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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Zriaďovateľ: 		
Názov organizácie:
Generálny riaditeľ:
Sídlo organizácie:
IČO:			
Forma hospodárenia:
Dátum zriadenia:
Kontakt: 		

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Martin Vavřinek
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
00626031
príspevková organizácia
01. 07. 1993
tel.: +421/48/4374111, fax: +421/48/4230409

Vrcholový manažment v roku 2015:
Riaditeľ sekcie environmentalistiky a riadenia projektov:
Ing. Martin Lakanda  
Riaditeľ sekcie fondov Európskej únie:		
Mgr. Ida Čuláková
								
(do 30. 04. 2015)
							
Ing. Katarína Kellenbergerová
								
(od 01. 05. 2015)
Riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky:		
Ing. Peter Laššák
Riadiaci členovia organizácie:
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov:
– odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
Ing. Katarína Paluchová, vedúca odboru
– odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Ing. Andrej Švec, vedúci odboru
– odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Ing. Alena Adamkovičová, vedúca odboru
– odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu
Mgr. Katarína Kosková, vedúca odboru
Sekcia fondov Európskej únie:
– odbor riadenia implementácie projektov vôd
Ing. Zuzana Tóthová, vedúca odboru
– odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení
Ing. Jakub Lupták, vedúci odboru
– odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
Ing. Stanislav Ružička, vedúci odboru
– odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
Ing. Lukáš Velický, vedúci odboru
– odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
Ing. Peter Bognár, vedúci odboru
– odbor riadenia implementácie projektov kontroly verejného obstarávania a metodiky
Ing. Brigita Kautmanová, vedúca odboru
– odbor riadenia regionálnej implementácie projektov a monitorovania
Ing. Viera Urdová, vedúca odboru
– odbor podporných činností
JUDr. Kateřina Husárová, vedúca odboru
Sekcia ekonomiky a prevádzky:
– odbor ekonomiky
Ing. Jana Krajčová, vedúca odboru
– odbor personalistiky
Mgr. Dušan Kroliak, vedúci odboru
– odbor prevádzky a správy majetku
Mgr. Pavol Miškovič, vedúci odboru
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Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb – DATACENTRUM:
Ing. Marek Žiačik, vedúci strediska
Odbor komunikácie a osvety:
Mgr. Miroslava Jančová, vedúca odboru (do 30. 06. 2015)
Ing. Alica Kučerová, vedúca odboru (od 01. 07. 2015)
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
POSLANIE ORGANIZÁCIE
Slovenská agentúra životného prostredia je jedinou prierezovou odbornou organizáciou rezortu MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na zabezpečovanie odborných úloh v oblasti starostlivosti o životné prostredie, rozvoja environmentalistiky a uplatňovania nástrojov environmentálnej politiky, prevádzky a tvorby
informačných systémov životného prostredia, starostlivosti o krajinu a efektívneho využívania zdrojov na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Od roku 2014 vykonáva plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho
orgánu.
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) bola zriadená Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky, od 1. januára 2001 je príspevkovou organizáciou. K 01. 01.2014 bola v organizácií zrealizovaná zmena
organizácie riadenia agentúry, v ktorej boli uplatnené princípy koncentrácie aktivít, zefektívnenia a zjednodušenia
riadenia vzhľadom na identifikované procesy a územnú pôsobnosť agentúry, odstránenia duplicít agend a vznik
nových organizačných štruktúr, rešpektujúcich požiadavky riadenia sprostredkovateľského orgánu pre OP ŽP a
prípravu SO pre OP KŽP, hierarchizácie informatizácie v rezorte, v zmysle prípravy Koncepcie rozvoja informačných
systémov a prechodu vybraných činností v oblasti odpadového hospodárstva z Centra odpadového hospodárstva
a environmentálneho manažérstva SAŽP na sekciu environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR. Nová organizačná štruktúra SAŽP je realizovaná na základe vydania nového znenia zriaďovacej listiny (vydanej rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 22. 11. 2013 č. 37/2013-1.6. o vydaní nového znenia zriaďovacej listiny
Slovenskej agentúry životného prostredia), jej Dodatkom č. 1 (vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia
Slovenskej republiky z 2. apríla 2015 č. 8/2015 – 1.6.) a následne Dodatkom č. 2 (vydaný rozhodnutím ministra
životného prostredia Slovenskej republiky z 27. apríla 2015 č. 17/2015 – 1.6.) a štatútu SAŽP (vydaného rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 22. 11. 2013 č. 38/2013-1.6. o vydaní nového znenia štatútu Slovenskej agentúry životného prostredia) z 22. 11. 2013, jeho Dodatkom č. 1 (vydaný rozhodnutím ministra životného
prostredia Slovenskej republiky z 2. apríla 2015 č. 9/2015 - 1.6.) a Dodatkom č. 2 (vydaný rozhodnutím ministra
životného prostredia Slovenskej republiky z 27. apríla 2015 č. 18/2015 - 1.6.).
Pôsobnosť SAŽP vo všetkých oblastiach činností stanovených Štatútom vytvára podmienky pre efektívne zapojenie sa organizácie aj do regionálnych a operatívnych úloh, čo využíva predovšetkým rezort MŽP SR, ale aj orgány
štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, miestnej štátnej správy a ďalší odberatelia produktov
SAŽP. V roku 2005 bola organizácia certifikovaná, certifikačnou spoločnosťou BVQI Slovakia s.r.o. Bratislava (v súčasnosti Bureau Veritas Certification Slovakia s. r. o.). V roku 2015 organizácia úspešne absolvovala recertifikačný
audit vyššie uvedenou spoločnosťou (Bureau Veritas Slovakia) a stala sa držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008 a environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004 s platnosťou
do 21. 09. 2017.
SAŽP plní viacero významných funkcií. Je Národným ohniskovým bodom za SR pre spoluprácu s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), ktorá je jednou zo špecializovaných agentúr Európskej komisie. Zástupca SAŽP je členom Riadiaceho výboru (Management Board) EEA. SAŽP je taktiež tvorcom a
prevádzkovateľom národného uzla európskej siete EIONET (European Environment Information and Observation Network), ktorá prepája EEA a 38 krajín Európy a umožňuje okamžitú informovanosť o stave životného prostredia v Európe. Zamestnanci SAŽP zabezpečujú členstvo SR v pracovných skupinách a štruktúrach
OECD, UNEP, Európskej komisie a EEA. Agentúra dlhodobo plní úlohy vplývajúce pre SR z podpísania viacerých multilaterálnych medzinárodných dohovorov (Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva, Bazilejský dohovor o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov, Štokholmský dohovor
o perzistentných organických látkach, Karpatský dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, Európsky
dohovor o krajine, Mountain partnership a i.). SAŽP taktiež plní funkciu národného Kontaktného bodu pre výmenu informácií podľa Štokholmského dohovoru, funkciu národného Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru
a dlhodobo plní aj úlohu Regionálneho centra Bazilejského dohovoru (RCBD) pre krajiny strednej a východnej
Európy, prostredníctvom ktorého zastupuje krajiny tohto regiónu v rámci environmentálneho programu OSN.
Zároveň v spolupráci s MŽP SR a SHMÚ plní funkciu Národného kontaktného bodu pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) Aarhuského dohovoru na základe oficiálnej nominácie odsúhlasenej
ministrom životného prostredia.
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Významným medzníkom vo vývoji SAŽP je splnomocnenie, ktoré bolo realizované od roku 2014 a na základe
ktorého v podmienkach OP ŽP plní úlohu sprostredkovateľského orgánu Slovenská agentúra životného prostredia. Činnosti, ktoré sú na SORO delegované sú uvedené v splnomocnení SORO na plnenie úloh RO. Ide
najmä o plnenie úloh súvisiacich s monitorovaním a kontrolou ukončených projektov, ako aj úloh súvisiacich s
procesom hodnotenia pomoci.
Široký rozsah činností sa premieta aj do ďalších oblastí, kde je SAŽP poverená plnením požiadaviek za SR vyplývajúcich z členstva v Európskej únii, ako aj plnením reportingových aktivít za vybrané oblasti životného
prostredia.
Významné poslanie plní SAŽP v oblastiach tvorby a implementácie informačných a metainformačných systémov
zameraných na životné prostredie, predpisov o slobodnom prístupe k informáciám o životnom prostredí a výkonu
úloh vyplývajúcich z týchto predpisov - najmä cez každoročne publikované Správy o stave životného prostredia SR
a ďalšie informácie sprístupnené na internetových stránkach www.sazp.sk a www.enviroportal.sk, ako aj poskytovanie informácií o životnom prostredí na základe individuálnych požiadaviek inštitúcií a jednotlivcov. Zavádzanie
technológií využívajúcich geografické informačné systémy a internetových databázových technológií vytvára perspektívne nástroje v oblasti informačných a komunikačných technológií ŽP (IKT). Rozsah činností umožňuje SAŽP
prepojiť oblasti zostavovania Správ o životnom prostredí, indikátorov životného prostredia a spôsobov vykazovania pre rôzne medzinárodné inštitúcie.
Agentúra vykonáva delegovanú činnosť zriaďovateľom pri plnení funkcie výkonného sekretariátu pre Program
obnovy dediny a zastupovaním SR v Európskom pracovnom spoločenstve pre obnovu dediny a rozvoj vidieka,
organizuje národnú súťaž Dedina roka, zabezpečuje plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich pre SR
z Európskeho dohovoru o krajine.
Na úsekoch hlavnej činnosti agentúra pripravuje odborné dokumenty, plní významné poslanie v oblasti tvorby a
implementácie právnych predpisov o životnom prostredí, vykonáva koordinačnú činnosť, realizuje odborné podujatia, zostavuje plány a hodnotí ich plnenie, vypracúva alebo obstaráva projekty, vypracúva stanoviská, odborné
posudky a dokumenty, poskytuje informácie a dokumenty, zabezpečuje odborný dohľad nad uplatňovaním environmentálnych právnych predpisov a odbornú činnosť zameranú na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú
republiku z medzinárodných dohovorov, poskytuje MŽP SR odbornú pomoc pri harmonizovaní environmentálneho práva Slovenskej republiky s predpismi a postupmi Európskej únie a spolupracuje so zainteresovanými odbornými rezortnými i mimorezortnými inštitúciami v Slovenskej republike a s organizáciami v zahraničí.

STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Činnosť Slovenskej agentúry životného prostredia sa v roku 2015 sústreďovala na kvalitné, efektívne plnenie
Plánu hlavných úloh a riadenie projektov pre podporu plnenia poslania a hlavných činností agentúry. Na základe východísk rozpočtu, ako aj dlhodobého plánu rozvoja Slovenskej agentúry životného prostredia boli v roku
2015 vykonané ďalšie kroky pre naplnenie cieľov najmä v oblasti prípravy zabezpečenia implementácie OP KŽP.
Vykonávané zmeny vychádzali z premisy nárastu úloh v oblasti štatutárnych činností agentúry a plnenia nových
úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie v
súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu. V priebehu roka 2015 boli naďalej realizované racionalizačné opatrenia v oblasti hospodárneho nakladania so zverenými zdrojmi. Racionalizačnými opatreniami agentúra eliminovala tlak na pokles krytia výdavkov z iných zdrojov, najmä projektovej činnosti. Hlavnými úlohami v strednodobom
výhľade sú úlohy zamerané na:
1.
2.
3.
4.
5.

koncentráciu hlavnej činnosti do prioritných oblastí definovaných zriaďovateľom
realizáciu efektívnej organizačnej štruktúry a efektivitu nakladania so zverenými zdrojmi
vykonávanie poverenia v oblasti implementácie OP ŽP, OP KŽP a komunikačných aktivít
kvalitný projektový manažment a príprava projektov z OP KŽP a iných programov
byť súčinný pri zabezpečovaní aktivít a podujatí v oblasti životného prostredia počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ
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3. KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Prenos plnenia štatutárnych činností do výkonu činností v konkrétnom roku sa v organizácii uskutočňuje prostredníctvom Plánu hlavných úloh (PHÚ). Tento dokument je jedným z hlavných nástrojov riadenia inštitúcie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), vychádza z Plánu hlavných úloh Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (MŽP SR) a Plánu legislatívnych úloh MŽP SR. Je každoročne schvaľovaný Poradou vedenia
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok a ako predmet činnosti tvorí
prílohu kontraktu medzi SAŽP a MŽP SR.
Kontrakt medzi MŽP SR a SAŽP na rok 2015 bol podpísaný dňa 30. decembra 2014 (www.sazp.sk/dokumenty).
V súlade s ním bol na predmet činnosti (Plán hlavných úloh špecifikovaný v prílohe kontraktu) pridelený objem
finančných prostriedkov, tvorený bežným transferom (príspevkom) zriaďovateľa SAŽP, ale aj doplnkovými zdrojmi (bližšie informácie sú uvedené v kapitole  Rozpočet organizácie).
Vecné plnenie kontraktu bolo v roku 2015 vyhodnocované:
•
mesačne – pravidelným odpočtom plnenia na poradách vedenia SAŽP,
•
polročne – oponentúrou všetkých úloh kontraktu na MŽP SR,
•
ročne – záverečnou oponentúrou úloh kontraktu, vypracovaním a na schválenie poradou vedenia
MŽP SR predložením správy: Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia za rok 2015 (schválené uznesením PV MŽP SR č. 35 zo dňa 25. 02. 2016)
•
ročne v zmysle Uznesenia Vlády SR č. 1189/2001 - spracovaním Výročnej správy v termíne do 25. 03. 2015,
zverejnením na webovej stránke MŽP SR a SAŽP, vykonaním verejného odpočtu v termíne do
31. 5. 2016.
Kontrakt pre rok 2015 bol uzavretý v súlade s uznesením Vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 medzi ústredným
orgánom štátnej správy Ministerstvom životného prostredia SR a jeho podriadenou príspevkovou organizáciou
Slovenskou agentúrou životného prostredia. V kontrakte pre rok 2015 boli podrobne definované práva a povinnosti zúčastnených strán. Plnenie Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia v roku 2015
bolo realizované v zmysle uznesenia č. 14 bodu B.3. Porady vedenia MŽP SR zo dňa 22. 01. 2015. Plán hlavných
úloh pre rok 2015 realizoval celkovo 73 hlavných úloh v 8 nasledovných odvetvových oblastiach:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Hodnotenie životného prostredia (7 úloh)
Environmentálna informatika (20 úloh)
Environmentálne služby (10 úloh)
Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky (8 úloh)
Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie (10 úloh)
Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia (10 úloh)
Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca (5 úloh)
Podpora štátnej environmentálnej politiky (3 úlohy).

Všetky úlohy Plánu hlavných úloh SAŽP pre rok 2015 boli splnené.
Konkrétne výstupy jednotlivých úloh boli spracované vo forme záverečných správ (73) a podľa žiadostí príslušných organizačných útvarov i boli predložené v požadovanej forme.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že kontrakt a Plán hlavných úloh SAŽP na rok 2015 boli splnené, čo
potvrdila Porada vedenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dňa 25. 02. 2016 svojim uznesením č. 35, ktorým schválila splnenie Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia za rok 2015.
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4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
Slovenská agentúra životného prostredia má celoslovenskú pôsobnosť. Prostredníctvom nej zriaďovateľ zabezpečuje plnenie odborných úloh odvetví starostlivosti o životné prostredie vymedzených predmetom činnosti v jej
zriaďovacej listine, ktorými sú:
a) manažment environmentálnych rizík, vrátane rizík vyplývajúcich z používania chemických látok a chemických
zmesí a environmentálna bezpečnosť,
b) prevencia závažných priemyselných havárií,
c) environmentálna zodpovednosť pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd,
d) integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia,
e) environmentálne hodnotenie a označovanie produktov,
f) environmentálne manažérstvo a audit,
g) eliminácia environmentálnych záťaží,
h) odpadové hospodárstvo a využívanie obalov,
i) nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,
j) posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
k) hodnotenie environmentálnej situácie,
l) podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov a zásad zeleného rastu,
m) environmentálna informatika a monitoring,
n) tvorba a prevádzka národného geoportálu,
o) starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie,
p) starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje energie,
q) krajinné plánovanie, integrácia a podpora budovania zelenej infraštruktúry,
r) environmentálna výchova, vzdelávanie, veda a edičná činnosť k problematike starostlivosti o životné prostredie,
s) koncepčné a koordinačné zabezpečenie a realizácia informačných, propagačných a osvetových aktivít a programov na národnej úrovni,
t) programovanie a implementácia environmentálnych projektov,
u) rozvoj nástrojov environmentálnej politiky,
v) hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo,
w) plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné
prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu,
x) poskytovanie poradenských a informačných služieb
y) plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu Operačný program Kvalita životného prostredia v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom,
z) zabezpečenie činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný program Stredná
Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve,
aa) zabezpečenie činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný program Juhovýchodná Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve.
Výkon hlavných činností organizácie bol v roku 2014 odborne zabezpečovaný prostredníctvom sekcií a odborov,
ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť v oblasti vybraných činností:

4.1 ODBORY PRIAMO RIADENÉ GENERÁLNYM RIADITEĽOM
Odbor komunikácie a osvety (OKO)
Zabezpečuje podporné činnosti pre výkon pôsobenia generálneho riaditeľa SAŽP. V oblasti komunikácie koordinuje a zabezpečuje styk s médiami a verejnosťou. Zodpovedá za propagáciu činností a výstupov SAŽP a edičnú
činnosť, ktorá je zameraná na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti. Zabezpečuje prípravu a edíciu propagačných materiálov prezentujúcich činnosti SAŽP, výrobu materiálov určených na podporu praktickej environmentálnej výchovy. Komplexne zastrešuje prípravu a vydávanie jediného celoštátneho odborno-náučného
časopisu o životnom prostredí Enviromagazín.
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Realizuje kampane, organizačne zabezpečuje konferencie, semináre, školenia, výstavy a osvetové podujatia. Organizuje sprievodné osvetové podujatia medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí  Ekotopfilm – Envirofilm. Vedie Environmentálnu knižnicu SAŽP, ktorá poskytovala výpožičné služby verejnosti a spravoval videotéku
tvorenú filmami z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm. Odbor plní úlohy spojené so
zabezpečením protokolu.

Odbor kontroly (OK)
Koordinuje a metodicky usmerňuje vnútornú kontrolnú činnosť SAŽP. Vypracováva plán kontrolnej činnosti a
navrhuje účasť odborných zamestnancov na kontrolných akciách. Predkladá návrhy na odstránenie existujúcich
nedostatkov a vedie agendu súvisiacu s kontrolnou činnosťou.  Odbor vybavuje a eviduje sťažnosti, petície a súvisiace podnety.

Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb – DATACENTRUM
Poskytuje služby v oblasti informačných technológií, spracovania a publikovania environmentálnych informácií,
informačných (sieťových) služieb v rámci  SAŽP, organizácií v pôsobnosti MŽP SR a úradov životného prostredia.
Zabezpečuje informatickú   podporu pre oblasť životného prostredia vyplývajúcu z národnej a európskej legislatívy. Spolupracuje s rezortnými organizáciami  pri identifikovaní a zbere environmentálnych údajov, budovaní
informačných systémov a publikovaní informácií s pridanou hodnotou pre občanov i  verejný sektor. Integruje a
harmonizuje toky environmentálnych údajov na národnej úrovni. Zodpovedá za dátovú štruktúru rezortu a jej
bezkonfliktné prepojenie na štandardy vyplývajúce z legislatívy Európskej únie.
Dôležité sú aktivity zamerané na praktické realizovanie Koncepcie rozvoja informačných systémov v rezorte životného prostredia (KRIS) na roky 2014 - 2018 a budovanie Rezortného informačného systému.
ORGANIZAČNÉ ČLENENIE DATACENTRA
DATACENTRUM  je v rámci zvýšeného dôrazu na dve nosné oblasti odborných činností (systémová a technologická)  a s tým súvisiacimi odbornými  kompetenciami  organizačne rozčlenené  na:
• oddelenie informačných technológií a environmentálnych dát
• oddelenie informačných systémov a prevádzky

4.2 SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY A RIADENIA PROJEKTOV
POSLANIE SEKCIE
Hlavná pôsobnosť a činnosť sekcie je zameraná na zabezpečenie špecializovanej odvetvovej starostlivosti o životné prostredie, rozvoj environmentalistiky, zabezpečenie reportingových povinností, rozvoj medzinárodnej spolupráce, riadenie a implementáciu projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.
RÁMCOVÉ ÚLOHY SEKCIE
Pôsobnosť sekcie v odvetviach starostlivosti o životné prostredie:
• manažment environmentálnych rizík, vrátane rizík vyplývajúcich z používania chemických látok a chemických
zmesí a environmentálna bezpečnosť,
• prevencia závažných priemyselných havárií,
• environmentálna zodpovednosť pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd,
• integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia,
• environmentálne hodnotenie a označovanie produktov,
• environmentálne manažérstvo a audit,
• eliminácia environmentálnych záťaží,
• odpadové hospodárstvo a využívanie obalov,
• nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,
• posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hodnotenie environmentálnej situácie,
podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov a zásad zeleného rastu,
starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie,
starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje energie,
krajinné plánovanie, integrácia a podpora budovania zelenej infraštruktúry,
environmentálna výchova, vzdelávanie, veda a edičná činnosť k problematike starostlivosti o životné prostredie,
koncepčné a koordinačné zabezpečenie a realizácia informačných, propagačných a osvetových aktivít a programov na národnej úrovni,
programovanie a implementácia environmentálnych projektov,
rozvoj nástrojov environmentálnej politiky,
hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo,
poskytovanie poradenských a informačných služieb.

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SEKCIE
•
•
•
•
•

oddelenie metodiky, IMS a projektového riadenia
odbor analýz, hodnotenia životného prostredia a environmentálnych služieb
odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu

Oddelenie metodiky, IMS a projektového riadenia
Činnosti oddelenia
•
•
•
•
•

metodická príprava a koordinácia plnenia a realizácie Plánu hlavných úloh SAŽP,
koordinácia pripomienkových konaní,
komunikácia so zriaďovateľom v oblasti svojej činnosti,
riadenia a administrácia projektovej činnosti v pôsobnosti celej agentúry,
koordinácia integrovaného  systému manažérstva v SAŽP.

ČINNOSTI ODBOROV SEKCIE

Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb
Realizuje aktivity súvisiace s environmentálnymi službami, medzi ktoré patrí posudzovanie vplyvov na životné
prostredie, prevencia závažných priemyselných havárií, prevencia a náprava environmentálnych škôd, environmentálnych záťaží, integrovaná prevencia, kontrola znečisťovania a iné. Plní činnosti  súvisiace s indikátorovým
hodnotením životného prostredia, s vplyvmi vybraných sektorov na životné prostredie a s trvalo udržateľným
rozvojom na národnej a  medzinárodnej úrovni.
Odbor pripravuje a publikuje správy o stave životného prostredia, koordinuje proces plnenia reportingových povinností voči Európskej komisii, Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Európskej environmentálnej
agentúre, Európskej hospodárskej komisii pri OSN, Environmentálnemu programu OSN a Spoločnému výskumnému centru. Podporuje tvorbu výhľadových informácií, scenárov a štúdií, je zodpovedný za tvorbu a prevádzku
viacerých informačných  systémov. Zároveň poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pre verejnosť.
Odbor sa organizačne člení na
• oddelenie environmentálnych služieb
• oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia

Oddelenie environmentálnych služieb
Oddelenie sa zameriava na služby pre štátnu správu, samosprávu, podnikateľov, odbornú i laickú verejnosť.
V rámci svojich činností plní vybrané úlohy, ktoré mu boli zverené gestorom, MŽP SR. Na národnej úrovni sa po50

dieľa najmä na implementácii zákonov, v spolupráci s MŽP SR tvorí odborné podklady pre legislatívnu činnosť,
spolupracuje na príprave zákonov, vyhlášok a iných právnych predpisov. Pracovníci oddelenia pripravujú odborné
stanoviská pre gestora, spolupracujú pri tvorbe metodických príručiek, overujú metodické postupy v praxi.   
V spolupráci s MŽP SR pripravujú aj podklady pre plnenie požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti životného prostredia, zabezpečujú zber a spracovanie údajov o implementácii vybraných
európskych smerníc v Slovenskej republike v zmysle požiadaviek EK a MŽP SR, podkladov pre reportovanie do
európskych databáz, a tiež podkladov pre expertné stretnutia na medzinárodnej úrovni.
Pracovníci oddelenie environmentálnych služieb sú členmi viacerých expertných skupín a výborov štátov EÚ,
majú svojho zástupcu vo   funkcii Národného kontaktného bodu (pre Protokol o registroch únikov a prenosov
znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru), aktívne sa zúčastňujú pracovných zasadnutí EK, JRC, EEA a EIONET,
OECD, EHK OSN.
Oddelenie prevádzkuje informačné systémy, ktoré slúžia na zhromažďovanie informácií  a poskytovanie environmentálnych dát a informácií medzinárodným inštitúciám (EK, EEA, OECD, UNEP, EHK OSN) ale aj pre sprístupňovanie informácii o životnom prostredí štátnej správe,  podnikateľom a odbornej verejnosti. Analýzy z týchto dát sa
využívajú na tvorbu výhľadových štúdií, ale aj pre prípravu strategických dokumentov.
Neoddeliteľnou úlohou oddelenia environmentálnych služieb je budovanie a prevádzkovanie depozitára údajov,
metód a metodík a prevádzkovanie dokumentačného  centra (pre oblasť environmentálneho posudzovania).
Pracovníci oddelenia environmentálnych služieb organizujú konferencie na národnej i medzinárodnej úrovni, zabezpečujú rôzne bilaterálne stretnutia, organizujú školenia najmä pre  štátnu správu, ale i samosprávu, podnikateľov, odbornú i laickú verejnosť, zapájajú sa do príprav a implementácie národných i medzinárodných environmentálnych projektov, poskytujú konzultačnú a poradenskú činnosť.

Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia
Činnosť oddelenia je zameraná na tvorbu a systematické vyhodnocovanie indikátorov tvalo udržateľného rozvoja,
životného prostredia, zeleného rastu a udržateľnej spotreby a výroby. Oddelenie zabezpečuje vypracovávanie a
publikovanie správ o stave životného prostredia ako aj sprístupňovanie informácií pre verejnosť. Koordinuje proces plnenia reportingových povinností voči Európskej komisii za vybrané oblasti životného prostredia ako aj voči
Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Zabezpečuje prostredníctvom výkonu funkcií Národných referenčných centier plnenie vybraných úloh vyplývajúcich z členstva SR v Európskej environmentálnej agentúre.
Gestoruje tvorbu a prevádzku Informačného systému indikátorov životného prostredia, Informačného systému
nakladania s ťažobným odpadom a Informačného systému o oprávnených osobách v zmysle zákona o ovzduší.

Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Aktívne pôsobí pri vytváraní a aplikovaní nástrojov smerujúcich k integrovanej starostlivosti o životné prostredie.
Plní úlohy v oblastiach starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie, krajinného plánovania, integrácie a
podpory budovania zelenej infraštruktúry, environmentálnej výchovy, vzdelávania, vedy, edičnej činnosti a rozvoja nástrojov environmentálnej politiky. Koncepčne a koordinačne zabezpečuje a realizuje informačné, propagačné
i osvetové aktivity na národnej úrovni. Zameriava sa pritom na ochranu, manažment a plánovanie krajiny s aplikovaním poznatkov krajinnej ekológie, na priamu aj nepriamu podporu zlepšovania stavu životného prostredia a
hodnotenie jeho zmien. Podporuje aj špecifické opatrenia aplikované v krajine, vo vidieckych a mestských sídlach,
so zreteľom na ochranu a zlepšovanie kvality ich životného prostredia a zabezpečuje starostlivosť o územia s vysokým prírodným a kultúrnohistorickým potenciálom.
Odbor sa organizačne člení na:
• oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie
• oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie
• oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania
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Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie je zamerané na vytváranie a aplikáciu nástrojov a programov smerujúcich k efektívnemu zabezpečeniu starostlivosti o životné prostredie so zameraním na vidiecku krajinu. Činnosť sa sústreďuje na spracovanie odborných podkladov a štúdií, metodických a legislatívnych podkladov,
poradenstvo, monitoring, vzdelávaciu a edičnú činnosť v oblasti starostlivosti o krajinu a v oblasti rozvoja vidieka
a obnovy dediny.

Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie
V oblasti starostlivosti o mestské životné prostredie je činnosť oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie zameraná na strategické plánovanie rozvoja mesta, environmentálny manažment, obnovu a regeneráciu
mestského prostredia, t.j. na plánovanie vysokej miery ochrany životného prostredia ako jedného z kľúčových
prvkov pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja a pre zaistenie vysokej kvality života obyvateľov miest  Slovenska. Oddelenie rozvíja medzinárodnú spoluprácu, spracovanie, koordináciu a participáciu na medzinárodných a
cezhraničných projektoch v predmetnej oblasti činnosti. Na podporu udržateľnosti miest spracováva pasportizáciu
degradovaných ekosystémov v SR a vypracovalo metodický postup mapovania brownfields mestského životného
prostredia. Pre zvýšenie  environmentálneho povedomia obyvateľov miest  organizuje  národné a medzinárodné
konferencie o mestskom životnom prostredí a buduje informačný systém o mestskom životnom prostredí.

Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania
Environmentálnu výchovu a vzdelávanie možno charakterizovať ako proces celoživotného vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu celospoločenského konania.  Je zameraný
na každú sociálnu a vekovú skupinu (školskú, mimoškolskú, odbornú, ale aj širokú verejnosť). Je zrejmé, že z výchovného a vzdelávacieho hľadiska má pre ňu najvyšší význam školský systém. Tvoria ho predškolské zariadenia,
školy (základné, stredné, vysoké), univerzity, vzdelávacie inštitúcie, metodické centrá a pod. Environmentálna
výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k
životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím,
kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne.
Úlohou oddelenia environmentálnej výchovy a vzdelávania je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni.   Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými retortami (MŠVVaŠ SR),
inštitúciami a mimovládnymi organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. Realizuje úlohy v zmysle Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ako aj Stratégie EHK OSN
pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju.  Zabezpečuje prepojenosť environmentálnej výchovy a vzdelávania s
riešením teoretických a najmä praktických úloh zameraných na zlepšovanie životného prostredia.

Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
Podieľa sa na vypracovávaní strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov na podporu, rozvoj  a implementáciu nástrojov environmentálnej politiky. Sú nimi: schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
(EMAS), environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie (GPP), udržateľná spotreba a výroba (SCP) a eko-inovácie. Participuje na procese tvorby legislatívnych predpisov a podporuje aktivity v daných
oblastiach. Organizačnou zložkou Odboru je Regionálne centrum Bazilejského dohovoru pre krajiny strednej a
východnej Európy (RCBD). Jeho úlohou je pomáhať krajinám strednej a východnej Európy pri vytváraní systému
environmentálne vhodného nakladania s nebezpečnými odpadmi.
Odbor sa organizačne člení na:
• oddelenie environmentálneho manažérstva
• oddelenie Bazilejského dohovoru – RC

52

Oddelenie environmentálneho manažérstva
Podieľa sa na podpore, rozvoji a implementácii nástrojov environmentálnej politiky v Slovenskej republike,
medzi ktoré sa zaraďuje schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie (GPP), udržateľná spotreba a výroba (SCP) a eko-inovácie. Nemenej
dôležitým poslaním Oddelenia je odborná participácia na procese tvorby a prípravy legislatívnych a technických
predpisov, podpory a propagácie aktivít vo vyššie spomenutých oblastiach.

Oddelenie Bazilejského dohovoru – RC
Úlohou centra, so sídlom v Bratislave, je pomáhať krajinám strednej a východnej Európy pri vytváraní systému
environmentálne vhodného nakladania s nebezpečnými odpadmi. Regionálne centrum má pôsobnosť pre krajiny
strednej a východnej Európy - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Estónsko,
Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Srbsko a Čierna Hora, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina.

Odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu
Plní povinnosti Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva v Európskej environmentálnej agentúre (EEA) a v sieti
Eionet (European Environment Information and Observation network). Slovensko sa stalo členom EEA 1. augusta 2001, keď vstúpila do platnosti Zmluva o jeho účasti v EEA a Eionet-e. Priamym partnerom EEA a zároveň jej
Národným ohniskovým bodom (NFP, National Focal Point) je SAŽP. Odbor zabezpečuje agendu nielen pre zástupcu SR v Riadiacej rade  EEA (Management Board), ktorým je  generálny riaditeľ SAŽP, ale aj pre nominovaného
predstaviteľa NFP za SR. Zároveň koordinuje aktivity SAŽP ako NFP pre EEA a prevádzkuje  národnú sieť Eionet SK.
Koordinuje  aj činnosť tematicky zameraných Národných referenčných centier (NRC) a nomináciu ich členov do
národnej siete. Podieľa sa na príprave podkladov, pripomienkovaní materiálov pre EEA a zabezpečovaní reportingových povinností určených prioritných dátových tokov (PDF). Zabezpečuje projektovú činnosť s EEA a Eionet
členmi, distribúciu informácií a prezentáciu výstupov EEA a siete Eionet. V rámci medzinárodnej spolupráce zabezpečuje aj účasť a úlohy na zasadnutiach siete Európskej environmentálnej agentúry (EPA network).

4.3 SEKCIA FONDOV EÚ
POSLANIE SEKCIE
SF EÚ zabezpečuje úlohy, ktorými bola SAŽP ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom1 (ďalej aj
SORO) v rámci Operačného programu Životné prostredie2 (ďalej aj OP ŽP) programového obdobia 2007 - 2013
poverená MŽP SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie (ďalej aj RO pre OP ŽP) na
základe Splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu (ďalej len splnomocnenie) v znení dodatkov v súvislosti s
plením úloh RO pre OP KŽP.
Keďže k 31. 12. 2015 bol stanovených koniec oprávneného obdobia pre výdavky v rámci OP ŽP programového
obdobia 2007 – 2013 a bolo potrebné dočerpať zvyšnú alokáciu finančných prostriedkov OP ŽP, SORO vyvinul
maximálne úsilie v súvislosti s čerpaním týchto finančných prostriedkov.  V súlade s usmerneniami MF SR majú
prijímatelia stále možnosť predkladať žiadosti o platbu SORO, pričom finálna úroveň čerpania bude známa po
uzatvorení programového obdobia 2007 – 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená
Európskej komisii v marci 2017.
Zároveň v rámci programového obdobia 2014 – 2020 bola SAŽP určená v zmysle UV SR č. 175/2014 zo dňa
16. 04. 2014 ako Sprostredkovateľský  orgán (ďalej aj ako SO) na plnenie úloh RO spojených s implementáciou
Operačného programu Kvalita Životného prostredia3 (ďalej aj OP KŽP) v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (ďalej aj Zmluva o vykonávaní). SO vykonáva úlohy, ktorými bol
poverený v zmysle Zmluvy o vykonávaní samostatne prostredníctvom vlastných kapacít, čím však nie je dotknuté
jeho oprávnenie zabezpečiť si pre účel riadneho plnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o vykonávaní

Na základe UV SR č. 663/2013 zo dňa 13. 11. 2013 bol v rámci OP ŽP zriadený SORO s účinnosťou od 01. 01. 2014
http://www.opzp.sk/
3
http://www.op-kzp.sk/
1
2
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služby tretích osôb pri dodržaní všetkých aplikovateľných právnych predpisov EÚ a všeobecne záväzných právnych
predpisov SR a právnych dokumentov pre OP KŽP.
V nadväznosti na schválený operačný program zo strany EK sa SO podieľal v priebehu roku 2015 na príprave internej riadiacej dokumentácii v rámci implementácie OP KŽP ako napr. vypracovanie Opisu riadenia a kontroly SO,
Manuálu procedúr SO, Príručiek pre Prijímateľa v súvislosti s implementáciou dopytovo ako aj národne orientovaných projektov, Príručky k verejnému obstarávaniu určenej pre prijímateľa a pod.
Je potrebné uviesť, že rok 2015 bol pre SF EÚ enormne náročný, keďže v tomto roku dochádzalo k súbehu dvoch
programových období, kde sa veľká pozornosť venovala úspešnému ukončovaniu programového obdobia 2007
- 2013 so zameraním na maximalizovanie vyčerpania finančných prostriedkov OP ŽP k 31. 12. 2015 a zároveň v
tomto roku sa už spúšťala implementácia nového operačného programu Kvalita životného prostredia.
ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SEKCIE
Sekcia fondov EÚ od 01. 01. 2015 – 30. 04. 2015 sa členila na nasledovné odbory:
• Odbor monitorovania projektov  
• Odbor podporných činností (OPČ).
K 01. 05. 2015 došlo k zlúčeniu časti RO MŽP SR so sekciou fondov EÚ SAŽP, pričom sekcia sa následne členila
a nasledovné odbory:
•
•
•
•
•
•
•
•

Odbor riadenia a implementácie projektov vôd (ORIP-V)
Odbor riadenia a implementácie projektov protipovodňových opatrení (ORIP-PO),
Odbor riadenia a implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy (ORIP-OOZK)
Odbor riadenia a implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží (ORIP-OEZ).
Odbor riadenia a implementácie projektov ochrany prírody(ORIP-OP)
Odbor kontroly verejného obstarávania a metodiky (OKVOaM)
Odbor regionálnej implementácie projektov a monitorovania (ORIaM)
Odbor podporných činností (OPČ).

Odbor riadenia implementácie projektov vôd
Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
zabezpečujú činnosti súvisiace s realizáciou projektov, a to najmä:
• agendu spojenú so zmluvami o poskytnutí NFP (uzatvorenie zmluvy, dodatky k zmluvám, odstúpenia od zmluvy);
• kontrolu súladu postupov zadávania zákaziek prijímateľmi s platným zákonom o  verejnom obstarávaní v rámci
projektov financovaných z EÚ;
• monitorovanie implementovaných projektov;
• spracovanie žiadosti o zmenu projektov;
• evidencia a aktualizácia údajov v IT monitorovacom systéme, vrátane poskytovania dát a vstupných zostáv
RO;
• výkon kontroly projektov na mieste , vypracovanie správ z týchto kontrol;
• výkon administratívnej kontroly žiadostí o platbu, pripravuje Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o platbu;
• v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí vrátane finančného vysporiadania, v súlade s legislatívou a ďalšou riadiacou dokumentáciou, kontrola generovania
príjmu v zmysle čl. 55 všeobecného nariadenia,
• vypracovanie a administrovanie návrhu písomného stanoviska s prevádzkovaním majetku nadobudnutého
alebo zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku prijímateľovi;
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Odbor kontroly verejného obstarávania a metodiky
Zabezpečuje činnosti súvisiace s realizáciou projektov, a to najmä:
• overenie súladu postupov zadávania zákaziek prijímateľmi s platným zákonom o  verejnom obstarávaní v rámci projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu;
• výkon ex-ante kontroly jednotlivých krokov pri zadávaní podlimitných a nadlimitných zákaziek prijímateľmi v
zmysle pravidiel stanovených interným manuálom;
• zastupuje SAŽP (vrátane funkcie členov komisií na vyhodnotenie ponúk) pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk v
rámci verejných obstarávaní týkajúcich sa projektov financovaných  zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho
fondu;
• výkon ex-post kontroly verejného obstarávania, kontroly zmlúv uzatvorených medzi prijímateľmi a dodávateľom vrátane dodatkov týchto zmlúv;
• podieľa sa na vypracovaní správ o zistených nezrovnalostiach týkajúcich sa verejného obstarávania;
• spolupracuje s ostatnými odbormi na právnych analýzach a stanoviskách pre interné potreby SAŽP súvisiacich
s implementáciou projektov;
• metodicky usmerňuje projektových manažérov pri projektovom riadení projektov financovaných z EÚ;
• koordinuje proces projektového riadenia v zmysle platných právnych predpisov a riadiacej dokumentácie,  
zabezpečuje spracovanie stanovísk k zisteniam z certifikačného overovania a auditov v oblasti projektového
riadenia;
• metodicky zabezpečuje jednotu procesu schvaľovania žiadostí o platbu prijímateľov v rámci operačných programov, vypracováva pripomienky k návrhom výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo finančnej oblasti, spracováva finančné údaje pre odhad očakávaných výdavkov za operačné programy,
zúčastňuje sa zasadnutí zmenovej komisie s úlohou zabezpečiť jednotnosť rozhodnutí v stanoviskách k žiadostiam o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku po obsahovej a formálnej stránke,
vedie evidenciu zásadných rozhodnutí;

Odbor riadenia regionálnej implementácie projektov a monitorovania
Zabezpečuje činnosti súvisiace s projektmi v období udržateľnosti, a to najmä:
• prijímanie, výkon kontroly a schvaľovanie následných monitorovacích správ od prijímateľov (s cieľom zabezpečiť úplnosť a správnosť následných monitorovacích správ),
• vypracovanie podkladov do výročných správ a záverečnej správy o vykonaní OP ŽP a ich predloženie RO,
• archivácia projektových spisov (zaznamenávanie, uchovávanie a ukladanie dokumentov), vrátane ich poskytnutia pre účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ a súdmi, ako aj ich poskytnutia oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu,
• výkon kontroly projektov na mieste po ukončení realizácie projektov, vypracovanie správ z týchto kontrol,
• vypracovanie a administrovanie návrhu písomného stanoviska s prevádzkovaním majetku nadobudnutého
alebo zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku prijímateľovi,
• v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí vrátane finančného vysporiadania, v súlade s legislatívou a ďalšou riadiacou dokumentáciou,
• kontrola generovania príjmu z projektov v zmysle čl. 55 všeobecného nariadenia u ukončených projektov,
• vypracovanie podkladov pre rokovanie zmenovej komisie a spracovanie podkladov k návrhu  dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP v rámci projektov v období udržateľnosti a pod.,
Odbor sa organizačne člení na:
• Regionálne pracovisko Banská Bystrica
• Regionálne pracovisko Košice
• Regionálne pracovisko Žilina

Odbor podporných činností
Zabezpečuje činnosti súvisiace s projektmi v období udržateľnosti, a to najmä:
• v prípade potreby uzatváranie platných a účinných dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP s prijímateľmi vrátane ich zverejňovania v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
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k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• zverejňovanie účinných dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP v Centrálnom registri projektov (CRP) zriadeného na základe Uznesenia vlády SR č. 689/2011 vedenom Úradom vlády SR,
• vykonávanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa zriadenia, vzniku, zániku a výmazu záložného práva zabezpečujúceho pohľadávku štátu vzniknutú v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného príspevku
prijímateľovi, vrátane zastupovania riadiaceho orgánu v katastrálnom konaní, ako aj registrácii a výmaze záložného práva v príslušnom registri,
• spolupráca pri riešení agendy súvisiacej s udeľovaním písomného súhlasu s prevádzkovaním majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného NFP prijímateľovi,
• v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí, vrátane finančného vysporiadania,
• spolupráca pri vypracovaní podkladov na priebežné hodnotenie na úrovni ukončených projektov a operačných cieľov jednotlivých prioritných osí a ich predloženie RO,
• zabezpečovanie čerpania finančných prostriedkov SORO z technickej pomoci,
• zabezpečovanie komplexných výstupov z ITMS pre potreby SORO a RO.
Odbor sa organizačne člení na:
• oddelenie pre informovanie, komunikáciu  a ITMS
• oddelenie právnych služieb
• oddelenie technickej pomoci

Oddelenie pre informovanie, komunikáciu a ITMS
Zabezpečuje činnosti v oblasti publicity, v oblasti technickej podpory ITMS pre SORO a vytvárania komplexných
výstupov z ITMS pre SORO a RO;

Oddelenie právnych služieb
Zabezpečuje činnosti - vedenie zmluvnej agendy SORO; riešenie právnych problémov vzniknutých v súvislosti s
implementáciou projektov OP ŽP v oblasti právnych služieb.

Oddelenie technickej pomoci
Zabezpečuje činnosti v oblasti prípravy žiadostí o nenávratný finančný príspevok SORO v rámci písomného vyzvania RO pre zabezpečovanie financovania administratívnych kapacít SORO; v oblasti realizácie schválených projektov technickej pomoci SORO; v oblasti archivácie projektov technickej pomoci.

4.4 SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
POSLANIE SEKCIE
Jej hlavným poslaním je zabezpečiť činnosti v oblasti personalistiky, činnosti a operácie finančného a majetkového charakteru,  zabezpečenie obstarania tovarov a služieb nevyhnutných pre napĺňanie plánu hlavných úloh a
projektovej činnosti.
RÁMCOVÉ ÚLOHY SEKCIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizuje činnosti v oblasti verejného obstarávania,
vykonáva zber ekonomických údajov pre účely výkazníctva a ekonomických analýz,
zabezpečuje účtovné operácie,
zabezpečuje finančné a rozpočtové operácie,
vykonáva činnosti v oblasti personalistiky,
zabezpečuje výpočet miezd a vedie údaje súvisiace s výpočtom miezd,
zabezpečuje prevádzku budov a zariadení SAŽP,
realizuje investičnú činnosť SAŽP,
prevádzkuje ZEZ (ubytovanie, údržba, správa majetku).
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ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SEKCIE
•
•
•
•

odbor ekonomiky
odbor personalistiky
odbor prevádzky a správy majetku
odbor verejného obstarávania

ČINNOSTI ODBOROV SEKCIE

Odbor ekonomiky
Hlavnou úlohou odboru ekonomiky je finančné plánovanie a rozpočtovanie prostriedkov pre zabezpečenie chodu
organizácie, ich prerozdeľovanie a sledovanie ich čerpania. Zameriava sa tiež na vysporiadanie finančných vzťahov, daňovú oblasť a zúčtovanie z projektovej činnosti.
Činnosti odboru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zhromažďuje ekonomické údaje pre výkazníctvo a analytickú činnosť sekcií SAŽP,
zabezpečuje zber a spracovanie účtovných dokladov a ich zaúčtovanie,
zabezpečuje pokladničné operácie – vedenie pokladne,
zabezpečuje styk s dotačnou bankou VÚB a.s. na výbery a odvody hotovostí,
zodpovedá za dodržiavanie interných predpisov a výkon predbežnej finančnej kontroly za delegovanú oblasť
ekonomických činností centra,
vypracúva návrhy základných interných predpisov SAŽP v organizačne vyčlenenej oblasti;
spolupodieľa sa na tvorbe rozpočtu SAŽP,
zabezpečuje činnosti v oblasti financovania a rozpočtu,
zabezpečuje činnosti v oblasti účtovníctva,
vykonáva finančné operácie SAŽP,
finančné manažovanie a zúčtovanie projektov.

Odbor personalistiky
Poslaním odboru personalistiky je komplexné zabezpečovanie podpory dosiahnutia stanovených cieľov SAŽP
prostredníctvom personálnych procesov - získavania, stabilizovania rozvoja a optimálneho využívania ľudských
zdrojov v SAŽP.  
Činnosti odboru
•
•
•
•
•
•

zodpovedá za oblasť prijímania a uvoľňovania  zamestnancov,
vedie personálnu agendu v SAŽP,
zabezpečuje oblasť rozvoja a vzdelávania zamestnancov podľa potrieb SAŽP,
zabezpečuje proces kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky,
zmysle zákona 553/2003 Z.z.  a platnej kolektívnej zmluvy zodpovedá za odmeňovanie zamestnancov,
poskytuje líniovým vedúcim podporu pri realizácií ich personálnych úloh v riadených personálnych kolektívoch,
• zodpovedá za vedenia mzdového účtovníctva a mzdovej agendy pre potreby externých inštitúcií v zmysle platnej legislatívy,
• zodpovedá za tvorbu princípov a pravidiel personálneho riadenia v SAŽP.

Odbor prevádzky a správy majetku
Odbor prevádzky a správy majetku vykonáva činnosti zabezpečujúce prevádzkyschopnosť majetku, jeho evidenciu a správou v zmysle platných právnych predpisov. Taktiež prevádzkuje zariadenia environmentálneho zamerania, ktoré slúžia na aktivity environmentálnej výchovy a osvety.
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Činnosti odboru
•
•
•
•

prevádzky budov a zariadení,
investičných činností,
všeobecnej správy a majetku štátu,
prevádzkovanie ZEZ.

Odbor verejného obstarávania
Odbor verejného obstarávania sa zameriava na obstaranie tovarov a služieb v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zabezpečuje tiež komplexné zabezpečenie zmluvnej
agendy SAŽP.
Činnosti odboru
• zabezpečuje a zodpovedá za organizáciu, metódy a postupy verejného obstarávania tovarov, služieb a prác v
rozsahu vykonávania činností spojených s verejným obstarávaním;
• zabezpečuje uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania, vypracúva analýzy a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní;
• zabezpečuje v závislosti od použitého postupu verejného obstarávania zverejňovanie predbežných oznámení,
oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania a oznámení o výsledku verejného obstarávania v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní.

4.5 SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA AKO NÁRODNÝ
OHNISKOVÝ BOD PRE EURÓPSKU ENVIRONMENTÁLNU AGENTÚRU
Európska environmentálna agentúra (EEA) je agentúrou Európskej únie. Jej úlohou je poskytovať dôkladné a nezávislé informácie o životnom prostredí. Predstavuje hlavný zdroj informácií pre subjekty zapojené do prípravy,
prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre laickú verejnosť. V súčasnosti má EEA
33 členských krajín s 28 členskými štátmi Európskej únie a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Švajčiarskom a
Tureckom. Spolupracujúcimi krajinami je šesť krajín západného Balkánu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá
juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo, podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č.
1244/99. Tieto aktivity spolupráce sú začlenené do siete Eionet (Európska informačná a monitorovacia sieť) a Európska únia ich podporuje v rámci nástroja predvstupovej pomoci. EEA sa zapája do rozsiahlejšej  medzinárodnej
spolupráce, ktorá siaha za hranice jej členských štátov. (obr. 1)

Obr. 1 Členské a spolupracujúce krajiny EEA
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EEA vznikla nariadením Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry.
Nariadením sa súbežne zriadila aj Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet). Nariadenie nadobudlo účinnosť v roku 1993. Po prijatí rozhodnutia bolo sídlo agentúry EEA umiestnené do Dánska
(Kodaň). Skutočná práca agentúry začala v roku 1994.
Poslaním EEA je:
– poskytovať včasné a kvalitné údaje, informácie, odborné posudky a hodnotenia stavu životného prostredia;
– pomáhať Spoločenstvu, členským a spolupracujúcim krajinám prijímať rozhodnutia o zlepšovaní kvality životného prostredia, o začleňovaní environmentálnych kritérií do hospodárskych politík a trendoch smerom k
trvalej udržateľnosti;
– umožňovať politickým stratégom rozhodovať o vhodných opatreniach na ochranu životného prostredia na
národnej a európskej  úrovni, monitorovať účinnosť existujúcich politík a opatrení;
– koordinovať činnosti siete Eionet, preto úzko spolupracuje s Národnými ohniskovými bodmi (NFP), najmä
s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia. Tieto inštitúcie sú
zodpovedné za koordináciu činnosti sietí na národných úrovniach.
Hlavnými klientmi EEA sú inštitúcie Európskej únie – Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada, členské a spolupracujúce krajiny. Okrem ústrednej skupiny európskych politických subjektov pracuje aj pre iné inštitúcie EÚ, napr. Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov. K dôležitým subjektom, ktoré používajú informácie
EEA, patria aj obchodné subjekty, akademická obec a mimovládne organizácie. Cieľom EEA je dosiahnuť obojstrannú komunikáciu s klientmi, s cieľom správne určiť ich informačné potreby a zabezpečiť, aby poskytovaným
informáciám rozumeli a prijali ich.
Eionet - Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť
Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť (Eionet) je partnerskou sieťou agentúry EEA a jej
členských a spolupracujúcich krajín. Agentúra EEA je zodpovedná za vývoj siete a koordináciu jej činností. Agentúra EEA preto úzko spolupracuje s národnými ohniskovými bodmi, najmä s národnými environmentálnymi agentúrami alebo ministerstvami životného prostredia v členských krajinách. Národné ohniskové body (NFP) sú zodpovedné za koordináciu sietí národných referenčných centier (NRC), ktoré spájajú dovedna približne tisíc odborníkov
z viac než 350 národných inštitúcií a iných orgánov zaoberajúcich sa environmentálnymi informáciami. Okrem
samotnej činnosti  NFP a NRC, sieť Eionet v súčasnosti pokrýva päť európskych tematických centier vo vybraných
témach: ovzdušie a zmena klímy, biodiverzita, vplyvy zmeny klímy, zraniteľnosť a adaptácia, voda, odpad, surovinové zdroje a zelená ekonomika, mestské, krajinné a pôdne systémy.
Slovenská agentúra životného prostredia ako člen Európskej environmentálnej agentúry
Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA 1. augusta 2001, kedy vstúpila do platnosti Zmluva medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenskej republiky v EEA a sieti Eionet. Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP (National Focal Point) za Slovensko sa stala Slovenská
agentúra životného prostredia (SAŽP) a zároveň bol vymenovaný zástupca SR do Riadiacej rady EEA (Management
Board). Túto funkciu zastáva generálny riaditeľ SAŽP.
Na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z členstva v EEA bola vytvorená národná sieť Eionet SK, ktorá
pozostáva z PCP – Hlavných kontaktných bodov (Primary Contact Point) a NRC – Národných referenčných centier
(National Reference Centre), ktorú tvoria špecialisti v rámci odborných organizácií príslušných rezortov.
Z členstva SR v EEA vyplývajú pre SAŽP nasledovné povinnosti:
– koordinácia národných aktivít vo vzťahu k EEA, koordinácia činností medzi EEA a jednotlivými Národnými referenčnými centrami (NRC);
– plnenie funkcie Národných referenčných centier NRC pre stanovené tematické oblasti;  
– distribúcia informácií a zabezpečovanie prioritných dátových tokov v presne stanovenej štruktúre;
– pripomienkovanie správ vydaných EEA, príprava odborných posudkov, vypĺňanie odborných dotazníkov;
– distribúcia informácií o EEA a vystavovanie materiálov EEA, hodnotiacich správ a ich jednotlivých návrhov, pracovných programov EEA na príslušné roky na národnom serveri CIRCA SK, www.sazp.sk, www.enviroportal.sk;  
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– pravidelná účasť na pracovných stretnutiach Riadiacej rady organizovaných EEA, NFP a NRC mítingoch organizovaných EEA;  
– prevádzka národného uzla siete Eionet SK, kde je vystavená väčšina požadovaných informácií a iné.
Významné aktivity v roku 2015 vo vzťahu k EEA
–
–
–
–
–

účasť na 3 NFP mítingoch;
účasť na 3 MB mítingoch;
účasť na MB seminári Europe‘s natural capital;
účasť na 25 NRC tematicky zameraných mítingoch, workshopoch a webinároch;
participácia na významných pripomienkových procesoch týkajúcich sa dokumentov EEA, odborné dotazníky,
revízia NRC profilov, NFP dotazníky, technické správy, hodnotiace správy a odborné posudky;
– spolupráca na príprave 5-ročnej správy EEA „Životné prostredie Európy – Stav a perspektíva 2015“ a uvedenie
tejto správy na podujatí SOER 2015 5. 5. 2015 v hoteli Devín v Bratislave;
Uvedenie správy SOER 2015
O tom akú dôležitosť tomuto dokumentu pripisuje Európska environmentálna agentúra (EEA), svedčí aj to, že na
národné uvedenie správy ju prišiel 5. mája 2015 do Bratislavy predstaviť jej výkonný riaditeľ Hans Bruyninckx.
Správa sprostredkúva informácie o kľúčových posolstvách stavu životného prostredia v Európe a tá má čoraz väčší
ohlas. Správa Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2015 je zdrojom údajov pre európske inštitúcie.
Pre Európsku komisiu, cez jej Direktoriát pre životné prostredie a Direktoriát pre klímu, ktoré sú podľa Hansa
Bruyninckxa ich hlavnými partnermi, s ktorými intenzívne spolupracujú. Správa SOER v časti o Slovensku, podľa
generálneho riaditeľa sekcie environmentálnej politiky MŽP SR Norberta Kurillu, viac-menej kopíruje výsledky
Európy, pričom v pozitívnom zmysle vyzdvihol najmä naše výsledky v oblasti zmeny klímy a plnenie záväzkov v
oblasti znižovania skleníkových plynov.

Pracovné stretnutie Národných referenčných centier
Už v poradí piate pracovné stretnutie Národných referenčných centier siete Eionet SK zorganizovala SAŽP, ako
sprievodné podujatie v rámci konferencie Inspirujme se. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo 24.11.2015 v priestoroch Hotela Tatra za účasti generálneho riaditeľa SAŽP Martina Vavřinka, generálneho riaditeľa SHMÚ Martina
Benka, NFP SK a zástupcov Národných referenčných centier siete Eionet SK. Hlavným zameraním tohto  stretnutia
bolo predstavenie Európskej environmentálnej agentúry (EEA), jej najdôležitejších členov, organizačnej štruktúry
a najdôležitejších dokumentov; úlohu Slovenskej republiky v EEA ako členskej krajiny, európske tematické centrá;
národnú sieť Eionet a jej najdôležitejšie povinnosti koordinované NFP; pracovný poriadok EEA a niektoré vybrané
body spolupráce medzi EEA, NFP a jednotlivými NRC. Stretnutie sa zároveň zameralo na vybrané oblasti – globálne megatrendy, reflektovalo na správu SOER 2015, jej prínos pre SR, indikátory k 7. Environmentálnemu akčnému
plánu a reporting za vodu do EEA. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo celkovo 37 osôb ktoré zastupovali 24 NRC
a 1 pracovnú skupinu.
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EPA network
SAŽP je riadnym členom siete EPA network (sieť európskych environmentálnych agentúr). Je to neformálne združenie riaditeľov európskych environmentálnych agentúr alebo inštitúcií podobného zamerania. V rámci siete ide
o výmenu informácií a skúseností z každodennej praxe založenej na implementácii environmentálnych politík,
hodnotenia stavu životného prostredia, komunikácii v otázkach životného prostredia. V rámci EPA network sa
konajú dve stretnutia ročne v rôznych členských krajinách a diskutujú sa aktuálne otázky z oblasti environmentu.
V roku 2015 sa konali stretnutia v Rige a v Reykjavíku. Stretnutia zároveň slúžia aj na prezentáciu krajiny, keďže ide
o stretnutie riaditeľov agentúr. Sieť úzko spolupracuje s  Európskou komisiou a ostatnými sieťami, napr. IMPEL –
sieť Európskej únie pre implementáciu a posilnenie environmentálneho práva (Implementation and Enforcement
of Environmental Law), ENCA – Európska sieť riaditeľov agentúr ochrany prírody (European network of Heads of
Nature Conservation Agencies). SAŽP je členom záujmových skupín IG Citizen Science, IG West Balkans a IG Green
Economy, ktoré fungujú pri EPA network.
Študijná návšteva z Moldavska v rámci projektu InSEIS
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) poskytla moldavskej delegácii, počas jej štvordňovej návštevy
v Banskej Bystrici (27. 10. – 30. 10. 2015), informácie o postupe a procesoch spojených s vytváraním agentúry
životného prostredia na Slovensku.
Moldavská delegácia, na čele so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Moldavskej republiky
(MŽP MR) Victorom Morgocim, pricestovala na Slovensko v rámci realizácie aktivity projektu InSEIS Budovanie
kapacít a zdieľanie vedomostí v procese založenia agentúry životného prostredia. Študijná návšteva nadväzovala
na misiu technickej pomoci, ktorú vykonali odborníci z Estónskej agentúry životného prostredia.  MŽP MR si na
základe prezentovaných štruktúr v priebehu misie zvolilo za najviac inšpirujúcu organizačnú štruktúru SAŽP.
Odborní zamestnanci SAŽP priblížili členom moldavskej delegácie ako sa na Slovensku postupovalo pri zakladaní
agentúry životného prostredia, ako sú rozdelené kompetencie, mandáty a úlohy. Okrem toho s nimi riešili aj
špecifické otázky súvisiace so zdieľaným systémom monitorovania životného prostredia a vydávania povolení.
Podnetné informácie o pozícii SAŽP v rezorte životného prostredia SR, o stratégii environmentálnej politiky SR
a o pripravovanom slovenskom predsedníctve v Rade EÚ sprostredkoval moldavskej delegácii generálny riaditeľ
sekcie environmentálnej politiky MŽP SR Norbert Kurilla. Systém riadenia správy životného prostredia u nás,
inštitúcie, ich kompetencie a procesy im priblížila Ľudmila Szabová z odboru organizácie, riadenia a koordinácie
štátnej správy MŽP SR. Súčasťou študijnej cesty moldavskej delegácie na Slovensku bola aj exkurzia v spoločnosti
ELEKTRO RECYCLING s.r.o., ktorá pôsobí v oblasti nakladania s odpadom.
Projekt InSEIS bol iniciovaný ako reakcia na záujem, ktorý vyjadrilo 5 ENP krajín (European Neighbourhood Partnership). Ma viesť k zvýšenej spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a ďalšej implementácii
zdieľaných informácií o životnom prostredí (SEIS). Medzi krajiny ENP patrí Jordánsko, Izrael, Maroko, Palestína
a Moldavská republika. Ide o pilotný projekt pre nový model posilnenia spolupráce a poskytovania odborných
znalostí medzi krajinami EEA, Eionetu a členmi ENP.

Obr. 2 Moldavská delegácia pred SAŽP
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5. PROJEKTY PODPORUJÚCE STRATEGICKÉ CIELE SAŽP
Slovenská agentúra životného prostredia implementovala v roku 2015 aktivity 19 projektov na národnej (8),
cezhraničnej (1) a medzinárodnej a nadnárodnej (10) úrovni. K 31. 12. 2015 bolo 13 z nich úspešne ukončených a
6 projektov pokračuje s implementáciou svojich aktivít aj v roku 2016.
Rozdelenie projektov podľa programov financovania:
• programy financovania na národnej úrovni, vrátane štrukturálnych fondov: Operačný program životné prostredie (OPŽP) (6), Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) (1)  Environmentálny fond (1), Ministerstvo životného prostredia SR – spolufinancovanie projektu LIFE+
• programy cezhraničnej spolupráce: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
(CBC CZ-SK) (1)
• programy medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce: The NATO Science for Peace and Security Programme
(NATO SPS) (1), 7th Frame Programme (FP7)(1), LifeLong Learning Programme (LLP) (1), LIFE+ (1), Partnership
for Action on Computing Equipment (PACE) (2), United Nations Environment Programme – Small Grant Programme (UNEP/SGP) (1), United Environment Programme - Regional Office for Europe (UNEP/RoE), (Competitiveness and Innovation) Framework Programme (CIP - ICT PSP) (2)
Rozdelenie projektov podľa % spolufinancovania zo strany SAŽP:
• 100 % financovanie donorom (14): OP ŽP, OP KaHR, NATO, PACE, UNEP, CBC CZ-SK, LIFE+ (v kombinácii so spolufinancovaním MŽP SR),
• 95 % financovanie donorom (1): Environmentálny fond
• 75 % financovanie donorom (1): LLP
• 70 % financovanie donorom (1): FP 7
• 50 % financovanie donorom (2): CIP - ICT PSP
PROJEKTY S IMPLEMENTÁCIOU AKTIVÍT UKONČENOU V ROKU 2015
Projekty finančne podporené z národných finančných mechanizmov, vrátane štrukturálnych fondov Európskej
únie
Projekt č. 1:
Podpora environmentálnej osvety a zlepšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti
• Zdroj financovania: Environmentálny fond
• Trvanie projektu: 1. 1. 2015 – 30. 11. 2015
• Celkový rozpočet projektu: 134 718,19 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 6 735,91 €
• Vyčerpané k 31. 12. 2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 134 715,29 €
• Stručná anotácia projektu: cieľom projektu bolo rôznymi formami s ohľadom na ich efektívnosť a vypovedaciu
schopnosť, zabezpečiť podporu environmentálnej osvety a zlepšiť informovanosť odbornej a laickej verejnosti
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
1. Informačná a metodická podpora pre prevádzkovateľov podnikov spadajúcich pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií
2. Informačné materiály pre proces posudzovania vplyvov na životné prostredie
3. Správa o stave životného prostredia SR v roku 2014
4. FESTIVAL ZELENÝ SVET - 20. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
5. Eco mobility tour - festival výchovných koncertov pre žiakov škôl
6. Osveta a zvyšovanie environmentálneho povedomia samospráv a odbornej verejnosti pri obnove dediny
7. Enviromagazín, odborno-náučný časopis – 20. ročník
8. Festival Separuj s nami
9. Konferencia Krajina-Človek-Kultúra 2015
• Projektový manažér: Ing. Lucia Vačoková
• Finančný manažér: Ing. Ján Majer
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Projekt č. 2:
Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike
• Zdroj financovania: OP ŽP
• Trvanie projektu: 01/2013 – 06/2015
• Celkový rozpočet projektu: 300 917,75 EUR
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 EUR
• Vyčerpané k 31. 12. 2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 257 929,82 EUR
• Stručná anotácia projektu: Urýchlenie procesu praktickej realizácie environmentálneho zneškodnenia odpadov s obsahom POPs vrátane odpadov z pesticídov. Aktualizácia dostupných podkladov o lokalitách s výskytom POPs zmesí /pesticídov po dobe použiteľnosti (prestárle pesticídy). Navrhnúť metódy a technológie
zneškodnenia. Stanoviť priority postupu zneškodnenia odpadov s obsahom POPs na základe ich identifikácie a
kvalifikácie s cieľom  podpory k riešeniu  opatrení definovaných v Národnom realizačnom pláne Štokholmského dohovoru - proces environmentálneho zneškodnenia POPs odpadov z pesticídov a prestárlych pesticídov v
lokalitách s výskytom týchto odpadov (sklady, neriadené objekty).
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
1. Kompletizácia databázy skladovaných látok a ich množstiev z preskúmaných skladov.
2. Realizácia terénnych prác v 5 prioritných skladoch – vrty a odbery vzoriek zemín, podzemných vôd a stavebných materiálov, spracovanie výsledkov terénnych prác – koncentrácie pesticídov (prehľady, porovnania, vzťahy so skladovanými pesticídmi, vplyv stavu budovy na zistené hodnoty...).
3. Informačný systém POPs - zjednocovanie štruktúry terénnych záznamníkov, fotodokumentácia a ostatné
textové podklady, doplnenie údajov pre databázu vedeckých a odborných názvov POPs pesticídov a odborných názvov pesticídov mimo skupiny POPs z dostupných zdrojov
4. Záverečné správy – Chemické analýzy vzoriek z lokalít 5 prioritných skladov
5. Realizácia záverečnej štúdie  – Návrh technológií pre environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov a zmesí
6. Záverečný seminár projektu 30. 6. 2015,  Bratislava
• Propagácia a informovanosť:
- Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov – posterová prezentácia projektu na podujatí, Študijné a kongresové stredisko, Modra, 21. – 23. január 2015
- Kurzy Analýzy rizika znečisteného územia – prednáška a posterová prezentácia na 3 podujatiach, Hotel
Sorea Trigan, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 18. – 20. marec 2015, 13. – 15. apríl 2015, 27. – 29. apríl 2015
- Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2015 – posterová prezentácia a uverejnenie príspevku v
zborníku medzinárodnej konferencie, Hotel Nivy, Bratislava, 27. – 29. máj 2015
- Konferencia Enviro-i-fórum - posterová prezentácia, Banská Bystrica, 16. – 17. jún 2015
- Publikácia ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE s podtitulom environmentálny magazín - uverejnenie príspevku
Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike (str. 53 – 57)
- Enviromagazín 06/2015 – uverejnenie príspevku v odborno-náučnom časopise o životnom prostredí (str.
18 – 19): Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov
• Projektový manažér: RNDr. Juraj Gavora
• Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová
Projekt č. 3:
Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR
• Zdroj financovania: OP ŽP
• Trvanie projektu: 06/2012–08/2015
• Celkový rozpočet projektu: 419 716,04 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 €
• Vyčerpané k 31. 12. 2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 349 690,33 €
• Stručná anotácia projektu:
Projekt Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (skrátene Osveta)
je jedným z projektov implementovaných SAŽP, ktoré sa zaoberajú problematikou environmentálnych záťaží.
Aktivity projektu Osveta sa rámcovo vymedzili ako informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti verejnosti v problematike environmentálnych záťaží vrátane ich sanácií.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
1. Konferencie a semináre:
Prezentačný deň o problematike EZ:  Banská Bystrica, 17.03. 2015, počet účastníkov: 99
2. Vydanie a distribúcia publikácií:
- Publikácia Riešenie environmentálnych záťaží (EZ) na Slovensku a Management of Contaminated Sites in
Slovakia
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- Publikácia Environmentálny magazín Environmentálne záťaže
3. Filmy a videoklipy:
- 30-minútový dokumentárny film s anglickými titulkami
- 6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká (1 –arzén, 2 – ortuť,
3 – benzén, toluén, etylbenzén, xylény, 4 – polychlórované bifenyly, 5 – chlórované alifatické uhľovodíky –
dichlóretén, trichlóretén, tetrachlóretén a vinylchlorid, 6 – pesticídy)
• Podporné aktivity projektu v r. 2015:
Propagácia projektu, osveta na medzinárodných a slovenských konferenciách a seminároch:
- Konferencia Slovensko v Horizonte 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava,
16.01.2015,
- 3-dňové podujatie Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov zameraný na problematiku riešenia environmentálnych záťaží, Modra, 21.01.–23.01.2015,
- Školenie o chemickej legislatíve (projekt Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych
požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy), Poprad, 20.02.2015,
- Workshop Horské oblasti Slovenska, Banská Bystrica, 12.03.2015,
- Kurz Analýzy rizika znečisteného územia, Štrbské Pleso 18.–20.03.2015, 13.–15.04.2015, 27.–29.
04.2015,
- Medzinárodná konferencia Global Soil Week Berlin 2015, 19.–20.04.2015 v Berlíne,
- Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží 11.–15.05.2015 v
Banskej Štiavnici,
- Konferencia Sanační technologie XVIII. v Uherskom Hradišti, ČR, 19.–21.05.2015,
- Medzinárodná konferencia Contaminated Sites Bratislava 2015, 27.–29.05.2015,
- EPA Network Task Group on Citizen Science – June meeting, Kodaň 24.–25.06.2015, prezentácia School
programme Enviróza, supporting contaminated sites remediation,
- Konferencia Enviro-i-Fórum/Od vedy k občanovi, 16.–17.06.2015, Banská Bystrica,
- Záverečný seminár: Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike,
30.06.2015, Bratislava.
• Propagácia a informovanosť v r. 2015:
- www.enviroza.sk,
- http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2222,
- www.enviroportal.sk,
- Mesačník Komunálna a priemyselná energetika č. 1/2015 – Osveta má zelenú aj v oblasti riešenia environmentálnych záťaží,
- Výstava Environmentálne záťaže na Slovensku v priestoroch MŽP SR 2.–13.03.2015,
- Enviromagazín č. 1/2015 – Environmentálne záťaže sa týkajú nás všetkých a Najkrajším ateliérom je sama
príroda, Enviromagazín č. 2/2015 – Diagnóza: Enviróza pozitív, Enviromagazín č. 6/2014 – článok Aj v oblasti manažmentu environmentálnych záťaží má osveta zelenú,,
- prezentácia o programe Enviróza v angličtine – Study Tour mongolskej delegácie v rámci projektu Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites (Mongolsko - SR, NATO SPS Prgramme),
05.06.2015,
- Príspevok o Enviróze The Enviróza School Programme – A Successful Example of Involving the Public in
Addressing Contaminated sites in Slovakia a Information system on contaminated sites – 2 príspevky do
správy JRC Contaminated Sites Success Stories – EIONET NRC Soil 2015, 06/2015, uverejnené v publikácii
pod názvom Remediated sites and brownfields Success stories in Europe, vydané 2015, dostupné na webovom sídle: http://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/doc_pub/RemediatedSites_Brownfields_success%20stories.pdf
• Projektový manažér: Ing. arch. Elena Bradiaková
• Finančný manažér: Mgr. Andrea Očenášová
Projekt č. 4:
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 - 2021
• Zdroj financovania: OP ŽP
• Trvanie projektu: 4/2015 - 12/2015
• Celkový rozpočet projektu: 72 953,00 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 €
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 59 272,79 € - stav k poslednej ŽoP, čerpanie projektu: 81,25 %
• Stručná anotácia projektu:
Cieľom projektu bolo spracovanie nového strategického dokumentu Štátny program sanácie environmentál64
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nych záťaží 2016 – 2021 pod odbornou gesciou MŽP SR, sekcie geológie a prírodných zdrojov.
Projekt predstavuje strategický plánovací dokument pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku, s cieľom postupného znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží (EZ) na životné prostredie.
Projekt určuje ciele a programové opatrenia zamerané na zlepšenie manažmentu EZ, identifikáciu a prieskum
pravdepodobných environmentálnych záťaží, prieskum environmentálnych záťaží, sanáciu environmentálnych
záťaží a monitoring environmentálnych záťaží vo vzťahu k časovým horizontom. Súčasťou ŠPS EZ 2016 – 2021 je
zoznam EZ navrhnutých na prieskum, monitoring, prípadne sanáciu vychádzajúcich z údajov uvedených v Informačnom systéme environmentálnych záťaží a v súlade s prioritami z hľadiska ochrany vôd. Súčasťou ŠPS EZ 2016
– 2021 je aj odpočet plnenia ŠPS EZ za obdobie rokov 2010 – 2015 a obsahuje záväznú a smernú časť.
Hlavná aktivita projektu v roku 2015:
Strategický dokument “Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021“
Podporné aktivity projektu:
Uverejnenie oznámení v celoštátnom denníku, vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a
spracovanie odborného posudku ako podpora hlavnej aktivity
Propagácia a informovanosť:
- Nariadená opakovaná odborná príprava pre odborne spôsobilé osoby v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z. o
prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov - posterová prezentácia projektov s problematikou EZ, Banská Bystrica, 8.10.2015 a 3.12.2015
- 2nd Eionet NRC Soil Ad-hoc WG on Contaminated sites and brownfields – prednáška -Management of
Contaminated Sites in Slovakia,  EEA, Copenhagen, 14. - 15.10.2015
- Konferencia Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII - komentovaná posterová prezentácia,
Hustopeče, 14. - 15.10.2015
- Odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí
vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrany prírody a krajiny, prednáška -  Manažment environmentálnych záťaží
- Enviromagazín č. 6/2015 – uverejnenie príspevku v odborno-náučnom časopise o životnom prostredí
(str.16–17): Štátny program sanácie environmentálnych záťaží
Projektový manažér: Ing. Katarína Paluchová
Finančný manažér: Ing. Ján Majer

Projekt č. 5:
Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží
• Zdroj financovania: OP ŽP
• Trvanie projektu: 9/2014 - 8/2015
• Celkový rozpočet projektu: 239 694,71 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 €
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 173 109, 84 €
• Stručná anotácia projektu:
Hlavným cieľom projektu bolo zapojenie širokej verejnosti a propagácia aktivít týkajúcich sa environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie. Nadviazal na projekt „Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení
environmentálnych záťaží v SR“. Potreba zapojenia širokej verejnosti do problematiky environmentálnych záťaží vyplynula aj z výsledkov predošlých projektov implementovaných SAŽP. V rámci projektu boli v priebehu
r. 2014 - 2015 uskutočnené viaceré aktivity a činnosti zamerané na tému environmentálnych záťaží, ako napr.
organizovanie medzinárodnej konferencie, rôznych odborných kurzov, školenia pre učiteľov, vydanie publikácie Environmentálne záťaže a i.
• Hlavné aktivity projektu zrealizované v roku 2015:
- Medzinárodná konferencia so zameraním na problematiku environmentálnych záťaží (International Conference Contaminated Sites), 27. – 29.5.2015, Bratislava
- Odborný kurz – Analýza rizika znečisteného územia, 18. – 20.3., 13. – 15.4., 27. – 29.4.2015, Štrbské Pleso
- Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov, 21. – 23. január 2015, Modra
- Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží, 11. – 15.5.2015,
Banská Štiavnica
- Školenia pre učiteľov v oblasti environmentálnych záťaží (10 x) - 20.1.2015 Banská Bystrica, 21.1.2015
Brezno, 3.2.2015 Košice, 4.2.2015 Nitra,  10.2.2015 Prievidza, 12.2.2015 Dunajská Streda, 12.2.2015 Stará
Ľubovňa, 12.3.2015 Komárno, 24.3.2015 Trnava, 27.3.2015 Žilina
• Podporné aktivity projektu:
- preklady legislatívnych dokumentov a informačného systému EZ
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- zborník k medzinárodnej konferencie 2015
- cvičebné materiály – analýza rizika znečisteného územia
- publikácia (monografia) Environmentálne záťaže
• Propagácia a informovanosť:
- základné informácie o projekte http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2466
- web stránka Medzinárodnej konferencie http://contaminated-sites.sazp.sk/
- Prezentačný deň k problematike environmentálnych záťaží, Banská Bystrica, 17.3.2015 – prednáška Osveta
a edukácia v oblasti environmentálnych záťaží
- Konferencia Global Soil Week, 19. – 20. apríl 2015, Berlín, Nemecko - prezentácia projektu
- Konferencia Sanační technologie XVIII, 19.– 21. mája 2015, Uherské Hradiště – prezentácia
- Konferencia Enviro-i-Fórum, 16. – 17. jún 2015, Banská Bystrica – posterová prezentácia
- Záverečný seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike,
30. jún 2015, Bratislava – posterová prezentácia
- Enviromagazín č. 1/2015 „Environmentálne záťaže sa týkajú nás všetkých“ a „Odborníci budú diskutovať
o znečistených územiach“, Enviromagazín č. 2/2015 „Diagnóza: Enviróza pozitív“, Enviromagazín č. 3/2015
–„Conatminated Sites Bratislava 2015, Enviromagazín č. 4/2015 - Vzdelávanie o environmentálnych záťažiach v akademickom prostredí
- Komunálna a priemyselná energetika č. 1/2015 – článok „Integrácia verejnosti ako kľúčový prvok pri riešení environmentálnych záťaží“
- Environmentálne záťaže 1. vydanie – článok „Projekt Integrácia šíri osvetu o environmentálnych záťažiach
v akademickom prostredí“
• Projektový manažér: Ing. Zuzana Ďuriančíková
• Finančný manažér: Bc. Danka Valentková, Ing. Zuzana Oterová
Projekt č. 6:
Materiálno-technické zabezpečenie SORO v rámci implementácie OP ŽP – MTZ II.
• Zdroj financovania: OP ŽP
• Trvanie projektu: 04-12/2015
• Celkový rozpočet projektu: 1 198 562,64 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0,00 €
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 1 082 392,27 €
• Stručná anotácia projektu:
Cieľom projektu je personálne zabezpečenie a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre kvalitné a
efektívne plnenie úloh SAŽP ako SORO pre OPŽP.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
- Personálne zabezpečenie implementácie OP ŽP,
- Prevádzkové zabezpečenie implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci OP ŽP,
- Materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie súvisiace s implementáciou OP ŽP.
• Podporné aktivity projektu:
- Riadenie projektu
- Publicita a informovanosť
• Propagácia a informovanosť:
V rámci publicity projektu boli vytvorené v súlade s prílohou č. 2 „Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ“ informačné plagáty určené pre technickú pomoc a sú umiestnené na všetkých regionálnych pracoviskách SORO t. j.
RP Banská Bystrica, Robotnícka 10, RP Žilina, Dolný Val 20, RP Košice Alžbetina 25, na pracovisku Bratislava,
Karloveská 2 a v sídle SAŽP, Tajovského 28. Okrem vyššie uvedeného SAŽP zverejnila informácie o projekte aj
prostredníctvom vlastnej webovej stránky http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2366
• Projektový manažér: Ing. Janka Michalová
• Finančný manažér: Ing. Janka Michalová
Projekt č. 7:
Mzdové zabezpečenie vrátane odmien, odvodov zamestnávateľa a platby nemocenských dávok zamestnancov
SAŽP ako SORO pre OPŽP 2015
• Zdroj financovania: OP ŽP
• Trvanie projektu: 04-12/2015
• Celkový rozpočet projektu: 2 146 565,93 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0,00 €
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 2 077 964,70 €
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• Stručná anotácia projektu:
Cieľom projektu bolo finančné zabezpečenie osobných nákladov administratívnych kapacít SAŽP ako SORO
pre OP ŽP.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
- Financovanie osobných nákladov
• Podporné aktivity projektu:
- Riadenie projektu
- Publicita a informovanosť
• Propagácia a informovanosť:
V rámci publicity projektu boli vytvorené v súlade s prílohou č. 2 „Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ“ informačné plagáty určené pre technickú pomoc a sú umiestnené na všetkých regionálnych pracoviskách SORO t. j.
RP Banská Bystrica, Robotnícka 10, RP Žilina, Dolný Val 20, RP Košice Alžbetina 25, na pracovisku Bratislava,
Karloveská 2 a v sídle SAŽP, Tajovského 28. Okrem vyššie uvedeného SAŽP zverejnila informácie o projekte aj
prostredníctvom vlastnej webovej stránky http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2366
• Projektový manažér: Mária Bělohoubková
• Finančný manažér: Mária Bělohoubková
Projekt č. 8:
Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy
• Zdroj financovania: OP KaHR
• Trvanie projektu: 7. 2.2014 – 30.9.2015
• Celkový rozpočet projektu: 235 517,79 EUR
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 EUR
• Vyčerpané k poslednej podanej ŽoP (21.10.2015): 180 382,45 EUR
• Stručná anotácia projektu:
Projekt bol zameraný na poskytovanie odborných školení a konzultácií/poradenstva v oblasti sumárnej chemickej legislatívy, v oblasti registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzenia chemikálií (REACH), v oblasti
klasifikácie, označovania a balenia chemikálií (CPL) a v oblasti používania IT nástrojov IUCLID a CHESAR pre
malé a stredné podniky (MSP). V rámci plánovaných vzdelávacích aktivít a konzultačno-poradenskej činnosti
získali MSP poznatky, ktoré prispejú k zabezpečeniu plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych
predpisov tak, aby MSP mohli bezproblémovo a bez sankcií podnikať vo svojej oblasti. Realizácia projektu  
zlepšila informovanosť MSP a tak nepriamo prispela k zlepšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu a k udržaniu zamestnanosti MSP.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
- realizácia 5 školení v oblastiach: CLP (19.-20.2.2015, Poprad), sumárnej chemickej legislatívy (19.–20.3.2015,
Piešťany), REACH (14.-15.5.2015, Žilina), 2 x IUCLID (15.-16.6.2015 a 16.-17.62016 Šoporňa)
- realizácia konzultácií/poradenstva priamo v 23 MSP v rozsahu 840 hodín  
• Propagácia a informovanosť:
- Enviromagazín č. 6/2015
• Projektový manažér: Ing. Ivana Novikmecová
• Finančný manažér: Ing. Jana Krajčová
Projekty finančne podporené medzinárodnými mechanizmami, vrátane mechanizmov cezhraničnej spolupráce
Projekt č. 9:
Prepojenie území v prihraničnom regióne prostredníctvom ekologických sietí
• Zdroj financovania: CBC CZ-SK
• Trvanie projektu: 01.06.2014 – 27.02.2015
• Celkový rozpočet projektu: 50 984,78 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0,00 €
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 45 787,60 €
• Stručná anotácia projektu:
Prostredníctvom projektu bolo poukázané na ochranu prírody založenú na ochrane ohrozených druhov rastlín
a živočíchov, vzácnych ekosystémov a jedinečných prírodných území v prihraničnom regióne SR - ČR a ich vzájomné prepojenie prostredníctvom ekologických sietí.
Projekt má pozitívny dopad na zlepšenie povedomia  cieľových skupín ochrany životného prostredia v riešenom území, ktoré tvoria okresy Čadca, Kysucké Nové  Mesto na slovenskej strane a okresy  Frýdek Místek a
Karviná na českej strane. V riešenom území projektu sa nachádzajú územia so zvýšeným stupňom ochrany
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prírody a krajiny kde sa aktívnou ochranou môže docieliť umožnenie výmeny genetických informácií prostredníctvom  migrácie živočíchov z   krajiny vyskytujúcej sa s relatívne hojným počtom do krajiny, kde je počet
vytypovaných živočíchov nedostatočný – tým sa vytvára ekologické sieťovanie na medzinárodnej úrovni.
Hlavným cieľom projektu bolo prepojením cezhraničných regiónov prostredníctvom ekologických sietí vytvoriť podmienky pre trvalé zachovanie kvalitného životného prostredia na oboch stranách hranice.
Špecifické  ciele projektu:
- Zachovanie špecifickosti životného prostredia cezhraničného regiónu cez ekologického siete.
- Zvýšenie motivácie cieľových skupín v oblasti životného prostredia a zlepšenie ekologického povedomia
obyvateľstva.
Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
Spracovanie štúdie Ekologických sietí v prihraničnom území SR – ČR a sprievodné akcie ako záverečná konferencia k výsledkom výstupom projektu.
Podporné aktivity projektu:
Realizácia aktivít na naplnenie indikátorov dopadov projektu organizované SAŽP a orgánmi   pôsobiacimi v
oblasti ŽP,  účasť na konferenciách.
Propagácia a informovanosť:
Realizácia aktivít na zabezpečovanie udržateľnosti a publicity projektu a informovanosti o projekte, organizované SAŽP a orgánmi  pôsobiacimi v oblasti ŽP.
Projektový manažér: Ing. Marta Slámková
Finančný manažér: Ing. Andrea Očenášová

Projekt č. 10:
Vytváranie kapacít pre na podporu synergie pri koordinovanej implementácii bazilejského, Rotterdamského
a Štokholmského dohovoru v Bielorusku, Macedónsku a Moldavsku
• Zdroj financovania:  UNEP/SGP
• Trvanie projektu: 3/2014 – 3/2015
• Celkový rozpočet projektu: 46 700 USD   
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 USD
• Vyčerpané k 31.12.2015: 41 649,74 USD
• Stručná anotácia projektu:
Koordinácia regionálneho projektu pre krajiny Bielorusko, Macedónsko a Moldavsko zameraný na spoluprácu
medzi tromi environmentálnymi dohovormi v rámci výzvy nízkorozpočtových projektov pre regionálne centrá.
Základným cieľom projektu bolo zlepšenie koordinovanej implementácie Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru na národnej úrovni vo vybraných rozvojových krajinách ako aj krajinách s rozvíjajúcou sa
ekonomikou. Projekt má mať demonštratívny charakter  a je aplikovateľný v krajinách s podobnou pozíciou.
Hlavné aktivity projektu: zhodnotenie súčasnej situácie v Bielorusku s ohľadom na implementáciu Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a budovanie kapacít relevantných inštitúcií v Bielorusku,
Macedónsku a Moldavsku. Súčasťou bol i regionálny workshop v Bielorusku.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
Národné správy, Záverečná správa – elektronická publikácia
• Podporné aktivity projektu:
Národné workshopy v jednotlivých krajinách (Minsk, Skopje, Kišinev) a Regionálny workshop v Minsku
• Propagácia a informovanosť: Enviromagazín č. 2/2015
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Eva Koreňová
Projekt č. 11:
Posilnenie národných kapacít pre koordinovanú implementáciu environmentálnych dohovorov na Balkáne
• Zdroj financovania: UNEP/RoE
• Trvanie projektu: 11/2014 – 6/2015
• Celkový rozpočet projektu: 15 000,00 USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 USD
• Vyčerpané k 31.12.2015: 13 801,17 USD
• Stručná anotácia projektu:
Celkovým cieľom projektu bola harmonizácia legislatívy v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi v Albánsku. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Albánska bolo vypracované zhodnotenie situácie
v oblasti legislatívy v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi a to konkrétne manažment nakladania s
batériami a akumulátormi, zohľadňujúc ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.
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• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
Boli vypracované: Návrh kolektívneho systému pre zber a recykláciu a celkového manažmentu nakladania s
použitými batériami a akumulátormi, Návrh registra výrobcov (dovozcov) spolu s manuálom na jeho používanie, Návrh registračného formulára pre registráciu výrobcov (dovozcov) a Návrh registračného formulára
pre spracovanie dát. Súčasťou výstupov projektu sú aj vyžadované preklady do/z albánskeho jazyka. Návrhy
registračných formulárov, návrh kolektívneho systému pre zber, recykláciu a celkový manažment nakladania s
použitými batériami a akumulátormi a návrh registra.
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Eva Koreňová
Projekt č. 12:
SmartOpenData (Linked Open Data for environment protection in Smart Regions)
• Zdroj financovania: FP 7
• Trvanie projektu: 1.11.2013 – 31.10.2015
• Celkový rozpočet projektu: 3,189,858.25€ (SAŽP – 135200,00€)
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 30,66%
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 134 721€ (Stav k 27.11.2015)
• Stručná anotácia projektu:
Hlavným poslaním projektu SmartOpenData je tvorba Infraštruktúry Prepojených Otvorených Údajov (vrátane softvérových nástrojov a údajov), ktorá poskytuje verejné a voľne dostupné údajové zdroje z oblasti
biodiverzity, ochrany životného prostredia a súvisiaceho výskumu vo vidieckych a európskych chránených
územiach a ich národných parkov.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
Modelovanie údajov a sémantický popis údajov: Participácia na tvorbe  SmOD INSPIRE Vocabularies: http://
www.w3.org/2015/03/inspire/
Demonštračné pilotné riešenia - v rámci tohto pracovného balíčka boli realizované nasledovné úlohy:
- SK subpilot GeoCrawler:  Aktivity zamerané na:
o Zber (Crawling) dostupných OGC zdrojov z prostredia hlbokého webu: http://smartopendata.sazp.sk/
pilot/ogcwxs
o Publikácia INSPIRE metaúdajov ako RDF údajov prostredníctvom dvoch TripleGeoCSW sparql aplikačných rozhraní endpoints:
http://data.sazp.sk/triplegeo-csw/sparql - SK metadúdaje na národnej úrovni (http://geoportal.gov.sk/sk/
cat-client)
http://smartopendata.sazp.sk/pilot/geocrawler - metaúdaje vyhľadané prostredníctvom Crawlingu vyhľadané prostredníctvom vyhľadávacieho mechanizmu Google.
- SK subpilot Biodiversity Mashup 2.0: Aktivity súvisiace importom INSPIRE údajov za Chránené územia do
tripletovej databázy Parliament a ich publikácia prostredníctvom GeoSparql   aplikačného rozhrania:
Parliament web užívateľské rozhranie: http://data.sazp.sk/parliament
Parliament SPARQL aplikačné rozhranie: http://data.sazp.sk/parliament/sparql
Vizualizácia publikovaných údajov:
Payola: http://live.payola.cz:29080/visualize/map#/id/34
SEFARAD: http://demos.gsi.dit.upm.es/smartopendata/index.html#/sparql/slovakiaPolygonsDemo
• Propagácia a informovanosť:
- http://smartopendata.sazp.sk, http://www.smartopendata.eu
- 29/05/2015, INSPIRE Conference 2015 & Geospatial World Forum, Lisabon, Portugalsko
- 16/06/2015, EnviroIForum 2015 Banská Bystrica, Slovensko
- 02/07/2015, OSS Conf 2015 Žilina, Slovensko
- 22/10/2015, ICT 2015 Innovate, Connect, Transform, Lisabon, Portugalsko
- Enviromagazin č. 6/2015
• Projektový manažér:  Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
• Finančný manažér: Daniela Slančíková, DiS
Projekt č. 13:
eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE
• Zdroj financovania:  CIP - ICT - PSP
• Trvanie projektu: 1.1.2013 – 31.12.2015
• Celkový rozpočet projektu: 110 580 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 55 290 €
69

• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 106 293,37 € (z toho 50 % kofinancuje SAŽP) = skutočné náklady (doposiaľ prijaté zálohové platby sú vo výške 38 582 Eur)
• Stručná anotácia projektu:
Cieľom projektu je integrácia a sprístupnenie environmentálnych dát národným a regionálnym environmentálnym agentúram, súkromným spoločnostiam a verejnosti prostredníctvom integrácie a harmonizácie existujúcich služieb s cieľom uspokojiť potreby európskeho environmentálneho monitoringu a reportingu zakotveného v európskej a národnej legislatíve. V projekte nie sú vyvíjané nové služby a aplikácie ale čerpajúc z
predošlých úspešných európskych projektov a iniciatív integruje služby už existujúce do operačného rámca
preklenujúc cezhraničné a jazykové bariéry. Projekt eENVplus poskytuje nie len ICT (informačno-komunikačnú) infraštruktúru, ale aj organizačný model a tréningový rámec, ktoré zabezpečia interoperabilitu a profitabilitu tejto infraštruktúry.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
- Manažment a koordinácia projektu
- Systémová architektúra a dátový obsah
- Harmonizácia a validácia
- Common Thesaurus Framework
- Platforma služieb
- Integrácia a implementácia služieb
- Pilotné aplikácie
- Posilnenie kapacít a tréningové aktivity
- Zabezpečenie propagácie projektu a trvalej udržateľnosti výsledkov projektu
• Podporné aktivity projektu:
- Implementácia smernice INSPIRE na Slovensku
- Konferencia „INSPIRUJME SE“
- Konferencia Enviroiforum, SR
• Propagácia a informovanosť:
- Konferencia „INSPIRUJME SE“
- Konferencia EnviroIforum, SR
• Projektový manažér: Ing. Veronika Košková
• Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová
PROJEKTY S IMPLEMENTÁCIOU AKTIVÍT POKRAČUJÚCICH DO ROKU 2016
Projekty finančne podporené medzinárodnými mechanizmami, vrátane mechanizmov cezhraničnej spolupráce
Projekt č. 14:
Zvyšovanie environmentálneho povedomia a odborných kapacít s cieľom znižovania environmentálneho rizika
spôsobeného e-odpadom v Moldavsku
• Zdroj financovania: PACE
• Trvanie projektu: 3/2015 – 3/2016
• Celkový rozpočet projektu:  23 260 USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 USD
• Vyčerpané k 31.12.2015: 12 792,29 USD
• Stručná anotácia projektu: Hlavným cieľom je napomôcť environmentálne vhodnému nakladaniu s elektronickým odpadom v Moldavsku, pričom projekt riešil dve základné oblasti: zber dát potrebných pre stanovenie
efektívneho systému nakladania s elektronickým odpadom v krajine s cieľom podporiť relevantnú EÚ legislatívu a organizácia kampane pre zvýšenie povedomia verejnosti o správnom manažmente elektronických
odpadov a rizikách spojených s nesprávnym nakladaním s takýmto odpadom, so zameraním sa na neziskové
organizácie a vzdelávací sektor.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
Školenie školiteľov pre manažérov škôl v pilotnej zóne odborným partnerom zo Slovenska, správa z realizácie  
projektu.
• Aktivity plánované na rok 2016: záverečný diskusný okrúhly stôl u partnera
• Podporné aktivity projektu: Priame konzultácie u partnera
• Propagácia a informovanosť: www.sazp.sk/bcrc
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Eva Koreňová
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Projekt č. 15:
Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites
• Zdroj financovania: NATO SPS
• Trvanie projektu: 25.2.2013 – 31.3.2016
• Celkový rozpočet projektu: 199 000,- Eur (z toho 36 800,- Eur pre SAŽP)
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0,- Eur
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP v r. 2015: 120 123,- Eur (z toho 31 144,- Eur pre SAŽP).
• Stručná anotácia projektu:
Mongolsko-slovenský projekt je podporovaný organizáciou NATO v rámci Programu „Veda pre mier a bezpečnosť“. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť chýbajúcu geodatabázu vojenských areálov (s dôrazom na činnosť
bývalej sovietskej armády) na území Mongolska, s informáciami týkajúcimi sa ich prípadného negatívneho
vplyvu na životné prostredie v jednotlivých dotknutých územiach.
Hlavný cieľ je v projekte rozdelený na štyri základné ciele:
1. Oboznámiť mongolských expertov s medzinárodnou praxou v oblasti metodológie prieskumných prác s
cieľom identifikácie ekologického stavu v oblasti vojenských areálov.
2. Vytvoriť geodatabázu na zhodnotenie ekologickej situácie vzniknutej v dôsledku činnosti Sovietskej armády v priebehu rokov 1970 – 1990.
3. Zistiť a zhodnotiť úrovne kontaminácie na územiach poškodených vojenskou činnosťou.
4. Pripraviť strategický dokument pre dekontamináciu a rehabilitáciu území poškodených činnosťou SA na
území Mongolska.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
- Príprava a realizácia „Study tour II“ (Study tour to introduce with innovative methods of decontamination
of CBRN agents from soils and water) na Slovensku s cieľom priblížiť kolegom z Mongolska moderné metódy sanácie znečistených území (horninového prostredia aj podzemnej vody).
- Príprava 4. a 5. monitorovacej správy na základe doteraz zrealizovaných aktivít
- Realizácia odberov vzoriek zeminy a podzemnej vody z lokalít kontaminovaných činnosťou sovietskej
armády
- Realizácia fyzikálno-chemických analýz odobratých vzoriek zemín a podzemnej vody
- Vkladanie údajov do  geodatabázy, zabezpečenie ich kvality
- Vyhodnocovanie úrovne znečistenia, zostavovanie máp znečistenia
- Zabezpečenie propagácie projektu - publicita projektu na medzinárodných a slovenských konferenciách
a seminároch
• Aktivity plánované na rok 2016:
- Pokračovanie v realizácií odberov vzoriek zeminy a podzemnej vody z lokalít kontaminovaných činnosťou
sovietskej armády
- Pokračovanie v realizácií fyzikálno-chemických analýz odobratých vzoriek zemín a podzemnej vody
- Zhodnotenie úrovne kontaminácie území znečistených činnosťou sovietskej armády a zostrojenie máp
znečistenia
- Vkladanie údajov do geodatabázy a zabezpečenie ich kvality
- Realizácia 2. časti „Study tour II“ (Introduce with innovative methods of decontamination of CBRN agents
from soils and water) na Slovensku s cieľom priblížiť kolegom z Mongolska proces sanačných prác pri odstraňovaní následkov kontaminácie spôsobenej vojenskou činnosťou (zameranie aj na laboratórne prístroje a analýzy)
- Príprava strategického dokumentu pre dekontamináciu a rehabilitáciu území poškodených činnosťou SA
na území Mongolska
- Zabezpečenie propagácie projektu - publicita projektu na medzinárodných a slovenských konferenciách
(Sanační technológie, ČR, Contaminated Sites, ...), funkčná a aktuálna web stránka projektu
- Príprava záverečnej správy na základe zrealizovaných aktivít
• Propagácia a informovanosť:
- Prednáška na 2nd Eionet NRC Soil Ad-hoc WG on Contaminated sites and brownfields (14.10. - 15.10.2015,
Kodaň)
- Prednáška a poster na medzinárodnej konferencii Contaminated sites Bratislava (27. - 29.5.2015)
- Prezentácia posteru Mongolsko-slovenský projekt „Establish the Geo – Database on ecological health of
the military sites“ na ďalších 4 konferenciách, 6 kurzoch a seminároch: konferencia Sanační technológie
2015 (19. - 21.5.2015, Uherské Hradište, ČR), konferencia Enviro-i-fórum 2014 (16. - 17.6.2015, Banská
Bystrica), konferencia Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII (14. – 15.10.2015, Hustopeče,
ČR), konferencia Global Soil Weeek 2015 (19. – 20.4.2015, Berlín, Nemecko)
- Záverečný seminár Manažment riešenia lokalít s výskytom POPS zmesí / pesticídov v Slovenskej republike
(30.6.2015, Bratislava)
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Kurzy Analýza rizika znečisteného územia (18.-20.3.2015, 13.-15.4.2015, 27.-29.4.2015, Štrbské Pleso)
Prezentačný deň k problematike environmentálnych záťaží (17.3.2015, Banská Bystrica)
Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov (21. – 23.1.2015, Modra)
Prevádzkovanie www stránky k projektu v rámci www.sazp.sk
• Projektový manažér: Ing. Katarína Palúchová
• Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová
Projekt č. 16:
Budovanie kapacít pre manažment e-odpadu v Srbsku
• Zdroj financovania: PACE
• Trvanie projektu: 1/2014 – 4/2016
• Celkový rozpočet projektu: 93 000 USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 USD
• Vyčerpané k 31.12.2015: 65 021,93
• Stručná anotácia projektu:
Cieľom projektu je snaha o zavedenie praktických, ľahko použiteľných ako aj trvalo udržateľných riešení manažmentu toku elektro odpadov v krajine. Špecifické ciele (zlepšenie príslušnej existujúcej legislatívy zameranej na elektro odpad pomocou špecifických legislatívnych a regulačných opatrení, vrátane postupov zameraných na nakladanie a monitoring tokov elektro odpadov, cez zavedenie efektívneho monitorovania a
finančných modelov, zavedenie trvalo udržateľného a výnosného modelu zberu a recyklácie, vytvoreného pri
existujúcich licencovaných zberných centrách ako aj malých a stredných podnikoch, návrh vytvorenia regionálneho zariadenia na spracovanie elektro odpadov, vytvorenie nezávislého monitorovacieho a kontrolného
mechanizmu manažmentu  elektro odpadov a vzdelávanie a zvýšenie povedomia o správnom manažmente
elektro odpadov so zameraním na ochranu  ľudského zdravia, ako aj zo sociálneho a ekonomického pohľadu.
Súčasťou bola i účasť BCRC na prvom zasadnutí riadiaceho výboru k projektu.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
- Vytvorenie trvalo udržateľného a výnosného modelu zberu a recyklácie elektro odpadov
- Návrh vytvorenia regionálnych zariadení na spracovanie elektro odpadov
- Návrh vytvorenia nezávislého monitorovacieho a kontrolného mechanizmu manažmentu elektro odpadov
- Vzdelávanie a zvýšenie povedomia verejnosti
• Podporné aktivity projektu: Národné workshopy v Srbsku
• Propagácia a informovanosť: Science Fair na COP 12
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Eva Koreňová
Projekt č. 17:
Geographic Information: Need to Know – Towards a more demand-driven geospatial workforce education/
training
• Zdroj financovania: LLP - ERASMUS Multilateral Networks
• Trvanie projektu: 10/2013-09/2016
• Celkový rozpočet projektu: 800 000€ (SAŽP – 7232€)
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 25%
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 3 758,58.-€
• Stručná anotácia projektu:
Projekt je zameraný na zlepšenie vzdelávania v oblasti geoinformatiky a jeho využitia v praxi , aby  sa mohla
predmetná oblasť vyvíjať   dynamickým a   inovatívnym spôsobom. Obsahovo sa zameriava na akademický
sektor produkujúci budúcich absolventov, ale aj na aplikačný sektor reprezentujúci potenciálnych zamestnávateľov týchto absolventov.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
- Revízia znalostných oblastí: GIS&T and Society, Organizational and Institutional Aspects, Computing technology for GI
- The Virtual Lab for the BoK: VirLaBok: Konzultácia k nástroju The GI-N2K Body of Knowledge Wiki
- Prezentácia aktivít na podujatí OSS conf 2015:
http://www.slideshare.net/MartinTuchyna/20150702-oss-conf-2015
- Manažment: Účasť na GI N2K projektovom mítingu a workshope (10.-12.03.2015, Lisabon, Portugalsko)
• Aktivity plánované na rok 2016:
- Revízia obsahu rámca GI S&T BoK vo väzbe na technologický vývoj, vznikajúce nové poznatky a Európsky
kontext
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Testovanie revidovaného GI S&T BoK, nástrojov a usmernení prostredníctvom participácie cieľových záujmových skupín z privátneho, verejného a akademického sektora
- Prezentácia a diseminácia použitia GI S&T BoK, nástrojov a manuálov
• Propagácia a informovanosť:
http://www.gi-n2k.eu/, Enviromagazin č. 6/2015
• Projektový manažér:  Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
• Finančný manažér:  Ing. Zuzana Oterová
Projekt č. 18:
SDI4Apps Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data
• Zdroj financovania: ICT PSP
• Trvanie projektu: 04/2014 - 03/2016
• Celkový rozpočet projektu: 4 070 000,00€ (SAŽP – 84 400,00€)
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 50%
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP:  40 746€ (Stav k 30.09.2015)
• Stručná anotácia projektu:
Projekt SDI4apps je zameraný na tvorbu tzv. SDI4all klient - server platformy, ktorá bude pozostávať z OpenSource komponent (enablers) a jej cieľom bude poskytnúť možnosť integrácie, publikácie heterogénnych geopriestorových informácií (INSPIRE a Linked Data), vrátane integrácie súvisiacich aplikácií a orientácie na mobilné technológie. Okrem tohto hlavného cieľa má projekt ambíciu overiť platformu SDI4apps prostredníctvom
pilotných aplikácií. Projekt takisto plánuje uvoľniť platformu pre jej ďalší rozvoj a využívanie prostredníctvom
vývojárskych a užívateľských komunít.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
Budovanie komunity a sociálna validácia
- Internal Validation Report Y1 v06 (Marec 2015)
Rozšírená funkcionalita
- Harmonisation an Multilingual Tools v05 (September 2015)
Aplikácia pilotných riešení
- Data Models and Platform Specifications for Single Pilots (Jún 2015)
- Initial Deployment of Single Pilot Platforms v08 (September 2015)
Podpora externých vývojárov
- Developers Workshop Report (December 2015)
Diseminácia a obchodné plánovanie
• Aktivity plánované na rok 2016:
- Budovanie komunity a sociálna validácia  
- Harmonizácia údajov, sémantický popis a ich publikácia  
- Aplikácia pilotných riešení
- Podpora externých vývojárov  
- Diseminácia a obchodné plánovanie
• Propagácia a informovanosť:
http://sdi4apps.eu/
29.05.2015 INSPIRE Conference 2015 & Geospatial World Forum, Lisabon, Portugalsko
   
25.11.2015 Inspirujme se  Bratislava
Enviromagazin č.  6/2015
• Projektový manažér:  Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
• Finančný manažér:  Daniela Slančíková, DiS
Projekt č. 19:
Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE - Ostrovné lúky)
• Zdroj financovania: LIFE+, Príroda a Biodiverzita
• Trvanie projektu: 01.01.2014 – 31.12.2018
• Celkový rozpočet projektu: 1 333 477,00 € (SAŽP: 146 434,00 €)
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 €
• Vyčerpané k 31.12.2015, resp. k poslednej podanej ŽoP: 0 €, prvá ŽoP je plánovaná február/marec 2016
• Stručná anotácia projektu:
Projekt má prispieť k aktívnej ochrane biotopov druhov vtákov európskeho významu - strakoša kolesára
(Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) v Chránenom
vtáčom území Ostrovné lúky zavedením vhodného modelového manažmentu územia v poľnohospodárskej
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krajine a obnovením hniezdnych a potravných biotopov cieľových druhov.
SAŽP manažuje nasledovné aktivity:
Aktivity na zvyšovanie povedomia a šírenie výsledkov projektu:
- Inštalácia informačných panelov
- Inštalácia pozorovacích veží
- Vytvorenie výučbového programu pre školy a živého múzea hmyzu
- Zdieľanie skúseností, vzdelávanie a školenia projektových pracovníkov, kľúčových subjektov a  rozhodujúcich ľudí
- Prezentácie a exkurzie pre študentov a verejnosť
Hlavné aktivity projektu v roku 2015:
- Lokalizácia umiestnenia infopanelov, zážitkových panelov a vyhliadkových veží (mapy)
- Pracovné stretnutie a tvorba prototypu hmyzieho hotela v SEV Dropie k výučbovému programu tajomstvá
hávede (prototyp, fotodokumentácia)
- Realizované prezentácie pre študentov a verejnosť (fotodokumentácia)
Aktivity plánované na rok 2016:
- architektonický návrh vyhliadkovej veže
- práca na obsahovej náplni infopanelov
- tlač príručky k EVP Tajomstvá hávede
- workshop pre pedagógov (jún/júl 2016)
- workshopy pre stakeholderov (apríl - október 2016)
- 2-dňová zahraničná študijná cesta (október 2016)
- prezentácie pre študentov a verejnosť v CHVÚ Ostrovné lúky
Propagácia a informovanosť:
http://broz.sk/chvu-ostrovne-luky
Enviromagazín  č. 1/2015 Koniec zimy bol vždy spätý s orezávaním hlavových vŕb,
Enviromagazín č. 3/2015 Prečo práve ekologické poľnohospodárstvo?
Projektový manažér: Ing. Katarína Béresová
Finančný manažér: Ján Majer
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6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpočet príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici bol schválený zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015. V nadväznosti na to a v súlade s § 9 ods. 4 písm. f) zákona
č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nám Ministerstvo životného prostredia oznámilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu
listom č. 3581/2015-9.1 zo dňa  23. 1. 2015.
Schválený štátny rozpočet (zdroj 111) bol v roku 2015 vo výške 1 506 400 €.
SAŽP mala v záväznom rozpise ukazovateľov schváleného rozpočtu z kapitoly MŽP SR rozpísané finančné prostriedky v celkovej výške 1 506 400 €.
Rozpočtom pridelené prostriedky boli v roku 2015 určené na zabezpečenie úloh uvedených v jednotlivých oblastiach v Pláne hlavných úloh SAŽP na rok 2015.
Tieto pridelené prostriedky nepostačovali na činnosť SAŽP, ich výška dosahovala 52,73 % oproti schválenému
rozpočtu 2014 ktorý bol vo výške 2 856 400,- €.  
Tabuľka 1 Rozpis transferu v porovnaní s predchádzajúcim rokom
Rok 2015

Rok 2014

Výdavky spolu

1 506 400

2 856 400

Z toho: bežný transfer

1 506 400

2 856 400

V tom: príspevok na činnosť

1 506 400

2 851 000

             ČMS Odpady                          

0

5 400

Z toho: Kapitálový transfer

0

0

V tom: príspevok na činnosť                   

0

0

             ČMS Odpady                             

0

0

SAŽP mala na rok 2015 schválený rozpočet bežných výdavkov 1 506 400 €, z toho:
-

príspevok na činnosť 1 506 400 € (program 07604, funkčné členenie 0560)

V roku 2015 nebol schválený rozpočet kapitálových výdavkov.
V priebehu roka bol SAŽP upravený rozpočet nasledovnými rozpočtovými opatreniami zo strany MŽP SR:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015
- úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci tried 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov a to:
zvýšenie rozpočtu vo výške +1 350.000,- € v triede 05.6.0 príspevok na činnosť
Uvedenou úpravou rozpočtu bol rozpočet upravený na úroveň schváleného rozpočtu 2014.
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
- úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov, zvýšenie rozpočtu vo výške + 24 115,- € (na valorizáciu miezd zamestnancov a to na mzdy 17.870,- € a na poistné a príspevok do poisťovní 6.245,- €).
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
- úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci tried 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov a to:
zvýšenie rozpočtu vo výške +276 665,- € v triede 05.6.0 príspevok na činnosť
Uvedenou úpravou rozpočtu boli finančné prostriedky určené na rozpočtom nezabezpečené výdavky na záverečné platby a platby refundáciou v rámci projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2015
- úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci tried 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov a to:
zvýšenie rozpočtu vo výške +122 145,- € v triede 05.6.0 príspevok na činnosť
Uvedené finančné prostriedky sú určené na rozpočtom nezabezpečené výdavky (zvýšené výdavky organizácie
z dôvodu zvýšenia stavu zamestnancov SORO).
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Rozpočtové opatrenie č. 5/2015
- úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci triedy 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov a to:
zvýšenie rozpočtu vo výške +120 000,- € v triede 05.6.0 príspevok na činnosť
Uvedené finančné prostriedky sú určené na rozpočtom nezabezpečené výdavky.
Upravený štátny rozpočet (zdroj 111) bol v roku 2015 vo výške 3 399 325,00 €.
Rozpočet príjmov a výdavkov bol v priebehu roka podľa úloh stanovených a zabezpečovaných Slovenskou agentúrou životného prostredia upravovaný v podprograme v jednotlivých triedach a ekonomických klasifikáciách
v rámci presunov medzi jednotlivými položkami.
Čerpanie štátneho rozpočtu (zdroj 111) bolo v roku 2015 vo výške 3 356 305,08 €.
Bežné výdavky vo výške 3 356 305,08 €.
Kapitálové výdavky vo výške 0 €.
Štátny rozpočet nebol vyčerpaný vo výške 43.019,92. Tieto finančné prostriedky budú vyčerpané do 31.3. nasledujúceho roka v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 8, ods. 5.

6.1 PRÍJMY A VÝDAVKY
Za rok 2015 je celkové plnenie príjmov vo výške 8 060 626,- €.
Tabuľka 2 Zloženie príjmov v EUR
Zdroj

Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Skutočnosť

200 Nedaňové príjmy

46

110 000

588 100

687 119

300 Granty a transfery

46

0

374 745

373 701

300 Granty a transfery

111

1 506 400

3 399 325

3 399 325

300 Granty a transfery

115

0

0

28 872

300 Granty a transfery

13B6

0

0

17 325

300 Granty a transfery

37

0

0

30 590

300 Granty a transfery

11S

0

0

168 278

300 Granty a transfery

11U

0

0

3 355 416

1 616 400

4 362 170

8 060 626

CELKOM

NEDAŇOVÉ PRÍJMY (KÓD ZDROJA 46)
SAŽP mala na rok 2015 rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 110 000,- €, upravený rozpočet bol 588 100,- €  
a skutočnosť 687 119,- €.  
Vyššia skutočnosť oproti schválenému rozpočtu je hlavne z dôvodu vyššieho príjmu z predaja kapitálových aktív,
keď v roku 2015 bol tento príjem vo výške 307 318,- € a z iného príjmu, keď vo výške 213 330,- € boli prijaté finančné zábezpeky za verejné obstarávania a za predaj majetku.
Iné nedaňové príjmy v porovnaní s r.2013, 2014 sú rozpísané v nasledovnej tabuľke.
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Tabuľka 3 Prehľad nedaňových príjmov v rokoch 2013 až 2015 v EUR
Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Príjmy z podnikania a vlastníctva

28 051

45 185

51 315

z toho: z prenajatých budov, priestorov                           

28 051

45 178

51 225

             z prenajatých strojov, príst., zariadení                  

0

7

90

Adm. poplatky a iné poplatky a platby

109 570

103 911

162 429

z toho: za predaj výrobkov, tovarov a služieb              

109 570

103 911

162 429

Príjmy z predaja kapitálových aktív

307 318

143 769

35 779

11 890

5 704

972

230 290

67 621

7 494

14 662

11 120

5 341

313

49 231

935

             iné príjmy                                                           

215 315

7 270

1 218

CELKOM

687 119

366 190

257 989

Príjmy z účtov finančného hospodárenia
Iné nedaňové príjmy
z toho: z náhrad z poistného plnenia                                
             z refundácie

V oblasti príjmov z podnikania a vlastníctva majetku (28 051,- €) na podpoložke 212 003 – príjmy z prenajatých
budov, priestorov a objektov   bola skutočnosť oproti roku 2014 a 2013 nižšia z dôvodu ukončenia niektorých
nájomných zmlúv.
Na základe platných nájomných zmlúv v roku 2015 bol plánovaný príjem vo výške 29 950,- €. Vzhľadom na predaj
administratívnej budovy v Prešove došlo k ukončeniu  nájmu v tejto budove.
V oblasti Administratívnych poplatkov (109 570,- €) je finančné plnenie z predaja výrobkov, tovarov a služieb (podpoložka 223 001) vyššie oproti roku 2014 o 5 659,- €. Príjmy v tejto oblasti boli z dodávky služieb pre samosprávu,
informačných, sieťových, školiacich a iných služieb, ktoré zabezpečovali jednotlivé organizačné zložky SAŽP.
V oblasti príjmov z predaja kapitálových aktív (307 318,- €) sú Príjmy z predaja dlhodobého majetku oproti predchádzajúcemu roku vyššie z dôvodu, že v roku 2015 bol na základe kúpnych zmlúv príjem za predaj administratívnych budov:
- administratívna budova Rimavská Sobota 30 600,- €,
- administratívna budova Trnava 91 200,- €,
- administratívna budova Prešov 180 000,- €.
Ostatné príjmy boli na základe kúpnych zmlúv a to  za predaj havarovaného služobného motorového vozidla Toyota Avensis vo výške 3 818,- € a za predaj traktora zo SEV Dropie vo výške 1 700,- €.
300 Granty a transfery (kód zdroja 46)
SAŽP mala príjem z grantov a transferov vo výške 373 701,- €.
Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu z Environmentálneho fondu v roku 2015 našej
organizácii boli poskytnuté  vo výške 127 979,48 € na projekt „Podpora environmentálnej osvety a zlepšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti“.
V uvedenom období roku 2015 na základe zmlúv boli prijaté:
tuzemské granty vo výške 11 000,- €  na projekt SmartOpenData poskytnutý príspevok z Agentúry na podporu
výskumu a vývoja (APVV) – Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. DO7RP-0042-12 na projekt
- zahraničné granty vo výške 234 722,-  €:
- projekt SMART OPEN DATA 30 467,- € - poskytnutý príspevok z Európskej komisie
- projekt GIS T BOK 2 170,- €
- projekt CORINE 5 573,- €
- projekt NATO SfP-Military 1 000,- €
- projekt SDI4APPS 14 506,- €
- eENV plus 11 179,- €
- projekty  RCBD (Bazilejský dohovor - centrum BA)- v počte 5 vo výške 169 827,- €
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300 Granty a transfery (kód zdroja 111)
Prijaté transfery zo zdroja 111 – poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 3 399 325,- €:
- bežný  transfer  v celkovej výške  3 399 325,- €
- kapitálový transfer v celkovej výške 0 €
300 Granty a transfery (kód zdroja 115)
Prijaté transfery zo zdroja 115 – poskytnuté prostriedky 28 872,29 € na projekt eMAT
Vývoj nástrojov manažmentu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie v hraničných regiónoch medzi
Rakúskom a Slovenskom.
300 Granty a transfery (kód zdroja 13B6)
Prijaté transfery zo zdroja 13B6 – poskytnuté prostriedky 17 325,16 € na projekt Posilnenie povedomia verejnosti
o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode LIFE+.
300 Granty a transfery (kód zdroja 37)
Prijaté transfery z programu teritoriálnej spolupráce 2007-2013, Juhovýchodná Európa na projekt A Sustainable
Development Model of Green Mountain Areas (GREEN MOUNTAIN) vo výške  30 589,40 €.
300 Granty a transfery (kód zdroja 11S, 11U)
Prijaté transfery na projekty financované z EÚ v celkovej výške 3 542 022,42 €.
Prostriedky EÚ a prostriedky na spolufinancovanie z 2. programového obdobia 2007-2013
- projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja zdroj 11S1 a spolufinancovanie zo ŠR zdroj
11S2, v čiastke 186 606,19 €,
- projekty financované z Kohézneho fondu zdroj 11U1 a spolufinancovanie zo ŠR zdroj 11U2, v čiastke
491 034,92 €,
- projekty financované z Kohézneho fondu zdroj 13U1 a spolufinancovanie zo ŠR zdroj 13U2 v čiastke
2 864 381,31 €.
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Tabuľka 4 Prehľad príjmov z projektov EU v EUR

Názov projektu

Prepojenie území v prihraničnom
regióne prostredníctvom ekologických
sietí

OP Životné prostreProstriedky EÚ vráta- die a OP Konkurencine spolufinancovania
e-schopnosť
zo ŠR
a hospodársky rast
(príspevok EU 85 %)

Štátny rozpočetspolufinancovanie
príspevok ŠR 15 %

30 173,31

25 647,31

4 526,00

156 432,88

132 967,95

23 464,93

Štátny program sanácie
environmentálnych záťaží 2016-2021

27 477,33

23 355,73

4 121,60

Materiálno-technické zabezpečenie
SORO v rámci implementácie
OPŽP-MTZ II.

463 557,59

394 023,95

69 533,64

Osveta, práca s verejnosťou ako
podpora pri riešení EZ v SR

116 341,48

98 890,26

17 451,22

Manažment riešenia lokalít s
výskytom POPs zmesí/pesticídov v SR

127 567,61

108 432,46

19 135,15

Integrácia verejnosti do riešenia
environmentálnych záťaží

173 479,85

147 457,87

26 021,98

Mzdové zabezpečenie vrátane
odmien, odvodov zamestnávateľa
a platby nemocenských dávok
zamestnancov SAŽP ako SORO
pre OPŽP

224 362,74

190 708,33

33 654,41

Materiálno-technické zabezpečenie
a vybavenie súvisiace s monitorovaním a kontrolou ukončených projektov OP ŽP a hodnotením pomoci
v OP ŽP v SORO I.

136 515,67

116 038,32

20 477,35

1 860 664,02

1 581 564,42

279 099,60

225 449,94

191 632,45

33 817,49

3 542 022,42

3 010 719,05

531 303,37

REACH – pomoc malým a stredným
podnikateľom pri plnení
legislatívnych požiadaviek v oblasti
chemickej legislatívy *

Mzdové zabezpečenie vrátane
odmien, odvodov zamestnávateľa
a platby nemocenských dávok
zamestnancov SAŽP ako SORO
pre OPŽP 2015
Materiálno-technické zabezpečenie
SORO v rámci implementácie
OPŽP-MTZ II.
SPOLU

* projekt financovaný z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

VÝDAVKY
Plnenie výdavkov Celkom za rok 2015 je vo výške 7 978 873,- €.
Celkové výdavky SAŽP (7 978 873,- €) boli oproti upravenému rozpočtu (4 362 170,- €) vyššie o 3 616 703,- €.
Upravený rozpočet je nižší oproti čerpaniu z dôvodu, že v zdrojoch 115, 13B6, 37, 11U, 13U a 11S bolo čerpanie,
ale rozpočet pri projektoch z EU sa neupravuje.
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Zloženie výdavkov podľa zdrojov je nasledovné:
Tabuľka 5 Výdavky bežného rozpočtu v celých EUR podľa zdrojov
Program

Zdroj

Schválený
rozpočet

Názov výdavku

07604

111

Príspevok na činnosť

07604

1151

07604

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31. 12. 2015

1 506 400

3 399 325

3 356 305

Bežné výd.

0

0

28 872

11S1,2

Bežné výd. Projekty EU-EFRR

0

0

184 574

07604

11U,13U

Bežné výd. Projekty EU-KF

0

0

2 923 141

07604

13B6

Bežné výd. Proj. LIFE+

0

0

30 791

07604

37

Bežné výd. Proj. EUS-Gr.Mon.

0

0

30 589

07604

46

Bežné výd. z vlastných zdr.

110 000

655 980

654 768

1 616 400

4 055 305

7 209 040

SPOLU

Tabuľka 6 Výdavky kapitálového rozpočtu v celých EUR podľa zdrojov
Program

Zdroj

Schválený
rozpočet

Názov výdavku

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31. 12. 2015

707604

111

Kapit.výd.ŠR Prísp. na činnosť

0

07604

131D

Kapit. výd. ŠR z predch. rokov

0

07604

13U

Kapit. výd. Projekty EU-KF

0

0

432 276

07604

46

Kapitálové výd. z VZ-FR

0

306 865

306 862

0

306 865

769 833

SPOLU

0

0
30 695

Tabuľka 7 Výdavky celkom v EUR
Schválený
rozpočet

Názov
Výdavky bežného transferu

Rozpočet
po zmenách

1 616 400

Výdavky kapitálového transferu
Výdavky celkom

Skutočnosť
k 31. 12. 2015

4 055 305

7 209 040

0

306 865

769 833

1 616 400

4 362 170

7 978 873

Tabuľka 8 Celkové výdavky v roku 2015 podľa položiek ekonomickej klasifikácie v EUR		
Položka

Názov

EÚ
ŠR
11U,13U,
111/131D
11S

610

Mzdy, platy,
sl.pr., ost.

620

Poistné a prísp.
do poisť.

675 314

630

Tovary a služby

640

Bežné transfery

600

Bežné výdavky

700

Kapitálové
výdavky
CELKOM

1 764 022 1 714 955

EÚ 1151

LIFE+
13B6

EÚ 37

VZ 46

Spolu

15 090

20 739

12 344

42 569 3 569 719

633 647

5 713

7 248

4 314

26 230 1 352 466

900 975

753 873

8 069

2 804

13 931

585 969 2 265 621

15 994

5 240

0

0

0

3 356 305 3 107 715

28 872

30 791

30 589

0

0

0

30 695

432 276

3 387 000 3 539 991 28 872

30 791

V roku 2015 boli celkom kapitálové výdavky vo výške 769 833,- €.
V roku 2015 boli celkom bežné výdavky vo výške  7 209 040,- € použité na:
- Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania
- Poistné a príspevok do poisťovní
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30 589

0

21 234

654 768 7 209 040
306 862
961 630

3 569 719,- €
1 352 466,- €

769 833
7 978 873

-

Tovary a služby
Bežné transfery (nemocenské dávky, odstupné, odchodné)       

2 265 621,- €
      21 234,- €

Podiel  na celkovom financovaní výdavkov SAŽP je nasledovný:
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (zdroj 111,131D) v čiastke 3 387 000,- €, t.j. 42,4 %,
- finančné prostriedky z projektov (zdroj 11U, 13U, 11S, 115, 13B, 37)v čiastke 3 630 243- €, t.j. 45,5 %,
- finančné prostriedky z vlastných zdrojov (zdroj 46) v čiastke 961 630,- €, t.j. 12,1 %.

Graf 1 Vyjadrenie podielu financovania z jednotlivých zdrojov príjmov
Podľa zoskupených rozpočtových položiek boli výdavky financované zo zdrojov štátneho rozpočtu (kód zdroja
111) čerpané nasledovne:
Tabuľka 9 Výdavky podľa rozpočtových položiek v EUR
Funkčné
členenie
0560

Schválený
rozpočet

Položka
600 BEŽNÉ VÝDAVKY

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31.12.2015

1 506 400,00

3 399 325,00

3 356 305,08

Z toho:
0560

   610   Mzdy, platy, služ.príjmy

743 238,00

1 764 021,83

1 764 021,83

0560

   620   Poistné a príspevok do poisťovní

287 762,00

675 314,08

675 314,08

0560

   631   Cestovné náhrady

20 000,00

60 756,33

60 756,33

0560

   632    Energie,voda,komunikácie

124 000,00

222 753,11

217 863,01

0560

   633    Materiál

21 000,00

144 585,31

144 385,49

0560

   634    Dopravné

41 500,00

83 516,77

83 516,77

0560

   635    Rutinná,štandard.údržba

19 400,00

30 513,87

30 513,87

0560

   636    Nájomné za prenájom

2 000,00

43 206,33

31 648,33

0560

   637    Služby

239 500,00

358 663,35

332 291,35

0560

   642    Odstupné,odchodné,ND

8 000,00

15 994,02

15 994,02

0560

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

0

0

0

VÝDAVKY CELKOM

1 506 400,00

3 399 325,00

3 356 305,08

Bežné výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu boli vyčerpané vo výške 3 356 305,08 € a to v oblasti bežných
výdavkov príspevok na činnosť. Oproti upravenému rozpočtu nebola vyčerpaná čiastka 43 019,92 €, ktorá bude
čerpaná do 31. 3. nasledujúceho roka. V zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách sa bežný transfer pridelený po 1. októbri rozpočtového roka môže použiť do 31. marca nasledujúceho roka.
Čerpanie štátneho rozpočtu – zdroje z predchádzajúcich rokov – zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané
prostriedky z r. 2013)
Kapitálové výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu  v roku 2013 boli pridelené vo výške 248 507,- € a čerpané boli
vo výške 75 595,32 €.
Nevyčerpané finančné prostriedky z kapitálového transferu vo výške 172 911,08 € boli zostatkom k 31.12.2013
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na Bežnom účte príspevkovom SAŽP a ich čerpanie v nasledujúcich 2 rokoch je:
V roku 2014 čerpanie kapitálových výdavkov (zdroj 131D) vo výške 125 216,91 €.
V roku 2015 čerpanie kapitálových výdavkov (zdroj 131D) vo výške   30 694,69 €.
Kapitálový transfer nebol vyčerpaný na projektovú dokumentáciu - zateplenie AB BB vo výške 7 000,00 € a na
vzduchotechniku vo výške 10 000,08 €.
Nevyčerpané finančné prostriedky z kapitálového transferu vo výške 17 000,08 € sú zostatkom k 31.12.2015 na
bežnom účte príspevkovom SAŽP a budú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.
SAŽP v rámci zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2015 má povinnosť odviesť nevyčerpané finančné prostriedky do štátneho rozpočtu vo výške 17 000,08 €.

6.2 VÝDAVKY NA ZAHRANIČNÉ AKTIVITY
Vyhodnotenie zahraničných služobných ciest zamestnancov SAŽP
V roku 2015 boli výdavky na zahraničné služobné cesty vo výške 45 138,42 €. Výdavky boli oproti minulému roku
nižšie o 15 451,51 €.
Tabuľka 10 Zahraničné služobné cesty v EUR
Financovanie ZSC

Rok 2015

Rok 2014

Zdroj

ZSC financované z prostriedkov štátneho rozpočtu

34 200,03

42 332,64

111

ZSC financované z prostriedkov vlastných zdrojov

9 468,44

15 354,08

46

ZSC financované z prostriedkov projektov

1 469,95

2 903,21

37,115,11S

45 138,42

60 589,93

SPOLU

Značná časť zahraničných služobných ciest bola zabezpečovaná podielovým financovaním SAŽP a pozývajúcej
organizácie, resp. u niektorých ZSC všetky náklady boli refundované pozývajúcou organizáciou.
Zahraničné služobné cesty v zdroji 46 boli financované z prijatých grantov a transferov na realizované projekty.
Zahraničné pracovné cesty mali väčšinou krátkodobý charakter za účelom účasti na konferenciách, seminároch,
workshopoch, školeniach, pracovných stretnutiach a členstva v porote. Dlhodobejšie zahraničné pracovné cesty
boli realizované z dôvodu študijných pobytov a kurzov.
Prínos jednotlivých zahraničných pracovných ciest vyplýval z ich účelu:
- aktívna participácia na činnosti Európskej environmentálnej agentúry a iných medzinárodných organizácií,
v ktorých SAŽP reprezentuje Slovensko,
- výmena skúseností, odborných znalostí, posilnenie spolupráce, odborné školenia a výstavy prispievajúce
v nemalej miere k zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov SAŽP,
- získanie medzinárodných kontaktov, udržiavanie spolupráce so zahraničnými partnermi, prezentácia činnosti
SAŽP, a tým aj zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí, možnosti získania nových finančných zdrojov,
- zabezpečenie úloh projektovej činnosti SAŽP a s tým súvisiaca implementácia konkrétnych projektov, (značná
časť ciest ).

6.3 SÚVAHA, NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2015
Celkové náklady za rok 2015 boli vo výške 7 633 527,47 €.
Celkové výnosy za rok 2015 boli vo výške  7 669 523,32 €.
Výsledok hospodárenia za rok 2015 bol kladný a to vo výške 35 995,85 €.
Splatná daň z príjmov  /591/ za rok 2015 je vo výške 33 612,31 €
Výsledok hospodárenia za rok 2015 po zdanení je vo výške 2 383,54 €
Súvaha, ako aj výkaz ziskov a strát za rok 2015 sú uvedené v prílohách 1. a 2.
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6.4

ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE, ZMENY STAVU
MAJETKU A ZÁVÄZKOV

6.4.1 DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK
Majetok SAŽP v účtovnej triede 0 k 31.12.2015 je v hodnote 6 850 626,- €.
Tabuľka 11 Majetok podľa súvahy od 01.01.2015 do 31.12.2015 v EUR
Účet

Názov

PS 1.1.2015

Prírastky

Úbytky

KS 31.12.2015

013

Softvér

851 493

10 147

21 729

839 911

021

Stavby

4 772 044

25 565

313 354

4 484 255

022

DHM

2 449 435

475 209

261 683

2 662 961

023

Dopravné pros.

588 943

185 027

39 000

734 970

029

Drobný HM ost.

031

Pozemky

032

Umelecké diela

041/2

Obstaranie DNHM

01-04

Spolu

073

Oprávky k DNM

081

246 837

32 998

2 104

277 731

2 746 880

0

54 618

2 692 262

415

0

0

415

7 253

728 946

728 946

7 253

11 663 300

1 457 892

1 421 434

11 669 759

-727 852

56 683

21 729

762 806

Oprávky k stavbám

-1 417 704

256 267

313 354

1 360 617

082

Oprávky k DHM

-2 267 433

67 355

261 682

2 073 106

083

Oprávky k dopr.

-541 711

20 412

39 000

523 123

089

Oprávky k Drob.

-128 730

2 854

2 104

129 480

07-08

Spolu

-5 083 430

403 571

637 869

4 849 132

6 579 870

1 054 321

783 565

6 850 626

Prehľad majetku SAŽP v roku 2015 obsahuje údaje podľa jednotlivého druhu majetku a to obstarávaciu cenu,
oprávky, opravné položky, zostatkovú hodnotu majetku.
Celkove neobežný majetok organizácie je:
- Obstarávacia cena majetku
- Oprávky
- Opravné položky
Zostatková hodnota majetku

11 699 759,23 €
-4 849 132,88 €
         0 €
  6 850 626,35 €

Účtovná jednotka účtovala dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacích cenách uvedených na dodávateľských
faktúrach. Zaradenie majetku sa vykonávalo v zmysle Zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle zákona o daniach z príjmov a ďalších súvisiacich právnych noriem a usmernení.
Celkom bolo v roku 2015 obstaranie majetku vo výške 728.945,76 €.
V roku 2015 bol obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo výške 10.147,20 € a to:
- softvér vrátane licencie súvisiacej s používaním softvéru EPOS - evidencia pošty a správa registratúry vo výške
9 345,60 €,
- doplnenie softvéru Dochádzkový systém vo výške 801,60 €.
Uvedený nehmotný majetok bol financovaný z vlastných zdrojov 10.147,20 €.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku bolo vo výške 718 798,56 € a to:
- obstaranie DHM z vlastných zdrojov vo výške 83 778,15 €,
- obstaranie DHM z prostriedkov štátneho rozpočtu z minulých rokov vo výške 30 694,69 €,
- obstaranie DHM z projektov vo výške 604 325,72 €.
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Z vlastných zdrojov boli obstarané 2 ks osobné automobily vo výške 65 759,00 €, doplatok na VT-server 2 ks vo
výške 16 433,91 € a doplatok na rekonštrukciu AB BB vo výške 1 585,24 €.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu z minulých rokov boli obstarané VT-server 2 ks vo výške 9 159,69 € a rekonštrukcia AB BB vo výške 21 535,00 €.
Z prostriedkov projektov boli obstarané a financované z prostriedkov EU a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 391 388,40 € a to 10 ks osobné automobily, VT- PC, tlačiarne, smerovače, multifunkčné zariadenia a
zatiaľ z vlastných zdrojov vo výške 212 936,88 € a to VT, video-konferenčné zariadenie, technické zhodnotenie AB
KE a doplatok na mreže AB ŽA a tieto budú refundované z projektu OPŽP v nasledujúcom roku.
V roku 2015 bolo vyradenie majetku v celkovej výške 692 487,18 €.
Úbytky majetku  v priebehu roka 2015 boli z dôvodu jeho vyradenia vzhľadom na neupotrebiteľnosť a prebytočnosť majetku. Neupotrebiteľný majetok bol vyradený na základe návrhu pri inventarizácii majetku v roku 2014 a
fyzicky zlikvidovaný. Prebytočný majetok bol na základe kúpnych zmlúv odpredaný.
Vyradený majetok v celkovej výške obstarávacej ceny 692 487,18 €:
- 013 softvér vo výške 21 729,15 €, neupotrebiteľný majetok po skončení doby životnosti navrhnutý pri inventarizácii 2014,
- 021 stavby vo výške 313 353,91 € prebytočný majetok administratívne budovy odpredané na základe kúpnych
zmlúv a to budova v Trnave vo výške 77 790,61 €, budova v Prešove vo výške 210 778,02 € a budova v Rimavskej Sobote vo výške 24 785,28 €,
- 022 dlhodobý hmotný majetok vo výške 261 682,52 € - neupotrebiteľný majetok po skončení doby životnosti
navrhnutý pri inventarizácii 2014,
- 023 Dopravné prostriedky vo výške 38 999,53 € - neupotrebiteľný majetok a to osobné motorové vozidlo
Škoda Felícia bolo fyzicky zlikvidované a havarované osobné motorové vozidlo Toyota Avensis bolo na základe
kúpnej zmluvy odpredané,
- 029 Ostatný DHM bol vyradený vo výške 2 103,73 €,
- 031 Pozemky vo výške 54 618,34 € - pozemky v Trnave a Rimavskej Sobote, ktoré boli ako prebytočný majetok
odpredané na základe kúpnych zmlúv spolu s budovami.
Pri vyraďovaní tohto majetku sa postupovalo v zmysle zákona o správe majetku štátu.

6.4.2 POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY
SAŽP eviduje celkové pohľadávky k 31.12.2015 vo výške 31 820,00 €.
Tabuľka 12 Rozpis pohľadávok k 31.12.2015 v EUR
Pohľadávky
Odberatelia

Riadok súvahy

Hodnota
pohľadávok

Opis

061

26 978,22

preddavky

064

0

Ostatné pohľadávky

065

0

Pohľadávky voči
zamestnancom

070

236,13

Daň z príjmu

072

Iné pohľadávky

081

Faktúry vystavené odberateľom, nezaplatené
do konca roka 2015

Poskytnuté prev.

SPOLU

Pohľadávka voči zamestnancovi - dohoda
o náhrade škody neuhradená do konca roka

0 Daň z príjmu Po z titulu platby preddavkov
4 605,65 Byty BŠ
31 820,00 Celkové pohľadávky organizácie
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Tabuľka13 Pohľadávky podľa doby splatnosti v tis. EUR (riadky 048 a 060 súvahy)
Pohľadávky podľa doby splatnosti

Hodnota k 31.12.2015

Pohľadávky v lehote splatnosti

Hodnota k 31.12.2014
7

6

Pohľadávky po lehote splatnosti

25

35

SPOLU (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

32

41

Tabuľka 14 Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. EUR (riadky 048 a 060 súvahy)
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Hodnota k 31.12.2015

Hodnota k 31.12.2014

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti do 1 roka

2

6

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti od 1 roka do 5 rokov

30

35

Pohľadávky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako 5 rokov

0

0

32

41

SPOLU (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

Riešeniu pohľadávok organizácie sa venuje zvýšená pozornosť, vymáhanie starších pohľadávok sa rieši aj prostredníctvom externej advokátskej kancelárie.
Z pohľadávok v lehote splatnosti 2 047,53 € sú pohľadávky od odberateľov na základe vystavených odberateľských
faktúr vo výške 1 811,40 €, pohľadávky voči zamestnancovi 236,13 €, predpísaná škoda, ktorá je mesačne platená
na základe splátkového kalendára.
Z pohľadávok po lehote splatnosti 29 772,47 € sú pohľadávky od odberateľov 25 166,82 € a iné pohľadávky
4 605,65 € . Iné pohľadávky, zostatok za odkúpenie bytov BŠ vo výške 4 605,65 € sú už po lehote splatnosti na
základe kúpnych zmlúv a splátkového kalendára a tieto bude potrebné riešiť v nasledujúcom roku.
Opravné položky k pohľadávkam - zostatok ku koncu účtovného obdobia bol vo výške 21 623,56 €.
Z čiastky odberatelia 26 978,22 € je suma 21 623,56 €, ktorá je účtovaná v opravných položkách k pohľadávkam,
vymáhaná súdnou cestou.
SAŽP eviduje celkové záväzky k 31.12.2015 vo výške 319 647,42 €.
Tabuľka 15 Záväzky podľa doby splatnosti v EUR
Záväzky podľa doby splatnosti

Výška k 31.12.2015

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho

4 859,61

Záväzky v lehote splatnosti

4 859,61

Záväzky po lehote splatnosti

0

Krátkodobé záväzky /r.151/spolu z toho

314 787,81

Záväzky v lehote splatnosti

314 787,81

Záväzky po lehote splatnosti

0

SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

319 647,42
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Tabuľka 16 Záväzky podľa doby splatnosti v tis. EUR (riadky 140 a 151 súvahy)
Záväzky podľa doby splatnosti

Výška k 31.12.2015

Výška k 31.12.2014

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho

315

544

Záväzky v lehote splatnosti

315

544

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

Dlhodobé záväzky /r.140/spolu z toho

5

3

Záväzky v lehote splatnosti

5

3

Záväzky po lehote splatnosti

0

0

320

547

SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Tabuľka 17 Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. EUR (riadky 140 a 151 súvahy)
Záväzky podľa zostatkovej
doby splatnosti

Výška k 31.12.2015

Výška k 31.12.2014

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
do 1 roka

320

547

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
od 1 roka do 5 rokov

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako 5 rokov

0

0

320

547

SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Tabuľka 18 Záväzky zo sociálneho fondu v tis. EUR
Sociálny fond

Rok 2015

Rok 2014

Stav k 1. januáru

3

1

Tvorba sociálneho fondu

48

28

Čerpanie sociálneho fondu

46

26

5

3

Stav k 31. decembru

Tabuľka 19 Ostatné krátkodobé záväzky v tis. EUR)
Názov položky

Výška k 31.12.2015

Výška k 31.12.2014

Opis

321 Dodávatelia

60

91

Faktúry dodávateľom neuhradené do 31.12. a  platené v januári v nasledujúcom roku

324 Prijaté preddavky

0

2

preddavky, ktoré budú
vyrovnané v I.

331 Zamestnanci

0

177

Mzdy zamestnancom
výplata za XII., úhrada v I.

336 Zúčt. s inš. soc. zab.

0

117

Odvody ZP, SP, DDP výplata
za XII., úhrada v  I.

341 Daň z príjmov

34

2

Daň z príjmu

342 Ostat. priame dane

0

29

Daň zamestnancov – výplata
za XII., úhrada v I.

343 Daň z pridanej hodnoty

7

2

DPH za XII., úhrada v I.

379 Iné záväzky

214

127

SPOLU

315

547
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Finančné zábezpeky

V predchádzajúcom prehľadu je porovnanie jednotlivých záväzkov s minulým rokom. Jednotlivé záväzky sú nižšie
oproti roku 2014 z dôvodu, že v mesiaci december boli vyplatené aj mzdy zamestnancov za XII./2015, čím nedošlo
k účtovaniu na účty 331, 336, 342. Vyššie sú Iné záväzky z dôvodu že sú tam zúčtované finančné zábezpeky vo
výške 213.330,- € na základe zmlúv VO, predaj majetku a tieto budú vysporiadané až v nasledujúcom roku.

6.5 DODRŽIAVANIE PLATOBNEJ DISCIPLÍNY
SAŽP venuje platobnej disciplíne pri plnení zmluvných dodávateľských i odberateľských vzťahov potrebnú pozornosť. Pri uzatváraní zmlúv je dohodnutý splátkový kalendár, dátumy vykonania zmluvne dohodnutých prác,
výkonov, služieb a úhrad. Uzavretie zmluvných vzťahov je podmienené overením zmluvného vzťahu z ekonomickej a právnej stránky. Záväzky organizácie boli vo väčšine prípadov platené v lehote splatnosti. Vysporiadanie
pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti sa v roku 2015 riešilo priebežne. Tejto oblasti sa aj naďalej venuje
zvýšená pozornosť.

6.6 ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL
6.6.1 VÝSLEDKY EXTERNÝCH KONTROL V SAŽP
• Sociálna poisťovňa – kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2015.
     Výsledok kontroly – poistné zaplatené bez právneho dôvodu.
Zhodnotenie prijatého opatrenia:
Opatrenie – odvod poistného posudzovať podľa ustanovení § 128, § 141, § 142 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa priebežne plní.

6.6.2 VÝSLEDKY INTERNÝCH KONTROL V SAŽP
• MŽP SR – kontrola vybavovania sťažností a petícií a dodržiavania § 7 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov za obdobie od 1.1.2014 – 31.3.2015.
Zhodnotenie prijatých opatrení:
Opatrenia – upraviť organizačnú smernicu Vybavovanie sťažností v SAŽP, zadefinovať jednotne kontrolnú činnosť
jednotlivých stupňov riadenia v Organizačnom poriadku, upraviť a špecifikovať v organizačnej smernici Zabezpečenie a výkon vnútornej kontroly podmienky a pravidlá výkonu kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v
štátnej správe, upraviť zápisnicu o prerokovaní protokolu v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v  štátnej
správe boli splnené.
• MŽP SR – následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu
za obdobie rokov 2013-2014.
Zhodnotenie prijatých opatrení:
Opatrenia – upozorniť zamestnancov na dodržiavanie interných riadiacich aktov, vydať organizačnú smernicu
o obehu účtovných dokladov, prerokovať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených vnútorným kontrolným
systémom s vedúcimi zamestnancami SAŽP a dodržiavať tieto opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
• Vnútorné kontroly v sledovanom období boli zamerané na oblasť dodržiavania postupov pri verejnom obstarávaní a uzatváraní zmluvných vzťahov, súlad nákladov vykazovaných na opravu a údržbu SMV podľa ekonomického softvéru so záznamami vo vozovom zošite, účtovanie a zúčtovávanie energií, dodržiavania povinností
v rámci BOZP, inventarizácie vykonanej za rok 2014 vrátane kontroly postupov pri likvidácii majetku, dodržiavania PGR Zákaz zdržiavania sa na pracovisku mimo prevádzkovej doby, vyhodnotenia jazykového vzdelávania
za vyučovací rok 2014/2015, kontroly činnosti škodovej komisie, dodržiavania zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakladania s dočasne prebytočným majetkom štátu v roku 2014, dodržiavania podmienok používania kreditných kariet, debetnej platobnej karty a palivových kariet, splnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov zistených vnútornou kontrolou v roku 2014.
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Zhodnotenie prijatých opatrení:
Prijaté opatrenia – označovať operatívne nákupy, spotrebu energií a oblasť podnikania zaznamenávať na adekvátnych analytických účtoch, sledovať úhrady za služby spojené s nájmom s mesačnou periodicitou, aktualizovať PGR
k zákazu zdržiavania sa na pracovisku mimo pracovnej doby, práce na základe dohody vykonávať v priestoroch
SAŽP len počas prevádzkovej doby, bez zdôvodnenia a súhlasu príslušného vedúceho odboru neakceptovať prihlášku na výučbu anglického jazyka, označiť v pracovných náplniach zamestnancov požiadavku na úroveň znalosti
anglického jazyka, zaujať stanovisko k neriešeným pokutám, zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov v
knihe návštev, aktualizovať PGR so zameraním na podmienky používania palivových kariet boli splnené, resp. sa
priebežne plnia.
Samostatne s ohľadom na programové obdobia je uvedené zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných v Sekcii
fondov EÚ:
Programové obdobie 2007 – 2013 vo vzťahu k implementácii OP ŽP:
• Kontrola vykonaná zo strany RO pre OP ŽP (Odbor kontroly fondov EÚ): Kontrola zameraná na overenie výkonu
prenesených kompetencií, procesov a činností delegovaných z RO na SORO č. 1/2015-SORO zo dňa 03.06.2015
– v rámci predmetnej kontroly neboli identifikované nedostatky,
• Kontrola zameraná na overenie výkonu prenesených kompetencií, procesov a činností delegovaných z RO na
SORO č. 2/2015-SORO zo dňa 10.07.2015 - v rámci predmetnej kontroly neboli identifikované nedostatky,
• Kontrola zameraná na overenie výkonu prenesených kompetencií, procesov a činností delegovaných z RO na
SORO č. 3/2015-SORO zo dňa 28.09.2015 - v rámci predmetnej kontroly neboli identifikované nedostatky,
• Kontrola zameraná na overenie výkonu prenesených kompetencií, procesov a činností delegovaných z RO na
SORO č. 4/2015-SORO zo dňa 05.10.2015 - v rámci predmetnej kontroly neboli identifikované nedostatky,
• Kontrola zameraná na overenie výkonu prenesených kompetencií, procesov a činností delegovaných z RO na
SORO č. 5/2015-SORO zo dňa 13.10.2015 - v rámci predmetnej kontroly neboli identifikované nedostatky,
• Kontrola zameraná na overenie výkonu prenesených kompetencií, procesov a činností delegovaných z RO na
SORO č. 6/2015-SORO zo dňa 27.10.2015 - v rámci predmetnej kontroly neboli identifikované nedostatky,
• Kontrola zameraná na overenie výkonu prenesených kompetencií, procesov a činností delegovaných z RO
na SORO č. 7/2015-SORO  zo dňa 11.11.2015 - v rámci predmetnej kontroly boli identifikované nedostatky
formálne nedostatky pri administrovaní nepodstatnej zmeny projektu, nezaktualizovanie internej riadiacej
dokumentácie OP ŽP v stanovenej lehote.
K identifikovaným nedostatkom SORO prijal adekvátne opatrenia ako napr. aktualizáciu internej riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie OP ŽP, upozornenie PM na dôsledne dodržiavanie postupov pri výkone
kontrol a pod.
• Následná finančná kontrola č. ORK-01-09/2015 – Odbor rezortnej kontroly MŽP SR zo dňa 12.02.2015 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 26.06.2015 – predmetom kontroly bola vzorka projektov OP ŽP so zameraním na dodržanie podmienok poskytnutie NFP.
V rámci predmetnej kontroly boli identifikované nasledovné zistenia:  nezaregistrovanie MS projektu v ITMS v
zmysle lehoty stanovenej v IMP SORO, nedodržanie postupov uvedených v IMP ORIP -  nevypracovanie kontrolného listu ex-ante Zápisnica z otvárania ponúk;
nezaregistrovanie ŽoP v ITMS v stanovenom termíne, formálne nedostatky v KZ k administratívnej kontrole ŽoP,
zo strany RO neboli dodržané postupy stanovené v IM ORIP v súvislosti s vypracovaním KZ k MS projektu.
K identifikovaným nedostatkom SORO prijal adekvátne opatrenia ako napr. aktualizáciu internej riadiacej dokumentácie, upozornenie PM na dôsledne dodržiavanie postupov pri výkone kontrol a pod.
• Vládny audit č. A753 – audit súladu v rámci OP ŽP – Orgán auditu zo dňa 28.07.2015 – predmetný audit bol
vykonaný v nadväznosti na zlúčenie časti RO (ORIP) s SAŽP k 01.05.2015, pričom v rámci uvedeného auditu
neboli identifikované žiadne nedostatky a bolo vydané priaznivé stanovisko bez výhrad;
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• Kontrola NKÚ SR so zameraním na kontrolu „Implementácie projektov Kohézneho fondu v oblasti odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou“ zo dňa 5.10.2015 - kontrola k 31.12.2015 nebola ukončená;
• Audit MŽP SR č. 2/2015 zo dňa 9.9.2015 – predmetný audit bol zameraný na kontrolu projektov v období
udržateľnosti, pričom v rámci predmetného auditu boli identifikované nasledovné zistenia: nezabezpečenie
zo strany SORO, aby prvá následná monitorovacia správa zahŕňala okrem monitorovaného obdobia aj obdobie
od ukončenia realizácie aktivít projektu do ukončenia realizácie projektu ,chýbajúci písomný súhlas poskytovateľa daný prijímateľovi s nájomnou zmluvou, nesúlad realizovaných projektových výdavkov s aktuálne platným rozpočtom projektu v Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, uzavretým v období udržateľnosti projektu,
SORO uviedol nesprávne údaje vo výstupoch z vykonaných kontrol na mieste.
SORO k identifikovaným nedostatkom prijal nasledovné opatrenia:
vydaním IMP SORO k 01.01.2014 boli nastavené interné procesy tak, že PM vyžiada od P samostatne
informácie týkajúce sa príslušného monitorovacieho obdobia, aj informácie týkajúce sa obdobia medzi
ukončením realizácie aktivít projektu do ukončenia projektu a teda prvým mesiacom, ktorý je predmetom 1. NMS je mesiac ukončenia realizácie projektu.
-

zo strany RO pre OP ŽP bolo vypracované Metodické usmernenie SORO č. 2/2014 k zriaďovaniu záložného práva a schvaľovaniu zmlúv o prevádzke majetku nadobudnutého z NFP zo dňa 30.06.2014, kde v
zmysle časti B tohto usmernenia PM SORO postupuje pri schvaľovaní prevádzkových zmlúv.

-

SORO prijal opatrenia na dôsledné dodržiavanie postupov uvedených v IMP SORO týkajúcich sa zmenového konania ako aj Metodického usmernenia SORO č. 1/2014 ku kontrole zazmluvneného roku naplnenia dopadových ukazovateľov zo dňa 20.2.2014.

-

PM boli e-mailom upozornení na dôsledne vypracovávanie výstupov z vykonaných kontrol na mieste.

• Vládny audit č. A690 – audit operácií – predmetný audit bol vykonaný na vzorke projektov, pričom boli identifikované nasledovné zistenia:
nedostatočne vykonaná prvostupňová kontrola VO vzhľadom na zistené nedostatky na úrovni prijímateľov,
nedostatočne vykonaná administratívna kontrola ŽoP, nedostatočne vykonaná kontrola monitorovacej správy,
nedodržanie lehoty na registráciu a kontrolu monitorovacej správy v ITMS, nedodržanie lehoty na registráciu
ŽoP do ITMS, nedostatočná archivácia podporných dokumentov pri implementácii projektov, neinformovanie
prijímateľa o vzatí zmeny projektu na vedomie zo strany SORO, nedodržanie lehoty na oboznámenie prijímateľa so závermi administratívnej kontroly.
K vyššie uvedeným identifikovaným nedostatkom SORO prijal nasledovné opatrenie:
na základe akceptovania zistení zo strany Prijímateľa boli vystavené zo strany SORO nezrovnalosti, v prípadoch kde prijímateľ neakceptoval nedostatky podal SORO podnet na výkon kontroly zo strany ÚVO,
zamestnanci SF EÚ podieľajúci sa na výkone kontroly VO budú v priebehu roku 2016 zaškolení z aktuálneho znenia zákona o VO, ako aj prislúchajúcich smerníc a nariadení ES,
zamestnanci SF EÚ boli na porade upozornení na povinnosť dôsledného vykonávania kontroly VO a
správneho vypĺňania Kontrolných zoznamov ku kontrole VO
zamestnanci SF EÚ boli v zmysle odporúčaní auditu na porade upozornení na povinnosť dôsledného dodržiavania termínov a kontroly ŽoP stanovených v aktuálnom IMP SORO,
zamestnanci SF EÚ boli v zmysle odporúčaní auditu na porade upozornení na povinnosť dôsledného dodržiavania termínov a postupov kontroly MS stanovených v aktuálnom IMP SORO
zamestnanci SF EÚ boli na porade upozornení na povinnosť dôsledného archivovania podpornej dokumentácie týkajúcej sa výdavkov OP ŽP.
zamestnanci SF EÚ boli na porade upozornení na povinnosť dôsledného dodržiavania postupov zmenového konania stanovených v aktuálnom IMP SORO
zamestnanci SF EÚ boli na porade upozornení na povinnosť dôslednejšie vykonávať kontrolu reálnosti,
oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov, matematickú kontrolu
výpočtu oprávnenej sumy ŽoP, kontrolu vecnej správnosti ŽoP ako aj kontrolu súladu s legislatívou EÚ a SR.

89

Programové obdobie 2014 – 2020 vo vzťahu k implementácii OP KŽP:
• Vládny audit č. A 638 K 3856 vykonaný firmou PwC, v rámci ktorého bolo auditované obdobie od mája do
augusta 2015, pričom predmetný audit bol zameraný na Overenie kritérií určenia RO, PJ a SO pre Operačný
program Kvalita životného prostredia. V rámci uvedeného auditu bolo vydané stanovisko s výhradou – keďže
bolo identifikované zistenie vysokej závažnosti, ostatné zistenia boli strednej, resp. nízkej závažnosti.
V súvislosti s identifikovanými zisteniami SO prijal priebežne v závere roka 2015, resp. začiatkom roka 2016
opatrenia zapracovaním a zaktualizovaním internej riadiacej dokumentácie SO v súvislosti s implementáciou
OP KŽP.
Použité skratky:
EÚ                   
IMP SORO      
ITMS
MS
MŽP SR
NFP
NKÚ SR
NMS
OP ŽP
OP KŽP
P
PJ
PM
RO
ÚVO
SAŽP
SF EÚ
SO
SORO
SR
ŽoP

-

Európska únia
Interný manuál procesov Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom
Informačno-technologický monitorovací systém
Monitorovacia správa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nenávratný finančný príspevok
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Následná monitorovacia správa
Operačný program Životné prostredie
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prijímateľ
Platobná jednotka
Projektový manažér
Riadiaci orgán
Úrad pre verejné obstarávanie
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov Európskej únie
Sprostredkovateľský orgán (platí pre Programové obdobie 2014 – 2020)
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom (platí pre PO 2007 – 2013)
Slovenská republika
Žiadosť o platbu
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7. RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
7.1 VYHODNOTENIE PLNENIA MZDOVÝCH PROSTRIEDKOV
Mzdové výdavky na rok 2015 boli schválené v rozpočte celkom vo výške 768 238,- €, z toho z transferu od zriaďovateľa vo výške 743 238 € a z vlastných zdrojov 25 000,- €.
Schválený rozpočet 2015 bol organizácii schválený len 52 % schváleného rozpočtu 2014 a nepokrýval potrebu na
mzdy a odvody zamestnancov.
Upravený rozpočet na mzdy bol celkom 1 806 591,83 €, z toho z transferu od zriaďovateľa vo výške 1 764 021,83 €
a z vlastných zdrojov 42 570,- €.
K úpravám rozpočtu v mzdovej oblasti v priebehu roka dochádzalo z dôvodu rozpočtových opatrení od zriaďovateľa ako aj z dôvodu prehodnotenia potreby mzdových prostriedkov na mzdy a odvody.
V priebehu roka bol rozpočet miezd upravený aj na základe rozpočtového opatrenia zo strany zriaďovateľa  
- úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov, zvýšenie rozpočtu vo výške + 24 115,- € /na valorizáciu miezd zamestnancov  a to na mzdy 17.870,- € a na poistné a príspevok do poisťovní 6.245,- €/
Ďalším riešením bolo financovanie miezd a odvodov v rámci možností použitia vlastných zdrojov organizácie, ako
aj možnosťou refundácie miezd zamestnancov z projektov EÚ priebežne mesačne podľa schválených žiadostí
o platbu z jednotlivých projektov a tiež z iných projektov, kde bola možnosť refundácie miezd a odvodov zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektov.
V roku 2015 nebol oznámením záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2015 stanovený limit počtu zamestnancov a ani limit mzdových prostriedkov na rok 2015 nebol stanovený ako záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu.
Mzdové náklady za rok 2015 boli vo výške 3 569 718,88 € a boli vyššie oproti roku 2014. Toto zvýšenie bolo ovplyvnené najmä zvýšením počtu zamestnancov Sekcie fondov EÚ a zvýšenie platových taríf na základe nariadenia
vlády o 2,5 %.
Tabuľka 20 Mzdové náklady v porovnaní s rokom 2014 v EUR
Text

Rok 2015

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Rok 2014

2 317 366,33

1 311 978,61

Príplatky osobné

822 003,34

717 464,83

Príplatky ostatné

28 639,59

31 551,62

401 709,62

140 930,05

3 569 718,88

2 201 925,11

Odmeny
SPOLU

V roku 2015 boli  z celkových mzdových nákladov 3 359 718,88 € financované mzdy nasledovne:
z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 1 764 021,83 €
z projektov, z prostriedkov EU a spolufinancovania ŠR vo výške 1 763 128,13 €
z projektov, z vlastných zdrojov vo výške 42 568,92 €
Tabuľka 21 Mzdové náklady podľa zdrojov financovania v EUR
Text

Celkom

Z toho
zo ŠR

z EU+spol.ŠR

z VZ

Mzdy,platy,sl.pr...

2 317 366,33

1 060 030,99

1 221 091,54

36 243,80

Príplatky osobné

822 003,34

542 904,77

279 098,57

0

Príplatky ostatné

28 639,59

22 201,34

6 438,25

0

401 709,62

138 884,73

256 499,77

6 325,12

3 569 718,88

1 764 021,83

1 763 128,13

42 568,92

Odmeny
Spolu
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Náklady na poistné a príspevok do poisťovní boli vo výške 1 307 784,28 € a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške  44 681,45 €.
Náklady na odstupné boli vo výške 4 335,74 € a na nemocenské dávky 16 898,65 €.
Za rok 2015 boli vyplatené odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru na základe dohôd vo výške
208 508, €.

7.2 VÝVOJ PRIEMERNEJ MZDY V ROKU 2015
Priemerná mesačná mzda v roku 2015 bola 1 265,15 €, čo predstavuje oproti roku 2014 nárast o 173,15 € /
15,8 %/.  Nárast priemerného mesačného zárobku ovplyvnili nasledovné faktory:
1. zvýšenie platových taríf na základe nariadenia vlády o 2,5 % (1,5 % od 1.1.2015 a 1% od 1.7.2015);
2. reštrukturalizáciou pracovných miest – zmena štruktúry pracovných miest  Sekcie fondov EÚ.

Graf 2 Vývoj priemernej mesačnej mzdy v rokoch 2011 až 2015

7.3 ROZBOR ZAMESTNANOSTI – POHYB ZAMESTNANCOV
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných sa oproti roku 2014 zvýšil o 65,7
osôb. Toto zvýšenie počtu zamestnancov bolo ovplyvnené najmä zvýšením počtu zamestnancov Sekcie fondov EÚ
z 21,7 osôb v roku 2014 na 87,8 osôb v roku 2015.
Tabuľka 22 Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných
Rok

Celkom

2015

z toho

Podiel žien (v %)

ženy

muži

233,4

135,7

97,7

58,1

2014

167,7

99,9

67,8

59,6

2013

199,2

115,4

83,8

57,9

2012

191,6

110,7

80,9

57,8

2011

219,0

129,2

89,8

59,0

V mimo evidenčnom stave k 31. 12. 2015 bolo 17 zamestnankýň z toho 3 na materskej dovolenke a 14 sa staralo
o dieťa do 3 rokov veku.
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INDEX MOBILITY
Tabuľka 23 Vývoj indexu mobility v rokoch 2011 až 2015
Rok

Úbytok zamestnancov

Priemerný evidenčný
počet zamestnancov plne
prepočítaných

Index mobility
zamestnancov

2015

21

233,4

9,00

2014

30

167,7

17,89

2013

23

199,2

11,55

2012

32

191,6

15,44

2011

130

219,0

12,72

Index mobility v roku 2015 klesol oproti roku 2014 o  8,9 percentuálneho bodu z dôvodu organizačných zmien od
1. 5. 2015 — nástup zamestnancov bol podstatne vyšší ako úbytok za celý kalendárny rok.
V roku 2015 bolo do SAŽP prijatých 119 zamestnancov a pracovný pomer ukončilo 21  zamestnancov. K 31. 12.
2015 bolo v SAŽP zamestnaných 265 zamestnancov (rok 2014 – 174 zamestnancov).

7.4 ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2015
Tabuľka 24 Podiel zamestnancov v jednotlivých samosprávnych krajoch
Priemerný evidenčný počet
zamestnancov

%

51,69

22,04%

Trnavský kraj

0,0

0,00%

Nitriansky kraj

4,0

1,71%

Trenčiansky kraj

3,0

1,28%

Žilinský kraj

22,0

9,38%

Banskobystrický kraj

137,9

58,78%

Prešovský kraj

3,0

1,28%

Košický kraj

13,0

5,54%

Spolu

234,6

100,00 %

Samosprávny kraj
Bratislavský kraj

SAŽP má 8 pracovísk. Takmer 60 % zamestnancov pracuje na pracoviskách v Banskobystrickom samosprávnom
kraji, 22,04 % v Bratislavskom samosprávnom kraji, 9,38 % v Žilinskom samosprávnom kraji. Podiel zamestnancov
v ostávajúcich samosprávnych krajoch sa pohybuje v rozpätí od 0,0  do 5,54  %.

7.4.1 VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV
Priemerný vek zamestnancov v roku 2015 bol 40,9 roka, z toho u mužov predstavoval 40,5 a u žien 41,2 roka.
Tabuľka 25 Vývoj priemerného veku zamestnancov v období rokov 2011 až 2015
Rok

SAŽP

2015

z toho
muži

ženy

40,9

40,5

41,2

2014

43,1

43,1

43,1

2013

42,7

41,5

43,6

2012

41,6

40,4

42,5

2011

41,3

39,8

42,4
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Tabuľka 26 Prehľad vekovej štruktúry zamestnancov k 31.12.2015
z toho

Celkom

Veková
hranica

muži

osoby

%

ženy

osoby

%

osoby

%

0 - 17
18 - 25

5

1,89

1

0.38

4

1.51

26 - 30

39

14.72

13

4.91

26

9.81

31 - 35

47

17.74

28

10.57

19

7.17

36 - 40

59

22.26

28

10.57

31

11.7

41 - 45

38

14.34

13

4.91

25

9.43

46 - 50

15

5.66

8

3.02

7

2.64

51 - 55

30

11.32

9

3.4

21

7.92

56 - 59

14

5.28

5

1.89

9

3.4

nad 60

18

6.79

8

3.02

10

3.77

Celkom

265

100

113

42.64

152

57.36

Najväčší podiel zamestnancov vzhľadom k jednotlivým vekovým hraniciam je vo vekovom rozpätí 36 - 40 rokov.
Skupina zamestnancov nad toto vekové rozpätie tvorí polovicu zamestnancov SAŽP.

7.4.2 KVALIFIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV SAŽP K 31. 12. 2015
V kvalifikačnej štruktúre zamestnancov oproti predchádzajúcemu obdobiu je  nárast počtu VŠ II. stupňa, ktorý
ovplyvnil počet novoprijatých zamestnancov so vzdelaním VŠ II. stupňa.
Tabuľka 27 Vývoj celkovej kvalifikačnej štruktúry v rokoch 2011 až 2015
osoby

%

Vzdelanie
2015

2014

2013

2012

2011

2015

2014

2013

2012

2011

Z

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

SO

6

7

7

6

5

2,26

4,02

3,40

2,97

2,58

ÚSO

24

26

31

32

32

9,06

14,94

15,30

15,84

16,49

VŠ I. st.

5

3

3

4

6

1,89

1,72

1,50

1,98

3,09

VŠ II. st.

219

127

151

149

142

82,64

72,99

74,40

73,76

73,20

VŠ III. st.

11

11

11

11

9

4,15

6,32

5,40

5,45

4,64

Spolu

265

174

203

202

194

100

100,00

100,00

100,00

100,00
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V ROKU 2015
8.1 HODNOTENIE SAŽP Z HĽADISKA VYKONÁVANIA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ
Slovenská agentúra životného prostredia, ako odborná rezortná organizácia, plnila aj v roku 2015  svoje poslanie
prostredníctvom realizácie odborných úloh v oblasti starostlivosti o životné prostredie, rozvoja environmentalistiky a uplatňovania nástrojov environmentálnej politiky, v oblasti prevádzky a tvorby informačných systémov
životného prostredia, starostlivosti o krajinu, ale aj v oblasti efektívneho využívania zdrojov na princípoch trvalo
udržateľného rozvoja. Od roku 2014 vykonáva plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom
v rámci Operačného programu Životné prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu.
Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2015 zabezpečovala plnenie odborných úloh odvetví starostlivosti o životné prostredie v zmysle platného štatútu a zriaďovacej listiny. Hlavná oblasť plnených úloh bola riešená
prostredníctvom platného Plánu hlavných úloh na rok 2015, ktorý pozostával zo 73 úloh. Úlohy riešili najmä problematiku environmentálnych služieb a hodnotenia životného prostredia (environmentálne záťaže, prevencia a
náprava environmentálnych škôd, environmentálna regionalizácia, spravodajstvo, terminológia, environmentálne
posudzovanie a hodnotenie rizika, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania), súhrnnej environmentálnej
informatiky, environmentálneho manažérstva, starostlivosti o vidiecke a mestské životné prostredie a uplatňovania nástrojov environmentálnej politiky. Vybrané úlohy boli orientované aj na oblasť environmentálnej výchovy,
vzdelávania, osvety a propagácie na celorezortnej úrovni. Významné postavenie majú úlohy zabezpečujúce plnenie medzinárodných environmentálnych záväzkov SR a plnenie funkcie ohniskového bodu pre Európsku environmentálnu agentúru.
Všetky úlohy definované v Pláne hlavných úloh SAŽP pre rok 2015 boli splnené.
Hodnotenie odbornej činnosti organizácie z hľadiska zabezpečenia plnenia Plánu hlavných úloh v roku 2015 je
podrobne uvedené v kapitole venujúcej sa vyhodnoteniu kontraktu tejto správy a nadväzuje na dlhodobo dobré
výsledky inštitúcie z hľadiska jej odborného zamerania a dosahovaných výsledkov. Najdôležitejším hodnotením
úrovne práce SAŽP ako príspevkovej organizácie MŽP SR je predovšetkým schválenie dokumentu: Vyhodnotenie
plnenia Plánu hlavných úloh SAŽP za rok 2015 uznesením č. 35 Porady vedenia MŽP SR, konanej dňa 25. 02.
2016.
Úlohy boli plánované, kontrolované a vyhodnocované prostredníctvom už overeného systému Evidenčných listov
úloh. Dôležitou zložkou plánovania bolo presné definovanie predmetu riešenia úlohy, jej etapizácia, určenie riešiteľského kolektívu vrátane plánovania personálnych kapacít na jednotlivých riešiteľov a definovanie celkových
predpokladaných finančných nákladov na zabezpečenie úlohy. Takto zvoleným plánovacím systémom sa podarilo
objektivizovať v organizácii efektívne a účelné použitie finančných a pracovných zdrojov na plnenie konkrétnych
úloh a cieľov SAŽP. Nastúpený trend rozdeľovania a použitia finančných a pracovných zdrojov má predstavovať
intenzifikačný faktor pri napĺňaní cieľov SAŽP, zefektívňovaní použitia finančných prostriedkov, ich účelnejšom
použití a vytváraní vhodného priestoru na získavanie vlastných zdrojov.
Významnou činnosťou agentúry bola aj v roku 2015 implementácia projektov, zameraných na podporu odborných
činností. SAŽP implementovala v tomto období 19 projektov podporovaných rôznymi finančnými mechanizmami
na národnej a medzinárodnej úrovni. Projekty významným spôsobom napomáhajú organizácií plniť svoje poslanie, ako aj zlepšovať jej konkurencieschopnosť a schopnosť aplikovať inovatívne a moderné postupy v oblasti
starostlivosti o životné prostredie.
Po celkovom zhodnotení stavu inštitúcie k 31. 12. 2015 v oblasti plnenia odborných činností možno konštatovať,
že situácia v Slovenskej agentúre životného prostredia je dlhodobo na dobrej úrovni, o čom svedčí aj skutočnosť,
že v budovaní a prevádzkovaní systémov environmentálnych informácií je SAŽP vždy pozitívne hodnotená medzinárodnými inštitúciami ako sú OECD, UNEP, EEA a. i. Inštitúcia je pripravená zvládnuť povinnosti vyplývajúce z
príslušného legislatívneho rámca, Programového vyhlásenia Vlády SR v oblasti starostlivosti o životné prostredie
pre roky 2012 – 2016 a tým výrazne prispieť k zabezpečeniu jednoty ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. Agentúra má ambíciu prehlbovať spoluprácu s Európskou environmentálnou
agentúrou a v rámci prípravy SR na predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2016 má inštitúcia snahu vnútorne posilniť
a dobudovať kapacity pre zabezpečenie kvalitného, odborného zázemia pre starostlivosť o životné prostredie v
SR a efektívnu koordináciu odvetvových aktivít. SAŽP už v súčasnom stave má všetky predpoklady úspešne plniť
úlohy reprezentácie štátnej environmentálnej politiky aj na medzinárodnej úrovni, najmä v rámci EEA, OECD,
UNEP, UNESCO a pod.
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Podľa schváleného postupu zabezpečenia plnenia reportingových povinností vyplývajúcich z členstva SR v EÚ má
SAŽP snahu aj naďalej pôsobiť ako centrálne spravodajské pracovisko rezortu MŽP SR, od roku 2013 aj s rozšírením pre OECD a organizačné zložky OSN, osobitne zamerané na starostlivosť o životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj, zelený rast, dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky, odpadové hospodárstvo, environmentálnu
vedu a výchovu a pod.
Naplnenou ambíciou je implementácia Operačného programu životné prostredie, ako aj Operačného programu
Kvalita životného prostredia. Od roku 2014 vykonáva SAŽP plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu.
V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na základe uznesenia vlády SR č. 175 zo 16. apríla
2014 k návrhu OP KŽP, bola SAŽP určená ako sprostredkovateľský orgán. SAŽP bude plniť úlohy sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom.
Kvalitu služieb poskytovaných SAŽP garantuje a osvedčuje zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality
(ISO 9001: 2008) a environmentálneho manažérstva (ISO 14001: 2004), ako aj samotné napĺňanie politiky kvality
a environmentálnej politiky organizácie.

8.2 HODNOTENIE SAŽP V OBLASTI EKONOMIKY, ÚČTOVNÍCTVA A SPRÁVY
MAJETKU
Rok 2015 možno z hľadiska stanovených cieľov v oblasti ekonomiky, účtovníctva a správy majetku hodnotiť pozitívne. Všetky činnosti a aktivity v ekonomicko-prevádzkovej oblasti boli splnené a dodržané v zmysle platných zákonov (účtovné uzávierky, inventarizácia majetku...). Vzhľadom k pomerne širokým aktivitám SAŽP v projektovej
činnosti (OP ŽP, medzinárodné dohovory, 7 RP...) mimo jej hlavných aktivít pre MŽP SR, realizovaným rozpočtovým
opatreniam a príjmom z vlastnej činnosti a predaja majetku bolo možné realizovať viaceré investície, zabezpečiť
plynulý chod organizácie v prevádzkovej oblasti ako aj zabezpečiť plnenie si mzdových záväzkov voči zamestnancom. SAŽP dosiahla priaznivý hospodársky výsledok vo výške 3 709,50 €.
Z pohľadu investičných aktivít možno vyzdvihnúť prvú fázu obnovy výpočtovej techniky, nákupu motorových vozidiel, v ktorých plánuje SAŽP pokračovať v roku 2016.
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9. HODNOTENIE ORGANIZÁCIE SAŽP ZA ROK 2015
ZRIAĎOVATEĽOM – MŽP SR
Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) je odborná príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s celoslovenskou pôsobnosťou. Prioritne plní
úlohy, vyplývajúce pre rezort životného prostredia z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ako aj
z plánu hlavných úloh SAŽP na príslušný kalendárny rok, schvaľovaného ministrom životného prostredia. V súlade
so štatútom plní úlohy vyplývajúce pre rezort životného prostredia z medzinárodných záväzkov SR, zo zákonov a
z uznesení vlády SR a ďalšie úlohy, súvisiace s realizáciou štátnej environmentálnej politiky. V minulom roku organizácia úspešne absolvovala dozorný audit spoločnosťou BVQI Slovakia s.r.o. Bratislava a boli obhájené certifikáty
ISO 9001:2008 a ISO:2004.

9.1 HODNOTENIE PRÍNOSU SAŽP PRE MINISTERSTVO
V roku 2015, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, SAŽP vykonávala najmä koordinačnú, dokumentografickú,
informačnú, technickú, normalizačnú, výchovno-vzdelávaciu, propagačnú a inú činnosť (zameranú napr. na odpadové hospodárstvo, starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie, environmentálne záťaže, prevenciu a
nápravu environmentálnych škôd, environmentálnu regionalizáciu, environmentálnu terminológiu, environmentálne posudzovanie, environmentálne riziká, environmentálnu informatiku, dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky, programovanie environmentálnych projektov a pod.). Je právnickou osobou poverenou MŽP SR vykonávať funkciu príslušného orgánu SR pre EMAS. Odborne a technicky zabezpečuje činnosti súvisiace s udeľovaním
národnej a európskej environmentálnej značky a tvorbou národných environmentálnych kritérií. Plní funkciu odborného pracoviska pre, problematiku udržateľnej spotreby a výroby a integrovanej produktovej politiky a tiež
environmentálnych technológií. Zabezpečuje indikátorové hodnotenie životného prostredia; každoročne zbiera
údaje o priemyselnom odpade - tento zdroj bol použitý v prípade kontroly, resp. doplnenia údajov, poskytnutých
štatistickým úradom. Zabezpečuje úlohy súvisiace s plnením  záväzkov, ktoré vyplývajú pre Slovenskú republiku
z členstva v medzinárodných organizáciách a z medzinárodných dohovorov, úlohy, vrátane z členstva SR v EEA a
sieti EIONET, ako aj v pracovných skupinách OECD a odborných orgánoch Európskej komisie. V zmysle schváleného postupu zabezpečenia plnenia reportingových povinností, vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii zabezpečovala SAŽP plnenie reportingových povinností voči Európskej komisii, vyplývajúcich z platnej
legislatívy EÚ, koordináciu daného procesu a pravidelnú aktualizáciu reportingových požiadaviek.
Pracoviská SAŽP, sekcia environmentalistiky a riadenia projektov, oddelenie environmentálnych služieb, zaoberajúce sa problematikou prevencie závažných priemyselných havárií (ďalej len „pracovisko PZPH“) a environmentálnych škôd (ďalej len „pracovisko EŠ“) plnia vybrané úlohy, ktoré mu boli zverené gestorom zákonov č. 261/2002
Z. z. a č. 359/2007 Z. z., a to odborom environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti. Na národnej úrovni sa
tieto pracoviská podieľajú najmä na implementácii zákonov, t.j. tvoria odborné podklady pre legislatívnu činnosť,
spolupracujú na príprave zákonov, vyhlášok a iných právnych predpisov. Pripravujú odborné stanoviská pre gestora, spolupracujú pri tvorbe metodických príručiek a overujú metodické postupy v praxi. V spolupráci s odborom
environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti (ďalej len „OERaBB“) pripravujú podklady pre plnenie požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov Slovenska v oblasti životného prostredia, zabezpečujú zber a
spracovanie údajov o implementácií vybraných európskych smerníc v Slovenskej republike v zmysle požiadaviek
EK a MŽP SR, podkladov pre reportovanie do európskych databáz a tiež podkladov pre expertné stretnutia na
medzinárodnej úrovni. V rámci vyššie uvedených úloh pracoviská PZPH a EŠ oddelenia environmentálnych služieb
prevádzkujú informačné systémy, ktoré slúžia na zhromažďovanie údajov a poskytovanie environmentálnych informácií medzinárodným inštitúciám (EK, EEA, OECD, JRC)
V roku 2015 pracovisko PZPH zabezpečilo pre gestora zber a spracovanie údajov na prípravu podkladov pre podávanie správ za SR v oblasti prevencie ZPH Európskej komisii (ďalej len „EK“), podkladov pre 28. pracovné stretnutie Výboru Kompetentných autorít a 3. pracovného stretnutia skupiny SEVESO expertov (aktívna účasť spolu
gestorom), spolupracovalo na príprave nových právnych predpisov v oblasti prevencie ZPH (návrh nového zákona
o PZPH a vykonávacích predpisov) prípravou formulárov, pripomienkovaním dokumentov a prípravou materiálov
pre pracovnú skupinu zriadenú k príprave nového zákona vrátane organizačno-technického zabezpečenia pracovných stretnutí.
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V zmysle § 5a zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pracovisko PZPH SAŽP v súlade s poverením ministerstva zhromažďovalo, sprístupňovalo a poskytovalo informácie o prevencii ZPH prostredníctvom informačného systému (ďalej
len „IS PZPH“). V roku 2015 v koordinačnej súčinnosti s OERaBB boli spracované a verifikované údaje z 15 bezpečnostných správ, pokračovalo sa v budovaní nových GIS vrstiev (citlivé body, reprezentatívne scenáre Žilinského
kraja), boli aktualizované všetky registre IS PZPH, vystavené štatistiky z kontrol, aktualizovaných 22 dokumentov
pre informovanie verejnosti v zmysle § 22 zákona o PZPH.  
Prínos pracoviska EŠ v oblasti prevencie a nápravy EŠ v zmysle zákona NR SR
č. 359/2007 Z. z. pre gestora spočíval v roku 2014 predovšetkým v zabezpečení zberu a spracovaní údajov na
prípravu podkladov pre stretnutia expertov členských štátov a EK (podávanie správ za SR v zmysle požiadaviek
EK), v zbere údajov o finančnom krytí prevádzkovateľov, ktorí spadajú pod zákon č. 359/2007 Z. z o EŠ,  vo vypracovaním prekladu „Štúdie EK na analýzu o integrácii ELD do 11 vnútroštátnych právnych predpisov, vybraná časť
za Slovenskú republiku“. Pracovisko EŠ v súlade s § 20 zák. č. 359/2007 Z. z. a požiadavkou gestora prevádzkovalo
a sprístupňovalo v roku 2014 informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd   (ďalej len „IS
PaNEŠ“), zabezpečilo zber a publikovanie údajov o environmentálnych škodách, aktualizáciu databáz, upgrade
pre zlepšenie funkcionality aplikácie, zapracovalo novú tematickú grafickú vrstvu (doprava ADR) a uskutočnilo
naprogramovanie softwaru pre hodnotenie rizík na posúdenie EŠ. Vytvorený bol programový modul pre mapový
prehliadač na vyhľadávanie prírodných zdrojov (tematické vrstvy) a  geoprocesingový modul pre zóny ohrozenia
prevádzok.
Pracovisko realizovalo zber údajov o finančnom krytí prevádzkovateľov v SR, prehľad a zmeny v roku 2013 od
zavedenia účinnosti v zmysle §13 zák., vypracovaný bol manuál o odhade rizika pre prevádzkovateľov a príslušné
úrady, vrátane zabezpečenia a vydania Metodickej príručky o „Systéme hodnotenia rizík pre posúdenie EŠ“. Realizované bolo zisťovanie údajov o prípadoch environmentálnej škody, resp. bezprostrednej hrozby z OÚ, OSŽP (72
okresov) a SIŽP (5) na Slovensku za rok 2015. Publikované boli 2 oznámenia prípadov závažného znečistenia ŽP v
subsystéme Oznámenia v IS PaNEŠ.
Z pohľadu Ministerstva životného prostredia SR, odboru ochrany ovzdušia, SAŽP zabezpečovala činnosti prevádzkovateľa informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch (IS OO) podľa § 20 ods.
11 zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a jeho aktualizácií podľa požiadaviek ministerstva. Rovnako SAŽP ako poverená organizácia zabezpečovala prevádzkovanie informačného systému integrovanej
prevencie a kontroly znečisťovania podľa  § 31 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
SAŽP tak, ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2014 zabezpečovala plnenie reportingových povinností voči
Európskej komisii vyplývajúcich z platných právnych predpisov EÚ relevantných pre oblasť ochrany ovzdušia.

9.2

HODNOTENIE PRÍNOSU SAŽP PRE OSTATNÉ ORGANIZÁCIE
VEREJNEJ SPRÁVY

SAŽP tvorí technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na viacerých
úsekoch. Pre organizácie verejnej správy vykonáva poradenstvo, monitoring a propagáciu vo väzbe na programovanie, organizačne zabezpečuje informačný systém úradov (odborov) životného prostredia. V zmysle vyhlášky
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, zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov
orgánov štátnej správy pre životné prostredie i samospráv pri prenesenom výkone štátnej správy v ich ďalšom odbornom vzdelávaní, v spolupráci s MŽP SR realizuje tiež vzdelávanie v oblasti zeleného verejného obstarávania.
V roku 2015 bola prijatá Poradou vedenia Ministerstva životného prostredia SR, uznesením č. 119/2015 „Rezortnej koncepcie  environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety  do roku 2025“. Tento dokument SAŽP zostavila
v spolupráci so všetkými zainteresovanými organizáciami, ktorých zástupcovia sa stretávali na pracovných poradách. Koncepcia reaguje na aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a
osvety v rezorte  životného prostredia. Rezortná koncepcia EVVO dopĺňa stále platnú Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 846/1997 a dostatočne už nereaguje na
aktuálne trendy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, resp. reaguje len čiastkovo.
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Hlavný prínos pracovísk PZPH a EŠ pre ostatné orgány štátnej správy spočíva najmä v prevádzkovaní informačných
systémov IS PZPH a IS PaNEŠ, ktoré zabezpečujú informačnú podporu pre výkon štátnej správy vo vyššie uvedených oblastiach. Vytvorením funkčných a komplexných databáz sa zjednodušuje komunikácia zainteresovaných
orgánov štátnej správy, ktoré majú takto možnosť online prístupu k aktuálnym informáciám potrebným pre ich
výkon. Cez autorizovaný prístup sa orgány ŠS dostávajú tiež k priestorovým informáciám (v prípade IS PZPH k informáciám o podnikoch, ich okolí, o citlivých bodoch, reprezentatívnych scenároch), majú možnosť identifikácie
zvolených prvkov na mape a ich triedenie cez atribútové vyhľadávanie.

9.3 HODNOTENIE PRÍNOSU SAŽP PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ		
SAŽP priebežne zabezpečuje sprístupňovanie informácií o životnom prostredí širokej verejnosti budovaním informačných systémov, ako napr. Enviroinfo - metainformačný systém rezortu MŽP SR, ktorý poskytuje možnosť štandardizovanej tvorby, zberu a sprístupnenia opisných informácií o dokumentoch, databázach, mapách, rastrových,
vektorových a iných údajoch, napríklad o náprave environmentálnych škôd, prevencii závažných priemyselných
havárií. Prostredníctvom Národného registra znečisťovania tak sprístupňuje údaje širokej verejnosti. Spravuje tiež
webovú stránku ENVIROPORTÁL, ktorý umožňuje užívateľom jednotný prístup k informáciám v oblasti ŽP.
Vykonáva súčasne edičnú činnosť (rôzne metodické príručky a programy pre pedagógov), ako aj propagačnú činnosť (súbor podujatí k významným dňom ŽP), prostredníctvom ktorých prezentuje rezort životného prostredia
verejnosti. V rámci plnenia akčného plánu politiky mládeže zabezpečuje  činnosť neformálnej environmentálnej
výchovy a vzdelávania pre školy, odborných pracovníkov environmentálnej výchovy, zamestnancov štátnej správy
či širokú verejnosť. Je i organizátorom súťaží Súťaž dedina roka, Cena slovenskej republiky za krajinu i medzinárodného filmového festivalu  filmov o životnom prostredí Ekotopfilm - Envirofilm. V roku 2015 SAŽP zabezpečila
tiež v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákonom č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP vypracovanie a vydanie „Správy o stave životného prostredia SR v r. 2014“, ako i 20.
ročníka odborno-náučného časopisu o životnom prostredí – Enviromagazín .
Prínosom pre širokú verejnosť sú prevádzkované informačné systémy IS PZPH a IS PaNEŠ. Cez informačný systém
PZPH má verejnosť a odborná verejnosť ako i prevádzkovatelia možnosť získavať informácie o podnikoch spadajúcich pod  zákon č. 261/2002 Z. z. PZPH, nachádzajúcich sa v ich okolí, o vybraných nebezpečných látkach v podnikoch v takýchto podnikoch, o prevádzkovateľoch týchto podnikov, o kontrolách v nich a tiež dôležité informácie
pre verejnosť, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou.
Informačný systém PaNEŠ poskytuje zainteresovaným skupinám a verejnosti údaje a oznámenia o environmentálnej škode, bezprostrednej hrozbe, o type, mieste a dátume jej vzniku a rozsahu. Údaje o zodpovednom prevádzkovateľovi za EŠ, o opatreniach, o nákladoch vynaložených na tieto opatrenia. IS sprístupňuje odkazy na miesta,
kde možno získať potrebné údaje na zistenie základného stavu (výskyt a kvalita) prírodných zdrojov – voda, pôda,
NATURA 2000 a identifikáciu zón ich ohrozenia v okolí prevádzok.
Významné vydané dokumenty, publikácie a filmy
• Národná správa o implementácii Agendy 21 v podmienkach Slovenskej republiky.
• Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 (materiál na rokovanie vlády SR, schválený
13.1.2016).
• Aktualizácia súboru indikátorov stavu a ochrany  biodiverzity na Slovensku (materiál na rokovanie vlády SR,
schválený 13.1.2016).
• Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025.
• Monitorovanie úrovne zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike za rok 2014. a spracovanie
podkladov pre Informáciu o implementácii zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike za rok
2014 pre MŽP SR k predloženiu do vlády.
• Príprava a spracovanie návrhu Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016-2020.
• Analýza a označovanie opisných formulárov v systéme Elektronického kontraktačného systému MH SR z pohľadu zeleného verejného obstarávania pre vybrané skupiny produktov s prívlastkom „zelený“.
• Metodické pokyny na vypracovanie dokumentov R-ÚSES.  
• Vypracované a MŽP SR predložené správy z posudzovania zhody k udeleniu národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ (EVP) -2 ks a európskej značky „Environmentálna značka EÚ“ – 2 ks.
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• Spracovanie technickej dokumentácie (Informácia k vypracovaniu osobitných podmienok), vrátane návrhu
osobitných podmienok pre 5 skupín produktov v rámci revízie osobitných podmienok s končiacou platnosťou.
• Správa o stave životného prostredia SR v roku 2014.
• Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA).
• Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (SEA).
• Publikácia Riešenie EZ na Slovensku (SJ a AJ).
• Zborník z medzinárodnej konferencie Contaminated sites, 2015.
• Publikácia Environmentálne záťaže (monografia).
• Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 -2021 (elektronická podoba), tlač v roku 2016.
• Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií – publikácia zverejnená v elektronickej podobe, tlač v roku 2016.
• Identifikácia podnikov v SR s potenciálom spôsobiť domino efekt – publikácia zverejnená v elektronickej podobe, tlač v roku 2016.
• 30-minútový dokumentárny film s anglickými titulkami Environmentálne záťaže na Slovensku
• 6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká – Aromatické uhľovodíky • Arzén • Chlórované alifatické uhľovodíky • Otuť • Polychlórované bifenyly • Pesticídy.
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10. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Hlavným odberateľom výstupov plnenia Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia, ako aj
projektov a výstupov z ostatných činností, je v zmysle kontraktu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky a ostatné orgány miestnej štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Významnými odberateľmi výstupov sú najmä:  
-

-

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY;
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A JEHO REZORTNÉ ORGANIZÁCIE
(NAJMÄ: ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR, SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, SLOVENSKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV);
OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY;
INÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY (PAMIATKOVÝ ÚRAD SR,  ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, UKSÚP, BANSKÉ ÚRADY);
ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE;
SAMOSPRÁVA NA REGIONÁLNEJ A MIESTNEJ ÚROVNI;
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED;
EURÓPSKY PARLAMENT;
EURÓPSKA KOMISIA;
INÉ ORGÁNY EÚ;
EUROSTAT;
OECD - ORGANIZÁCIA PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ;
EURÓPSKA ENVIRONMENTÁLNA AGENTÚRA, ETC/RMW PRI EEA, EIONET;
SLOVENSKÁ TERMINOLOGICKÁ SIEŤ ZRIADENÁ PRI DGT-SK EURÓPSKEJ KOMISIE;
ARGE - EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ROZVOJ VIDIEKA A OBNOVU DEDINY;
NATO - SEVEROATLANTICKÁ ORGANIZÁCIA;
OSN, SEKRETARIÁT BAZILEJSKÉHO DOHOVORU (SBD), UNFCCC;
PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PRE EMAS;
REGIONÁLNE ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA;
HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR, ORGÁNY CIVILNEJ OCHRANY;
CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY;
PREVÁDZKOVATELIA IPKZ PREVÁDZOK;
UŽÍVATELIA SIETE ŽPNET (SAŽP, ŠOP SR + SSJ, SIŽP, SMOPAJ);
POVINNÉ OSOBY V ZMYSLE SMERNICE O INSPIRE A ZÁKONA O NIPI;
ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA V SR;
NÁRODNÝ AKREDITAČNÝ ORGÁN;
GLOBAL GEOPARKS NETWORK, EUROPEAN GEOPARKS NETWORK;
MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE;
UNIVERZITY (TU ZVOLEN, UMB BANSKÁ BYSTRICA);
VÝSKUMNÉ ÚSTAVY A VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE;
ŠKOLY (MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ, STREDNÉ, VYSOKÉ);
ODBORNÁ AJ LAICKÁ VEREJNOSŤ;
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Príloha č. 1
Prehľad najvýznamnejších úloh/aktivít v roku 2015
Dokumenty
1.

Národná správa o implementácii Agendy 21 v podmienkach Slovenskej republiky.

2.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 – 2021 (materiál na rokovanie vlády SR, schválený 13.1.2016).

3.

Aktualizácia súboru indikátorov stavu a ochrany  biodiverzity na Slovensku (materiál na rokovanie vlády
SR, schválený 13.1.2016).

4.

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025.

5.

Monitorovanie úrovne zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike za rok 2014 a spracovanie podkladov pre Informáciu o implementácii zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike
za rok 2014 pre MŽP SR k predloženiu do vlády.

6.

Príprava a spracovanie návrhu Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej
republike na roky 2016 – 2020.

7.

Analýza a označovanie opisných formulárov v systéme Elektronického kontraktačného systému MH SR
z pohľadu zeleného verejného obstarávania pre vybrané skupiny produktov s prívlastkom „zelený“.

8.

Metodické pokyny na vypracovanie dokumentov R-ÚSES.  

9.

Vypracované správy z posudzovania zhody k udeleniu národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ (EVP) a európskej značky „Environmentálna značka EÚ“

10.

Spracovanie technickej dokumentácie (Informácia k vypracovaniu osobitných podmienok), vrátane návrhu osobitných podmienok pre 5 skupín produktov v rámci revízie osobitných podmienok s končiacou
platnosťou.

Expertízy, stanoviská
11.

Spracovanie stanovísk EIA (11)

12.

Spracovanie podkladov k národným stanoviskám, pripomienok k prekladom a dotazníkom:
Zelené verejné obstarávanie – 7
Environmentálne označovanie – 19
Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit – 6
Normalizácia – 2
Udržateľná výroba a spotreba a ekoinovácie – 7

Práca v pracovných skupinách
13.

Členstvo a aktívna práca v Slovenskej akreditačnej rade.

14.

Členstvo a aktívna práca v národných technických pracovných skupinách pre tvorbu dokumentov
o  najlepších dostupných technikách, spolupráca so SIŽP na organizácii BAT fóra aktívna prednášková
činnosť.

15.

Aktívna účasť v komisiách zriadených MŽP SR (Komisia pre posudzovanie záverečných správ s analýzou
rizika znečisteného územia, 28 zasadnutí (40 oponentských posudkov a stanovísk), Komisia pre prevenciu ZPH (2 zasadnutia).

Programy
16.

Komplexné zabezpečenie a administrácia Programu obnovy dediny za rok 2015 a príprava Programu
obnovy dediny 2016.

17.

Súťaž Dedina roka 2015 – 20 zapojených obcí, víťaz súťaže Spišský Hrhov.
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Odborné a reportingové aktivity
18.

Komplexné zabezpečovanie reportingových aktivít pre EK, EEA, JRC, OECD a pre EK (za vybrané
oblasti ŽP).

19.

Plnenie úloh v súvislosti s prípravou slovenského predsedníctva v ER v roku 2016.

20.

Participácia na príprave 6. Globálneho hodnotenia životného prostredia – GEO 6.

21.

Koordinácia procesu registrácie EMAS.

22.

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

23.

Obsahové spracovanie indikátora „systém environmentálneho manažérstva“ v rámci kľúčových indikátorov hodnotiacich stav a vývoj ŽP v SR.

Semináre, konferencie, informačné dni
24.

Bilaterálne stretnutie Poľskej republiky a Slovenskej republiky na základe Espoo dohovoru.

25.

Medzinárodná konferencia Contaminated Sites Bratislava, 2015.

26.

Metodické dni pre pedagógov - predstavenie environmentálnych školských programov, aktivít a súťaží
SAŽP vo vybraných mestách Slovenska (177 účastníkov).

27.

Program kontinuálneho vzdelávania - akreditované vzdelávanie s názvom Ekologická stopa - výchova
k trvalo udržateľnému rozvoju pre učiteľov materských, základných a stredných škôl, marec - máj 2015
v SAŽP Banská Bystrica (46 účastníkov).

28.

5 odborných seminárov k problematike zeleného verejného obstarávania.

29.

Akreditované vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny – vzdelávací program obsahuje 7 modulov
a jeho hlavným cieľom  je prehĺbiť špecifické i všeobecné kompetencie pracovníkov ochrany prírody
a krajiny. Zrealizované moduly v roku 2015:
Modul: Vybrané aspekty ochrany prírody a krajiny – máj 2015, SAŽP B. Bystrica, 44 účastníkov.
Modul: Lesné hospodárstvo a poľovníctvo – november 2015, SAŽP B. Bystrica, 35 účastníkov.

30.

OKP - Osobitné kvalifikačné predpoklady sú súhrnom vedomostí a schopností potrebných na výkon
niektorých činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie; 97 účastníkov.

31.

Odborné zabezpečenie školenia pre Úrad pre verejné obstarávanie k problematike zeleného verejného
obstarávania.

32.

Zdokonaľovacie školenie posudzovateľov a expertov SNAS pre akreditáciu EO v spolupráci so SNAS.

33.

Preškolenie zástupcov OÚ ako orgánov presadzovania práva v schéme EMAS.

34.

Regionálne prípravné stretnutie k spoločným pozíciám na spoločnú konferenciu zmluvných strán Bazilejského (COP12), Rotterdamského (COP7) a Štokholmského COP7) dohovoru; Bratislava, apríl 2015.

35.

Regionálny prípravný workshop na urýchlenie ratifikácie a implementácie Minamatského  dohovoru
o ortuti; Bratislava, apríl 2015.

36.

Globálny workshop zameraný na aktualizáciu národných implementačných plánov Štokholmského
hovoru; Bratislava február 2015.

37.

Globálny workshop zameraný na prípravu príručiek na neúmyselne vznikajúce perzistentné látky
(POPs); Bratislava september 2015.

38.

Medzinárodný workshop zameraný na cezhraničnú prepravu nebezpečného odpadu; Bratislava december 2015.

39.

SOER 2015 Životné prostredie Európy – stav a perspektíva - národné podujatie k uvedeniu 5-ročnej
správy EEA.

40.

Pracovné stretnutie Národných referenčných centier (NRC) siete Eionet SK.

41.

Študijná návšteva moldavských expertov v SAŽP (v rámci EEA, projektu In SEIS).

42.

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA - určený učiteľom, koordinátorom, odborníkom a priaznivcom environmentálnej výchovy, 1. - 2.10.2015, Vranov nad Topľou (79 účastníkov)
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43.

Eco Mobility Tour – výchovné koncerty pre žiakov II. stupňa základných škôl, ktorých cieľom je zábavnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov. V r. 2015 sa uskutočnilo 21 výchovných koncertov.

44.

Zelený svet - 20. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže. Témou súťaže bola
„Pohľadnica pre najdrahšieho človeka“. Do súťaže prišlo 4 358 súťažných prác od 4 082 autorov.

45.

Nariadená odborná príprava odborne spôsobilých osôb – špecialistov na prevenciu závažných priemyselných havárií – cca 240 osôb, Banská Bystrica 8.10.2015 a 3.12.2015.

Na odborných podujatiach SAŽP celkovo informovala: 3 160 účastníkov

Zoznam publikácií a filmov vydaných v roku 2015
46.

Správa o stave životného prostredia SR v roku 2014.

47.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA).

48.

Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (SEA).

49.

Publikácia Riešenie Environmentálnych záťaží na Slovensku (SJ a AJ).

50.

Publikácia Environmentálny magazín Environmentálne záťaže (SJ).

51.

Zborník z medzinárodnej konferencie Contaminated sites, 2015.

52.

Publikácia Environmentálne záťaže (monografia).

53.

Zelená domácnosť – alebo konajme 3 E – ekonomicky, environmentálne, eticky – publikácia, zverejnená
v elektronickej podobe , tlač v roku 2016.

54.

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 - 2021 (elektronická podoba), tlač v roku 2016.

55.

Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií – publikácia zverejnená v elektronickej podobe, tlač v roku 2016.

56.

Identifikácia podnikov v SR s potenciálom spôsobiť domino efekt – publikácia zverejnená v elektronickej
podobe, tlač v roku 2016.

57.

Metodické pokyny na vypracovanie dokumentov R-ÚSES.

58.

30-minútový dokumentárny film s anglickými titulkami Environmentálne záťaže na Slovensku.

59.

6 krátkych videoklipov so zameraním na znečisťujúce látky a súvisiace zdravotné riziká – Aromatické
uhľovodíky • Arzén • Chlórované alifatické uhľovodíky • Otuť • Polychlórované bifenyly • Pesticídy.

Prehľad spustených IT služieb, iných významných akcií, resp. podobné
60.

Aktualizácia Informačných systémov Environmentálnych záťaží, Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, Prevencie závažných priemyselných havárií a informačného systému Environmentálnych škôd
a poskytovanie informácií verejnosti pre jednotlivé oblasti.

61.

Web mapová aplikácia zóny ohrozenia pre ľubovoľné miesta prevádzky  s prepojením na zobrazenie
výskytu prírodných zdrojov v zóne.

62.

Informačný systém indikátorov – Nový systém  hodnotenia, spracovania a publikovania indikátorov
životného prostredia – http://enviroportal.sk/indikatory.

63.

SW pre hodnotenie rizík pre posúdenie environmentálnych škôd – kalkulátor rizika.

64.

Web POD 2016.

65.

http://zelenysvet.sazp.sk/

Prehľad najvýznamnejšej zákazkovej činnosti
66.

Biodiverzita okolo nás - environmentálny vzdelávací projekt firmy Veolia Energia Slovensko, a. s., pre
1. stupeň ZŠ. SAŽP v rámci spolupráce zrealizovala prednášky na tému „Biodiverzita“ vo vybraných školách stredného Slovenska v počte 22 prednášok.

67.

Územný plán obce Brvnište.

68.

Zmena a doplnok č.1 Územného plánu mesta Ilava.
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