukážky, remeslá , príprava zámeru expozície v prírode , prednášky
Environmentálna výchova v SEV Prievidza
Praktická environmentálna výchova v SEV Prievidza
Potulky po Hornej Nitre.
Projekt vyplýva z: NEAP II, Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety uznesenie vlády SR č. 846/97 a Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

tzv. projekt Milénium
Anotácia projektu: Projekt Potulky po Hornej Nitre zastrešuje čiastkové činnosti súvisiace
so zlepšovaním zázemia pre environmentálnu výchovu v okrese Prievidza. Cieľom projektu je
vytvoriť stabilnú ponuku exkurzií s prírodovednou náplňou v prírodnom prostredí okresu
Prievidza, ktoré vhodne dopĺňajú a podporujú praktickú zložku environmentálnej výchovy na
školách a v mimoškolských záujmových zoskupeniach. Projekt napomáha zvyšovaniu
environmentálneho povedomia u žiakov a pedagógov. Realizácia exkurzií orientuje pozornosť na
propagáciu a praktické zavádzanie trvalo udržateľného života na regionálnej úrovni.

61.2.

Predpokladané výstupy : príprava a realizácia exkurzií v Hornonitrianskom regióne, príprava
a realizácia programu a táborov Hornonitrianske hory-doly
SEV PD
Životné prostredie hornej Nitry (cyklus prednášok) . Sviatky životného prostredia

KT:VI.06
XII.06

SPČ

700+75

KT:III.06
U:V.06

SPČ

650+30

MŠ, ZŠ, SŠ,
MŠ SR,
MŽP SR,
SAŽP,
verejnosť

Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, Koncepcie rozvoja
výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, tzv. projekt Milénium
Anotácia projektu: Cieľom projektu realizácia praktickej environmentálnej výchovy v SEV
SAŽP Prievidza je zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti prostredníctvom
environmentálnych výučbových programov, prednášok a podujatí. Cieľom je sprostredkovať
informácie a realizovať výchovu k TUR zážitkovou formou a prostredníctvom tvorivých aktivít.

62.
62.1.

Predpokladané výstupy : Životné prostredie hornej Nitry (cyklus prednášok), nadstavba
environmentálnej výchovy v SEV Prievidza, významné dni životného prostredia
Environmentálna výchova v SEV Košice
Praktická environmentálna výchova v SEV Košice
SEV KE
Environmentálna olympiáda základných škôl mesta Košice
Projekt vyplýva z : Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia),štatútu SEV Košice
Anotácia projektu : Úloha spadá do oblasti prípravy a realizácie environmentálnej výchovy
žiakov základných škôl a je zároveň spätnou väzbou činnosti strediska environmentálnej výchovy
v Košiciach. Realizuje sa v troch kolách. Prvé kolo sa realizuje prostredníctvom spracovania
projektu na vyhlásenú tému. Druhé kolo prebieha formou písomného testu, v ktorom sú otázky

10 (Kosit
a.s.)

Základné
školy,
Magistrát
mesta
Košice,
Kosit a.s.,
SAŽP
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

SEV KE

KT:VI.06
U:VII.06

SEV KE

SEV KE

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SPČ

800+50

EF-návrh
(zlúčený
projekt
EV)

MŽP SR,
ZŠ, SŠ,
Magistrát
mesta,

KT:II.06
IV.06
VII.06

SPČ

600+35

ZŠ, SŠ, VŠ,
Magistrát
mesta,
ObÚŽP

KT:
VII.06
U:VIII.06

SPČ

600+40

ZŠ, SŠ, VŠ,
Magistrát
mesta,
ObÚŽP

z ekológie, biológie, ale i zemepisu. Tretie kolo sa realizuje písomnou i ústnou formou, pri ktorej
žiaci určujú dreviny, rastliny, minerály a tiež separujú odpady.

62.2.

Predpokladané výstupy : zvýšenie vedomostnej úrovne, záverečné hodnotenie, správa
Environmentálne programy nielen do školských lavíc.
Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia),štatútu SEV Košice
Anotácia projektu : Environmentálne programy sa realizujú na školách, alebo prostredníctvom
jednodňových pobytov v prírode. Programy sú zostavované podľa požiadaviek objednávateľa a
pozostávajú z odborného výkladu, názorných pokusov na pochopenie jednotlivých javov,
premietania filmu, alebo pohybových aktivít v prípade programov v prírode. Žiadanými
programami sa stali tvorivé dielne, ktoré sú zamerané na zlepšovanie praktických zručností,
prostredníctvom práce s odpadovým a prírodným materiálov.

62.3.

Predpokladané výstupy: prezentačné CD
Programy pre významné dni životného prostredia
Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia),štatútu SEV Košice
Anotácia projektu : Súbor podujatí organizovaných na SEV pri príležitosti Dňa zeme, Sv. Dňa
mokradí, Sv. Dňa vody apod. Podujatia sa realizujú prostredníctvom zaujímavých aktivít
napríklad: organizovanie biomonitoringu vody na školách, prednášok, besied, súťažno –
vedomostných hier a aktivít pre deti, výstav detských výtvarných prác.

62.4.

Predpokladané výstupy: organizácia podujatí
Letné environmentálne tábory
Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia),štatútu SEV Košice
Anotácia projektu : Letné detské environmentálne tábory realizované pre mládež rôznej vekovej
kategórie. Cieľom tábora je vytvoriť deťom také prostredie, v ktorom by mohli zmysluplne tráviť
čas počas letných prázdnin a prostredníctvom zaujímavých aktivít rozvíjať ich tvorivosť, praktickú
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

SEV KE

KT:VI.06
XI.06

KT:IX.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SPČ

400+20

Phare
650

MŽP SR,
SAŽP,
Užhorodská
národná
univerzita

SPČ

200+5

zručnosť ale i vzťah k prírode.

62.5.

Predpokladané výstupy: tábory, praktická výuka
Prihraničný program osvety v životnom prostredí
Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia),štatútu SEV Košice
Anotácia projektu : Cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia v príhraničnom
území, nadviazanie kontaktov v oblasti environmentálnej výchovy a príprava a odskúšanie
postupov pre implementáciu procesov environmentálnej výchovy v príhraničnom území aj na
ukrajinskej strane hranice (príprava pre väčší projekt Interreg IIIA). Projekt je zameraný na deti,
študentov, dospelých a na aktérov environmentálnej výchovy.

63.
63.1.

Predpokladané výstupy:
 Programy v školách počas školského roka
 workshop pre školy a pre širokú verejnosť
 Eko-tábor na Regetovke pre mládež
 tvorba metodickej príručky „Environmentálne programy v praxi“
Environmentálna výchova v SEV Žilina
Praktická environmentálna výchova v SEV Žilina
Historické súvislosti súčasného stavu životného prostredia miest v Slovensko – českej SEV ZA
prihraničnej oblasti

ZŠ

Projekt vyplýva z: Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Žilina
Anotácia projektu : Žiaci a študenti získavajú údaje o historickom vývoji územia mesta od
obdobia pred trvalým osídlením územia človekom, až po súčasnosť, vrátane informácií o tom, do
akej miery menil človek životné prostredie mesta po stáročia. Výsledkom bude súbor máp
znázorňujúci vývoj a využívanie územia miest Slovensko- českej prihraničnej oblasti. Tímovou
projektovou prácou a interpretáciou výsledkov vznikne podkladový materiál pre prezentáciu na
verejnosti ale aj výuková pomôcka pre školy. Okrem vypracovávania otázok sa uskutoční 3 dňové
stretnutie víťazných tímov na SEV mimo mestského typu, ktoré bude spojené s praktickými
ukážkami terénneho prieskumu, diskusiami a besedami s odborníkmi ale aj zaujímavým
doplnkovým programom. Predkladaný projekt je inovatívnym pre mestá i jeho obyvateľov. Mimo
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

výchovne vzdelávacieho dopadu samotného projektu je plánované použiť jeho výstupy pre
realizáciu už navrhovaných aktivít predkladateľa i škôl so zameraním na životné prostredie,
spoločné kultúrne a historické tradície.

63.2.

Predpokladané výstupy: Metodický materiál, plagát, využitie kapacít SEV mimo mestského
typu, záverečná správa, cezhraničná spolupráca, aktivity zamerané na ochranu a tvorbu životného
prostredia v mestách.
SEV ZA
Realizácia programov environmentálnej výchovy

KT:VI.06
XII.06

SPČ

700+5

KT:III.06
V.06

SPČ

200+5

Žiaci,
študenti,
pedagógovia,
odborní
pracovníci,
verejnosť,
OÚ, KÚ,
MŽP

Projekt vyplýva z : Národný environmentálny akčný program II.SR (NEAP II.), schváleného
uznesením vlády SR č.112 zo dňa 16.decembra 1999, ktorý v Sektore I ukladá v cieli 1dobudovanie systému environmentálnej výchovy, štatútu SEV Žilina
Anotácia projektu : Cieľom realizácie výučbových programov je zvyšovanie environmentálneho
povedomia verejnosti predovšetkým žiakov a študentov. Vo výučbe sa orientujeme na
problematiku, ktorá súvisí s ekológiou krajiny, ochranou prírody, analyzujeme ohrozenie
jednotlivých ekosystémov s dôrazom na racionálne využívanie a obhospodarovanie.
V bezprostrednom kontakte s prírodou prebúdzame u žiakov vnútornú motiváciu k ochrane
prírody, k poznávaniu a hrdosti na vlastný región a jeho kultúrne tradície.

63.3.

Predpokladané výstupy:
 Príprava podujatí – súťaže, vzdelávanie, workshopy, letné tábory, spolupráca na podujatiach.
 Spracovanie výstupov z podujatí (medializácia, interné publikácie, prezentácia aktivít SEV
SAŽP Žilina),
 Krajské kolá biologickej olympiády
Dni životného prostredia v regióne

SEV ZA

3 (MsÚ)

ZŠ

Projekt vyplýva z: Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Žilina
Anotácia projektu : Ekovýchovný projekt pre základné a stredné školy, zameraný na zvyšovanie
environmentálneho povedomia obyvateľstva prostredníctvom prezentácie rôznych aktivít
zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia v regióne. Našim cieľom je rozvíjať u žiaka
sociálne, etické a estetické city, naučiť ho vnímať krásu v prírode a viesť ho k skromnosti
v materiálnej potrebe.
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por.
číslo

63.4.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

Predpokladané výstupy: CD, záverečná správa, fotografický materiál, spolupráca
s mimovládnymi organizáciami, zvyšovanie environmentálneho povedomia
Začlenenie Stratégie pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju do vzdelávacieho procesu SEV ZA
na stredných školách

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

KT:IV.06
VI.06

SPČ

200+2

SŠ

SEV

KT:
VII.06
XII.06

SPČ

500+50

SAŽP, ZŠ
, SŠ, VŠ
v regióne
Prešov,
Bardejov,
pedagogický
pracovníci,
metodické
centrá

SEV

KT:
VII.06

SPČ

1000+100

SAŽP, ZŠ
, SŠ,
63

Projekt vyplýva z: harmonogramu plnenia Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na
roky 2005 – 2010, Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Žilina
Anotácia projektu : Korešpondenčný seminár bude mať 5 kôl, ktoré budú zasielané študentom na
školu v priebehu školského roka, príp. priamo na e-mailové schránky študentov.
Zámerom je zvýšiť schopnosť študentov vnímať štátnu environmentálnu politiku a
environmentálnu politiku EU a zvýšiť úroveň environmentálnej osvety v regióne pre zabezpečenie
trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň chceme nastolením konkrétnych problémov viesť študentov
k samostatnému logickému mysleniu.
Predpokladané výstupy: metodický materiál, záverečná správa, plagát, CD, korešpondenčný
seminár o trvalo udržateľnom rozvoji, začlenenie Stratégie pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému
rozvoju do vzdelávacieho procesu na stredných školách, korešpondenčný seminár o trvalo
udržateľnom rozvoji

Environmentálna výchova v SEV Prešov a Regetovka
64.
64.1.

Praktická environmentálna výchova v SEV Prešov a Regetovka
Vzdelávanie pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy
Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Prešov, SEV Regetovka
Anotácia projektu : Nadviazať na začatý proces vzdelávania pedagogických pracovníkov
základných a stredných škôl. Formou seminárov, prednášok, prezentácií a workshopov sa počas
roka stretávať s učiteľmi jednak na jednotlivých školách a jednak priamo na pracovisku SEV
Prešov ako aj na SEV Regetovka a šíriť nové výchovné a vzdelávacie formy a prístupy ochrany
a tvorby životného prostredia.

64.2.

Predpokladané výstupy: prezentačné CD, semináre, workshopy
Koordinácia environmentálnej výchovy pre deti MŠ, ZŠ a SŠ
Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

XII.06

požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Prešov, SEV Regetovka

Predpokladané výstupy : realizácia environmentálnych programov na školách, prezentačné CD
Škola v prírode

UŽÍVATEĽ

v regióne
Prešov,
Bardejov,
metodické
centrá

Anotácia projektu : Manažovanie environmentálnej výchovy na MŠ, ZŠ a SŠ zvyšovaním
motivácie na školách. Environmentálna výchova detí zážitkovou formou s efektívnou
komunikáciou s využitím SEV Regetovka.

64.3.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

SEV

KT:
VII.06
X.06

SPČ

2700+250

SEV

KT:
VII.06
XII.06

SPČ

1000+80

MŠ,SŠ,ZŠ

KT:
VII.06
XII.06

SPČ

300+30

ZŠ, SŠ

Projekt vyplýva z : Uznesení Vlády SR č.: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, 411/2003, 615/2004,
požiadavky MŽP SR, Štatútu SEV Prešov, SEV Regetovka

400
SAŽP, ZŠ ,
(účast.popl v regióne
atok)
Prešov,
Bardejov

Anotácia projektu : Organizácia školy v prírode v SEV Prešov a SEV Regetovka, praktická
výučba environmentálnych aktivít s dôrazom na prezentáciu lesných, lúčnych a vodných
ekosystémov, remeselné tvorivé dielne s využitím prírodných zdrojov, zabezpečenie propagácie
podujatia prostredníctvom bulletínov a uverejnením príspevkov v regionálnych médiách.
Predpokladané výstupy : propagačno informačný materiál, realizácia ŠVP

Environmentálna výchova v SEV Spišská Sobota-Orlík
65.
65.1.

Praktická environmentálna výchova v SEV Orlík Spišská Sobota
Environmentálna výchova MŠ, ZŠ a SŠ.
Projekt vyplýva z: Uznesenia vlády č. 619 / 1993, č. 1112 zo 16. 12. 1999 a 846 z 25. 10. 1997,
z uznesenia vlády č. 615 ú 2004. Ďalej z učebných osnov environmentálnej výchovy pre základné
a stredné školy MŠ SR z 15.4. 1996 . Národnej stratégie TUR , cieľ 8 – najmä presadzovanie
nových prístupov vo výchove a vzdelávaní s dôrazom na tvorivosť a motiváciu, preškoľovanie
samotných učiteľov a presadzovanie potreby celoživotného vzdelávania .

65.2.

Anotácia projektu: Environmentálna výchova detí v materských školách, žiakov a študentov
stredných škôl so zameraním na ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj.
Realizácia cyklu prednášok spojených s premietaním videofilmov a ekohrami. Realizácia
seminárov, týkajúcich sa environmentálnej výchovy pre učiteľov.
SEV
Programy pre významné dni životného prostredia.
Projekt vyplýva z uznesenia vlády č.619 / 1993, č. 1112 zo 16. 12. 1999 a 846 z 25. 10. 1997,
uznesenia vlády č. 615 ú 2004.
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SEV
Drieňok

KT:
VII.06
XII.06

SPČ

100+8

školy,
verejnosť

SEV
Drieňok

KT:
VII.06
XII.06

SPČ

300+15

MŠ, ZŠ, SŠ,
VŠ, MVO
(NGO),
SAŽP, MŽP
SR, MŠ SR,
verejnosť

SEV
Drieňok

KT:
VII.06
IX.06

SPČ

600+50

ZŠ, SŠ,
SAŽP

SEV

KT:

SPČ

200+20

MŠ, ZŠ, SŠ,
65

Anotácia projektu: Podujatia organizované pri príležitosti významných dní životného prostredia.
Budú sa konať premietania filmov s ekologickou tematikou, prednášky a súťaže pre deti.
Predpokladané výstupy :informačno propagačný materiál, realizovanie podujatí

Environmentálna výchova v SEV Ekocentrum Drieňok Teplý Vrch
66.
66.1.

Praktická environmentálne výchova v SEV Drieňok Teplý Vrch
Lektorsko-sprievodcovské služby
Projekt výplýva z:Uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia), štatútu SEV Drieňok
Anotácia projektu : Zvyšovanie environmentálneho povedomia deti, mládeže, pedagógov a
širokej verejnosti formou exkurzií a výletov po NCH širšieho regiónu.

66.2.

Predpokladané výstupy :propagačno informačný materiál
Enviroprogramy pre školy
Projekt vyplýva z:Uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia), štatútu SEV Drieňok
Anotácia projektu : Zvyšovanie environmentálneho povedomia žiakov, študentov a pedagógov
prostredníctvom prednášok, praktickými programami, besedami a konzultáciami.

66.3.

Predpokladané výstupy : prezentačné CD
Letné pobytové programy a tábory
Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia), štatútu SEV Drieňok
Anotácia projektu : Zvyšovanie environmentálneho povedomia deti a mládeže zmena orientácie
hodnotového rebríčka prostredníctvom zážitkového učenia. Realizácia environmentálnych
pobytových programov.

66.4.

Predpokladané výstupy :realizácia pobytových táborov
Regionálne semináre pre učiteľov ZŠ a MŠ

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

Drieňok

VI.06
XI.06

SEV Modra

KT:VI.06
XII.06

SPČ

300+15

MŠ, ZŠ,
MVO ,
SAŽP, MŽP
SR, MŠ SR,
verejnosť

SEV Modra

KT:VI.06
XII.06

SPČ

300+15

MŠ, ZŠ,
MVO
SAŽP, MŽP
SR, MŠ SR,
verejnosť

SEV Modra

KT:IX.06

SPČ

400+20

MŠ, ZŠ,
MVO
SAŽP, MŽP
SR, MŠ SR,
66

Projekt vyplýva z:Uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia),štatútu SEV Drieňok

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

VŠ, MVO
(NGO),
SAŽP, MŽP
SR, MŠ SR,
verejnosť

Anotácia projektu : Zvyšovanie environmentálnej informovanosti a záujmu učiteľov o začlenenie
environmentálnej výchovy do vyučovacieho procesu.
Predpokladané výstupy : prezentačné CD

Environmentálna výchova v SEV Modra - Harmónia
67.
67.1.

Praktická environmentálna výchova v SEV Modra Harmónia
Tri dni v Harmónii – pobytový program v SEV SAŽP Harmónia pre MŠ, ZŠ
Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia)
Anotácia projektu: Environmentálnym výučbovým programom zameraným na ochranu a tvorbu
životného prostredia spestriť jednotlivé učebné osnovy, pobytom v prírodnom prostredí si
osvojovať princípy trvalo udržateľného rozvoja.

67.2.

Predpokladané výstupy : zlepšenie vedomostnej úrovne na báze praktickej výuky, manuál
programu
Škola v prírode s poobednými environmentálnymi aktivitami (MŠ, ZŠ)
Projekt vyplýva z: uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia)
Anotácia projektu: Pobyty v SEV Harmónia sprostredkujú účastníkom priamy kontakt s
prírodou, čím sa ovplyvňuje ich hodnotový rebríček a zvyšuje sa ich úcta k životu vo všetkých
formách.

67.3.

Predpokladané výstupy : zlepšenie vedomostnej úrovne na báze praktickej výuky ,manuál
programu
Letné environmentálne tábory
Projekt vyplýva z: uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia)

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

verejnosť
Anotácia projektu: Pobytom v SEV Harmónia predstaviť účastníkom tábora prírodné, kultúrne a
historické bohatstvo regiónu, viesť ich k uplatňovaniu zásad a priorít trvalo udržateľného rozvoja
v každodennom živote.

67.4.

Predpokladané výstupy : manuál pobytového programu, letné tábory
Semináre a workshopy pre pedagógov a koordinátorov environmentálnej výchovy

SEV Modra

KT:VI.06
XII.06

SPČ

100+5

MŠ, ZŠ, SŠ,
MVO
SAŽP, MŠ
SR,
verejnosť

SEV
Dropie

KT:VI.06
X.06

SPČ

500+100

ZŠ, MŠ,
MVO , MŠ
SR, MŽP
SR, SAŽP,
verejnosť

500+20

ZŠ, MVO
MŠ SR,
SAŽP,
verejnosť,
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Projekt vyplýva z: uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia)
Anotácia projektu: Zaujímavým vzdelávacím programom pedagógovia spoznajú nové projekty,
pomôcky, edukačné materiály a pod. využiteľné pri realizácii praktickej environmentálnej
výchovy, pričom si môžu navzájom vymieňať svoje skúsenosti a rady.
Predpokladané výstupy :prezentačné CD

Environmentálna výchova v SEV Dropie
68.

68.1.

Praktická environmentálna výchova v SEV Dropie
Pobytové programy v SEV SAŽP Dropie
Projekt vyplýva z:Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia), štatútu SEV Dropie
Anotácia projektu : Pobyty v SEV Dropie sprostredkujú účastníkom bezprostredný kontakt s
prírodou, čo vo veľkej miere ovplyvňuje ich postoje a hodnotový rebríček. Programy sú
orientované na ochranu a tvorbu životného prostredia so zameraním na trvalo udržateľný život.
Realizácia pobytov prebieha v spolupráci so SEV Prievidza

68.2.

Predpokladané výstupy : prezentačné CD pobytových programov v PowerPointe, fotografická
dokumentácia, ponuka pobytových programov 2007, Tri dni plné tajomstiev, ŠVP
environmentálne ŠVP pre najmenších (MŠ)
SEV Dropie KT:VI.06 SPČ
Nadstavba mimoškolskej EV pre ZŠ
X.06

Projekt vyplýva z:Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia)

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

Predpokladané výstupy : CD s prezentáciou v PowerPointe, fotografická dokumentácia,
záverečný zborník spracovaných tém
SEV Dropie KT:
Nadstavba mimoškolskej environmentálnej výchovy pre MŠ
Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR
č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia)
Anotácia projektu : Cieľom úlohy je vštepovať zásady trvalo udržateľného života a šetrného
prístupu k životnému prostrediu už deťom predškolského veku. Nezanedbateľné je aj pôsobenie na
environmentálne povedomie rodičov prostredníctvom detí. Po úspešnom pilotnom ročníku sa tento
projekt zaraďuje do programovej ponuky SEV SAŽP Dropie. Program prebieha v spolupráci so
SEV SAŽP Prievidza. Edukačné bloky pre deti MŠ nielen do tried. S využitím metód
problémového a zážitkového vyučovania by mali riešené témy rozširovať environmentálne
vedomosti a zvyšovať environmentálne povedomie detí
v predškolskom veku.
Proklamáciou zásad a priorít trvalo udržateľného života by sa mala žiakom ponúknuť iná
orientácia hodnôt ako na konzumný spôsob života, čo je veľmi dôležitý aspekt najmä u detí
predškolského veku kedy sa začína formovať hodnotový rebríček. Aktivitami zážitkového učenia
(sa) vplývať na hodnotový rebríček detí predškolského veku a vychovávať ich prostredím ku
kladnému vzťahu a zodpovednosti za svoje životné prostredie

UŽÍVATEĽ

MÚ Nitra,
MŠ a ZŠ
Nitrianskeho
regiónu,
MVO (
NGO), MŠ
SR, SAŽP,
verejnosť,
KOS Nitra,

Anotácia projektu : Prostredníctvom priameho kontaktu so živou prírodou zvyšovať
environmentálnu gramotnosť a spoluzodpovednosť žiakov ZŠ za svoje životné prostredie.
Lektorsko-sprievodcovská činnosť pre ZŠ sa realizuje v Nitre (Nitrianskom mestskom parku a v
NPR Zoborská lesostep) v rámci cyklov environmentálnych stretnutí Poď s nami von a v SEV
SAŽP Dropie (po ekologickej náučnej ploche) v rámci cyklu Skrytý svet Žitného ostrova.
Priateľské vyučovanie pre malú planétu sú edukačné bloky žiakov ZŠ nielen do tried. S využitím
metód problémového a zážitkového vyučovania by mali riešené témy rozširovať environmentálne
vedomosti a zvyšovať environmentálne povedomie detí
v predškolskom veku a žiakov.
Proklamáciou zásad a priorít trvalo udržateľného života by sa mala žiakom ponúknuť iná
orientácia hodnôt ako na konzumný spôsob života.

68.3.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

VII.06
XII.06

SPČ

800+35

MŽP,
ZŠ,
MŠ,MVO ,
MŠ
SR,
SAŽP,
oddelenia 0Ú
OŠMaTK,
verejnosť,
MŠ regiónu,
MŠ SR,
KOS Nitra,
pracovisko
Levice

Predpokladané výstupy: CD, Envík-environmentálne víkendy pre rodiny s deťmi MŠ v SEV
SAŽP Dropie, zbierka spracovaných edukačných blokov Envík 2006, Priateľské vyučovanie pre
malú planétu – deti MŠ, zborník spracovaných tém,
fotografická dokumentácia, Putovanie po Dropom kráľovstve – lektorsko-sprievodcovská činnosť
68

por.
číslo

68.4.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Prezentácia alternatívnych zdrojov energie v SEV SAŽP Dropie

ZODPOV.

TERMÍN

SEV Dropie

KT:
VII.06
XII.06

SPČ

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk
100+20

CEVAP

KT:VI.06
XII.06

SOPK

3000+90

Projekt vyplýva z: Uznesenie vlády SR č.619/1993, NEAP SR II schválený
uznesením vlády SR č. 1112/1999 (sektor I.: environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia),
Lokálna Agenda 21, Koncepcia Štátnej environmentálnej politiky

GARANT
ZA
MŽP SR

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

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

ZŠ, MŠ, SŠ,
VŠ, MVO,
MŠ SR,
MŽP ,
SAŽP,verejn
osť, štátna
správa,
Regionálna
energetická
agentúra
Šaľa

Predpokladané výstupy : Záverečná správa - energetický a environmentálny audit SEV Dropie a
návrhy na zlepšenie, rozšírený NCH Dropie o témy obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a
alternatívnych technológií (AT), informačná brožúrka k téme OZE a AT, investičné opatrenia do
budovy SEV SAŽP Dropie na vylepšenie energetických bilancií
PROGRAM OBNOVY DEDINY (POD)
69.

Manažment pre POD
Projekt vyplýva z *: uznesenia vlády č.222/97 a č.486/99, členstvo SR v Európskom pracovnom
spoločenstve Rozvoj vidieka a obnova dediny
Anotácia projektu :
POD je nástrojom environmentálnej politiky na lokálnej úrovni. Sleduje uplatňovanie Miestnej
agendy 21 a prispieva k zavádzaniu princípov integrovaného manažmentu v území do praxe,
s cieľom všestrannej obnovy a rozvoja kultúrnohistorických, socioekonomických,
stavebnotechnických a ekologickoenvironmentálnych oblastí. Dokument POD na úrovni
vidieckych obcí a mikroregiónov je nástrojom trvaloudržateľného rozvoja a vytvára základný
programový rámec pre príjem financií. Po prijatí Európskeho dohovoru o krajine je optimálne cez
vybudované štruktúry implementovať oblasť Dohovoru týkajúcu sa zvyšovania povedomia
o hodnote krajiny pre predmetnú cieľovú skupinu. Uznesenie vlády č. 222/97 stanovilo účastníkov
tohto procesu, ako aj ich úlohy a povinnosti. Výkonným a odborným garantom bola poverená
SAŽP.

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

Náplňou tejto úlohy sú nasledovné činnosti:
1. priebežné usmerňovanie poradcov, tvorba metodických podkladov, usmernení a materiálov
pre zabezpečenie aktuálneho ročníka, koordinácia a súčinnosť s propagačnými
69

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

2.

3.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

a vzdelávacími aktivitami
Sekretariát pre POD - vedenie administratívnej agendy pre oblasť dotácií z Programu
obnovy dediny, evidencia a spracovanie prihlášok do POD, sumarizácia údajov, výstupné
zostavy, podklady pre prácu gestorov POD v území, podklady pre potreby rozhodovania o
dotácii z MŽP SR, komunikácia s obcami, archívne práce. Sekretariát archivuje kompletnú
agendu za 8 rokov realizácie POD
činnosť v Európskom pracovnom spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE)
so sídlom vo Viedni – práca v poradnom zbore ARGE, práca v medzinárodnej porote
hodnotiacej obce zapojené do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, spracovanie
materiálov pre potreby MŽP SR (úlohy delegované z MŽP SR na SAŽP).

Predpokladané výstupy:
• súbor metodických podkladov pre činnosť poradcov POD
• projektový formulár na rok 2006
• metodické usmernenie o POD, podmienkach a pravidlách účasti obcí v ňom na rok 2006
• metodika a kritériá hodnotenia požiadaviek obcí
• aktualizácia POD – podklad pre materiál do vlády SR
• výstupné zostavy z počítačového spracovania prihlášok do POD 2006
• tabuľky, mapky, grafy, analýzy podľa špecifických požiadaviek
• podklady pre potreby rozhodovania o dotáciách
• podklady z ARGE a pre ARGE

70

por.
číslo

70.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Poradenstvo, monitoring, propagácia

ZODPOV.

TERMÍN

CEVAP

KT:VI.06

GARANT
ZA
MŽP SR

SOPK

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk
8000+180

U:XII.06

Projekt vyplýva z : uznesenia vlády č.222/97 a č.486/99
Anotácia : POD je celoplošný program, ktorý potrebuje pre svoju realizáciu a celoslovenské
výstupy odbornú podporu a monitorovanie na všetkých pracoviskách SAŽP. Poradenstvo je
poskytované predovšetkým pre proces obnovy dediny vo väzbe na programovacie a plánovacie
procesy, ekologicky vhodné riešenia pre vidiecke prostredie, identitu sídla a krajiny (s ohľadom na
prijatý Európsky dohovor o krajine), obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva dedín a ich
katastrov, revitalizáciu a obnovu verejných priestranstiev vrátane zelene a ochranu životného
prostredia.
Priebežné monitorovanie pozitívnych príkladov realizácií, kontrola vecnej náplne realizovaných
dotácií, poskytovanie poradenstva obciam a mikroregiónom, vyhotovovanie podkladov pre
sekretariát medzirezortnej komisie. Prednášková a publikačná činnosť, fotodokumentácia stavu
realizácie POD, sieťovanie partnerov pôsobiacich v rozvoji vidieka, presadzovanie cieľov POD do
sektorových a regionálnych koncepcií, cezhraničná spolupráca. Implementácia štátnej
environmentálnej politiky do praxe cestou vidieckych samospráv.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

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

Výstupom z riešenia úlohy budú:
• grafický odpočet pridelených dotácií za predchádzajúci rok
• prehľady realizovaných dotácií
• databáza údajov z obcí a mikroregiónov
• stále a prenosné výstavky na pracoviskách
• konferencie, semináre, workshopy na úrovni mikroregiónov, príp. krajov (podľa bližšej
špecifikácie na centrách SAŽP)
• spracovanie osvetovo-propagačných materiálov (kalendár, plagát, skladačka), články a
príspevky
71.

Súťaž Dedina roka 2006
Projekt vyplýva z: uznesenia vlády č.222/97 a č.486/99, členstvo SR v Európskom pracovnom
spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny

CEVAP

KT:VI.06 SOPK
XII.06

1800+80

MŽP SR,
samospráva,
MVO,
vysoké školy,
verejnosť

Anotácia projektu :
Zostavenie podkladov pre medzinárodnú súťaž v roku 2006, v zmysle národného kola z roku
71

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CEVAP

KT:VI.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

5300+90

700

MŽP SR,
samospráva,
MVO,
vysoké školy,
verejnosť

3000 + 100

1100

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

2005. Medzinárodná spolupráca, spracovanie podkladov za víťaznú obec do európskej súťaže,
účasť v medzinárodnej hodnotiacej komisii.

72.

Predpokladané výstupy :
• Podklady pre propagáciu výsledkov súťaže
• Podklady do európskej súťaže za súťažnú obec
• Prezentácia výsledkov súťaže doma a v zahraničí (skladačky v troch jazykoch, výstavy,
príspevky a powerpointové prezentácie)
Škola obnovy dediny
Projekt vyplýva z : uznesenia vlády č.222/97 a č.486/99

SOPK

XII.06

Anotácia projektu : Postavenie a realizácia systému vzdelávania pre účastníkov POD (hlavne
starostov a MVO) v oblastiach obnovy sídelného prostredia, revitalizácie krajiny, ekologických
vhodných riešení vidieckej infraštruktúry, participácie verejnosti, plánovania a programovania,
uplatnením hlavne formy inšpiratívnej (realizácia projektu Inšpiračnej školy vidieka) a
informačnej (odborné prednášky, semináre a študijné materiály). Medzinárodná spolupráca
s partnermi v oblasti získavania skúseností. Súčasť environmentálnej výchovy, implementácia
Európskeho dohovoru o krajine (zvyšovanie povedomia o hodnote krajiny) cez cieľovú skupinu
vidieckych samospráv
Výstupom z riešenia úlohy budú:
• Rozpracovanie okruhov a náplne vzdelávacích aktivít
• Zostavenie katalógu pozitívnych príkladov realizácie POD
• Sieťovanie partnerov
• Realizácia projektu IŠV
• Súbor metodických pomôcok zameraných na obnovu vidieckeho sídla a krajiny

NÁRODNÝ REPORTING O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SE, VPLYVOCH HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ NA ŽP A TUR SR
73.

Vypracovanie návrhu Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2005 CEI
Projekt vyplýva zo: zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o
životnom prostredí, zákon č. 17/1992 Zb o životnom prostredí
Anotácia projektu:
V nadväznosti na zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o
životnom prostredí, zákon č. 17/1992 Zb o životnom prostredí má MŽP SR povinnosť každoročne

KT:
VII.06
KT:
XII.06

SKLZEÚ

72

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

spracovávať a sprístupňovať Správu o stave ŽP SR. Spracovanie návrhu správy zabezpečuje SAŽP
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami

74.

Predpokladané výstupy:
 Správa o stave životného prostredia SR v roku 2005 – podklad vo formáte Word, Excel –
financie z PHÚ.
 Tlačená publikácia, internetovská verzia na www.sazp.sk – financie Environmentálny fond
Správa o stave životného prostredia Karpatského regiónu s výhľadom do roku 2020 – CEI
zabezpečenie podkladov a prác za SR
Projekt vyplýva z :
pristúpenia SR k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (najmä
článok 12 o environmentálnom hodnotení / informačnom systéme, monitoringu a včasnom
varovaní pred nebezpečenstvom)
Anotácia projektu:
 Vzhľadom na mimoriadny význam Karpatského regiónu, UNEP v spolupráci s národnými
expertmi členských krajín regiónu, vypracujú správu hodnotiacu stav životného prostredia
a perspektívy ďalšieho vývoja Karpatského regiónu.
 Nominovaný pracovník CEI sa bude zúčastňovať pracovných stretnutí národných expertov
a riadiaceho výboru a pripomienkovať predkladané a schvaľované materiály.
 CEI zabezpečí sprevádzkovanie a funkčnosť Národného ohniskového bodu (National Focal
Point –NFP). V rámci NFP vytvorí a zabezpečí funkčnosť siete národných inštitúcií
a expertov, ktorí budú spolupracovať v rámci vypracovania správy a poskytovania údajov na
národnej úrovni.
 Podľa navrhnutého systému budú pracovníci CEI zbierať údaje až na úrovni NUTS IV
(okresy) v rámci rezortu aj mimo rezortu ŽP, prípadne ich vyhľadávať z rôznych štatistických
zdrojov (environmentálne, ekonomické aj sociálne ukazovatele). Tým vytvoria databázu
informácií o ŽP na národnej úrovni, ktorá bude prelinkovaná s databázami ostatných
členských krajín, čo vytvorí základ pre vznik informačného systému o Karpatskom regióne.
 Pracovníci CEI údaje štatisticky spracujú a usporiadajú do štruktúry, formátu požadovanom
koordinátorom.
 Pracovníci CEI sa budú podieľať na grafickom spracovávaní vybratých (riadiacim výborom
pridelených) údajov za vybraté kapitoly za celý Karpatský región.
 Pracovníci CEI z pozície NFP zabezpečia komunikáciu s nadnárodnými, gestormi, národnými
a tematickými expertmi hodnotiacich stav ŽP v Karpatskom regióne. Národní a tematickí

KT:VI.06
KT:
XII.06

SKLZEÚ
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)



75.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

experti vypracujú podklady podľa požiadaviek nadnárodných gestorov.
Pracovníci CEI zabezpečia ďalšiu spoluprácu podľa požiadaviek koordinátora

Predpokladané výstupy:
 Databáza inštitúcií, národných a tematických expertov za jednotlivé oblasti hodnotené v
správe
 Databáza údajov, reprezentujúca slovenskú časť Karpatského regiónu, ktorá bude podkladom
pre vytvorenie informačného systému a vypracovanie správy
 Štatistické, grafické prípadne textové výstupy podľa požiadaviek koordinátora a technickej
skupiny
CEI
Indikátorová správa o stave ŽP SR podľa D-P-S-I-R štruktúry
Projekt vyplýva z:
 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
 zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií o
životnom prostredí,
 Amsterdamská zmluva, 1997 (nevyhnutnosť integrácie ochrany životného prostredia do
všetkých oblastí života v EÚ v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja)
 doporučenia o environmentálnych indikátoroch (Recommendation on Environmental
Indicators), 1991 (zaviazalo Výbor pre environmentálnu politiku OECD – OECD
Environment Policy Committee ďalej vyvíjať základné skupiny porovnateľných, čitateľných
a merateľných environmentálnych indikátorov použiteľných v oblasti environmentálnej
politiky),
 ročného plánu činnosti EEA a jeho premietnutie do činnosti SAŽP ako organizácie
zabezpečujúcej koordináciu a výkon činnosti EEA v podmienkach SR prostredníctvom NFP
pre EEA – tvorba indikátorových správ typu „Environmentálne signály EÚ“
 6. Spoločného environmentálneho akčného programu (definovanie environmentálnych priorít,
ktorými sú klimatické zmeny, ochrana prírody a biodiverzita, životné prostredie – zdravie – a
kvalita života, prírodné zdroje a odpady)

KT: IX.06 SKLZEÚ
U: XII.06

3000+120

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

Anotácia projektu:
 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,
74

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

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.
Z uvedeného pre rok 2006 vyplýva:
 Systematická analýza a sledovanie ukazovateľov hodnotenia ŽP tvoriacich náplň kapitoly 22
„Životné prostredie“ v zmysle reportingových požiadaviek EÚ (EK, EUROSTAT, EEA),
OECD a ostatných medzinárodných organizácií.
 Aktualizácia dátovej základne existujúcich indikátorov, doplnenie nových indikátorov a ich
hodnotenie.
 Rozvíjanie inovatívneho spôsobu hodnotenia ŽP s cieľom zvýšenia užívateľského komfortu
cieľovej skupiny verejnosť ako aj pre pracovníkov v rozhodovacích procesoch, t.j. zvýšenie
zrozumiteľnosti interpretovaných údajov indikujúcich aktuálny stav životného prostredia,
príčiny jeho negatívneho, resp. Pozitívneho vývoja, možné vplyvy poškodeného životného
prostredia na zdravie obyvateľstva, resp. fungovanie ekosystémov a odozvu spoločnosti na
vyššie popísané negatívne javy.
 Aktualizácia existujúcich a doplnenie nových katalógových listov poskytujúcich
metainformácie daného indikátora v zmysle (a) aktuálnych legislatívnych zmien na národnej
úrovni – vyplývajúcich z požiadaviek komunitárneho práva, (b) v zmysle prebiehajúcej
aktualizácie sledovaných ukazovateľov v rámci jednotlivých čiastkových monitorovacích
systémov (ČMS) celoplošného monitorovacieho a informačného systému v ŽP, (c)
aktualizovaného programu štatistického sledovania ŠÚ SR, (d) v zmysle požiadaviek
EUROSTAT-u, (e) v zmysle požiadaviek EEA a OECD.
 Vypracovanie spoločnej evidencie legislatívnych predpisov jednotlivých kapitol indikátorovej
správy s ich nasledovným využitím v iných reportingových produktoch a jej následné
vystavenie na www.enviroportal.sk.
 S odborom informatiky CEI zabezpečenie vystavenia kapitol indikátorovej správy
jednotlivými riešiteľmi na www. enviroportal.sk prostredníctvom redakčného systému
s cieľom zvýšenia efektivity práce

76.

Predpokladané výstupy:
 Databáza DPSIR indikátorov na www. enviroportal.sk
 Parciálne súbory katalógových listov vo formáte doc. u jednotlivých riešiteľov
Hodnotenie vplyvov vybraných odvetví ekonomických činností na životné prostredie CEI
a implementácie environmentálnych aspektov do sektorových politík
Projekt vyplýva z:

KT: VI.06 SKLZEÚ
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XII.06
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Uznesenie 8. operatívnej porady ministra životného prostredia č. 107/2005
k materiálu
Návrh Súboru ukazovateľov na hodnotenie vplyvov vybraných sektorov ekonomických
činností na životné prostredie a materiálu Sektorové správy o implementácii
environmentálnych aspektov do sektorov ekonomických činností
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
Amsterdamská zmluva, 1997 (nevyhnutnosť integrácie ochrany životného prostredia do
všetkých oblastí života v EÚ v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja),
Cardiffský proces, 1998 (vypracovanie stratégií efektívneho presadzovania implementácie
environmentálnych opatrení do jednotlivých sektorov, najmä v doprave, energetike a
poľnohospodárstve),
Helsinský summite, 1999 (stratégie na implementáciu environmentálnych aspektov do
sektorových politík v oblasti dopravy, energetiky a poľnohospodárstva, a následne do oblasti
vnútorný trh a priemyselný rozvoj)
Helsinský summite, 1999 (stratégie na implementáciu environmentálnych aspektov do
sektorových politík v oblasti dopravy, energetiky a poľnohospodárstva, a následne do oblasti
vnútorný trh a priemyselný rozvoj)
6. Spoločný environmentálny akčný program (environmentálna integrácia v jednotlivých
sektoroch, najmä vo vzťahu k environmentálnym prioritám, ktorými sú klimatické zmeny,
ochrana prírody a biodiverzita, životné prostredie – zdravie – a kvalita života, prírodné zdroje
a odpady)
ročný plán činnosti EEA
Uznesenie Vlády SR č. 251/2004 k Pozícii SR k Lisabonskému procesu
Uznesenie Vlády SR č. 211/2005 k Východiskám Akčného plánu pre trvalo udržateľný rozvoj

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

dotknuté
ekonomické
rezorty
(hospodárstv
o,
pôdohospodá
rstvo,
doprava),
výskumné
ústavy,
univerzity,
mimovládne
organizácie,
masmédiá

Anotácia projektu:
 Hodnoteniu procesu implementácie environmentálnej politiky do sektorov ekonomických
činností sa venuje na európskej úrovni, najmä od Cardiffského summitu, mimoriadna
pozornosť. V nadväznosti na systém práce Európskej environmentálnej agentúry, ktorá
spracúva v spolupráci s Eurostatom, DG Environment a DG konkrétneho sektoru správy
hodnotiace vplyv ekonomických sektorov na ŽP, SAŽP v rámci PHÚ navrhla súbor
ukazovateľov na hodnotenie vplyvov vybraných sektorov ekonomických činností na životné
prostredie a následne vypracovala sektorové správy. Obidva materiály boli schválené
operatívnou poradou ministra ako aj návrh ďalšieho postupu prác, v rámci ktorého bolo
uskutočnené pracovné stretnutie so zástupcami jednotlivých ekonomických rezortov (MH SR,
MP SR, MDPT SR) k predmetnému materiálu. Na základe navrhnutého postupu prác ako aj
76

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

pracovného stretnutia je nevyhnutné pokračovať v začatom procese hodnotenia vplyvu
ekonomických sektorov na ŽP v SR, ako aj v začatej spolupráci na mimorezortnej úrovni.






77.

Z uvedeného pre rok 2006 vyplýva:
Vytvorenie nového modelu databázy indikátorov za oblasť doprava, energetika, priemysel,
cestovný ruch, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vytvorenej podľa jednotnej štruktúry,
na základe pripomienok a odporúčaní rezortov ekonomických činností a v súlade
s databázami indikátorov EEA. Vystavenie vytvorenej databázy indikátorov na stránke
enviroportal.sk
Aktualizácia existujúcich a doplnenie nových katalógových listov poskytujúcich
metainformácie daného indikátora.
Inovácia štruktúry správ v zmysle pripomienok a odporúčaní rezortov ekonomických činností
a nového spôsobu hodnotenia zavedeného EEA za oblasť doprava, energetika, priemysel,
cestovný ruch, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo.
Sledovanie vývoja sektorových politík, najmä vo vzťahu k implementácii environmentálnych
aspektov v súlade s Cardiffským a Lisabonským procesom. Zapracovanie zmien
do sektorových správ za SR.

Predpokladané výstupy:
 Databáza indikátorov o vplyvoch ekonomických sektorov na životné prostredie na www.
enviroportal.sk
 Inovované sektorové správy o implementácii environmentálnych aspektov do sektorov
ekonomických činností, sprístupnené na www. enviroportal.sk
Hodnotenie ukazovateľov environmentálneho piliera TUR v zmysle odpočtovania plnenia CEI
cieľov Akčného plánu TUR v SR na roky 2005 - 2010
Projekt vyplýva z:
 Uznesenie vlády SR č. 655/1997 k uplatňovaniu Agendy 21 a vyhodnocovaniu ukazovateľov
TUR v SR
 Uznesenie vlády SR č. 978/2001 k Národnej stratégii TUR
 Uznesenie NR SR č. 1989/2002 k Národnej stratégii TUR
 Uznesenie vlády SR č. 271/2004 k správe o plnení úloh NS TUR SR
 Uznesenie vlády SR č. 211/2005 Východiská Akčného plánu pre trvalo udržateľný rozvoj
 Uznesenie vlády SR č. 574/2005 Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 –
2010
 Uznesenie vlády SR č. 251/2004 k pozícii Slovenskej republiky k Lisabonskému procesu

KT: IX.06 SKLZEÚ
U: XII.06
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Uznesenie vlády SR č. 140/2005 k stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
(Lisabonská stratégia pre Slovensko)
Uznesenie vlády SR č. 152/2005 k návrhu inštitucionálneho zabezpečenia koordinácie
Lisabonskej agendy v Slovenskej republike

Anotácia projektu:
všetky plánované i realizované aktivity prostredníctvom kritérií TUR a vyhodnocovať smerovanie
k trvalej udržateľnosti pomocou súboru ukazovateľov TUR.
V pripravenom materiály do OPM ŽP k Návrhu ukazovateľov na hodnotenie plnenia Národnej
stratégie trvalo udržateľného rozvoja v oblasti environmentálneho piliera TUR zo septembra,
2005, je navrhnutý nový súbor ukazovateľov na hodnotenie plnenia NS TUR v oblasti
environmentálneho piliera, ktorý umožní objektívne hodnotenia napĺňania cieľov a priorít NS
TUR v zhode s indikátormi vypracovanými v zmysle UN CSD a Lisabonskými indikátormi EÚ.
Navrhnutý súbor je vhodným podkladom pre Expertnú komisiu pre TUR v procese
prehodnocovania súboru sledovaných ukazovateľov TUR v oblasti environmentálneho piliera
v zmysle Uznesenia vlády SR č. 211/2005. Prehodnotenie navrhnutého súboru vo vzťahu
k plneniu cieľov Akčného plánu TUR v SR na roky 2005-2010 bude slúžiť ako podklad pre
vypracovanie odpočtu plnenia cieľov Akčného plánu TUR v SR na roky 2005 – 2010.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ
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a
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Z uvedeného pre rok 2006 vyplýva:
 Prehodnotenie súboru ukazovateľov environmentálneho piliera vo vzťahu k napĺňaniu cieľov
Akčného plánu TUR v SR na roky 2005-2010.
 Vypracovanie odpočtu plnenia cieľov Akčného plánu TUR v SR na roky 2005 – 2010
 Zapracovanie zmien súvisiacich
s vývojom TUR a Lisabonského procesu v SR
v nadväznosti na prijatú pozíciu SR k Lisabonskému procesu
 Aktualizácia informačnej základne súboru ukazovateľov environmentálneho piliera TUR

 Predpokladané výstupy:
 Aktualizované indikátory environmentálneho piliera TUR sprístupnené on line na
www.enviroportal.sk.
 Vypracovaný odpočet cieľov stanovených v Akčnom pláne TUR v SR 2005-2010 – v doc.
formáte sprístupnený on line na www.enviroportal.sk.
 Vypracované hodnotenie súboru indikátorov NS TUR v oblasti environmentálneho piliera,
v nadväznosti na možnosť odpočtovania cieľov a priorít stanovených v NS TUR a v Akčnom
pláne TUR v SR 2005-2010 – v doc. formáte u projektového manažéra
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

COHEM

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

500+100

MŽP SR,
podnikatelia,
spotrebitelia,
verejná
správa,
verejné
organizácie,
EK.

COHEM

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

3320+200

MŽP SR,
organizácie,
spotrebitelia,
školy, EK.

V. DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY
INTEGROVANÁ VÝROBKOVÁ POLITIKA ECOLABELLING
78.

Integrovaná výrobková politika - IPP
Projekt výplýva z : požiadavky MŽP SR, medzinárodných záväzkov (EK-COM/2003/302)
Anotácia projektu: Zabezpečovanie gestorstva pre oblasť IPP a plnenie úloh vyplývajúcich
z implementácie európskej IPP v podmienkach SR:
 účasť na pracovných zasadnutiach členských krajín a príprava pozícií SR vo väzbe na
požiadavky DG/ENV.A.2,
 zabezpečovanie vypracovania metodických postupov verejného obstarávania s cieľom
uplatňovania environmentálnych požiadaviek na dodávky výrobkov a služieb (štátnych
a verejných inštitúcií) vo väzbe na účinnosť novelizácie zákona o verejnom obstarávaní,
 zabezpečovanie školiacich aktivít (seminárov) o environmentálnom verejnom obstarávaní pre
zástupcov štátnej správy, výroby, obchodu a spotrebiteľov,
 monitoring tvorby legislatívy a dokumentov na európskej a národnej úrovni vo vzťahu k IPP
a nástrojom súvisiacim s IPP.

79.

Predpokladané výstupy: metodické postupy, zborníky, pozície na zasadnutia, správy.
ECOLABELLING - predpisy
Projekt výplýva z *: legislatívy - zákon č. 469/2002, uznesenia vlády č. 97/1996, OPM č.
75/2004, požiadavky MŽP SR, medzinárodných záväzkov - nariadenie č. 1980/2000
Anotácia projektu :
 vypracovanie pracovných plánov environmentálneho označovania výrobkov pre dvojročné
obdobia (návrhy skupín výrobkov na základe marketingového prieskumu súvisiaceho
s výrobkami a službami s významnými environmentálnymi vplyvmi na životné prostredie
využívanými spotrebiteľmi SR, návrhy úloh na vypracovanie technických správ , návrhy
projektov riešiace rozvoj environmentálneho označovania, návrhy úloh riešiacich zvýšenie
úrovne stanovovania a hodnotenia environmentálnej kvality výrobkov),
 spracovanie technických správ s návrhom osobitých podmienok na udelenie národnej
environmentálnej značky na tri nové skupiny výrobkov,
 spracovanie návrhov výnosov MŽP SR na tri nové skupiny výrobkov,

79

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)





80.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

vypracovanie podkladov na rokovania Komisie pre environmentálne označovanie výrobkov,
vypracovanie podkladov pre správu o realizácii programu environmentálneho označovania do
OPM,
spolupráca s odbornými pracovníkmi, skúšobňami, vedeckovýskumnými pracovníkmi
s cieľom realizácie úloh na zvýšenie úrovne kvality pri stanovení environmentálnych kritérií
na udeľovanie národnej environmentálnej značky.

Predpokladané výstupy : technické správy, návrhy výnosov, pracovné plány, návrhy projektov,
pracovné podklady do Komisie EOV, podklady do správy do OPM, zborníky zo seminárov,
podklady z rokovaní, technické posudky.
COHEM
ECOLABELLING – udeľovanie environmentálnych značiek EVV, EK
Projekt výplýva z: legislatívy - zákon č. 469/2002, uznesenia vlády č. 97/1996, OPM č. 75/2004,
požiadavky MŽP SR a z medzinárodných záväzkov - nariadenie č. 1980/2000.

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

3050+210

MŽP SR,
organizácie,
spotrebitelia,
školy, EK.

Anotácia projektu :
 hodnotenie možností Slovenska zapojiť sa do schémy európskeho environmentálneho
označovania – spracovať návrhy na skupiny výrobkov, ktoré majú predpoklady získať značku
„Európsky kvet“ (marketingový prieskum na základe analýzy environmentálnej vhodnosti
slovenských výrobkov a služieb vo väzbe na hodnotené skupiny výrobkov v EÚ),
 zabezpečovanie činností súvisiacich s prijímaním a preverovaním žiadostí na udelenie
oprávnenia používať environmentálnu značku,
 zabezpečovanie činností súvisiacich s posudzovaním zhody prihlásených výrobkov
s podmienkami na udelenie oprávnenia používať environmentálnu značku,
 zabezpečovanie činností súvisiacich s kontrolou dodržiavania licenčných zmlúv o udelení
práva používať značku,
 vypracovanie podkladov na rokovania Komisie EOV,
 vypracovanie podkladov pre správu o realizácii PEO do OPM,
 zabezpečenie činností súvisiacich s propagáciou PEO – minimálne tri propagačné akcie za
rok,
 zabezpečenie školiacich aktivít (vo forme seminárov o environmentálnej kvalite výrobkov
a štandardizačných systémov environmentálneho označovania pre zástupcov štátnej správy,
výroby, obchodu a spotrebiteľov).
Predpokladané výstupy : marketingový prieskum, žiadosti o značku, hodnotiace správy, správy
o dohľade, podklady na rokovania Komisie a pre správu do OPM, analýzy, propagačné
80

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

COHEM

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

500+60

MŽP SR,
SÚTN, CEN,
organizácie,
inštitúcie,
VŠ.

KT:VI.06
XII.06

SKLZEÚ

2980+150

MŽP SR,
EK,
organizácie,
verejná
správa,
verejnosť

a informačné materiály – plagáty, letáky, výstavy, zborníky.

EMAS
81.

Normalizačné činnosti v oblasti environmentálneho manažérstva – TK72
Projekt výplýva z : požiadavky MŽP SR.
Anotácia projektu :
 vykonávanie funkcie predsedníctva TK 72 a činností spojených vo väzbe na požiadavky
v zmysle štatútu TK a rokovacieho poriadku pre technické komisie pri SÚTN,
 vykonávanie funkcie spracovateľa úlohy medzinárodnej normalizačnej spolupráce (CEN,
ISO/TC 207),
 zabezpečovanie stanovísk k príprave plánu technickej normalizácie na rok 2006 a 2007,
 spracovávanie stanovísk k riešeným medzinárodným normám a k preberaniu do sústavy STN,
 účasť na medzinárodných a národných aktivitách v rámci normalizácie.

82.

Predpokladané výstupy : strategické vyhlásenie TK 72, národné stanoviská do CEN resp.
ISO/TC 207, odporúčania do plánu technickej normalizácie SÚTN na rok 2006 a 2007.
COHEM
EMAS – registrácia organizácií
Projekt výplýva z: §15 ods. 2 písmeno e) zákona NRSR o environmentálnom overovaní
a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo
a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na vykonanie Nariadenie (ES) č. 761/2001,
ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS)
Anotácia projektu :
 posudzovanie žiadostí o registráciu,
 posudzovanie žiadostí o udržanie registrácie,
 zabezpečovanie priebežnej komunikácie s organizáciami, s územne príslušnými správnymi
orgánmi v zmysle zákona (SIŽP, KÚŽP, ObÚŽP, MÚ/magistrát obce) a ostatnými účastníkmi
procesu registrácie a udržania registrácie,
 zabezpečovanie technických podmienok pre slávnostné odovzdávanie osvedčení o registrácii
a prezentačných materiálov registrácie,
 vedenie registra organizácií v SR a komunikácia s EMAS HELPDESK pri Európskej komisii
vo väzbe na aktualizáciu nadnárodného registra pri Európskej komisii,
 sledovanie registra environmentálnych overovateľov akreditovaných v SR a členských

81

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)





83.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

krajinách Európskej únii,
príprava podkladov na zasadnutia Výboru pre EMAS pri Európskej komisii a k procesu
revízie Nariadenia č. 761/2001 vo vzťahu k registrácii organizácií,
podávanie informácií o registračnom procese na národnej úrovni a pre európske relevantné
orgány a inštitúcie,
zabezpečovanie monitoringu organizácií s certifikovaným EMS v SR a v zahraničí.

Predpokladané výstupy : dokumentácia k registrácii, správy, register organizácií, register
environmentálnych overovateľov, technické podklady na zasadnutia Výboru pre EMAS/EK,
informačné a propagačné materiály, register certifikácie EMS v SR a v zahraničí.
COHEM
EMAS – podpora organizácií a ďalších subjektov k účasti v EMAS

KT:VI.06
XII.06

SKLZEÚ

3780+170

MŽP SR,
EK,
organizácie,
verejná
správa.

5400+270

MŽP SR,
orgány

Projekt výplýva z: zabezpečenia § 15 ods. 2 písmeno f), g), h), i) zákona NRSR
o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na vykonanie
Nariadenie (ES) č. 761/2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme
spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
Anotácia projektu :
 spolupráca na príprave návrhu národného programu podpory EMAS
 spolupráca s príslušnými orgánmi v členských krajinách EÚ a akreditačnými orgánmi
v členských krajinách EÚ (prostredníctvom národného akreditačného orgánu – SNAS)
s cieľom harmonizovania procesov schémy a zabezpečovanie požiadaviek z priebežných
zasadnutí Výboru EMAS pri Európskej komisie a Fóra národných akreditačných orgánov
 priebežné zabezpečovanie odbornej náplne a samotných podporných aktivít pre organizácie
a ďalších účastníkov EMAS s cieľom zvyšovania ich odborného potenciálu pre zvládnutie
požiadaviek registrácie a udržania registrácie (semináre, workshopy, školenia pre vybrané
cieľové skupiny, spolupráca s SIŽP v oblasti preukazovania plnenia právnych predpisov zo
strany organizácií).

84.

Predpokladané výstupy : Čiastkové návrhy do národného programu, zborníky, školiace
materiály, postupy registrácie a čiastkové riešenia postupov akreditácie, skúšania odborne
spôsobilých osôb a preukázania plnenia právnych predpisov (SIŽP, KU, OV, obce), informačné
a propagačné materiály.
COHEM
Udržiavanie a zlepšovanie integrovaného systému manažérstva QMS a EMS v SAŽP

KT:III.06
VI.06

82

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Projekt výplýva z : koncepcie Národného programu kvality do roku 2008 za oblasť životného
prostredia a vo väzbe na uznesenie vlády SR č. 673/1998 a č. 406/2001 za rezort životného
prostredia, z príkazu generálneho riaditeľa SAŽP PGR č. 03/2005 - Záväzok manažmentu SAŽP.
Anotácia projektu :
 udržiavanie vybudovaného a certifikovaného systému manažérstva QMS a EMS,
 plánovanie a vykonanie interných auditov QMS a EMS v roku 2006,
 realizácia nápravných a preventívnych činností – odstraňovanie zistených nedostatkov ,
 odborná príprava všetkých zamestnancov (vedenie SAŽP, riaditelia centier, vedúci odborov,
ostatní zamestnanci, pracovníci zodpovední za plnenie legislatívy ŽP a inej legislatívy,
koordinátori na centrách a interní audítori) ,
 vypracovanie podkladov a správy pre Preskúmanie systémov manažérstva SAŽP
manažmentom za jednotlivé organizačné zložky,
 vykonanie Preskúmanie systémov manažérstva SAŽP vrcholovým manažmentom,
 revízia, zmeny, dopracovávanie dokumentácie systémov manažérstva,
 spolupráca s certifikačnou organizáciou BVQI a účasť na seminároch a školeniach v súvislosti
s požiadavkou zlepšovania zavedených systémov manažérstva,
 príprava a vykonanie 1. dozorného auditu certifikačnou spoločnosťou BVQI Slovakia s.r.o.,
 realizácia Programov systému environmentálneho manažérstva + plnenie cieľov kvality a
environmentálnych cieľov.

ZODPOV.

TERMÍN

IX.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

štátnej
a verejnej
správy,
organizácie,
národné
a medzinárod
né
organizácie
a inštitúcie,
verejnosť,
SAŽP.

Predpokladané výstupy :
 Aktualizácia env. aspektov, aktualizácia Politiky kvality a Environmentálnej politiky SAŽP
 Ciele kvality, krátkodobé environmentálne ciele a programy environmentálneho manažérstva
na rok 2006
 Aktualizácia a zlepšovanie dokumentácie integrovaného systému manažérstva QMS a EMS:
 príkazy generálneho riaditeľa (PGR)
 organizačné smernice (OS)
 metodické pokyny (MP)
 dokumenty systémov manažérstva (registre…)
 Monitoring a hodnotenie spokojnosti zákazníkov
 Meranie a hodnotenie indikátorov env. správania SAŽP
 Vyškolení zamestnanci SAŽP na všetkých úrovniach riadenia k zabezpečovaniu požiadaviek
QMS a EMS v roku 2006
 Zápisy zo školení, rokovania Riadiaceho výboru systémov manažérstva, …
83

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

VI. BUDOVANIE INŠTITUCIONÁLNYCH A ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT V REZORTE MŽP SR
85.

Prevádzka pracoviska IPKZ pri SAŽP

CEI

KT:
XII.06

SOZŽP

12300+
250

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

KT:
XII.06

SOZŽP

5550+650

JRC, OECD,
EEA, MŽP
SR, štátna
správa,
verejnosť

Projekt vyplýva z:
legislatívy – zákon 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyhláška 391/2003 Z.z.,
OPM č.99/2002, medzinárodných záväzkov – Smernica 96/61 EC o IPPC, štatút SAŽP – budovanie
a prevádzka IS IPKZ
Anorácia projektu:
 Zabezpečenie prevádzky národného školiteľského centra.
 Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu a prevádzkovateľov
Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v procese IPKZ
v rámci rezortu ŽP.
 Budovanie informačného systému IS IPKZ, tvorba a vývoj jednotlivých registrov ktoré sú
súčasťou IS IPKZ (register integrovaných povolení - spolupráca pri programovaní a jeho
napĺňaní, register BAT a BREF -spolupráca pri programovaní, napĺňanie databázy pojmov ako
súčasť registra, zriadenie virtuálnej knižnice, t.j. zoznam všetkých voľne dostupných
dokumentov týkajúcich sa BAT. Tento zoznam bude prepojený z databázou pojmov, registe
noriem kvality životného prostredia – vypracovanie návrhu na stanovenie a určenie NKŽP
v spolupráci s MŽP, SHMÚ, SIŽP).
 Plnenie reportingových povinností voči EÚ.
Predpokladané výstupy:
Vybudovanie NŠC, funkčný IS IPKZ, návrh a stanovenie NKŽP, školenia, rozšírenie registra BAT
a BREF vrátane databázy pojmov ako súčasti IS
86.

Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií
Projekt vyplýva z:
legislatívy, požiadavky MŽP, medzinárodných záväzkov

CEI

Anotácia projektu:


Prevádzkovanie a sprístupňovanie Informačného systému pre prevenciu ZPH (IS ZPH) na
zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií o prevencii závažných
priemyselných havárií.
84

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)






1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)






87.

ZODPOV.

TERMÍN

CPEP

KT:VI.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

2400+180

ŠF 8408

MŽP, obce,
VÚC,
verejnosť

Príprava podkladov pre Romboid a Enviroportál
Pokračovanie (dokončenie) medzinárodného projektu s holandským RIVM.
Podávanie správ za Slovenskú republiku v oblasti závažných priemyselných havárií vo vzťahu
k Európskej komisii prostredníctvom systémov SPIRS (Seveso Plants Information Retrieval
System), MARS (Major Accident Reporting System) a Smernice rady 96/82/ES z 9.
decembra 1996 o kontrole veľkých havarijných nebezpečenstiev zahŕňajúcich nebezpečné
látky a Smernice 2003/105, ktorá mení a dopĺňa Smernicu 96/82/ES
Zapojenie do pracovných skupín OECD, EEA, JRC
Chemical Hazard/Risk assessment – OECD
CARAT (Chemical Accident Risk Assessment Thesaurus – OECD
Chemical Accidents – OECD
Integrovaný Európsky Informačný systém pre chemické látky – EEA
Risk Mapping – JRC
BEQUAR – JRC
SPIRS a MARS – JRC
Zabezpečenie odborných školení štátnej správy (KU, ObÚ, SIŽP, Inšpekcia BP, HaZZ, CO,
UVZ, BÚ) k zákonu 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií, jeho
vykonávacích vyhlášok a novelizácií ( 2 cykly)
Odborný workshop pre zástupcov štátnej správy a priemyselnej sféry (1 cyklus) v oblasti
prevencie závažných priemyselných havárií
Odborné školenie pre pracovníkov štátnej správy na rôznych úrovniach pre oblasť
manažmentu chemických látok a prípravkov
Vypracovávanie posudkov k bezpečnostným správam, ktoré budú slúžiť ako podklad pre
vyjadrenie ministerstva k týmto bezpečnostným správam
Vytvorenie podporného poradenského a konzultačného centra pre oblasť závažných
priemyselných havárií (odborné poradenstvo pre štátnu správu, hodnotenie bezpečnostnej
dokumentácie, vydávanie metodických príručiek..)

Predpokladané výstupy:
Funkčný IS PZPH, reporting, školenie štátnej správy
Vybudovanie technickej a informačnej infraštruktúry pre implementáciu KAP MŽP SR na
regionálnej úrovni

SZP

Úloha vyplýva z poverenia SAŽP Ministerstvom ŽP zabezpečiť implementáciu Komunikačného
akčného plánu (KAP) na regionálnej úrovni
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CPEP

KT:VI.06
XII.06

SZP

18500+380

MŽP odb.
organizácie
rezortu ŽP,
samospráva

CPEP

KT:VI.0ž SZP
XII.06

36000+710

MŽP,
organizácie
rezortu ŽP

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

88.

Predpokladané výstupy: Vybudované kancelárie REPIS a ich plný výkon služby informačného
a poradenského miesta pre verejnosť priamo v regiónoch Slovenska.
Vzdelávacie a informačné aktivity: informačné semináre, informačné dni, writers semináre,
konferencie a sprievodné výstavy, školenia (nad rámec prostriedkov z projektu KAP)
REPIS – technická podpora pre spracovanie podkladov pre projekty OP ZI
Projekt vyplýva z požiadavky MŽP, Plán starostlivosti o životné prostredie ,
Anotácia projektu:
Cieľom projektu je podpora programovania a projektového manažmentu pri príprave projektov na
čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, prioritné zameranie Environmentálna
infraštruktúra - právne poradenstvo, finančné poradenstvo a technické podporné činnosti.
Parciálnym cieľom je zvyšovanie kapacity vybratých REPIS.
Výstupy :
- technická a iná odborná podporná dokumentácia potrebná pre výkon REPIS
- budovanie výkonných kapacít pre programovanie projektov v regiónoch
- vybudované trvalé partnerstvo v regióne s cieľom programovania projektov

89.

Programovanie projektov v rezorte ŽP
Projekt výplýva z: Požiadavky MŽP SR a plnenia úloh v rámci Komunikačného akčného plánu,
týkajúcich sa technického zabezpečenia činnosti REPIS; uznesení vlády týkajúcich sa koordinácie
programu Phare a Prechodného fondu, Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, komunitárneho programu
LIFE, bilaterálnych medzivládnych zmlúv a memoránd o porozumení; medzinárodných záväzkov
SR predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy SR s požiadavkami EÚ, ako aj členstva
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

CPEP

KT:VI.06 SOPK
U:XII.06

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

v medzinárodných organizáciách (OSN – programy UNDP, UNIDO)
Anotácia projektu:
 Systematická podpora prípravy, implementácie a monitoringu projektov v SAŽP a rezorte
MŽP SR v úzkej spolupráci s príslušnými útvarmi MŽP SR a organizáciami v rezorte.
 Koordinácia projektov zahraničnej pomoci v rámci programov EÚ a poradenstvo pri príprave
projektových návrhov (Phare, Prechodný fond, LIFE), bilaterálnych dohôd a medzinárodných
záväzkov SR (Oficiálna rozvojová pomoc SR, UNDP, UNIDO).
 Koordinácia činnosti projektových administrátorov,
 Koordinácia činnosti REPIS zameriavajúcich sa na poradenský a informačný servis pre
záujemcov v oblasti environmentálnej infraštruktúry, projektový servis špecializovaný pre
environmentálne projekty z územia a pre rozvojové projekty vonkajších záujemcov - obce,
mestá, mikroregióny a podnikateľov.
 Administrácia a aktualizácia web-stránky pre štrukturálne fondy.

90.

Predpokladané výstupy:
 distribuované výzvy v rámci jednotlivých programov, zozbierané a spracované návrhy
projektov,
 správy o bežiacich projektoch v jednotlivých programoch a Správa o zahraničnej pomoci
v rezorte ŽP za rok 2005
 zastupovanie rezortu v riadiacich a hodnotiacich komisiách a koordinačných stretnutiach
jednotlivých programov,
 funkčná a aktualizovaná web-stránka www.euroenviro.sk,
 pracovné listy činnosti projektových konzultantov,
 evidencia konzultačnej činnosti REPIS,
 správa "Informácia o priebehu činnosti REPIS v regiónoch Slovenska" 2x ročne.
Starostlivosť o svetové dedičstvo - Lokality navrhované a nominované do Zoznamu
Svetového dedičstva

2000+280

vláda SR,
MŽP
verejnosť

Dohovor o ochrane Svetového dedičstva (Oznámenie FMZV č. 159/1991 Zb.) a vykonávacia
Smernica pre výkon Dohovoru o ochrane svetového dedičstva (WHC, Paríž 2005)
Inštitucionálna úloha medzinárodného významu. Ukončenie strednodobých aktivít MŽP SR
a SAŽP pri napĺňaní záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodného dohovoru
pre lokality navrhované na zápis do Zoznamu Svetového dedičstva – nominačné projekty „Bukové
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

pralesy Karpát“ (nominácia pre rok 2006) a „Doliny mezozika Západných Karpát“ (nominácia pre
rok 2007). Celkovým cieľom projektu je plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich
v zmysle Dohovoru o ochrane svetového dedičstva a jeho vykonávacích predpisov (Smernica pre
výkon Dohovoru o ochrane svetového dedičstva, Centrum svetového dedičstva, Paríž 2005).
Predpokladané výstupy:
Aktivita 1 – Nominačný projekt „Bukové pralesy Karpát“.
Výstup: vykonaná hodnotiaca misia IUCN + textový dokument v slovenskom jazyku (záverečná
správa)

100

Aktivita 2 – Nominačný projekt „Doliny mezozoika Západných Karpát“.
Výstup: 4 pracovné stretnutia + 8 ks kompletného nominačného projektu „Doliny mezozoika
Západných Karpát“ podľa vykonávacej „Smernice pre výkon Dohovoru o ochrane Svetového
dedičstva, Paríž 2005.
Aktivita 3 – Publikácia „Svetové dedičstvo Slovenska“.
Výstup: 4 pracovné stretnutia + kompletný lay-out (predtlačová príprava) prezentačnej
celofarebnej publikácie „Svetové dedičstvo Slovenska“ vrátane predkladov do anglického jazyka.

120
COHEM

91.

Ekoanalytické hodnotenie odpadov – metodický rozvoj a zabezpečenie kvality a
porovnateľnosti výsledkov
Projekt vyplýva z: zákona č. 223/2001 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., upravujúcich
požiadavky na výkon analytickej kontroly odpadov (AKO) a príkazu ministra ŽP SR z 25. marca
1997 č. 1/1997-4.2 (poverenie laboratórií COHEM Bratislava funkciou referenčného laboratória
(RL) pre odpady
Anotácia projektu: Inštitucionálna úloha celoštátneho významu vyplývajúca z funkcií RL rezortu
ŽP pre odpady zakotvená v štatúte SAŽP, ktorou sa plnia kodifikované požiadavky na výkon
ekoanalytického a ekotoxikologického hodnotenia odpadov s ich priebežnou aktualizáciou s
legislatívou EÚ v danej oblasti.

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

7800+500

Orgány
štátnej správy
v odpadovom
hospodárstve
(MŽP SR,
KÚ ŽP, ObÚ
ŽP), SIŽP,
laboratóriá
pracujúce v
oblasti AKO,
SAŽP.

Projekt zahŕňa vývoj nových metód vzorkovania odpadov, vymedzenia a overovania ukazovateľov
AKO a ich limitných hodnôt vyžadovaných právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
modifikáciu postupov existujúcich metód na nové matrice odpadov (vývoj modifikovaných
štandardných metód) a ich validáciu zaužívanými validačnými postupmi.
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UŽÍVATEĽ

Vzdelávacími aktivitami, usmerneniami a organizáciou medzilaboratórnych porovnávacích skúšok
(MPS) sa zabezpečuje koncepčný a metodický rozvoj laboratórií v oblasti analytickej kontroly pre
potreby výkonu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
Predpokladané výstupy:




92.

Aktualizované postupy JMAKO – podklady pre novelizáciu výnosu MŽP SR č. 1/2002.
Dokumentácia z organizovania MPS a vzdelávacích aktivít pre akreditované laboratóriá pre
výkon AKO.
Revidovaná dokumentácia z overovania kvality skúšok (pracovné postupy skúšok, interné
smernice

Odborná poradenská a konzultačná činnosť a praktický výkon v oblasti analytickej kontroly COHEM
odpadov
Projekt vyplýva z: vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z., príkazu ministra ŽP SR z 25. marca 1997

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

3800+400

MŽP SR,
SIŽP,
samospráva,
odborná
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NÁZOV ÚLOHY
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č. 1/1997-4.2, štatútu SAŽP.

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

verejnosť

Anotácia projektu: Praktické využitie technického potenciálu Referenčného laboratória (RL) pre
odpady na externé kontrolné analýzy, indikáciu stavu ŽP, riešenie havarijných situácii (hodnotenie
rozsah kontaminácie zložiek ŽP), posúdenie nebezpečných vlastností odpadov (NVO) a
hodnotenie vplyvu NO na ŽP, hodnotenie rizika chemických látok a prípravkov (ChL/P) pri
uvádzaní na trh a hodnotení ich vplyvu na ŽP, atď.
Projektom sa zabezpečujú informácie o vlastnostiach odpadov, najmä NO, pre optimalizáciu
postupov nakladania s odpadmi, hodnotenie vplyvu odpadov na zložky ŽP, na výkon inšpekčnej
činnosti na úseku OH, atď.
V zmysle uvedených právnych predpisov, analytickú kontrolu odpadu a určenie nebezpečných
vlastností odpadu môžu vykonávať len akreditované subjekty, preto je projekt zameraný aj na
zabezpečenie plnenia akreditačných požiadaviek Odboru ekoanalytiky odpadov a reakreditácie v
roku 2006.

93.

Predpokladané výstupy:
 Protokoly o skúškach z analytickej kontroly odpadov, odborné posudky vo veciach odpadov,
stanoviská s interpretáciou výsledkov z analýzy odpadov atď..
 Aktualizovaná dokumentácia systému kvality skúšobného laboratória (Príručka kvality,
interné smernice, interné a externé audity, previerky manažmentom)
 Osvedčenie z reakreditácie laboratória
COHEM
Prevádzkovanie pracoviska chemickej bezpečnosti - P-ChB/ŽP
Názov subprojektu: Operatívne úlohy pre manažment chemických látok

KT:VI.06
XII.06

SOZŽP

5600+400

MŽP SR,
CChLP,
odborná
verejnosť

Projekt vyplýva z: poverenia MŽP SR (z roku 1997) plniť funkciu Pracoviska pre chemickú
bezpečnosť pre životné prostredie (P-ChB/ŽP), uznesenia z OPM ŽP č. 89 zo dňa 9.12.2003 o
delegovaní kompetencií MŽP SR v oblasti vymedzenej § 35 zákona č. 163/2001 Z. z.
o chemických látkach a chemických prípravkoch (ďalej len “zákon č. 163/2001 Z.z.) a § 25
zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č. 217/2003 Z.z.) a poverenia MŽP SR v zmysle
§ 68 ods. 2 písm. d) zákona č. 24/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o
odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 24/2004 Z.z.), plniť funkciu
ministerstvom poverenej organizácie viesť a aktualizovať zoznam kontaminovaných zariadení
(PCB).
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Anotácia projektu:
Projektom sa zabezpečuje plnenie úloh P-ChB/ŽP pri SAŽP vyplývajúce z kompetencií
delegovaných na toto pracovisko z MŽP SR v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 163/2001 Z.z.,
zákona č. 217/2003 Z. z. a zákona č. 24/2004 Z.z. Výkony P-ChB/ŽP budú pozostávať z:
 Spracovania odborných stanovísk a návrhov pre Centrum pre chemické látky a prípravky
(ďalej len „CCHLP“) a MŽP SR vyplývajúce z hodnotenia rizík chemických látok pre životné
prostredie;
 Zabezpečenia hodnotenia rizika (nových) chemických látok z hľadiska ich vplyvu na životné
prostredie v súlade s princípmi, metodikami a technickými nástrojmi EÚ;
 Zabezpečenie hodnotenia rizika biocídnych výrobkov a technicko-organizačná príprava PChB/ŽP na spoluprácu s CCHLP pri spracovaní Správ pre hodnotenie rizika biocídnych
výrobkov v rámci programu „EÚ 10 Year Review Programme“;
 Spracovanie stanovísk k dovozu chemických látok na územie SR z hľadiska ich vplyvu na ŽP
pre potreby plnenia požiadaviek Rotterdamského dohovoru;
 Zabezpečenie činností vyplývajúcich z členstva SR v pracovných skupinách pri EK a OECD
ako aj národných pracovných skupín - účasť na zasadnutiach, tvorba podkladových
materiálov, pripomienkovanie materiálov a ich implementácia v podmienkach SR. Ide o
pracovné skupiny:
 (OECD) Working Group on Environmental Risk Assessment;
 (EK) ECB JRC Commission Working Group on the Classification and labeling of Dangerous
Substances:For Environmental effects of Existing chemicals and New Chemicals;
 (MZ SR) Medzinárodná pracovná skupina pre oblasť hodnotenia rizík chemických látok.
 Prevádzkovanie a aktualizácia databázy kontaminovaných zariadení s obsahom PCB;
 Spolupráca s MŽP SR, obvodnými úradmi životného prostredia a Štátnou energetickou
inšpekciou pre zabezpečenie plnenia delegovaných úloh a ďalších aktivít na podporu
manažmentu v oblasti kontaminovaných zariadení s obsahom PCB;
 Účasť na legislatívnych prácach pre oblasť manažmentu chemických látok a PCB vo väzbe na
problematiku odpadov.
Gestor projektu za MŽP (sekcia): Sekcia ochrany zložiek životného prostredia (SOZZP)
Predpokladané výstupy:
 odborné stanoviská a návrhy pre CChLP a MŽP SR vyplývajúce z hodnotenia rizík
chemických látok pre životné prostredie;
 správy hodnotenia rizika nových chemických látok z hľadiska ich vplyvu na životné
prostredie v súlade s princípmi, metodikami a technickými nástrojmi EÚ;
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94.

správy hodnotenia rizika biocídnych výrobkov a aktívnych látok obsiahnutých v biocídnych
výrobkoch;
 stanoviská k dovozu chemických látok na územie SR z hľadiska ich vplyvu na ŽP pre potreby
plnenia požiadaviek Rotterdamského dohovoru;
 podkladové materiálov, pripomienkové materiály v oblasti manažmentu chemických látok a
PCB vo väzbe na problematiku odpadov a ich implementácia v podmienkach SR,
 prevádzkovanie a aktualizácia databázy kontaminovaných zariadení s obsahom PCB
Nástroje marketingu ako prostriedok pre podporu zvyšovania ochrany a tvorby životného CPEP
prostredia

KT:VI.06 SPČ
XII.06

6000+600

laická i
odborná
verejnosť,
MŽP SR,
SAŽP

KT:VI.06 SOZŽP
XII.06

1000+50

MŽP SR,
SIŽP,
samospráva,
odborná
verejnosť,
ekoanal.

Projekt vyplýva z :
Uznesenia vlády SR č. 1112/1999 (Národný environmentálny akčný program II.SR), požiadaviek
MŽP SR, Štatútu SAŽP,
Anotácia projektu :
Úlohou projektu je zlepšovanie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie miery informovanosti
verejnosti o poslaní, cieľoch a činnostiach rezortu MŽP prostredníctvom SAŽP, dlhodobé budovanie
imidžu, zvyšovanie záujmu verejnosti o starostlivosť o ŽP.
Predpokladané výstupy :
 ucelená ponuka programov vypracovaných pre jednotlivé pobytové SEV SAŽP
 propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva Slovenska
 podpora rozvoja jednotlivých mikroregiónov
 propagačné materiály, výstavy, prezentácie
 zmena prístupu verejnosti k problematike TUR, zlepšenie vzťahu k ochrane životného
prostredia
 zvýšená návštevnosť jednotlivých SEV
 zvýšený záujem o pobyty s environmentálnym zameraním

VII. REŽIJNÁ ČINNOSŤ
95.

Technická a normalizačná činnosť na úseku odpadového hospodárstva
Názov subprojektu:
Projekt vyplýva z: inštitucionálnych funkcií SAŽP, COHEM Bratislava najmä vo väzbe na
činnosť Referenčného laboratória pre odpady

COHEM
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laboratoriá
Anotácia projektu: Aktívna účasť pracovníkov SAŽP, COHEM Bratislava pri realizácii úloh
vyplývajúcich zo Strategického vyhlásenia Technickej komisie č. 31 "Odpadové hospodárstvo":
-

participácia na činnostiach medzinárodných komisií CEN/TC 292 (Charakterizácia odpadov)
a CEN/TC 183 (Odpadové hospodárstvo);
riešenie a preberanie technických noriem do sústavy STN;
stanoviská k návrhom noriem iných spracovateľov a vyjadrenia pre TK č. 31;
národné stanoviská k návrhom noriem EN spracované pod gesciou SAŽP, COHEM Bratislava
za SR (na základe zmluvy medzi SÚTN a SAŽP na normalizačnú spoluprácu v roku 2004);
poradenstvo k uplatňovaniu noriem STN/EN/ISO v oblasti skúšania odpadov a chemických
látok (ChL) a nakladania s odpadmi.

Predpokladané výstupy: technické normy, správy zo spracovania noriem, stanoviská, vyjadrenia
96.

Archív dokumentov

CEI

KT:XII.0
6

1000+40

CEI

KT:XII.0 SPČ
6

2800+80

Rezort MŽP

Projekt vyplýva: zo zákona NR SR č. 395/2002 Zz. O archívoch a registratúrach a Zákona č.
205/2004 Z.Z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP.
Anotácia projektu :
Pravidelná správa dokumentov
 organizovanie a zabezpečovanie /v určených termínoch/ preberania spisov z jednotlivých
organizačných útvarov
 napĺňanie údajov do informačného systému – Správa archívu
 ukladanie spisov podľa registratúrnych značiek
 vypožičiavanie spisov
 príprava vyraďovania spisov
 odovzdávanie do trvalej archívnej starostlivosti
 skartácia

97.

Predpokladané výstupy:
Nové prírastky do archívu dokumentov
Diaľkový prieskum Zeme
Projekt vyplýva z: Koncepcie rezortnej časti ŠIS MŽP SR

Žiadame
500 na
nákup scén

MŽP SR,
mimorezortn
é organizácie,
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

98.

Projekt vyplýva z: Úloha vyplýva z Koncepcie RIS a zo štatútu SAŽP. SAŽP je Ministerstvom
ŽP SR poverená budovaním a prevádzkovaním ISM, ISU, ISUŽP, ISŽP (podľa Zákona č.
261/1995 o Štátnom informačnom systéme). SAŽP bola poverená zabezpečovať každoročne
"Analýzu požiadaviek rezortu MŽP SR na mapové podklady" – úloha schválená na porade
vedúceho služobného úradu a GR sekcií dňa 8.7.2003.

UŽÍVATEĽ

z leta roku
školy
2005.
Spracovanie
časového
horizontu
LANDSAT
scén
pomôže pri
objektívnom
posúdení
stavu
krajiny
najmä v
oblasti
Tatier

Anotácia projektu :
 Správa archívu družicových snímok na sledovanie prírodných zdrojov (Landsat, SPOT,
Ikonos, RADARSAT, a. i.).
 Spracovanie časových radov ďalších vybraných parazitov v rámci spolupráce s PaU SAV
Košice. V minulosti boli spracované parazity Trichinella spiralis, Echinococus multilocularis,
tento rok sa riešia Borellia.
 Poskytovanie údajov a spolupráca s výskumnými pracoviskami a vysokými školami
 Spolupráca na projekte EEA „Near Neighbourhood“
 Tvorba a publikovanie informácii o DPZ na Internete a Intranete SAŽP
Predpokladané výstupy:
 5 aplikácií z vrstvy CORINE landcover
 modelovanie výskytu vybraných parazitov pre r.2000-2005 a prevencia obyvateľstva
http://www.sazp.sk/DPZ
http://www.sazp.sk/parazity
http://atlas.sazp.sk
Správa digitálnych a analógových mapových podkladov a GPS služba

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

CEI

KT:XII.0 OEI
6

2100+65

MŽP SR,
KÚ, OÚ,
SAŽP

Anotácia projektu :
Zapožičiavanie analógových mapových podkladov a vyhotovovanie nových digitálnych mapových
podkladov príp. rozmnožovanie existujúcich dig. mapových podkladov. Zálohovanie digitálnych
mapových podkladov na DVD média
Prevádzkovanie permanentnej GPS stanice, zálohovanie a spracovávanie referenčných údajov.
Zapožičiavanie mobilných GPS prístrojov a spracovávanie nameraných údajov, konverzia údajov
do rôznych súradnicových systémov a úprava údajov do GIS prostredia (ArcView – SHP).
Predpokladané výstupy:
 Digitálne a analógové mapy - poskytovanie pre potreby MŽP SR
 Sken + georeferencia nových máp podľa potrieb MŽP SR
94

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ






99.

Analýza požiadaviek rezortu MŽP SR na mapové podklady
Dáta z prevádzkovania permanentnej DGPS služby (celoročne)
Upravené mapové podklady pre potreby rezortu MŽP SR
Aktivity súvisiace so zabezpečovaním mapových podkladov pre rezort MŽP SR (historické
vojenské mapy, katastrálne mapy)
 Výpožička GPS prístrojov a spracovanie GPS merania (postprocessing) pre potreby MŽP SR
 Poskytovanie ref. DGPS súborov pre rezortné organizácie MŽP SR
CEI
Správa registra základných sídelných jednotiek

KT:XII.0 SPČ
6

4950+250

SAŽP, ŠÚ
SR, orgány
štátnej a
verejnej
správy

KT:

11190 +

Interní

Projekt vyplýva z:
Medzirezortnej dohody a vyhlášky o priestorovej identifikácií informácií
Anotácia projektu :
 Aktualizácia údajov registra podľa priebežne avizovaných zmien (zdroj: ŠÚSR, Zb.
zákonov, Spravodaj ÚGKK) a doplňovanie retrospektívnych údajov do databázy
 Poskytovanie vybraných údajov registra pre centrálnu databázu ISŽP a prezentáciu na WEB
stránkach SAŽP (aktualizácia číselníka PJ); poskytovanie výstupov podľa požiadaviek
užívateľov
 Aktualizácia programového vybavenie pre správu registra (update existujúceho SW
vybavenia)
 Aktualizácia geografických vrstiev hraníc priestorových jednotiek (včítane overovania
možnosti vymedzovania PJ s využitím ortofotomáp)
 Analýza prechodu registra ZSJ na centrálnu databázu ORACLE SAŽP

100.

Predpokladané výstupy:
 Aktualizovaný register podľa priebežne avizovaných zmien (zdroj: ŠÚSR, Zb. zákonov,
Spravodaj ÚGKK) a doplňovanie retrospektívnych údajov do databázy
 Poskytovanie vybraných údajov registra pre centrálnu databázu ISŽP a prezentáciu na WEB
stránkach SAŽP (aktualizácia číselníka PJ); poskytovanie výstupov podľa požiadaviek
užívateľov
 Aktualizované programové vybavenie pre správu registra (update existujúceho SW
vybavenia)
 Aktualizované geografické vrstvy hraníc priestorových jednotiek (včítane overovania
možnosti vymedzovania PJ s využitím ortofotomáp)
 Analýza pre zabezpečenie prechodu registra ZSJ na centrálnu databázu ORACLE SAŽP
CEI
Tvorba statických a dynamických WWW pre internet a intranet. Tvorba multimediálnych

SPČ

95

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

CD

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

XII.06

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

zamestnanci
SAŽP, široká
verejnosť,
odborná
verejnost,
zahraničná
široká
a odborná
verejnosť,
MŽP,
rezortné
organizácie

6600+810

členovia siete
ZPNET,
užívatelia
všetkých
projektov
SAŽP
prepojených
na WEB
portále, DB
aplikácie,
MAP služby,
GIS
aplikácie,
GEO servere,
partneri
medzinárodn

Anotácia projektu : Poskytovanie informácií pre zamestnancov SAŽP a rezortných organizácií,
MŽP, odbornej a širokej verejnosti vrátane medzinárodnej na internetových stránkach a intranete
SAŽP pre interné potreby. Pri poskytovaní informácií cez internet sú použité nové a progresívne
metódy publikácie a stránky spĺňajú zaužívané štandardy. Tvorba multimediálnych CD s využitím
progresívnych metód pre prezentovanie aktivít SAŽP, tvorbu výukových a náučných CD.

101.

Projekt vyplýva z: Koncepcie RIS. SAŽP je Ministerstvom ŽP SR poverená budovaním a
prevádzkovaním informačných systémov (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom
systéme), ďalej je tento projekt nevyhnutným technickým predpokladom plnenia rezortných,
medzirezortných a medzinárodných projektov, ktoré využívajú oblasti WEB portálov, DB
aplikácií, MAPových služieb, GIS priestorových údajov. Projekt zároveň zabezpečuje vybrané
sieťové služby pre viaceré rezortné inštitúcie SIŽP, SSJ, SMOPAJ, ŠOP SR a ďalšie.
Anotácia projektu :
•
Administrácia 14 UNIX serverov s nepretržitou prevádzkou (METANET, LINUX, ARGUS,
JASON, NFP2, ENVIROPORTAL, ATLASOLD, SUN, CYCLOP, MEDEA, PUB, NEMO,
MED, WEBCAM)
•
Inštalácia a konfigurácia 4 nových serverov (aplikačný, multimediálny, databázový,
geopriestorový)
•
administrácia 5 serverov pre vývoj a testovanie (SUNOLD, METANETOLD, NFP-SK,

CEI

KT:
XII.06

SPČ

UŽÍVATEĽ

420

Projekt vyplýva: z Koncepcie RIS, zo zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a
205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP, požiadaviek MŽP

Predpokladané výstupy:
 Portál SAŽP - www.sazp.sk - správa
 Portál SAŽP - www.sazp.sk - napĺňanie
 Intranet SAZP - intranet.sazp.sk – správa
 www stránka ISŽP - www.iszp.sk - migrácia na www.enviroportal.sk
 www stránka repis - www.repis.sk – správa
 Podpora a spolupráca pri administrácii MŽP SR portálu - www.enviro.gov.sk
 Multimediálne CD/DVD
 Ďalšie domény v správe SAŽP
Správa UNIX serverov

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

•
•
•
•
•
•

102.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

INFO, DBTEST)
Koordinácia a zabezpečenie existujúcich sieťových služieb MAIL, DNS, WEB, CIRCA, FTP,
SSH, NTP, SSL, antispam, antivirus, webmail, aliases, webdav, webcamera, news, eSPIS,
Romboid, atd.
Rekonfigurácia serverovne
Vývoj nových sieťových služieb
Ochrana prístupov, antivírová a antispamová ochrana
Centrálne zálohovanie systémov, aplikácií a údajov
Podpora vývojových teamov a helpdesk pre užívateľov SAŽP a správcov SIŽP, ŠOP SR,
SSJ, SMOPAJ

Predpokladané výstupy:
• Služby: 2mil.mailov cez metanet 50 mil. prístupov na web servere
• Vývoj 4 nových služieb
• Zálohovaný UNIX systém, aplikácie a údaje
• Podpora pre správcov SIŽP, ŠOP SR, SMOPAJ, SSJ
• Bezpečnosť systému - antivírová ochrana
• Rekonfigurovaná serverovňa
Údržba výpočtovej techniky, software a lokálnych počítačových sietí pre IS SAŽP

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

ých záväzkov
SAŽP a
rezortu MŽP
SR, výskum,
školy,
verejnosť.

CEI

KT:
XII.06

SPČ

16600 +
1600

pracovníci
SAŽP

CEI

KT:

SPČ

1500+680

Pracovníci

Projekt výplýva z: požiadavky MŽP - prevádzka SAŽP
Anotácia projektu :
 Zabezpečenie bezporuchovej prevádzky VT a lokálnych počítačových sietí
 Evidencia VT a SW /Lanbase/
 Nákup SW, novej VT, komponentov na údržbu a upgrade súčasnej VT
 Zabezpečenie antivirovej kontroly PC v rátane nákupu licencií antivir SW
 Udržiavanie funkčnosti lokálnej počítačovej siete /kabeláž a sieťové prvky/
 Zabezpečenie funkčnosti VT na SAŽP
 Zabezpečovanie legálnosti SW na SAŽP /v spolupráci s ostatnými pracoviskami/
 Koordinácia zálohovania dát užívateľov na lokálnych PC v rámci SAŽP
Predpokladané výstupy: Funkčná vypočtová technika a počítačové siete
103.

Sieťové služby na WINDOWS serveroch
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

XII.06

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SAŽP

Projekt výplýva z: požiadavky MŽP - prevádzka SAŽP
Anotácia projektu :
Systémová administrácia Windows serverov: TITAN, MARS, GLOBUS, ochrana prístupov a
antivírová ochrana na Windows serveroch
Zálohovanie systému, nainštalovaných aplikácií a údajov vytvorených na SAŽP
Predpokladané výstupy:
Systémová administrácia Windows serverov:TITAN, MARS, GLOBUS
Ochrana prístupov a antivírová ochrana na Windows serveroch
Zálohy systému, nainštalovaných aplikácií a údajov vytvorených na SAŽP

VII. OPERATÍVNA ČINNOSŤ
104.

105.

Operatívna činnosť pre MŽP, orgány štátnej správy a samosprávy
Anotácia : Zabezpečenie plnenia operatívnych úloh uložených predovšetkým Ministerstvom ŽP.
Spolupráca s krajskými a obvodnými úradmi ŽP, Slovenskou inšpekciou ŽP. Výnimočne plnenie
úloh pre samosprávu (Obce, samosprávne kraje)
Prevádzka pracoviska EIA/SEA

SAŽP

MŽP

10000+1500

MŽP,KÚŽP,
ObÚŽP,
SIŽP,
samospráva

SPČ

17000+600

MŽP – odbor
posudzovania
vplyvov na
ŽP,
úrady
životného
prostredia,
SAŽP,
miestne
orgány
štátnej
správy,
miestne
orgány
samosprávy,
verejnosť
(laická,
odborná)

XII.06

CEI-SAŽP

Projekt vyplýva z:
zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v zmysle neskorších predpisov ako
aj pripravovaného nového zákona EIA/SEA, štatút SAŽP – budovanie a prevádzka IS PVŽP
Anorácia projektu:
Vypracovávanie odborných stanovísk pre MŽP SR a štátnu správu. Zabezpečovanie školiacich a
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov štátnej správy.
Budovanie informačného systému IS PVŽP – časť EIA a SEA základe zákona NR SR č. 261/1995
Z.z. o štátnom informačnom systéme. IS PVŽP – časť EIA a SEA vytvorí komplexný systém
informovanosti o stave, priebehu a výsledkoch procesu posudzovania vplyvov na životné
prostredie ako aj bezprostredne súvisiacich aktivitách, zabezpečí tak informačnú podporu pre
výkon jednotlivých ustanovení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. v znení zákona NR SR č.
391/2000 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Dokumentačné centrum (DC) v zmysle § 38 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. vedie evidenciu a
uchovávanie dokumentácie týkajúcej sa procesu EIA a na požiadanie z nej poskytuje informácie

KT:VI.06

KT:
VI.06
XII.06
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CEI

KT:
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

pri dodržaní osobitných predpisov uvedených v §37 toho istého zákona.
Predpokladané výstupy:
Odborné stanoviská pre MŽP SR, funkčný IS PVŽP
dokumentačné centrum

VIII. ÚLOHY REGIONÁLNEHO CHARAKTERU
106.

Environmentálny manažment rybárstva
Projekt vyplýva z: štatútu SAŽP, požiadavky MŽP, zákona č. 139/2002 Z.z. , účinného od
1.4.2002 a vyhlášky č. 238/2002 Z.z. o rybárstve, zákona č. 364 /2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon), novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

SV

1170+ 290

MŽP SR,
ŠOP SR,
SRZ,
verejnosť
laická a
odborná

Anotácia projektu:
Úloha regionálneho významu, vyplývajúca z požiadavky MŽP, zákona č. 139/2002 Z.z. , účinného
od 1.4.2002 a vyhlášky č. 238/2002 Z.z. o rybárstve, ktorá bude pozostávať z nasledovných
čiastkových úloh:
 odborná spolupráca s MŽP SR pri kontrole činností (obhospodarovania rybárskych revírov)
jednotlivých užívateľov na úseku rybárstva
 odborné posudzovanie návrhov a ich realizácií v oblasti revitalizácie tokov a reštitúcie
pôvodných rybích spoločenstiev
 odborné posudzovanie ekologických charakteristík rybárskych revírov, ich produktivity,
bonitných tried a biodiverzity rýb
 odborné posudzovanie chránených rybárskych oblastí
 spolupráca pri vedení databázy rybárskych revírov na PC v celoslovenskej sieti s prepojením
všetkých užívateľov rybárskych revírov
 spolupráca pri vedení celoslovenskej databázy revírnych listov, výkazov o zarybnení a
výkazov o úlovkoch
 každoročná aktualizácia sumárov rybárskych úlovkov s databázovým prepojením na revírne
listy a výkazy o úlovkoch
 optimalizácia zarybňovacích plánov a minimálnej zarybňovacej povinnosti rybárskych revírov
 pomoc pri vyhodnotení škôd v rybárskych revíroch po ekologických haváriách, hromadných
otravách, technických zásahoch (MVE, regulácie, hate na tokoch)
 odborné hodnotenia biologických škôd, spôsobených rybími predátormi
 odborné posudzovanie bonity rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží a
99

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CPEP

KT:VI.06
XII.06

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

návrhy na optimalizáciu štruktúry rybích osádok

107.

Predpokladané výstupy:
Záverečná správa, dokumenty, tabuľky, databáza, CD, Web strany
Geopark B.Štiavnica

SGaPZ
SOPK

MŽP SR,
SAŽP, ŠOP
SR, SBM,
obce

6000+300

Projekt vyplýva z : Oznámenie FMZV 159/1999 Dohovor o ochrane svetového dedičstva
Anotácia : Projekt rieši environmentálny problém – koordináciu environmentálnych aktivít
viacerých rezortných inštitúcií v regióne Banská Štiavnica a projekte Geopark Banská Štiavnica vo
väzbe na celkovú udržateľnosť projektu Geopark Banská Štiavnica a prípravu na programovacie
obdobie ŠF EÚ 2007-2013. Aktivity SEV Geopark sa v projekte v roku 2006 sústredia
predovšetkým na marketingové aktivity, ktoré môžu vytvoriť príjmovú základňu tejto
organizačnej zložky SEV Geopark. Celkovým cieľom projektu je využitie prírodného a kultúrnohistorického potenciálu regiónu Banská Štiavnica pre rozvoj cestovného ruchu a rozvoj
environmentálnej výchovy. Špecifickým cieľom v roku 2006 je dosiahnutie udržateľnosti projektu
Geopark Banská Štiavnica v podmienkach Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV
Geopark Banská Štiavnica).

108.

Predpokladané výstupy:
 koordinácia a riadenie celého projektu,
 odborné poradenstvo pri programovaní projektov súvisiacich s projektom Geopark Banská
Štiavnica
 vybudované trvalé partnerstvo s regionálnymi partnermi,
 marketing ochrannej značky Geopark Banská Štiavnica
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úprava nástupného turistického bodu Červená studňa
 Vybudovanie turisticko-informačnej trasy Staré mesto
 Vybudovanie turisticko-informačnej trasy Hodruša
 Vydanie tlačeného sprievodcu náučno-geologických expozíciách a chodníku
CEVAP
Banskobystrický geomontánny park - Ponicko-ľubietovská montánna oblasť
Projekt výplýva z : iniciatívna úloha SAŽP

----------EF 2850
KT:VI.06
XII.06

SGaPZ

5000+200

VÚC BB

MŽP SR, št.
správa,
samospráva,
verejnosť

Anotácia projektu: Projekt Banskobystrického geomontánneho parku vzniká ako koordinovaný
projekt na štrukturálne fondy EÚ, na ktorom sa podieľa SAŽP, ŠGÚDŠ a Banskobystrický
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

CPEP

KT:VI.06
XII.06

MŽP

3000+250

široká
verejnosť

CPEP

KT:VI.06
XII.06

SZPaZEÚ

3000+250

samospráva,
MŽP,SAŽP
ŠOP SR
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samosprávny kraj. Projekt prispeje k informovanosti širokej verejnosti o geologickej stavbe
územia a montánnej histórii Banskobystrického okresu, k environmentálnej výchove, podpore
trvalo udržateľného rozvoja a záchrane geologického dedičstva a významných pamiatok na
stredovekú banskú činnosť. Banskobystrický geomontánny park je priestorovo lokalizovaný na
územie v administratívnych hraniciach okresu Banská Bystrica. Tvoria ho štyri montánne oblasti:
Starohorsko-špaňodolinská, Ponicko-ľubietovská, Badínsko-tajovská, Brusniansko-bukovecká
a mesto Banská Bystrica. Vytvorenie Banskobystrického geomontánneho parku umožní
zhodnotenie mimoriadnych geologicko-montanistických, kultúrno-historických a ekologických
hodnôt tohoto územia, vytvorí optimálne podmienky pre jeho rozvoj a prezentáciu v oblasti
cestovného ruchu.
Audit územia a zdrojov Ponicko-ľubietovskej montánnej oblasti priestorovo aj obsahovo naviaže
na audit Starohorsko-špaňodolinskej montánnej oblasti spracovaný v rámci PHU č. 119 v roku
2005.
Obsahom projektu bude:
• zmapovanie prírodného, socio-ekonomického a kultúrno-historického potenciálu vybraného
územia s bezprostrednou väzbou na významné geologické lokality a jeho montánnu históriu,
• spolupráca so samosprávnymi orgánmi pri príprave a spracovaní štúdie rozvoja cestovného
ruchu zameraného na využitie prírodných daností a geomontánnej histórie vybraného územia,
• propagácia Projektu Banskobystrického geomontánneho parku – príprava propagačných
materiálov v spolupráci s CPEP.

109.

Predpokladané výstupy : Mapy, fotodokumentácia a texty v tlačenej aj digitálnej forme
Rozvoj programov trvaloudržateľného cestovného ruchu v podmienkach SEV SAŽP
Projekt výplýva z : vlastná iniciatíva, požiadavka MŽP
Anotácia projektu :
Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom programov
trvaloudržateľného cestovného ruchu realizovaných v SEV SAŽP s participujúcimi rezortnými
organizáciami rezortu životného prostredia

110.

Predpokladané výstupy : náučné a štúdijné programy, exkurzie, ich propagácia (výstavy,
propagačné materiály…)
Ekologizácia hospodárenia v krajine - Príprava projektu Sebechleby a modelové overenie
- I. etapa

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT
ZA
MŽP SR

FIN. ZDR.
SAŽP
(čl.hod+
výd.
činnosť.
tis. Sk

FIN.ZDRI
NÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

podnikatelia
Projekt výplýva z : Oznámenie FMZV 159/1999 Dohovor o ochrane svetového dedičstva,
štatutárne úlohy SAŽP
Anotácia projektu :
Projekt je modelovým priemetom environmentálnych aspektov do
programovania regionálneho rozvoja založeného na využití miestnych zdrojov a existujúcej kvalite
životného prostredia. V prvej fáze (2006) je projekt založený na riešení environmentálneho
problému: zlepšenie existujúceho stavu životného prostredia vo väzbe na zachovanie tradičných
foriem hospodárenia a ekologizáciu spoločenského vedomia. Dôvody pre realizáciu projektu
v lokalite sú dva – existujúca biodiverzita a ekologická stabilita kultúrnej krajiny. Cieľom projektu
je udržateľný manažment krajiny – modelové riešenie ekologizácie hospodárenia v krajine v obci
Sebechleby. Špecifickým cieľom projektu v roku 2006 je príprava podmienok pre využitie ŠF EÚ
vo financovaní aktivít SAŽP v projekte v rokoch 2007-2013.

111.

Predpokladané výstupy :
 vypracovaný projekt a jeho realizácia a riadenie
 programovanie environmentálnych aspektov projektov pre SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka 2007-2013,
 prípravné semináre s partnermi (ŠOP SR, SPÚ, obec),
Revitalizácia rieky Hron – pokračovanie projektu z 2005
Projekt vyplýva z:
legislatívy EU, uznesenia vlády, štatútu SAŽP, závery z REMP 1999, výsledky za r. 2005;
Anotácia projektu:
Úloha nadregionálneho významu, vyplývajúca zo SMERNICE 2000/60/ES EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY o vodách, UZNESENIEa VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 46
z 21. januára 2004 k stratégii pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR, záverečná
správa REMP - (JICA november 1999), záverečná správa Revitalizácia rieky Hron - (SAŽP
december 2005)

CEI

KT:
XII.06

SV,SOPK,

750 +130

MŽP SR,
ŠOP SR,
SRZ, ZOO
Bojnice,
verejnosť
laická a
odborná

Predpokladané výstupy:
 Aplikovaný ichtyologický výskum dotknutých lokalít (2), zameraný na migračné druhy rýb
 Návrh revitalizácie hatí v Šalkovej, Zvolene a V. Kozmálovciach s detailnou štruktúrou
biokoridorov
 Hľadanie zdrojov financií na podporu investičej výstavby biokoridorov
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Dôvodová správa

Predložený návrh PHÚ SAŽP na rok 2006 rešpektuje zmeny, ktoré sa udiali v závere
r.2005, predovšetkým presun 6,9 mil. Sk z rozpočtu SAŽP ako dôsledok delimitácie úloh
územného plánovania z MŽP SR na MVRR SR v r. 2003-2004 a tým aj zníženie počtu
pracovníkov o 30.
V návrhu sa posilňujú kapacity pre programovanie v rezorte ŽP. Jednou z prioritných
úloh SAŽP je zabezpečiť plnenie „ Informačnej a komunikačnej stratégie pre tvorbu
sústavy chránených území NATURA 2000 na roky 2006 – 2013“ v strategickom cieli „
Zlepšenie informovanosti verejnosti a komunikácie so zainteresovanými skupinami
v súvislosti s ochranou území sústavy NATURA 2000“.
V rámci uvedeného cieľa je nevyhnutné
♦ zabezpečiť propagáciu sústavy NATURA 2000 a informovanie verejnosti
♦ zlepšiť cezhraničnú spoluprácu a vzájomnú informovanosť o územiach sústavy NATURA
2000, druhoch a biotopoch európskeho významu
Zvýšný nárok je taktiež na plnenie úloh súvisiacich s nárastom administratívy a
novými povinnosťami rezortu po vstupe SR do EÚ, ako aj povinnosťami vyplývajúcimi z
medzinárodných dohovorov. Pozornosť je venovaná aj udržiavaniu a zlepšovaniu
integrovaného systému manažérstva, s ktorého budovaním začala SAŽP v roku 2004. Tento
zahŕňa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 a systém
environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005 v celej SAŽP.
Prvá etapa procesu sa ukončila certifikačným auditom v dňoch 20.-23.9.2005
certifikačnou spoločnosťou BVQI Slovakia a následným udelením
certifikátov systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva
Slovenskej agentúre životného prostredia.
Plán hlavných úloh na rok 2006 je predložený v rovnakej štruktúre, ako bol PHÚ 2005.
V tabuľke sú skratky jednotlivých centier SAŽP (*), ktoré budú participovať na plnení
konkrétnych úloh, pričom v kolónke „Zodpovednosť-spolupráca“je vždy uvedené centrum,
ktoré úlohu gestoruje. S účinnosťou od 1.11.2005 boli v SAŽP uskutočnené organizačné
zmeny v súlade s ktorými došlo zlúčením niektorých centier k ich redukcii z 11 na 7.
V predloženom návrhu sú uvedené anotácie úloh, ktorých plnenie je plánované
z príspevku MŽP SR resp. z doplnkových zdrojov . V kolónke „Finančný zdroj SAŽP“ sú
zahrnuté aj prepokladané výnosy jednotlivých centier - tieto budú použité na plnenie
schválených úloh PHÚ. Okrem sumárnej tabuľkovej podoby je PHÚ SAŽP podrobne
rozpracovaný vo forme projektových listov na každú úlohu. Vzor projektového listu je
uvedený v prílohe.

*
CEI- Centrum environmentalistiky a informatiky , CEVAP – Centrum environmentálnej výchovy a propagácie,
COHEM – Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva, CPEP -–Centrum
programovania environmentálnych projektov, CKEP – Centrum krajinno-ekologického plánovania, CISK –
Centrum integrovanej starostlivosti o krajinu, CBD – Centrum Bazilejského dohovoru,

