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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
1.7.1993
tel.: +421/48/4374111, fax: +421/48/4230409

Vrcholový manažment v roku 2014:
Riaditeľ sekcie environmentalistiky a riadenia projektov: Ing. Martin Lakanda
Riaditeľ sekcie fondov Európskej únie:
Mgr. Ida Čuláková
Riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky:
Ing. Peter Laššák
Členovia vedenia organizácie:
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov – odbor analýz, hodnotenia životného prostredia
a environmentálnych služieb
Ing. Katarína Paluchová, vedúca odboru
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov – odbor starostlivosti o životné prostredie,
environmentálnej výchovy a vzdelávania
Ing. Andrej Švec, vedúci odboru
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov – odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského
dohovoru
Ing. Alena Adamkovičová, vedúca odboru
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov – odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu
		
Mgr. Katarína Kosková, vedúca odboru
Sekcia fondov EÚ – odbor monitorovania projektov
		
Ing. Viera Urdová, vedúca odboru
Sekcia fondov EÚ – odbor podporných činností
		
Ing. Drahoslav Kvašovský, vedúci odboru
Sekcia ekonomiky a prevádzky – odbor ekonomiky
Ing. Jana Krajčová, vedúca odboru
Sekcia ekonomiky a prevádzky – odbor personalistiky
Mgr. Dušan Kroliak, vedúci odboru
Sekcia ekonomiky a prevádzky – odbor prevádzky a správy majetku
Mgr. Pavol Miškovič, vedúci odboru
Rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb – DATACENTRUM
Ing. Marek Žiačik, vedúci strediska
Odbor komunikácie a osvety
Mgr. Miroslava Jančová, vedúca odboru
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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) 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.
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 2014 organizácia
úspešne absolvovala recertifikačný audit vyššie uvedenou spoločnosťou (Bureau Veritas Slovakia) a
stala sa držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality podľa 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 2014 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 2014 vykonané ďalšie kroky pre naplnenie cieľov najmä v oblasti prípravy zabezpečenia
implementácie OPKŽP. 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 2014 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.

koncentráciu hlavnej činnosti do prioritných oblastí definovaných zriaďovateľom
realizáciu efektívnej organizačnej štruktúry a efektivitu nakladania so zverenými zdrojmi
vykonávanie poverenia v oblasti implementácie OPŽP, OPKŽP a komunikačných aktivít
kvalitný projektový manažment a príprava projektov z OPKŽP a iných programov
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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 2014 bol podpísaný dňa 27. decembra 2013 (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 2014 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 2014 (schválené uznesením PV MŽP SR č. 53 zo dňa 19.3.2015),
• 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 Výročnej
správy v termíne do 15.5.2015.
Kontrakt pre rok 2014 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 2014 boli
podrobne definované práva a povinnosti zúčastnených strán. Plnenie Plánu hlavných úloh Slovenskej
agentúry životného prostredia v roku 2014 bolo realizované v zmysle uznesenia č. 187 bodu B.2. Porady
vedenia MŽP SR zo dňa 19.12.2013. Plán hlavných úloh pre rok 2014 realizoval celkovo 71 hlavných úloh v
10 nasledovných odvetvových oblastiach:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Hodnotenie stavu životného prostredia (5 úloh)
Environmentálna informatika (19 úloh)
Environmentálne služby (11 úloh)
Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky (6 úloh)
Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie (13 úloh)
Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia (7 úloh)
Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov (4 úlohy)
Poradenské a expertízne služby (1 úloha)
Podpora implementácie pomoci z fondov Európskej únie (2 úlohy)  
Podpora štátnej environmentálnej politiky (3 úlohy)

Všetky úlohy Plánu hlavných úloh SAŽP pre rok 2014 boli splnené.
Konkrétne výstupy jednotlivých úloh boli spracované vo forme záverečných správ (71) 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 2014 boli splnené,
čo potvrdila Porada vedenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dňa 19.3.2015 svojim
uznesením č. 53, ktorým schválila splnenie Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia
za rok 2014.
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2.

1.

úlohy

Por. č.

XII.2014

spracovanie koncepčného materiálu Environmentálne indikátory v podmienkach SR;
revízia súčasnej štruktúry a systému indikátorov hodnotenia vplyvov vybraných sektorov na ŽP;
priebežný zber a aktualizácia údajov a podkladových informácií a ich vkladanie do novej databázy IS indikátorov (ISI);
spracovali sa nové súbory sektorových indikátorov a jednotlivé indikátory podľa novej štruktúry v prostredí ISI;
priebežná aktualizácia právnych predpisov a strategických dokumentov za jednotlivé sektory;

Forma výstupu:

-

XII. 2014

Úloha je splnená.

Úloha je splnená.

spracovaný a prerokovaný koncepčný materiál Environmentálne indikátory v podmienkach SR;
revízia štruktúry a systému hodnotenia a publikovania indikátorov s návrhom na ich aktualizáciu a modernizáciu;
aktualizovaný a spracovaný súbor Kľúčových indikátorov, vyvinutý bol nový ISI;
aktualizácia prehľadov právnych predpisov a strategických dokumentov za oblasť zložiek, faktorov a starostlivosti o ŽP - na Enviroportáli;
testovanie a napĺňanie nového ISI - za Kľúčové indikátory;

Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných sektorov na životné prostredie
SERP - OAHŽPES
Anotácia: V nadväznosti na systém práce Európskej environmentálnej agentúry, Ing. Štroffeková
ktorá spracúva v spolupráci s Eurostatom, DG Environment a DG konkrétneho
sektoru indikátory a správy hodnotiace vplyv ekonomických sektorov na ŽP, SAŽP
zabezpečuje plnením tejto úlohy na Slovensku kontinuálne hodnotenie vplyvu
vybraných sektorov ekonomických činností (poľnohospodárstvo, energetika,
doprava, priemysel, cestovný ruch, lesné hospodárstvo) na životné prostredie
formou indikátorov, ako aj stavu implementácie environmentálnych aspektov do
sektorových politík.

-

Forma výstupu:

úlohy

Stav plnenia

I. Hodnotenie stavu životného prostredia

Zodpovedný riešiteľ

SERP - OAHŽPES
Indikátorové hodnotenie životného prostredia v SR
Anotácia: Cieľom tejto úlohy je predkladať laickej, odbornej verejnosti aj verejným Mgr. Kapusta
činiteľom včasné, cielené a relevantné informácie o ŽP formou indikátorového
hodnotenia, ktoré vychádza z metodológie tzv. integrovaného environmentálneho
hodnotenia ŽP rozpracovanej OECD a EEA, založenej na príčinno-následnej
(kauzálnej) súvislosti medzi stavom a trendmi vývoja ŽP, tlakmi na ŽP, realizovanými
opatreniami na nápravu tohto stavu a o následkoch vyplývajúcich z aktuálneho
stavu ŽP na zdravie človeka, diverzitu, kvalitu a funkčnosť ekosystémov a na
vývoj tzv. kumulatívnych environmentálnych problémov. Predmetom úlohy bude
aj podpora zabezpečenia funkcionality systému zberu, spracovania, uloženia a
sprístupňovania údajov a informácií o ŽP, ako aj ich zdieľania na európskej úrovni.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

2 320,-

1 500,-

18 320,-

Iné

schválený rozpočet

256,-

440,-

8 134,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

V y h o d n o t e n i e
plnenia
Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia
za rok 2014

256,22

439,86

8 133,53

rozpočtu

Výdavky št.

Iné

1 405,-

7 171,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

8

5.

4.

3.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII.2014

Termín
splnenia
úlohy
Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia

7 000,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
2 999,-

št. rozpočtu

XII. 2014

Úloha je splnená.
5 000,-

4 257,-

4 256,72

2 998,86

rozpočtu

Výdavky št.

Iné

5 766,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

2 500,-

182,-

- spracované grafické výstupy Enviro-kvalita; Ovzdušie (13 máp) a Voda (19 máp) – príprava pre tlač v rámci prop. činnosti;
- spracovaný odb. text popisujúci jednotlivé analytické mapy;
- aktualizovanie 7 analytických máp: Ovzdušie, Voda, Horniny, Pôda, Biota a krajina, Odpady a Generalizácia syntézy env. regionalizácie, ktorou bolo vymedzených 5 stupňov env. kvality územia SR;

Forma výstupu:

Environmentálna regionalizácia Slovenska (ERS)
SERP Anotácia: V zmysle PHÚ 2013 bola predmetná úloha zameraná na aktualizáciu OSŽPEVV
čiastkových vstupných analytických podkladov za zložky ŽP a zároveň rozpracovanie Ing. Slámková
záverečnej syntézy ERS, so smerovaním na vydanie 4. aktualizovanej a doplnenej
publikácie „Environmentálna regionalizácia SR“. V r. 2014 sa navrhovaná úloha
zameriava na realizáciu syntetických prác na ERS a prípravu mapových a textových
podkladov.

181,87

Forma výstupu:
- odsúhlasená revidovaná štruktúra správy, spracované požiadavky na poskytnutie údajov na dotknuté rezortné a mimorezortné orgány a organizácie, vypracovaný a spripomienkovaný návrh Správy, tlač (800 ks) a CD (800 ks) (financovanie
z Environmentálneho fondu, po schválení projektu bol pôvodne plánovaný náklad zvýšený) a distribúcia. Správa je prístupná na www.enviroportal.sk;

Správa o stave životného prostredia SR v roku 2013
SERP Anotácia: Spracovanie návrhu textu Správy o stave životného prostredia Slovenskej OAHŽPES
republiky v roku 2013 v zmysle príslušných právnych predpisov a odsúhlasenej Ing. Lieskovská
obsahovej štruktúry.

zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

- publikácia Vybrané indikátory zeleného rastu v SR,  aktualizácia informácií za TUR, ZR a EZ indikátory jednotlivých oblastí boli aktualizované v ISI, príp. na www.enviroportal.sk (TUR);
- pracovný materiál k problematike BEYOND GDP a verzia na www;
- aktualizácia indikátorov udržateľnej spotreby a výroby a efektívneho využívania zdrojov a ich vystavenie na www.enviroportal.sk;

Forma výstupu:

Podpora a hodnotenie vývoja implementácie medzinárod-ných aktivít so SERP zameraním na trvalo udržateľný rozvoj (TUR), zelený rast (ZR) a efektivitu OAHŽPES
zdrojov (EZ)
Ing. Guštafíková
Anotácia: Podpora a hodnotenie vývoja implementácie medzinárodných aktivít so
zameraním na trvalo udržateľný rozvoj (TUR), zelený rast (ZR) a efektivitu zdrojov
(EZ) je nevyhnutnou súčasťou ozeleňovania slovenskej ekonomiky. Cieľom úlohy
bude aj príprava podkladov na hodnotenie plnenia medzinárodných povinností v
Slovenskej republike týkajúcich sa hore uvedených oblastí.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

9

7.

6.

úlohy

Por. č.

XII. 2014

Úloha je splnená.

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

3 000,-

123 355,-

Iné

schválený rozpočet

315,-

101 246,-

št. rozpočtu

XII. 2014

Úloha je splnená.

Forma výstupu:
- 98 permanentne monitorovaných služieb;
- cca 920 užívateľov z toho SAŽP=170, ŠOP SR=120, SSJ=80, NP=150, CHKO=120, SMOPAJ=40, SIZP=240; spolu cca 8 mil. e-mailov;
- 10 serverov s nepretržitou prevádzkou;
- cca 25 virtuálnych serverov s nepretržitou prevádzkou;
- 31 domén v rámci .sk + 2 domény v rámci .eu;
- diskové pole cca  35TB;

LINUX/UNIX - poskytovanie sieťových služieb
DATACENTRUM
Anotácia: Využitie open source technológií, konsolidácia a virtualizácia serverov Ing. Machková
- sieťových služieb, implementácia medzinárodných štandardov do sieťových
služieb, zabezpečenie kontrolných mechanizmov: riadená dokumentácia,
monitoring, štatistika, audit.

5 000,-

2 525,-

zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

- mapová služba pre CORINE 20012 http://maps.geop.sazp.sk:80/geoserver/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer=corine_2012;
- download služba WFS - http://maps.geop.sazp.sk/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities;
- záverečný odovzdávací report a finančný report odoslaný  do Európskej environmentálnej agentúry;  

Forma výstupu:

úlohy

Stav plnenia

II. Environmentálna informatika

Zodpovedný riešiteľ

CORINE: validácia, verifikácia a vyhodnotenie zmien v krajinnej pokrývke (land DATACENTRUM
Ing. Tóbik
cover)
Anotácia: Medzinárodný projekt: GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring
2011 – 2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010.
Úloha je zameraná na validáciu, verifikáciu a vyhodnotenie zmien v krajinnej
pokrývke (land cover) za obdobie 2006 – 2012 na medzinárodnej úrovni.
Výstupom projektu budú sprístupnené aktualizované údaje o krajinnej pokrývke
(Corine Land Cover 2012) prostredníctvom štandardných INSPIRE služieb. Projekt
korešponduje s plnením smernice INSPIRE, kde land cover patrí pod prílohu II.
smernice a s úlohou PHU NIPI (národná infraštruktúra pre priestorové informácie)
zabezpečí aktualizáciu priestorových informácií pre tému 2. – krajinná pokrývka.
Projekt by mal zabezpečiť preukázanie platnosti a využiteľnosť týchto priestorových
informácií, ktoré sa najmä v súčasnej dobe rôznych environmentálnych hrozieb
stávajú základnou bázou pre rozhodovanie na národnej, regionálnej či lokálnej
úrovni.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

2 524,57

315,45

101 246,04

rozpočtu

Výdavky št.

Iné

1386,46

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

10

10.

9.

8.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

VI.2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia

XII. 2014

Úloha je splnená.

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

5 000,-

4 000,-

Iné

schválený rozpočet

153,-

4 000,-

št. rozpočtu

XII. 2014

Úloha je splnená.

4 065,-

6 208,-

6 208,44

152,47

4 000,-

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
1 386,46

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- legislatívne zmeny publikované na front page + tematicky podľa kalendára vybraných oznamovacích povinností; odpovede k otázkam návštevníkov portálu, poskytnutie 95 e-mailových a telef. konzultácií;
- update kalendára významných osobností a dní; návrh architektúry anglickej mutácie vybraných tém na portáli a ich následné publikovanie; spracovaných 50 ukážok (1 film/cca 2 min.) z filmov vo Videotéke; aktuálna publicistika
a spravodajstvo;
- synchronizácia aplikačnej logiky v súlade s úpravami IS EIA/SEA; práce zohľadňujúce technické a obsahové možnosti prepojenia IS IPKZ a mapovej aplikácie Skládky odpadov;
- dynamická mapa výstupov zo školských programov Enviróza a Natura; responzívny dizajn, fotogaléria Zelený svet; moderná webstránka;

DATACENTRUM
Enviroportál
Anotácia: Enviroportál slúži na publikovanie verifikovaných a aktuálnych informácií Mgr. Horváthová
z oblasti ŽP, pričom reaguje na špecifické potreby užívateľov (zverejňovanie
projektových výziev, avizovanie legislatívnych zmien a pod.). Portál poskytuje
jednotný prístup užívateľom k výstupom z informačných systémov a databáz
odborných organizácií MŽP SR, resp. relevantných organizácií iných rezortov ako
aj ďalších súvisiacich informácií.

zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

Forma výstupu:
- aktualizácia stránky http://enviroinfo.enviroportal.sk/ (aktualizácia);
- http://mis.enviroportal.sk/, http://geop.sazp.sk/catalog-client
- manuál: EnviroInfo - používateľská príručka pre zodpovedné osoby v 1.0;
- http://mis.enviroportal.sk/uploads/2010/06/page/manual/EnviroInfo_v2_01.pdf
- http://mis.enviroportal.sk/uploads/2010/06/page/manual/Manual_zodpovedne_osoby_EnviroInfo.pdf;
- navrhované PGR - tvorba a aktualizácia metaúdajov podľa zákona o NIPI v podmienkach SAŽP v príprave, prac. stretnutia + navrhovaná osnova v súlade s tvorbou licencií;
- návrh aktualizácie pokynu ministra pre tvorbu a prevádzku metainformačného systému - aktualizácia v rámci implementácie vládneho programu ESO (prechod úradov ŽP pod MV SR);
- školiaci materiál pre tvorbu metaúdajov - bola vytvorená .ppt prezentácia EnviroInfo, verzia 2.;

EnviroInfo - rezortný metainformačný systém
DATACENTRUM
Anotácia: Cieľom metainformačného systému je štandardizovaným spôsobom Ing. Tóbik
zozbierať a následne sprístupniť metaúdaje, t.j. údaje o údajoch (dokument,
databáza, mapa) a o priestorových údajoch (súboroch, sériách súborov a službách)
vytvorených a poskytovaných MŽP SR a jeho organizáciám v zmysle príslušnej
legislatívy. Prístup k metaúdajom je umožnený prostredníctvom elektronického
katalógu, ktorý je dostupný prostredníctvom siete Internet tak, aby mohol slúžiť
širokej odbornej i laickej verejnosti.

Forma výstupu:
- realizácia konferencie - technické a organizačné zabezpečenie, mimoodborný program pre hostí,
- tlačený anotačný zborník - 130 ks; recenzovaný zborník príspevkov na CD - propagačné materiály - letáky, logá, plagáty, banery...;
- propagácia v médiách, na stránkach rezortných organizácií a partnerov podujatia;
- webstránka podujatia s funkčnou online prihláškou, zverejnenie .ppt prezentácií a anotácií;
- zverejnenie celého zborníka;

DATACENTRUM
Konferencia Enviro-i-Fórum 2014
Anotácia: Odborná konferencia zameraná na popularizáciu dostupnosti informácií Bc. Petríková
o ŽP, na využívanie informačných technológií pri ich spracovaní, ktoré vyplýva z
medzinárodnej a národnej legislatívy o poskytovaní informácií o ŽP. Je organizovaná
pod záštitou MŽP SR a v roku 2014 by mal prebehnúť už jej 10. ročník.
Podujatie sa každoročne zameriava na sledovanie trendov v environmentálnej
informatike,   na výmenu skúseností a prezentuje konkrétne IT riešenia na
zber, analýzu a spracovanie informácií z rôznych oblastí životného prostredia.
Predstavuje úspešne realizované aj plánované projekty, možnosti ich financovania
a legislatívne rámce. Konferencia sa zameriava na prezentáciu dostupnosti
environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich
spracovaní. Toto fórum prezentuje a zviditeľňuje nielen prácu SAŽP, rezortných
organizácií a samotného MŽP SR, ale aj práce ďalších mimorezortných inštitúcií
a vytvára možnosti zviditeľňovania činnosti rezortu a spolupráce jeho odborných
organizácií.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

11

13.

12.

11.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
2 500,-

Iné

schválený rozpočet

2 776,-

št. rozpočtu

XII. 2014

Úloha je splnená.
8 000,-

3 133,-

3 132,93

2 775,97

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

1 000,-

244,-

243,81

Forma výstupu:
- priebežné aktualizácie stránok: http://enviroportal.sk/informacny-system-zp/cms/informacny-system-monitoringu-zp/ciastkove-monitorovacie-systemy/projekty-cms-a-ism; http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms;
- programovanie a aktualizácia web-map aplikácií:
http://ism.enviroportal.sk/cmsradioaktivita/default.html; http://ism.enviroportal.sk/cms_biota_rastliny/; http://ism.enviroportal.sk/cmsgf_riecsed/default.html; http://ism.enviroportal.sk/cmsgf_sne

DATACENTRUM
Informačný systém monitoringu ŽP (ISM)
Anotácia: ISM sa buduje ako GIS orientovaný informačný systém, ktorý Ing. Cimerman
perspektívne umožní prístup do vzdialených údajových základní prevádzkovateľov
ČMS cez webové služby, s cieľom vytvoriť previazaný celok informačných zdrojov
jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď o stave zložiek
životného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov. Informácie o ISM sú priebežne
sprístupňované na stránkach enviroportal.sk.

Forma výstupu:
- správa metainformačného systému rezortu MŽP SR (http://geo.enviroportal.sk/catalog-client/Start.do);
- aktualizácia sieťových služieb pre Geoportál NIPI (http://geoportal.gov.sk );
- participácia na úlohe EEA pre harmonizáciu údajových tokov pre INSPIRE a CDDA, podklady pre transformáciu Katalógu objektov MŽP SR na štandardizovaný systém registrov;
- aktivity Tematickej podskupiny pre využívanie súborov a služieb priestorových údajov (http://inspire.enviroportal.sk/koordinacia/rove-sk/es-nipi/tpvss);
- príprava a odoslanie INSPIRE Monitoringu 2013 a reportingu 2011-2013 (http://inspire.enviroportal.sk/implementacne-pravidla /monitoring-a-reporting);
- datasety sprístupnené v rámci Portálu otvorených dát (http:// www.data.gov.sk);
- aktivity v rámci Dunajskej stratégie (Dunajská infraštruktúra referenčných údajov a služieb) (http:// redmine.sazp.sk/projects/drdsi-sk/wiki), INSPIRE Maintenance and Implementation Framework (INSPI-RE MIG)(https: //ies-svn.jrc.ec.eu ropa.
eu/projects/;

Infraštruktúra priestorových informácií a katalóg objektov rezortu MŽP SR DATACENTRUM
(IPIKO)
Ing. Tuchyňa
Anotácia: Úloha zabezpečuje plnenie požiadaviek implementácie a prevádzky
infraštruktúry priestorových informácií v rezorte MŽP SR s prepojením na praktické
aplikácie v nasledovných oblastiach:
- úlohy súvisiace s budovaním a prevádzkou   infraštruktúry priestorových
informácií v rámci MŽP SR;
- aktivity súvisiace s plnením Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR
vyplývajúcich z iniciatív plnenia Dunajskej stratégie;

zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

Forma výstupu:
- organizačný a rokovací poriadok Národnej pracovnej skupiny pre program Copernicus; pracovná skupina bola zriadená ministrom ŽP SR dňa 18.5.2014;
- jednotlivé pracovné podskupiny MAES-SK spracúvajú metodiky hodnotenia ekosystémových služieb a ekosystémového účtovníctva a zoznamy  dátových zdrojov pre využitie v metodikách;

DATACENTRUM
SEIS, Copernicus - medzinárodná environmentálna informatika
Anotácia: Vierohodné a ľahko dostupné informácie o stave prostredia, v Mgr. Pastorek
ktorom žijeme, majú byť samozrejmosťou každého moderného politického
systému. Európska komisia preto vydala dokument, ktorým navrhuje zlepšenie
a zefektívnenie existujúcich environmentálnych informačných tokov vytvorením
Európskeho spoločného systému informácií o ŽP - SEIS (Shared Environment
Information System). Program Copernicus je spojená iniciatíva Európskej Komisie
(ďalej EK) a Európskej vesmírnej agentúry (ďalej ESA). Cieľom iniciatívy je
vytvorenie funkčného systému na pozorovanie Zeme, racionalizovanie používania
dát z rôznych zdrojov na získanie kvalitných informácií, služieb a na poskytovanie
nezávislého prístupu k informáciám vo vzťahu k ŽP. Koordináciou insitu
terestriálneho monitoringu bola poverená Európska environmentálna agentúra.
Dôležitou agendou je koordinácia aktivít v oblasti hodnotenia ekosystémových
služieb a problematiky Ecosystem Accounting v súčinnosti s MŽP SR, MF SR a
inými organizáciami v SR. V rámci tejto iniciatívy vypracuje SAŽP katalóg dátových
zdrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb na Slovensku.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

12

15.

14.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

XII. 2014

Úloha je splnená.

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

500,-

2 500,-

Iné

schválený rozpočet

22,-

412,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Výdavky

Finančné zabezpečenie

úlohy (EUR)

Forma výstupu:
- úpravy stránok www.sazp.sk v súlade s požiadavkami a platnými predpismi, práce na zabezpečenie aktualizácie stránky pomocou určených redaktorov;
- stránka iwww. sazp.sk riešená formou CMS systému; aktualizácia intranetovej stránky SAŽP podľa požiadaviek zadávateľov. Najčastejšie aktualizované boli časti: personálna a sociálna politika, QEMS;
- stránky boli pravidelne aktualizované podľa požiadaviek a sú v súlade s platnými technickými normami;

Tvorba statických a dynamických www pre internet a intranet
DATACENTRUM
Anotácia: Úloha zameraná na zverejňovanie informácií o činnosti SAŽP, o V. Vlček
projektovej činnosti a marketingových aktivitách SAŽP. Zároveň úloha zabezpečuje
tvorbu technických aj obsahových nových stránok pod správou SAŽP a participuje
na výstupoch z informačných systémov. Zabezpečuje prostredníctvom redaktorov
napĺňanie informácií na stránke SAŽP a kompletnú tvorbu a životný cyklus
ostatných stránok pod správou SAŽP.

Forma výstupu:
- školenia na IS pre OÚ:
• EIA, Posudzovanie vplyvov na ŽP (Environmental Impact Assessment - EIA)   
• SEVESO, Prevencia závažných priemyselných havárií;
- uskutočnené pracovné stretnutia:
• počas konferencie Enviro-i-forum 2014: http://enviroiforum.sazp.sk/
• Informačná podpora odborov starostlivosti o ŽP;
- zabezpečenie prístupu k relevantným priestorovým údajom pre rozhodovací proces odb. starostlivosti o ŽP OÚ:
http://tiles.geop.sazp.sk/base/demo/, http://tiles.geop.sazp.sk/themes/demo/;
- INSPIRE zobrazovacie služby:
http://maps.geop.sazp.sk/web/, http://maps.geop.sazp.sk/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities,
- zobrazovacie služby OGC, ESRI, REST
http://nipi.sazp.sk/arcgis/rest/services;

DATACENTRUM
Informačný systém odborov životného prostredia, OÚ
Anotácia: Spolupráca s pracovníkmi informatiky odborov ŽP OÚ, organizácia Ing. Košková
potrebných školení, účasť na konferencii Enviro-i-fórum 2014, organizácia
pracovných stretnutí podľa potreby. Správa a budovanie jednotlivých subsystémov
ako aj školenia pracovníkov odborov starostlivosti o životné prostredie budú
kontinuálne zabezpečované v rámci plnenia hlavných úloh správcov príslušných
subsystémov. Zabezpečenie prístupu k relevantným priestorovým údajom
potrebným pre rozhodovací proces odborov starostlivosti o životné prostredie
OÚ. Zo strany pracovníkov odborov starostlivosti o ŽP je dlhodobý záujem o
sprístupnenie týchto údajov. V súvislosti s novovzniknutým DATACENTROM SAŽP,
na základe požiadavky zo strany pracovníkov OÚ, zaraďujeme sprístupnenie
priestorových údajov medzi hlavné výstupy tejto úlohy. Jedná sa najmä o
sprístupnenie nasledovných dátových setov: chránené územia SR, katastrálne
mapy SR a ortofotomapa SR. Údaje budú publikované pre pracovníkov OÚ
prostredníctvom štandardných webových služieb. Podľa potreby a požiadaviek
zo strany OÚ bude možné sprístupnenie ďalších údajov v súlade s princípmi
integrácie a zdieľania údajov ktoré zabezpečuje DATACENTRUM SAŽP.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie

21,61

412,19

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

13

18.

17.

16.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
7 000,-

Iné

schválený rozpočet

2 267,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

2 266,94

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.
6 000,-

9 386,-

9 385,93

Forma výstupu:
- uskutočnená výmena alarmu a kamerového systému pre EZS v BB;

BIS = bezpečnosť informačných systémov
Anotácia: Zabezpečenie bezpečnosti existujúcich informačných systémov.

DATACENTRUM
Ing. Machková

XII. 2014

Úloha je splnená.

5 000,-

2 556,-

2 556,43

Forma výstupu:
- na medzinárodnej úrovni: členstvo a zastupovanie SR v INSPIRE Commitee – Members, National Contact points a IOC Task Force (TF) representative, Data Quality Contact Point - účasť na zasadaní INSPIRE Commitee v Bruseli, účasť na INSPIRE
Conference v Aalboru;
- na medzirezortnej úrovni: práca v KR NIPI a ES NIPI – koordinácia činnosti povinných osôb - 1 zasadanie KR NIPI;
- úlohy vyplývajúce z INSPIRE ROADMAP: informácia o nasledovných termínoch, úlohy zo zákona o NIPI - § 9 ods. 1: návrh generálnej dohody o vzájomnom využívaní priestorových údajov a služieb – zorganizované 1. zasadanie TPVS;
- úlohy na rezortnej úrovni - podpora činnosti Rezortnej pracovnej skupiny NIPI;
- úlohy pre propagáciu a informovanie o problematike INSPIRE/NIPI - EiF 2014, Inspire Info Day, http://inspire.gov.sk;

NIPI – Národná infraštruktúra pre priestorové informácie
DATACENTRUM
Anotácia: NIPI predstavuje informačný systém zameraný na sprístupnenie Ing. Žiačik
geopriestorových údajov o životnom prostredí a jeho zložkách v rámci národnej
aj celoeurópskej úrovne. Hlavným východiskom pre napĺňanie tohto cieľa je
Smernica ES/2/2007 o INSPIRE, transponovaná do našej legislatívy v znení zákona
o NIPI (vstup do platnosti 1.2.2010). Smernica stanovuje všeobecné pravidlá pre
vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu env.politík a politík,
ktoré majú dopad na ŽP. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie
veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií
na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov. Technické a
legislatívne rámce praktickej implementácie budú pre jednotlivé okruhy určovať
implementačné pravidlá, ktoré stanovia východiská pre napĺňanie požiadaviek
ustanovených Smernicou.

Forma výstupu:
- priestorové dáta – vektorové, rastrové - uložené v Oracle a dostupné prostredníctvom ArcSDE, archivované na DVD (súčasť map. archívu);
- tlačené grafické podklady veľkoformátové pre potreby konferencie Enviro-I-Fórum a festivalu Envirofilm (plagáty, infotabule,...);
- príspevky do zborníkov; Správa o stave ŽP;
- adm. dokumentácia: pripomienkové konanie k novelizácii zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii; protokoly o zdieľaní údajov (.pdf, .doc); prieskumy trhu; zápisy zo stretnutí, príprava podkladov, evidenčný list – uložené v Oracle a
dostupné prostredníctvom ArcSD

GIS podpora pre infraštruktúru priestorových informácií a katalóg objektov DATACENTRUM
Ing. Nováček
rezortu MŽP SR
Anotácia: Funkčný GIS systém je nevyhnutný pre zabezpečenie pracovných úloh,
ktoré využívajú alebo ich výsledkom sú priestorové informácie – priestorové
údaje. Prijatím zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie, ktorým sa transponovala smernica o INSPIRE, sa nároky na funkčný
GIS zvýšili. Úloha pozostáva z 5 pracovných balíkov, v ktorých obsiahnuté
činnosti zabezpečujú integrovaný GIS, počnúc tvorbou priestorových vrstiev,
ich spracovaním, možnosťou zdieľania prostredníctvom aplikačného servera –
ArcSDE, cez vytváranie mapových kompozícií, ktoré slúžia ako vstupný podklad
pre publikovanie mapových služieb prostredníctvom ArcGIS server na internet
(WMS, WFS, WCS a iné). Významnou činnosťou je aj tvorba analógových výstupov
mapových kompozícií na veľkoformátovom plotri. Poskytovanie technickej a
odbornej podpory ako aj konzultácie k problematike GIS pracovníkom SAŽP,
riešiteľom projektov, vedeckej a odbornej verejnosti, študentom.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

14

21.

20.

19.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
10 000,-

Iné

schválený rozpočet

2 161,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

2 161,21

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.
10 790,-

6 010,-

6 010,06

XII. 2014

Úloha je splnená.

4 000,-

265,-

265,40

Forma výstupu:
- revízia súčasnej prevádzky v schéme SAZPCIS, monitoring využívania číselníkov v aplikáciách SAŽP, vytvorená mapa využitia číselníkov v IS a aplikáciách tvorených SAŽP a register číselníkov,  identifikácia spôsobov využívania a modifikovaná
metodika využívania číselníkov, revízia pôvodnej aplikácie a návrh nového spôsobu správy a monitorovania využitia číselníkov, analýza a návrh dátového modelu pre novú aplikáciu, aktualizácia číselníkov:
- geomorfologické jednotky SR (Orografické celky);
- číselník úradov ŽP (úplná zmena, súvisiaca s reorganizáciou ŠS);
- UTJ – územno-technické jednotky (katastre, premietnutie zmien);
- ZUJ - základné územnosprávne jednotky;

Správa centrálnych číselníkov pre databázové aplikácie
DATACENTRUM
Anotácia: Previesť monitoring využívania číselníkov v databázových aplikáciách, Ing. Vrbjar
vytvorených a prevádzkovaných v SAŽP. Vymedzenie číselníkov, ktoré sú spoločné
pre viaceré aplikácie a vytvoriť takto Centrálny register spoločných číselníkov.
Tento, ako aj jednotlivé číselníky sa budú udržiavať na platforme databázy ORACLE,
v na to určenej schéme. Podľa možností ich aktualizovať a udržiavať v aktuálnom
stave. Zaviesť jednotné pravidlá pre údržbu číselníkov, resp. vypracovať metodiku.
Centrálny register spoločných číselníkov sprístupniť všetkým vývojárom SAŽP, ako
aj iným vývojárom podieľajúcim sa na tvorbe aplikácií pre rezort ŽP. Zabezpečovať
výstup pre rôzne platformy podľa požiadaviek.

Forma výstupu:
- monitorovanie behu, zálohovanie archívnych logov; záloha celých DB;
- klonovanie produkčných databáz na vývojový server za účelom testovania aplikácií a rýchlu obnovu dátových štruktúr;
- priebežná údržba - prideľovanie privilégií, vytváranie užívateľ. kont, správa pamäte, úprava max. počtu procesov na produkčnej DB, export a import údajov za účelom testovania a opráv aplikácií, migrácia vyvinutých aplikácií z vývojového
databázového prostredia do produkčného; tvorba virtuálnych serverov s Oracle inštaláciou pre vývoj; patchovanie databáz;

Prevádzka databáz
DATACENTRUM
Anotácia: Spoľahlivé zabezpečenie prevádzky Oracle databáz (ďalej len „databáz“) Ing. Schmidt
prevádzkovaných na SAŽP, ktorá je základným predpokladom pre činnosť
nadväzujúcich informačných systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich
uskladnené.

Forma výstupu:
- funkčná prevádzka softvérových komponentov IS Verejnej správy a IS ŽP: monitorovanie behu aplikačnej infraštruktúry IS;  kontrola archívnych logov aplikačných rozhraní a ich záloha;
- priebežná údržba – prideľovanie privilégií, vytváranie užívateľských účtov, správa pamäte, monitorovanie behu a výkonu aplikačných rozhraní; funkčné a výkonnostné testovanie aplikačných rozhraní po vykonaní opráv; migrácia vytvorených
aplikácií z prostredia vývojových serverov do prostredia produkčných serverov; patchovanie aplikačných rozhraní; vylaďovanie výkonu aplikačných rozhraní; zabezpečenie užívateľskej podpory pre používanie klientských rozhraní, umožňujúcich
vstup užívateľov do zdrojových evidencií IS a env. databáz;

DATACENTRUM
Databázové aplikácie
Anotácia: Zabezpečenie prevádzky softvérových komponentov, ktoré predstavujú Ing. Pacola
aplikačné rozhrania IS ŽP a rozhrania pre správu administratívnych zdrojov
environmentálnych databáz, ktoré sú súčasťou Informačného systému verejnej
správy. Úlohou projektu je PREVÁDZKA, INŠTALÁCIA, MONITORING a TECHNICKÁ
PODPORA softvérových aplikácií. Ide najmä o klientske aplikácie, pomocou
ktorých sa zabezpečuje zber, editácia a prezentácia údajov a aplikácie so servisne
orientovanou architektúrou, pomocou ktorých sa zabezpečuje interoperabilita
rezortných a mimorezortných IS. Aplikácie sú technologicky postavené na
viacvrstvovej klient-server architektúre s HTML, resp. Win32 GUI rozhraním a
aplikácie postavené na web server architektúre.
Aplikácie sú vytvorené na platforme Delphi, C# (správa administratívneho zdroja),
PHP (prezentácia údajov ako komponenta Enviroportálu) a prevádzkované na
serveroch s operačným systémom platformy MS Windows Server, resp. OS
platformy Linux.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

15

25.

24.

23.

22.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

XII. 2014

Úloha je splnená.

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

20 000,-

15 000,-

Iné

schválený rozpočet

30 284,-

1 978,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

30 283,91

1 978,15

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- zabezpečenie funkčného IS EIA/SEA;
- preškolenie pracovníkov OÚ k IS EIA/SEA;
- realizácia update enviroportálu časť EIA/SEA;
- naprogramovanie novej web aplikácie IS EIA/SEA;
- štatistické výstupy EIA/SEA podľa príslušného orgánu;
- činnosť dokumentačného centra EIA/SEA;
- preškolenie pracovníkov št. správy k novele zákona č. 24/2006 Z.z.;
- III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2014;
- bilaterálne stretnutie medzi SR a Rakúskom v zásadách ESPOO dohovoru;
- zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu e-MAT;
- preklad metod. príručky Klimatické zmeny a biodiverzita v EIA a SEA;
- 21 odborných stanovísk EIA/SEA pre príslušný orgán MŽP SR;

Prevádzka pracoviska EIA/SEA
SERP Anotácia: Budovanie a prevádzkovanie informačného systému EIA/SEA vo OAHŽPES
väzbe na zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a Ing. Kováčová
o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č.24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vedenie
a prevádzka Dokumentačného centra EIA/SEA. Zabezpečovanie školiacich a
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy. III. ročník
konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2014. Zabezpečenie udržateľnosti
výstupov projektu e-MAT a usporiadanie bilaterálnych stretnutí medzi Slovenskou
republikou a Rakúskom v zásadách Espoo dohovoru. Vypracovanie metodickej
príručky Klimatické zmeny a biodiverzita v EIA. Vypracovávanie odborných
stanovísk pre MŽP SR.

Forma výstupu:
- priebežná kontrola funkčnosti a odstraňovanie prípadných porúch;

Opravy VT a LAN
DATACENTRUM
Anotácia: Úloha zabezpečuje funkčnosť základných pracovných nástrojov všetkých RNDr. Andel
zamestnancov SAŽP – VT (PC, notebooky, monitory, tlačiarne) a LAN.

Úloha je splnená.

XII. 2014

Úloha je splnená.

III. Environmentálne služby

XII. 2014

9 849,-

36 849,-

10 000,-

6 179,-

27 170,-

26 551,-

6 179,07

20 769,53

26 550,57

88 984,93

133 851,85

Forma výstupu:
- servisné zásahy na zariadeniach SAŽP, SIŽP aj ŠOP SR - výmena Cisco routrov a prepínačov, zmena konfigurácií Cisco zariadení,… 1 zo serverov a firewall boli umiestnené v datacentre Slovak Telekomu v Tajove, pripravujú sa internetové pripojenia
pracovísk SAŽP na ďalšie 2 roky, podľa požiadaviek sa uskutočňujú zmeny v nastavení firewallov a prístupov do siete (VPN prístupy);

DATACENTRUM
Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽPNet
Anotácia: Úloha zabezpečuje funkčnosť pripojenia do Internetu a vzájomné RNDr. Andel
prepojenie Intranetov pracovísk SAŽP, SIŽP a ŠOP SR, prípadne ďalších partnerských
organizácií.

Forma výstupu:
- minimálne výpadky sieťových služieb – spôsobené najčastejšie poruchou HW alebo siete;
- funkčné zdieľané adresáre na serveroch Titann, Titan a Mars;
- zmeny a úpravy služieb podľa požiadaviek;

Sieťové služby - WINDOWS servery
DATACENTRUM
Anotácia: Úloha zabezpečuje funkčnosť Windows serverov a ich služieb pre RNDr. Andel
potreby užívateľov na SAŽP a mimo SAŽP.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

16

27.

26.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Termín
splnenia
úlohy
Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia

5 100,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

XII. 2014

Úloha je splnená.

800,-

463,-

Forma výstupu:
- vypracovaný dotazník v súvislosti s E-PRTR a prepojenie s INSPIRE (požiadavka EK);
- spolupráca s SHMÚ pri spracovaní tzv. správy o úplnosti, súčasť splnenia reportingovej povinnosti E-PRTR;
- správnosť údajov za SR v hodnotení prioritných dátových tokov za E-PRTR pre EEA,;
- pripomienky k návrhom dokumentov EEA k prioritným dátovým tokom;
- údaje o emisiách - opravy údajov za r. 2011 v CDR EIONET, údaje o emisiách za r.2012 pre E-PRTR v CDR EIONET, údaje z SHMÚ – splnenie reportingovej povinnosti podľa E-PRTR, správa o úplnosti;
- Správa o implementácii E-PRTR nariadenia v SR za 2010-2012 (návrh správy, odsúhlasenie návrhu gestorom z MŽP SR, komunikácia s SHMÚ);
- Správa o implementácii nariadenia o E-PRTR v SR v centrálnom dátovom sklade EIONET;
- účasť na workshope v Bruseli o prepojení reportingových povinností podľa smernice o priemyselných emisiách a nariadenia o E-PRTR;
- článok o národnom registri znečisťovania v časopise Odpadové hospodárstvo č. 4/2014;
- pripomienkovanie reportu EEA o vyhodnotení plánov prevencie vzniku odpadov za SR;

Prevádzkovanie pracoviska pre Európsky register únikov a prenosov SERP znečisťujúcich látok (E-PRTR) pri SAŽP
OAHŽPES
Anotácia: Koordinovanie prenosu relevantných údajov o emisiách z SHMÚ do Ing. Kapustová
E-PRTR. Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ. Účasť
zástupcov SAŽP na rokovaniach pracovných skupín pre E-PRTR na medzinárodnej
úrovni. Konzultačná činnosť a poradenstvo pre štátnu a verejnú správu,
prevádzkovateľov a odbornú verejnosť.

2 856,-

št. rozpočtu
zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

Forma výstupu:
- údaje pre plnenie reportingových povinností SR v oblasti prevencie ZPH a podkladov pre databázy SPIRS a MARS;
- účasť na stretnutiach Výboru Kompetentných autorít (CCA) a skupiny Expertov SEVESO;
- dotazníky, pripomienkovanie dokumentov podľa požiadaviek EK, EEA, JRC;
- organizácia stretnutí pracovnej skupiny k novému zákonu o prevencii ZPH, príprava materiálov, ich pripomienkovanie v súčinnosti s odborom ER a MŽP SR;
- návrh nových elektronických formulárov;
- prevádzka a sprístupnenie IS PZPH;
- aktualizácia údajov vo všetkých registroch IS PZPH;
- informácie k problematike IS PZPH;
- budovanie nových GIS vrstiev (citlivé body, reprezentatívne scenáre);
- príprava novej testovacej verzie IS PZPH v súvislosti s návrhom nového zákona;
- aktualizácia www. enviroportal.sk a www.sazp.sk za oblasť PZPH;
- školenia pre užívateľov IS PZPH, zainteresovanej ŠS a pre členov pracovnej skupiny;

Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie ZPH - plnenie prenesených SERP OAHŽPES
odborných úloh v oblasti PZPH
Anotácia: Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných RNDr. Galková
priemyselných havárií. Tvorba analýz, podkladov a ich spracovanie pre plnenie
reportingových povinností SR v oblasti PZPH vo vzťahu k EK. Budovanie,
prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému pre prevenciu ZPH (IS
PZPH) v zmysle § 5a zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných
hovárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zabezpečenie výstupov z predmetného informačného systému pre ich použitie
na prípravu podkladov správ za SR a pre reportovanie do EU databáz SPIRS a
MARS. Spolupráca pri vytváraní legislatívy v oblasti PZPH. Zabezpečenie školiacich
aktivít pre štátnu správu v oblasti prevencie ZPH a školenia pre užívateľov IS PZPH.
Budovanie informačného, poradenského a konzultačného centra. Zapojenie do
pracovných skupín OECD, EEA, JRC.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

462,72

2 856,08

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
8 726,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

17

29.

28.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

XII. 2014

Úloha je splnená.

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

2 500,-

2 700,-

Iné

schválený rozpočet

1 656,-

1 465,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Výdavky

Finančné zabezpečenie

úlohy (EUR)

Forma výstupu:
- aktualizácia IS env. záťaží;
- účasť na zasadnutiach Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia;
- novelizácia Metodického pokynu č. 1/2012-7 – vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia na základe požiadaviek MŽP SR;
- odb. oponentské posudky záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia;
- seminár pre pracovníkov št.správy;
- informácie verejnosti o problematike env. záťaží;
- účasť na zasadnutí JRC, EIONET v Taliansku (ISPRA) a vyplnenie dotazníka „JRC Reference Reports – Progress in the management of Contaminated Sites in Europe“;
- spolupráca na reportingu v zmysle čl. 15 Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs), v rámci zabezpečenia plnenia reportingových povinností SR;

Odborná podpora riešenia problematiky environmentálnych záťaží
SERP Anotácia: Úloha predstavuje podporu procesu riešenia environmentálnych záťaží OAHŽPES
na Slovensku v zmysle programového vyhlásenia vlády, Štátneho programu Ing. Paluchová
sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015), zákona č.569/2007 Z.z., zákona
č. 409/2011 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z.

úlohy

Stav plnenia

Úloha je splnená.

Forma výstupu:
- preklad štúdie EK - vybraná časť o SR;
- aktualizácia databázy kompetentných úradov a osôb pre env. škody (OÚ OSŽP,SIŽP);
- zber údajov o fin. krytí prevádzkovateľov v SR - zmeny za r. 2013 a o prípadoch bezprostrednej hrozby env. škody (BHEŠ);
- manuál odhadu rizika a dostatočnosti finančného krytia;
- oznámenia o prípadoch BHEŠ, podrobnosti prípadov v IS PaNEŠ v roku 2014;
- nové web-aplikácie v IS PaNEŠ pre subsystémy Oznámenie, Podnet, Register EŠ;
- on-line používateľský manuál  pre subsystém REG EŠ;
- konzultácie pre OÚ OSŽP, SIŽP, poisťovne, prevádzkovateľov a iných;
- web stránka - anglická mutácia, aktualizované info zdroje a výber GIS vrstiev pre zóny ohrozenia;
- prevádzka mapového prehliadača pre tématické mapy;

Environmentálne škody: prevencia a náprava v zmysle smernice 2004/35/ES a SERP OAHŽPES
zákona NR SR č. 359/2007 Z.z.
Anotácia: Vykonávanie odb. činností pre implementáciu smernice a uplatňovanie Ing. Horňanová
zákona o prevencii a náprave env. škôd (PaNEŠ) prevádzkovaním informačného
systému, tvorbou manuálu pre finančné krytie, systematický zber údajov o
EŠ vrátane finančného krytia a poskytovanie informácií v súlade s § 20 zákona
č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, školiace aktivity,
informovanie prevádzkovateľov a dotknutých orgánov ŠS, konzultačná činnosť a
aktualizácia web stránky.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie

1 656,14

1 465,29

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

18

31.

30.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Termín
splnenia
úlohy
Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia

XII. 2014

Úloha je splnená.

1 600,-

4 000,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

2 287,-

3 838,-

št. rozpočtu
zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

Forma výstupu:
- komunikácia medzi NFP pre PRTR Protokol a MŽP SR, v súvislosti s komunikáciou zo strany Rady EÚ a a sekretariátu Protokolu PRTR v Ženeve (významná časť plnenia úlohy);
- sledovanie dokumentácie zasielanej aktuálnou predsedajúcou krajinou v Európskej rade, pripomienky k zaslaným podkladom;
- plnenie požiadaviek MŽP SR v oblasti PRTR v súvislosti s pripravovaným slovenským predsedníctvom v Rade v r. 2016 a prac. rokovaniami, ktoré bude NFP Protokolu PRTR viesť a koordinovať;

Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s vykonávaním funkcie Národného SERP kontaktného bodu (National Focal Point - NFP) pre Protokol o registroch únikov OAHŽPES
a prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) Aarhuského dohovoru na základe Ing. Kapustová
oficiálnej nominácie odsúhlasenej ministrom
Anotácia: Vykonávanie funkcie Národného kontaktného bodu pre Protokol
o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru.
Spolupráca s MŽP SR a SHMÚ pri plnení funkcie Národného kontaktného bodu.

Forma výstupu:
- aplikácia IPKZ EC na základe pracovných stretnutí skupiny k IS IPKZ;
- aktualizácia údajov o IPKZ na Enviroportáli;
- konzultácie a informácie o IPKZ;
- letáky k IPKZ;
- účasť: na workshope k reportingu IED, na stretnutí expertnej skupiny BAT/BEP fóra, na expertnom stretnutí skupiny IEEG k IED;
- vystavené správy (dotazníky) IPKZ a IED v centrálnom dátovom sklade;
- spoluorganizácia a účasť na zasadnutí technickej prac. skupiny k BREF-u povrchové úpravy;
- plnenie iných operatívnych požiadaviek pre EK;

Prevádzkovanie pracoviska integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania SERP OAHŽPES
životného prostredia (IPKZ) v zmysle zákona o IPKZ pri SAŽP
Anotácia: Zabezpečenie niektorých kompetencií prenesených MŽP SR na Ing. Lišková
SAŽP na plnenie vybraných ustanovení zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 183/2013
Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania životného porostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Návrh nového informačného systému IPKZ a jeho naprogramovanie,
prevádzkovanie a spravovanie. Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu
správu, prevádzkovateľov a verejnosť. Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích
aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti IPKZ v rámci rezortu ŽP (na základe
vznesených požiadaviek). Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči
EÚ.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

2 287,46

3 837,66

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
1 791,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

19

34.

33.

32.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

XII. 2014

Úloha je splnená.

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

1 500,-

500,-

Iné

schválený rozpočet

20,-

484,-

št. rozpočtu

XII. 2014

Úloha je splnená.

1 300,-

0,-

0,-

19,20

484,05

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- analýza požiadaviek na vzájomné zdieľanie údajov, Štúdia uskutočniteľnosti a Analýza prepojenia SEIS a Enviroportálu boli spracované ako súčasť Analýzy možností využívania SEIS v procese podáva správ pre EK a EEA;
- návrh na posilnenie výmeny informácií ako súčasť Analýzy možností využívania SEIS;

Reportnet ako súčasť národného SEIS
SERP Anotácia: Prepojenie výstupov SR predložených EK v rámci plnenia reportingových OAHŽPES
povinností SR v zmysle právnych predpisov EÚ, výstupov SR predložených EEA v Ing. Grófová
rámci spolupráce SR s EEA a výstupov SR poskytnutých pre spoločný dotazník
OECD/Eurostat o ŽP s využitím nástrojov národného Zdieľaného informačného
systému o ŽP a národnej CIRCA.

zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

Forma výstupu:
- údaje o polohe prevádzkovaných úložísk (komunikácia s prevádzkovateľmi úložísk ťažobného odpadu a OBÚ) za účelom importu do IS;
- návrh na postup realizácie zmien a doplnení IS nakladania s ťažobným odpadom podľa požiadaviek SGPZ MŽP SR, prerokovanie, realizovaná 1. etapa zmien a ich testovanie, prevádzka IS;
- informácia pre EK podľa čl. 18(2) smernice 2006/21 /ES za 1.5.2013 do 30.4.2014,  prístupná v Registri súhrnných správ z reportingu na www. enviroportal.sk;

Podpora výkonu štátnej správy podľa zákona NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní SERP s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
OAHŽPES
Anotácia: Informačný systém (IS) nakladania s ťažobným odpadom je jedným Ing. Novikmecová
z nástrojov na podporu výkonu štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným
odpadom. Povinnosť vytvoriť a aktualizovať informačný systém   nakladania s
ťažobným odpadom podľa § 16 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom
z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých záíkonov v znení
neskorších predpisov, na základe poverenia MŽP SR prevádzkuje SAŽP a je
prístupný na enviroportal.sk.

Forma výstupu:
- vypracovanie požiadaviek pre naprogramovanie “kontrola vybraných údajov”;
- prac. stretnutie k analýze programovania funkcionality “kontrola vybraných údajov” ;
- programovanie funkcionality;
- testovanie naprogramovanej funkcionality a odstraňovanie chýb zistených testovaním;
- zabezpečenie prevádzky IS OO;

Informačný systém o oprávnených osobách podľa § 20 zákona 137/2010 Z.z SERP OAHŽPES
o ovzduší v znení neskorších predpisov (IS OO)
Anotácia: Oprávnené osoby sú podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z.z. o Ing. Virgovič
ovzduší v znení neskorších predpisov povinné prostredníctvom IS o oprávnených
osobách a ich stálych subdodávateľoch (IS OO) sprístupňovať prevádzkovateľom
stacionárnych zdrojov a orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v
integrovanom povoľovaní informácie o oprávnených technických činnostiach
a o ich službách a následne ich bezodkladne aktualizovať. Zabezpečenie vyššie
uvedených povinností sa vykonáva prostredníctvom webovej aplikácie:
1) vloženie/editácia údajov do informačného systému/v informačnom systéme;
2) zobrazenie údajov z informačného systému;
3) vyhľadávanie údajov pre potreby prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania
ovzdušia, odbornej a laickej verejnosti;
4) kontrola oprávnenia oprávnených osôb vykonávať technické činnosti OÚŽP,
SIŽP, Slovenskou národnou akreditačnou službou a MŽP SR;
Predmetom úlohy je zabezpečiť prevádzkovanie IS a jeho rozšírenie o aplikačný
nástroj pre splnenie bodu 4, čím sa zabezpečí kompletné plnenie povinnosti podľa
§ 20 ods.11 zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

20

35.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Termín
splnenia
úlohy
Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia

7 000,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
1 522,-

št. rozpočtu

zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

1 521,86

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
34 349,92

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- “Príprava príručky a organizácia regionálneho workshopu na env. vhodné nakladanie s olovnatými batériami pre Stredozemný región” v AJ a FJ (on-line publikácia na www. sazp.sk/bcrc);
- “Koordinácia a spolupráca medzi env. dohovormi v Macedónsku”  (tlačená verzia);
- “Posilnenie spolupráce a koordinácie medzi Bazilejským, Rotterdamským a Štokholmským dohovorom v Bielorusku, Macedónsku a Moldavsku” (príprava pre tlač);
- “Technická pomoc pri zavádzaní opatrení pre env. vhodné nakladanie  s elektroodpadom v Moldavsku”;
- “Vytvorenie kapacít pre nakladanie s elektroodpadom v Srbsku”, k všetkým projektom boli vypracované priebežné  a finančné správy;
- správy z workshopov vystavené na  web sídle SAŽP www.sazp.sk/BCRC;
- účasť: 1. zasadanie Riadiaceho výboru v Srbsku k projektu PACE, 9. prac. stretnutie OEWG (Ženeva), 7. prac. stretnutie PACE (Indonézia), 2. prac. stretnutie EWG (Indonézia), prac. stretnutie riaditeľov region. centier Bazilejského dohovoru
v Ženeve, kolokvium k 20. výročiu vytvorenia ohniskového bodu BD v Nemecku, organizácia a účasť na regionálnom workshope v Bielorusku (aktivita projektu);  
- 2-ročný plán činnosti - v súčasnosti sa realizujú aktivity BP 2013-2014 a pripravujú sa aktivity BP 2015-2016;
- správa o činnosti BD bola predložená na Sekretariát;
- web stránka RCBD priebežne aktualizovaná;

SERP Regionálne centrum Bazilejského dohovoru
Anotácia: Plnenie medzinárodného záväzku SR, ktorý bol potvrdený dohodou OEMBD
medzi vládou SR (zast. MŽP SR) a SBD v nadväznosti na projekt OSN-UNEP/ RNDr. Lapešová
SBD/SAŽP No.BS-3100/97-01 “Establishment of the Regional Centre for Training
and Technology in the Slovak Republic”. Ide o aktivitu, ktorou sa SR významne
angažuje ako zmluvná strana BD v rámci environmentálneho programu pri OSN –
UNEP (United Nations Environmental Programme).
Činnosť RCBD je zameraná na pomoc a spoluprácu s regiónom SaVE pre
implementáciu Bazilejského dohovoru zameraného na env. vhodné nakladanie s
nebezpečným odpadom a kontrolný systém cezhraničnej prepravy nebezpečného
odpadu. Regionálne centrum realizuje svoju činnosť koordináciou projektov,
realizáciou krátkodobých projektov (workshopov), distribúciou informácií a
aktívnou účasťou v rámci BD a ostatných viacstranných environmentálnych
dohovorov. Aktivity RCBD sú v súlade so Strategickým rámcom Bazilejského
dohovoru 2012-2021 a národnými prioritami jednotlivých krajín regiónu.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

21

36.

úlohy

Por. č.

Termín
splnenia
úlohy
úlohy

Stav plnenia

Úloha je splnená.
8 000,-

39 500,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

2 878,-

19 638,-

št. rozpočtu
zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

2 878,06

19 638,02

rozpočtu

Výdavky št.

Iné

4 453,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- koordinácia procesu dohľadu udržania registrácie v EMAS – INA SKALICA spol. s r.o. Skalica a INA Kysuce spol. s r.o. Kysucké Nové Mesto, koordinácia procesu národných dohľadov udržania registrácie spol. Gold-Pack spol. s r.o. Beluša a SEWA,
a.s. Bratislava, koordinácia procesu registrácie spol. NATUR-PACK a.s. Bratislava;
- účasť na zasadaní Techn. výboru SNAS na akreditáciu env. overovateľov a Horizontálneho akreditačného výboru za oblasť „Environmentálni overovatelia“, preškolenie zástupcov obcí a OÚ OSŽP a SIŽP (oblasť OPaK, ochrana ovzdušia, odp.
hospodárstva, biolog. bezpečnosti, IPKZ a ochrany vôd), zverejnenie výzvy na národnej úrovni k účasti v Európskej súťaži EMAS Awards 2015;
- informácia za SR na 9th meeting of the EMAS Article 49 Committee a podklady k účasti na Fóre príslušných orgánov (FCB) v Hannoveri a v Bruseli, zaslanie „The Report on Promotion and Incentives in the Slovak Republic for EMAS“ EK, správa za
SR pre MŽP SR k prezentácii členského štátu na zasadnutí Regulačného výboru EMAS v Bruseli;
- účasť na zasadnutí Fóra príslušných orgánov (FCB), pracovnej skupiny expertov v Hannoveri a v Bruseli a na workshope zainteresovaných strán v Bruseli;
- stanovisko pre MŽP SR k úprave regulačných postupov na úrovni EÚ, spracovanie zadaných tém MŽP SR na zasadnutie Komisie DNEP, spracovanie inštitucionálneho rámca SR ako podklad k Analýze stavu DNEP, dotazník k partnerskému
hodnoteniu príslušných orgánov – „Observations and conclusions 2012“ za SR, sledovanie komunikácie v rámci FCB, aktualizácia kontaktných údajov za SR k príprave koordinačných postupov medzi príslušnými orgánmi, dotazník EMAS pre EK za
SR k príprave hodnotiacej štúdie revízie nariad. EMAS;
- úprava národného registra vo väzbe na požiadavky Fóra príslušných orgánov členských štátov;
- aktualizácia postupu registrácie schválením MP OEMBD 02/2014;
- SWOT analýza úrovne implementácie procesu registrácie v SR, spracovanie aktuálnych údajov z env. manažérstva a auditu k správe EIO Country Profile 2013: Slovakia, príspevok „Preventívne prístupy v oblasti ochrany ŽP prostredníctvom
uplatňovania dobrovoľných nástrojov env. politiky“ na konferencii „Životné prostredie – Problémy a možnosti riešenia 2014“, stanovisko k otázkam akreditačného orgánu, stretnutie so zástupcom environ. overovateľa k návrhu priorít a cieľov
podpory schémy na národnej úrovni, účasť + prezentácia na školení „Sumárne informácie z chemickej legislatívy“, pracovné stretnutie na MŽP SR k vyhodnoteniu pripomienok Komisie DNEP k návrhu „Stratégie podpory a propagácie schémy
EMAS v podmienkach SR“, stanovisko pre MŽP SR k prijatiu rozhodnutia EK o referenčnom dokumente pre sektor maloobchodu, stanovisko prísl. orgánu pre SNAS a MŽP SR k výkladu požadovaných článkov nariadenia k príprave SNAS-u na
proces reevaluácie FALB;

XII. 2014

IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky

Zodpovedný riešiteľ

SERP Zabezpečovanie činnosti príslušného orgánu SR pre EMAS
Anotácia: Inštitucionálne plnenie záväzkov SR v rámci schémy Spoločenstva pre OEMBD
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS III) zabezpečovaním požiadaviek Ing. Adamkovičová
na príslušné orgány pre EMAS vyplývajúce zo zákona NR SR č. 351/2012 Z. z. o
environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie
pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v súlade s požiadavkami nariadenia EP a R č. 1221/2009 o dobrovoľnej
účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a
audit. Zabezpečovanie činnosti v európskych orgánoch schémy EMAS, účasť a
zastupovanie SR na zasadnutiach Fóra príslušných orgánov členských štátov pri EK.
Spolupráca s organizáciami inštitucionálneho rámca schémy EMAS na národnej
úrovni. Poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám a národným
subjektom v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu a informácií
súvisiacich s pôsobnosťou Príslušného orgánu SR pre EMAS.  

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

22

38.

37.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
6 000,-

Iné

schválený rozpočet

869,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

869,32

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
3 392,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.
6 000,-

1 267,-

1 266,50

879,-

Forma výstupu:
- podklady do Správy o stave ŽP za rok 2013, podklady hodnotiace vývoj certifikácie EMS - návrh prípravy nových indikátorov v rámci revízie sektorových indikátorov;
- vyhodnotenie vývoja certifikácie EMS podľa hodnotiacich kritérií (príslušnosť k VÚC, veľkosť podniku, sektor činnosti a ročný prírastok) a ich zverejnenie na webe SAŽP;
- účasť na stretnutí Techn. komisie TK 72 na ÚNMS Bratislava (informácie o vydaných STN,  stave prác v ISO/ TC 207 a subsektore CEN/CS S26);
- stanovisko k spôsobu prebratia noriem prEN 16760 a prEN 16751 do sústavy STN; aktualizácia zoznamu noriem v pôsobnosti TK72;
- aktualizované zoznamy uplatniteľných právnych požiadaviek SR a EÚ v oblasti ŽP;
- návrh dátovej štruktúry databázy na evidenciu povinností povinných osôb a vytvorenie relačných vzťahov s databázou uplatniteľných právnych požiadaviek podľa zložiek ŽP;
- informačno-propagačný plagát za oblasť EMS a EMAS, leták EMAS III, 5 druhov Informačných listov, analýza právnych predpisov na úrovni EÚ a fin. nástrojov, identifikácia potenciálnych výhod, prínosov a prekážok schémy EMAS v podmienkach
SR na základe SWOT analýzy, návrh opatrení a implementačných fáz v prepojení na ciele podpory schémy EMAS, návrh Stratégie podpory a propagácie schémy EMAS v  SR, článok v Enviromagazíne „Aktívna ochrana ŽP v podnikoch Schaeffler
na Slovensku“, preklad sprievodcu k používaniu loga EMAS;

Environmentálne manažérstvo a audit (EMS/EMAS)
SERP Anotácia: Podpora rozvoja environmentálneho manažérstva v podmienkach SR OEMBD
prostredníctvom:
Ing. Adamkovičová
- participácie na normalizačnej činnosti SR v oblasti env. manažérstva aktívnym
členstvom v technickej komisii TK 72 pri Slovenskom ústave technickej
normalizácie;
- realizácia podporných aktivít pre účel zvyšovania všeobecnej informovanosti o
schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS);
- zabezpečenie podpory členskému štátu vo väzbe na plnenie požiadaviek
nariadenia EPaR č. 1221/2009 čl. 32 bod 1)-3) a čl. 33 bod 1) s cieľom zvyšovania
záujmu o začleňovanie organizácií do schémy EMAS.

Forma výstupu:
- program vzdelávania, rokovanie s MŽP SR, prezentácie k odb. seminárom Zelené verejné obstarávanie (Prínosy zeleného verejného obstarávania, Zdroje environmentálnych charakteristík pre zelené obstarávanie/nakupovanie, usmernenie
k vyplneniu dotazníka), zabezpečenie seminárov;
- odborné zabezpečenie GPP Helpdesk, návrh formulára pre príklad dobrej praxe GPP v SR, návrhy vzorovej zadávacej dokumentácie pre GPP pre 5 skupín produktov, návrh programu vzdelávania verejných obstarávateľov GPP na r. 2015;
- rokovania PS pre GPP pri MŽP SR, zaslanie 2 správ z rokovaní konaných v Berne a v Gente;
- podklady pre Ecoinnovation in Slovakia, EIO Country Profile 2012 za oblasť GPP, podklady do publikácie “Vybrané indikátory zeleného rastu v SR”, inštitucionálne zabezpečenie GPP v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku pre analýzu DNEP v
SR, dotazník “Revision of the European GPP Criteria for Office IT Equipment” (Nicholas Dodd, JRC), národné stanovisko k aktualizácii informácií o GPP v SR, podklady k harmonizácii monitorovania GPP v členských krajinách EK za SR, sledovanie
vývoja GPP charakteristík pre skupiny produktov Toalety a pisoáre, Zdravotnícke zariadenia a Ohrievače na báze vody, aktualizácia informácií v NAP GPP; návrh parametrov pre skupinu produktov Kancelársky papier;
- analýza a vyhodnotenie prieskumu monitorovania GPP v SR; podklady pre Implementáciu GPP v SR za r.2013;

Zelené verejné obstarávanie (GPP)
SERP Anotácia: Realizácia podpory GPP ako jedného z dobrovoľných nástrojov OEMBD
environmentálnej politiky, ktorý predstavuje proces začleňovania env. Ing. Baranovičová
charakteristík do jednotlivých fáz procesu verejného obstarávania s cieľom
podporiť tovary, služby, stavebné práce, výrobné postupy a ďalšiu prevádzku,
ako aj postupy nakladania s odpadom, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.
GPP stimuluje dodávku tovarov, služieb a stavebných prác s vysokou pridanou
hodnotou, pričom sleduje ich environmentálny prínos počas celého životného
cyklu. Prostredníctvom podpory a propagácie zeleného verejného obstarávania
zvýšiť úroveň jeho uplatňovania v SR a dosiahnuť cieľ stanovený v NAP GPP II.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

23

39.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Termín
splnenia
úlohy
Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia

10 000,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
8 815,-

št. rozpočtu
zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

8 814,96

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
182,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- ukončený proces revízií a technické správy pre 8 skupín produktov: Baliaci papier a vlnitá lepenka, Dosky na báze dreva, Drôtokamenné konštrukcie, Prostriedky na zimnú údržbu, Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy, Murovacie materiály,
Tissue papier, Plynové infražiariče (technická dokumentácia: Informácia k vypracovaniu osobitných podmienok pre Plynové infražiariče vr. návrhu osobitných podmienok), rozpracovaná revízia osobitných podmienok pre skupinu produktov Okná
a vonkajšie dvere;
- príprava techn. dokumentácie k novej skupine produktov Izolačné materiály, 1. návrh, oponentúra, zapracovanie pripomienok, materiál pripravený na schválenie MŽP SR;
- techn. dokumentácie predložené na MŽP SR do IPK, schválené a vydané formou Oznámení MŽP SR: Baliaci papier a vlnitá lepenka, Dosky na báze dreva, Drôtokamenné konštrukcie, Prostriedky na zimnú údržbu, Zariadenia na spaľovanie tuhej
biomasy, Murovacie materiály, Tissue papier;
- 3x účasť na zasadnutiach FCB, EUEB a RR v Bruseli;
- účasť: Fórum príslušných orgánov (FCB), zasadnutie Európskeho výboru pre env. označovanie (EUEB) a Regulačná Rada;
- návrh Rozhodnutia EK, kt. sa ustanovujú ekolog. kritériá na skupinu produktov Potlačený papier, pripomienky pre MŽP SR k zasadnutiu Komitologického výboru k návrhom rozhodnutí EK, ktorými sa ustanovujú ekologické kritériá  produktov
Textilné výrobky a Potlačený papier, stanovisko pre MŽP SR k prijatiu rozhodnutí EK, ktorými sa ustanovujú ekologické kritériá na skupiny produktov Náterové farby a laky, Ohrievače vody, Elektrické, plynové a tepelné čerpadlá, Posteľné matrace,
Produkty z konvertovaného papiera, Textílie a Potlačený papier, pripomienky pre MŽP SR k slovenskému prekladu Rozhodnutia EK, ktorým sa menia rozhodnutia 2006/799/-ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2011/330/EÚ, 2011/331/EÚ, 2011/337/
EÚ, pripomienky k prekladu Rozhodnutia EK, ktorým sa ustanovujú env. kritériá na skupinu produktov: Spracované papierenské výrobky, Posteľné matrace, Ohrievače vody, Náterové farby a laky na použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí,
Textilné výrobky, Zmývateľné kozmetické výrobky, stanovisko pre MŽP SR a pripomienky k prekladu Rozhodnutia Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia 2009 /563/ES, 2009/564 /ES, 2009/578/ES, 2010/18/ES, 2011 /263/EÚ, 2011/ 264/EÚ,
2011/382 /EÚ a 2011/383 /EÚ s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udeľovanie env. značky EÚ určitým výrobkom, dotazník pre JRC (Joint Research Centre) k pripravovanej revízii ekol. kritérií na produkty Turistická ubytovacia
služba a Kempingové služby, stanoviská pre EK: plán aktivít k propagácii európskej env. značky v SR, revízia ekologických kritérií na skupinu produktov Turistická ubytovacia služba, dotazník pre EK k vykonaným prieskumom hodnotenia úrovne
implementácie nar. EP a R (ES) č. 66/ 2010 v podmienkach SR;
- analýza inštitucionálneho zabezpečenia dobrovoľných nástrojov env. politiky v SR a okolitých krajinách, príspevok na konferencii „Život né prostredie – Problémy a možnosti riešenia 2014“, článok do Enviromagazínu „Európska a národná env.
značka – env. rozmer podnikania“, prezentácia na medzinár. konferenciu TISSUE 365 – produkt denní spotřeby v ČR;

Environmentálne označovanie produktov, tvorba environmentálnych kritérií na SERP OEMBD
udeľovanie národnej a európskej environmentálnej značky
Anotácia: V rámci národnej schémy env. označovania produktov zabezpečovanie Ing. Gajarská
činností súvisiacich s procesom revízie osobitných podmienok na skupiny
produktov s končiacou platnosťou, predkladanie návrhov na riešenie nových skupín
produktov vo väzbe na požiadavky podnikateľského sektora. Zabezpečovanie
činností v nadnárodných orgánoch schémy ES,   účasti v Regulačnej rade, vo
Výbore pre environmentálne označovanie produktov (EUEB), vo Fóre príslušných
orgánov a v pracovných skupinách pre environmentálne kritériá pri EK. Spolupráca
s MŽP SR pri spracovávaní stanovísk súvisiacich s činnosťou v nadnárodných
orgánoch schémy ES v súvislosti s prípravou legislatívnych, technických a
pracovných dokumentov. Zabezpečovanie spolupráce s odbornými expertmi, s
akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami, vedeckovýskumnými
inštitúciami a vysokými školami s cieľom realizácie úloh na zvýšenie úrovne kvality
produktov stanovením environmentálnych kritérií na udeľovanie národnej a
európskej environmentálnej značky.
Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre DNEP.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

24

41.

40.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
6 500,-

Iné

schválený rozpočet

5 176,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Výdavky

Finančné zabezpečenie

úlohy (EUR)

5 176,20

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

3 000,-

633,-

632,98

Forma výstupu:
- správa z overovania zhody ubytovacej služby Bojnický vínny dom**** nového žiadateľa o značku EÚ. Rozpracované posudzovanie zhody k udeľovaniu env. značiek: papierové obrúsky - SCA Hygiene Slovakia, s. r. o. Hlohovec, plastové okná nového
žiadateľa o národnú značku EVP. Po pripomienkovaní návrhu členmi Komisie DNEP bude Správa predložená na MŽP SR za účelom vyhotovenia licenčnej zmluvy;
- vydanie Certifikátu SAŽP č. 161/2013/ 4.1 opätovnému nadobúdateľovi nár. značky EVP – spol. Považská cementáreň, a. s. Ladce na základe licenčnej zmluvy medzi držiteľom a MŽP SR. Vydanie 2 Certifikátov SAŽP č. 01/2014-II a č. 02/2014-II
opätovným žiadateľom - N-POWER, s.r.o. Bratislava a SILICON, a.s. Dobšiná o overení zhody vlastného vyhlásenia tvrdení o env. vlastnostiach 3 prostriedkov na zimnú údržbu;
- 7 dohľadov dodržiavania zmluvných podmienok u držiteľov národnej značky EVP, podklady o aktuálnom počte udelených env. značiek v SR k príprave správy EIO Country Profile 2013:Slovakia,
podklad pre MŽP SR k vyhodnoteniu Stratégie spotrebiteľskej politiky SR na r. 2007-2013,
- indikátorový list pre oblasť „Environmentálne označovanie” v rámci monitorovania a hodnotenia progresu „Zeleného rastu“ a jeho implementácie v podmienkach SR, článok do Enviromagazínu č. 4 „Udržateľný cestovný ruch – zachovanie
destinácií pre nasledujúce generácie“;

Environmentálne označovanie produktov, udeľovanie národnej environmentálnej SERP značky EVP a environmentálnej značky EÚ
OEMBD
Anotácia: Zabezpečovanie spolupráce pri realizácii aktivít a postupov súvisiacich s Mgr. Baďurová
udeľovaním environmentálnych značiek v zmysle platných právnych a technických
predpisov a v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacimi
strategickými dokumentmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečovanie
činností súvisiacich s prijímaním a preverovaním žiadostí na udelenie
oprávnenia používať národnú a európsku environmentálnu značku a žiadostí o
environmentálne označovanie typu II. Zabezpečovanie činností súvisiacich s
posudzovaním zhody prihlásených produktov v súlade s požiadavkami na udelenie
oprávnenia používať env. značky. Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre
DNEP. Zabezpečovanie činností súvisiacich s kontrolou dodržiavania licenčných
zmlúv o udelení práva používať env. značky. Poskytovanie informácií o národnej
a európskej schéme environmentálneho označovania produktov. Administrácia
Katalógu environmentálnej značky (ECAT).

Forma výstupu:
- účasť: stretnutia pracovnej skupiny HLWG pre EcoAP, workshop EcoAP v Bruseli, 16. Európske Ekoinovačné Fórum v Hannoveri, stretnutia riadiaceho výboru pre Pilotnú fázu Environmentálnej stopy a pracovnej skupiny pre udržateľnú spotrebu
a výrobu a integrovanú produktovú politiku SCP/IPP v Bruseli, 2. ETV Stakeholder Fórum v Hannoveri, pracovné stretnutia Environmental Technologies Verification (ETV) Steering Group v Hannoveri a v Bruseli;
- pripomienky: pozičný dokument HLWG: „Position paper of the EcoAP HLWG on priorities and knowledge needs for future HORIZON 2020 Work Programmes“, dokument „A comprehensive guide for Proposers to the EU ETV pilot programe“
(preklad do slovenského jazyka), dokument: „General Verification Protocol ETV“ (preklad do slovenského jazyka) na základe požiadavky Európskej komisie (riadiacej skupiny ETV), príprava stanoviska k dokumentom „Product Environmental
Footprint (PEF) Category Rules (PEFCR) Pilot – T-shirts“ a „Product Environmental Footprint Category Rules for Household Heavy Duty Luquid Laundry Detergents for Machine Wash“;
- Sumarizácia pripomienok k dokumentu “Vybrané indikátory zeleného rastu v SR” (oblasť EMAS, EMS, GPP, Env. označ. produktov);
- pripomienky k dokumentu: „10 YFP Consumer Information Programme (CIFP) – Concept Note for comments and feed-back – Executive Summary“, „10 YFP Consumer Information Programme (CIFP) – Concept Note for comments and feedback
– Annexes“ a návrh profilov NRC: „Profiles of the National Reference Centres of Eionet 2014-2018“, podklady pre „Country Profile of the Slovak Republic for the year 2013“;
- členstvo v platforme „Inovačné Fórum Slovensko“, prezentácie, tematicky zamerané na “Prístup k financiám: Úverové a investičné nástroje pre firmy s podporou EÚ”;  
- dotazník: „Consumer Information Programme (CIFP) – Feedback Form“ a „Consumer Information Programme (CIFP) – Form for Expression of interest,  príspevok: Hodnotenie env. technológií – európsky nástroj na podporu ekoinovácií, na
prezentáciu ETV na konferencii 4. Životné prostredie – Problémy a možnosti riešenia;
- účasť: seminár „Nástroj pre MSP v programe Horizont 2020“ a „Výzvy Horizontu 2020 v oblasti ŽP, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva“, info deň Horizont 2020 pod záštitou MŽP SR, prezentácia aktivít NRC: SCP&Resource use  
(stretnutie Národných referenčných centier (NRC) siete Eionet SK), webinár „Fourth Industrial Revolution an opportunity for Europe to take the lead“, „Environmental Footprint SME Tools“ a „Raw Material Consumption and a European target
for resource efficiency“;

Udržateľná spotreba a výroba (SCP) a ekoinovácie
SERP Anotácia: Zabezpečenie participácie SR pri realizácii aktivít a opatrení Akčného OEMBD
plánu pre ekoinovácie (EcoAP) v zmysle požiadaviek EK. Zabezpečenie činností v Mgr. Jurkovičová
medzinárodných štruktúrach súvisiacich s SCP a ekoinováciami, ktoré sú zriadené
pri EK a Európskej environmentálnej agentúre (EEA). Spolupráca na tvorbe
prístupov a metodík na podporu princípov SCP a ekoinovácií s organizáciami
dotknutých rezortov na národnej úrovni.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie

25

42.

úlohy

Por. č.
úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

Úloha je splnená.
5 000,-

2 195,-

16 817,-

št. rozpočtu

2 195,30

16 817,08

rozpočtu

Výdavky št.

Iné

105 612,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- v spolupráci s MŽP SR spracovaný návrh usmernenia k schvaľovaciemu procesu dokumentov RÚSES určený OÚ OSŽP, ktoré  zabezpečujú proces schvaľovania dokumentácie, účasť na rokovaní s MŽP SR v Žiline k procesu schvaľovania spracovaných
dokumentácií RÚSES;
- súčinnosť pri schvaľovacom procese dokumentov RÚSES v 22 okresoch SR;
- zapracovanie pripomienok z odb. posudkov do dokumentov RÚSES: okr. Detva, Zvolen a Dolný Kubín, návrhu biokoridoru ŠOP SR – Správa NP Malá Fatra do RÚSES okr. Dolný Kubín – textová správa, mapový výstup Návrh prvkov RÚSES, po
zapracovaní odborných stanovísk boli dokumenty RÚSES odovzdané na príslušné OÚ OSŽP spolu so žiadosťou o schválenie dokumentov;
- po schvaľovacom procese dokumentov bude tlač finálnych verzií dokumentov pokračovať v r. 2015;
- návrh „Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku do roku 2020“: návrh úloh do opatrení oblasti B3 a C4, návrh akčného plánu so zapracovaním a korekciami všetkých návrhov zaslaných ostatnými
rezortnými i mimorezortnými organizáciami v oblastiach B3 a C4, stanovisko pre MŽP SR k vyhodnoteniu Národnej správy o plnení Dohovoru o mokradiach, spolupráca na príprave odb. podkladov k podpore ZI v rámci OP KŽP, účasť na seminári
organizovanom MŽP SR k OP KŽP, podklad pre MP SR o indikátoroch ZI v mestách, stanovisko pre MŽP SR k vyhodnoteniu plnenia aktuálnej Koncepcie ochrany prírody a krajiny, spolupráca na príprave arboristických štandardov pre podmienky
SR – činnosť v prac. skupine na prípravu odb.dokumentu s FZKI SPU v Nitre;
- účasť: pracovné skupiny „Zelená infraštruktúra, ÚSES, ekologické siete“ a „Vegetácia v krajine“ na workshope k príprave zákona o krajine (Krajina – Človek – Kultúra), prac. rokovania na MŽP SR k ZI a problematike ochrany krajiny, analýza
indikátorov ekosystémových služieb MAES, semináre „Ekosystémové služby - ich mapovanie a hodnotenie na Slovensku” v Bratislave, „ÚSES – zelená páteř krajiny“ v Brne, Zelená infraštruktúra a ekosystémové služby“ vo Zvolene, „Voda a
klimatické zmeny“ v Prievidzi, spolupráca pri projekte Zelený univerzitný park s UMB a OZ Envirofuture;
- príprava workshopu k zelenej infraštruktúre – definovanie cieľov podujatia, návrh tém prednášok, prednášateľov a zúčastnených inštitúcií, rokovanie na MŽP SR k príprave workshopu, po dohode s MŽP SR je termín workshopu presunutý na 1.
štvrťrok 2015;
- príprava priestorových údajov prvkov návrhovej časti RÚSES zo schválených dokumentov a ich zverejnenie na webe, príprava metadát pre geopriestorové údaje a web služby WMS a WFS, web služby na zverejnenie kostry prvkov RÚSES na
geoportáli;
- návrh databázy na evidenciu povinností povinných osôb a vytvorenie relačných vzťahov s databázou uplatniteľných právnych požiadaviek podľa zložiek ŽP;

XII. 2014

36 683,-

Iné

schválený rozpočet
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

V. Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie

Zodpovedný riešiteľ

Zelená infraštruktúra (Zlepšovanie ekologickej kvality krajiny prostredníctvom SERP OSŽPEVV
budovania zelenej infraštruktúry v SR)
Anotácia: Úloha vyplýva z politiky Európskej únie (EÚ), stratégie EÚ pre biodiverzitu Mgr. Bohálová
do roku 2020 a prípravy stratégie EÚ pre zelenú infraštruktúru a „Oznámenia
Komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu a sociálnemu výboru a
výboru regiónov“ z 6.5.2013: „Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného
kapitálu Európy“.
Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability a sietí ZI je
verejným záujmom, čoho predpokladom je začlenenie týchto ekologických sietí
do územnoplánovacích procesov.
Pre implementáciu spracovaných dokumentácií Územného systému ekologickej
stability (ÚSES) pri budovaní zelenej infraštruktúry a v integrovanom manažmente
krajiny (IMK) je nevyhnutné vytvoriť odborné zázemie tvorby ÚSES a zelenej
infraštruktúry a zabezpečiť prístup k týmto informáciám vrátane systematického
vytvárania priestorových informácií. Táto problematika nie je dlhodobo v SR
koncepčne zabezpečená.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

26

44.

43.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
7 000,-

Iné

schválený rozpočet

3 156,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

3 156,34

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
3 722,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

6 000,-

2 417,-

Forma výstupu:
- metodika hodnotenia žiadostí pre  programy POD a POD ZD: kontrola žiadostí, Správa o formálnej kontrole žiadostí, spracovanie podkladov pre rokovanie prac. skupiny a Rady Environmentálneho fondu;
- návrh zoznamu obcí/ MR pre Radu EF na schválenie, zverejnenie zoznamu na stránke www.obnovadediny.sk;
- usmernenie pre príjemcov dotácie z POD a POD ZD;
- web aplikácie na registráciu žiadostí;
- podklady pre hodnotenie žiadostí;
- grafické odpočty realizovaných dotácií, odovzdanie agendy na EF;
- spracovanie hodnotiacich tabuliek, zostavy – návrh na pridelenie dotácií, aktualizácia a doplnenie zmlúv podľa pokynov EF, príprava všetkých podkladov/ príloh na vyhotovenie zmlúv;

Program obnovy dediny
SERP Anotácia: POD predstavuje realizáciu environmentálnych opatrení trvalo OSŽPEVV
udržateľného rozvoja, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a uznesení Ing. Švec
vlády. POD je 15 rokov nástrojom environmentálnej politiky na lokálnej úrovni.
Sleduje uplatňovanie Miestnej agendy 21 a prispieva k zavádzaniu princípov
integrovaného manažmentu v území do praxe, s cieľom všestrannej obnovy
a rozvoja kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických a
ekologicko-environmentálnych oblastí pri zachovaní špecifík vidieckej krajiny,
identity a tradícií. Po prijatí Európskeho dohovoru o krajine je optimálne cez
vybudované štruktúry implementovať oblasť Dohovoru týkajúcu sa zvyšovania
povedomia o hodnote krajiny pre predmetnú cieľovú skupinu. Výkonným a
odborným garantom bola poverená SAŽP. Popri tradičnom grantovom programe
(POD) sa bude realizovať nový grantový program Zelená dedina (POD ZD).

2 416,75

Forma výstupu:
- tvorba návrhu koncepcie ochrany krajiny: pracovné rokovania na MŽP SR, podklady k vyhodnoteniu  plnenia opatrení Koncepcie ochrany prírody a krajiny, stanovisko k „Národnej stratégii regionálneho rozvoja“ pre MŽP SR, účasť na workshope
k príprave Koncepcie ochrany prírody a krajiny v B.Bystrici;
- prezentácie a prednášky: konferencia Enviro-i-forum: „Špecifické vlastnosti historických krajinných štruktúr v kultúrnej krajine, spôsoby mapovania a vyhodnotenia“, vedec. kolokvium „Banskoštiavnická kalvária – sedem rokov pamiatkovej
obnovy a perspektívy ďalšej revitalizácie“ v B. Štiavnici: „Kalvária v kontexte krajiny“, seminár „Príbeh krajiny Zlatej cesty“ v Dudinciach, prednáška „Krajinárske aspekty ovocných drevín“ na seminári TU Zvolen a SCHKO B. Karpaty,
odb.články: v Enviromagazíne „Cena SR za krajinu“, v zborníku zo seminára „Stĺp Marca Aurelia a Slovensko“, poster „EDOK – Podpoľanie“;
- organizácia konferencie Krajina–Človek–Kultúra 2014 – workshop k príprave zákona o krajine v B.B.;
- organizácia Info deň EDoK, príprava 3 prezentácií: „POD - Zelená dedina v tvorbe vidieckeho prostredia“, „Sprístupnenie krajiny pre ľudí – tematické trasy, náučné chodníky, cyklotrasy“,„Úvod: formy prístupov ku skvalitneniu krajiny v SR;
- Krajinárska štúdia k.ú. Novej Bane, Brehov a Rudna nad Hronom;
- účasť: konferencia “Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2014“ v Telči, ČR + prezentácia „Vplyv špecifických aspektov topofílie na kvalitu krajinného rázu“, seminár „People and Landscape III. European Landscape Convention in Practice“
v Lednici na Morave + prezentácia „Význam EDOK pre identifikáciu krajinných hodnôt a aktivizáciu/participáciu zúčastnených strán“, konferencia „Forum of the national selections for the Council of Europe Landscape Award” vo Wroclawi, PR +
prednáška o nominantovi na Cenu Rady Európy za krajinu 2012;
- konzultácie pre OcÚ Hronec a OcÚ Ľubietová;
- aplikácia a overovanie schválenej metodiky CHVK - príprava prednášok a prezentácií, spracovanie krajinárskej štúdie;
- organizácia 3. ročníka Ceny SR za krajinu – výber nominantov ceny,  hodnotiaca komisia, slávnostné vyhlásenie ceny, nominačný dokument laureáta na Cenu Rady Európy za krajinu, brožúra „Cena SR za krajinu“, propagácia;

Integrovaná starostlivosť o krajinu – implementácia Európskeho dohovoru SERP OSŽPEVV
o krajine
Anotácia: Úloha vyplýva z UV SR č. 201/2005 a návrhu podmienok pre Mgr. Bohálová
zabezpečenie implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku, ako
aj zo samotného dohovoru.
Cieľom je zabezpečiť implementáciu EDOK, trvalo podporovať ochranu,
manažment a plánovanie krajiny na národnej úrovni, vytvárať podmienky pre
integrovaný manažment krajiny, aktívne organizovať európsku spoluprácu v
oblasti implementácie dohovoru a napĺňať jednotlivé záväzky SR. Tieto ciele sú
napĺňané prostredníctvom čiastkových aktivít vyplývajúcich z jednotlivých úloh v
procese implementácie EDoK.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

27

51.

50.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
1 500,-

Iné

schválený rozpočet

108,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

107,59

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.
2 000,-

223,-

222,48

Forma výstupu:
- manažmentové plány 11 dolín na slovenskej strane: Prosiecka a Kvačianska, Zádieľska a Hájska, doliny Veľký Sokol, Sokolia dolina, Kyseľ, Piecky, Jánska dolina, Prielom Dunajca - Slovenská strana a Prielom Dunajca – Pieninský park narodowy a
dolina Koscieliska z Tatrzański Park narodowy v PR, manažmentové opatrenia boli  rozposlané na príslušné Správy NP;
- na podporu nominačného projektu v prihraničnom regióne SR - PR boli zrealizované 3 workshopy: v obci Blatnica a Prosiek a na Správe NP Spišská Nová Ves za účasti zástupcov obec. úradov, ŠOP SR, Lesy SR, Urbariátu a verejnosť. Prítomní boli
oboznámení s prírodnými hodnotami územia, pripravovaným projektom: aj s navrhovanými lokalitami zaradenými do projektu “Doliny mezozoika Západných Karpát” a dotknutým územím ich obcí, s mapovými  podkladmi, kde sú zakreslené
riešené územia projektu. Boli poskytnuté propagačné materiály;
- posterová prezentácia Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva SR - 12 Dolín mezozoika Západných Karpát na MŽP SR;

Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo SR
SERP Anotácia: Úlohou je dopracovanie nominačného projektu Doliny mezozoika OSŽPEVV
Západných Karpát a jeho predloženie na nomináciu na zápis do zoznamu Ing. Garčárová
Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Pred jeho predložením je potrebné vypracovať manažmentové plány preukazujúce
ochranu riešeného územia a stanovenie regulatívov využívania územia (požiadavka
MŽP SR).
Uvedená ochrana územia a jeho regulácia bude prostredníctvom vypracovaných
manažmentových plánov na 11 Dolín mezozoika ZK (manažmentové plány na
Blatnickú a Gaderskú dolinu vypracované v roku 2013).
V priebehu roku 2014 budú postupne spracované manažmentové plány na doliny
mezozoika ZK a to: Prosiecka a Kvačianska, Zádieľska a Hájska, doliny Veľký Sokol,
Sokolia dolina, Kyseľ, Piecky, Jánska dolina, Prielom Dunajca - Slovenská strana a
Prielom Dunajca - Pieninský park narodowy, dolina Koscieliska z Tatrzański Park
narodowy v PĽR.
Jedná sa o bilaterálny prihraničný projekt SR - PR, na úlohe participujú Poľskí
partneri z Tatrzański park narodowy a Pieninský park narodowy. Na podporu
nominačného projektu v prihraničnom regióne SR - PR budú zrealizované
propagačné aktivity, zamerané na oboznámenie obyvateľov regiónu s prírodnými
hodnotami územia.

Forma výstupu:
- účasť na zasadnutí prac. skupiny pre vypracovanie “Aktualizácie koncepcie geoparkov SR”, spracovanie vybraných kapitol, pripomienkovanie dokumentu. Materiál prešiel MPK, bol zaradený na rokovanie vlády SR 01.2015;
- po schválení Aktualizácie vo vláde SR  bude môcť byť vytvorená Národná sieť  predpoklad (01/2015);
- účasť na cezhraničnom projekte „Program partnerskej siete Novohrad – Nógrád geoparku“, práca v prac. skupinách;
- Geoparky – zaujímavá a perspektívna forma vidieckeho turizmu pre seminár Rekreácia a turizmus v krajine (SZKT Nitra);
- aktualizácia web stránok, články, fotogaléria, panel SAŽP a geoparky, newsletter EGN a GGN,  aktualizácia informácií o GGN a EGN;
- pracov. stretnutie na MsÚ v Brezne  organizovanom OZ Horehronská banská cesta s témou „Rozvojový projekt zjednotenia územia Horehronského podolia“ - Cesta zlatej Runy;
- prieskum NCH v geoparkoch, analýza Katalógu Náučné chodníky Slovenska, preklad častí knihy Signs, Trails and Wayside Exhibits, monitoring pridelených dotácií z POD 1998 - 2014 na budovanie NCH, zostavenie prehľadného dokumentu
o situácii NCH a odporúčania pre potenciálnych tvorcov NCH;

Podpora realizácie Koncepcie geoparkov SR a budovanie náučných chodníkov SERP OSŽPEVV
a náučných lokalít
Anotácia: Celkovým cieľom úlohy je podporiť rozvoj a budovanie geoparkov v SR na Ing. Cimermanová
základe uznesenia vlády SR v dvoch úrovniach: národnej (koordinácia národných
aktivít) a regionálnej (v rámci rozvoja existujúcich geoparkov – kategória A + B,
t. j. Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark, Novohrad – Nógrád
geopark). Podpora koordinácie riadenia rozvoja geoparkov, koncepčná činnosť,
podpora spolupráce, monitoringu, vytvárania odborného zázemia a prípravy
nástrojov pre udržateľnosť geoparkov SR, ako aj podpora budovania náučných
chodníkov a náučných lokalít v spolupráci s MŽP SR, ŠGÚDŠ, fungujúcimi
geoparkami. Na základe Správy o realizácii koncepcie geoparkov SR z roku 2012 sa
plánuje dokončenie aktualizácia tejto koncepcie, ako aj vytvorenie tzv. Národnej
siete geoparkov Slovenska, ktorá bude sieťovať jestvujúce geoparky a podporovať
a koordinovať vznik nových geoparkov.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

28

47.

46.

45.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
4 000,-

Iné

schválený rozpočet

498,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

497,92

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
21 344,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.
1 000,-

58,-

57,70

XII. 2014

Úloha je splnená.

2 000,-

212,-

212,47

1 149,-

Forma výstupu:
- špecifikácia IS ŽP miest; tvorba architektúry a technologických nástrojov IS ŽP miest;
databáza a získavanie dát pre oblasť mestská zeleň, prieskum – oslovené mestá o info z oblasti ŽP pre využitie IS, návrh Dizajn vizuálu IS;  dopracované základné databázové tabuľky pre oblasti: zelená infraštruktúra, voda, ovzdušie a klíma,
využitie pôdy, odpady, doprava;
- V. ročník konferencie: „Životné prostredie miest“   v Žiline;                                                                                                                                                                                                                                   
- návrh 2 variant súťaže: 1.  je inšpirovaný súťažou EU zelené mesto, 2. primárne pracuje s IS o mestskom životnom prostredí;

Životné prostredie miest
SERP Anotácia: Riešenie úlohy je zamerané na podporu Európskej politiky udržateľného OSŽPEVV
rozvoja miest, konkrétne implementáciu dôležitých strategických dokumentov, Ing. arch. Brzá
ktoré prijala EK v tomto roku: „7. EAP“, „Zelená infraštruktúra - Podpora
Európskeho prírodného kapitálu“ a „EU Stratégia adaptácie na zmenu klímy“ so
zameraním na strategické, propagačné a praktické aktivity. V rámci uvedených
dokumentov pokračovať na podkladoch k tvorbe informačného systému
zahájeného v roku 2013: životné prostredie miest, nadviazať na práce v roku 2013
a dopracovať zadanie pre informačný systém. Udržať prebiehajúcu spoluprácu s
mestskými samosprávami. Pripraviť metodiku k slovenskej súťaži Zelené mesto,
ktorá vychádza z európskej súťaže „Zelené mesto“ a bude inšpirujúcou pre mestá
v SR.

Forma výstupu:
- oslovenie vecne príslušných ministerstiev k súčinnosti pri príprave  správy, sústreďovanie podkladov od zainteresovaných organizácií a orgánov súčinných pri spracovaní návrhu Národnej správy, zapracovanie stanovísk od oslovených orgánov a
organizácií (celkom 19) do návrhu národnej správy UN Habitat III do jednotlivých kapitol a bodov odporúčanej štruktúry, identifikácia priorít, problémov a výziev pre novú mestskú agendu, analýza prípadových štúdií, dokumentov politík a akčné
plány zosúladenia podkladov k realizácii Agendy Habitat, spracovanie a odovzdanie návrhu Národnej správy UN Habitat III.;
- Deň otvorených dverí SAŽP a “Deň ŽP“ v Púchove – výstava HABITAT, Deň UN HABITATU - v SAŽP výstava s s propagáciou Svetového dňa miest a vo vestibule MŽP SR výstava formou plagátov, prezentácia úlohy miest na princípe trvalo udržateľného
mestského rozvoja;
- videoklip City changer - Mením mesto;

SERP UN HABITAT
Anotácia: Na 24. zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN ÚN  HABITAT - ktoré sa OSŽPEVV
konalo v apríli 2013 na tému „Udržateľný mestský rozvoj“ bola prijatá rezolúcia, Ing. Slámková
ktorá vyzýva krajiny zapojené do programu, aby vypracovali do septembra 2014
národnú správu o problematike  UN HABITATU.
Štruktúra národných správ bude pripravená na základe rezolúcie Správnej Rady
programom UN HABITAT z roku 2013. Zo spracovaných národných správ sa bude
vychádzať pri príprave Programu UN HABITAT III, ktorý OSN   predstaví v roku
2016.

Forma výstupu:
- príprava obce Malé Dvorníky do 13. ročníka súťaže o Európsku cenu obnovy dediny –  nominačný dokument, preklad do nemčiny, tlač a distribúcia, stratégia v súťaži, spolupráca pri zabezpečení hodnotenia európskou hodnotiacou komisiou,
aktívna účasť na hodnotení;  
- študijno-poznávacie cesty pre starostov obcí v rámci projektu Zelená samospráva – starostlivosť o mestské a vidiecke ŽP podporeného Environmentálnym fondom realizované v dňoch 1.-3.7. a
24.-26.9.;
- aktualizácia štatútu a prihlášky obce do SDR 2015 s prílohami, metodika hodnotenia obcí;
- brožúra SDR 2013, distribúcia, propagačné materiály;
- články na web stránkach a v printových médiách (Obecné noviny, Územná samospráva, rádio Janko Hraško,..), aktualizácia web stránky www.obnovadediny.sk; administrácia stránky SDR 2013 na Facebooku; ppt. prezentácie  odprezentované
na podujatiach (Žitková, ČR, 27.-28.2.2014, Brezno, 5.6.2014); tlačové správy o putovnej panelovej výstave;  

Súťaž Dedina roka 2013 a Škola obnovy dediny
SERP Anotácia: Súťaž Dedina roka (SDR) je súčasťou Programu obnovy dediny OSŽPEVV
(POD), vyplýva z členstva SR v ARGE. Pravidelným organizovaním národného Ing. Maková
kola SDR, t.j. od roku 2001 (organizuje sa dvojročne) sa monitoruje realizácia
environmentálnych opatrení TUR vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov,
ďalej tiež úspešnosť a účinnosť realizácie samotného POD. SDR je motiváciou pre
obce propagovať svoje úspechy navonok a získavať si priestor pre podnikateľské
a iné aktivity. Zapojením sa do Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny posúva SR
vnímanie obnovy dediny a rozvoja vidieka na európsku úroveň.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

29

49.

48.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
1 000,-

Iné

schválený rozpočet

746,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

XII. 2014

Úloha je splnená.

1 000,-

221,-

221,04

746,25

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- zostavenie prac. skupiny k tvorbe záverečnej etapy metod. pokynov, doriešenie metodologických otázok tvorby dokumentov RÚSES, príprava workshopu k metodologickým otázkam tvorby dokumentov RÚSES v r.2015;
- analýza 22 dokumentov RÚSES spracovaných počas riešenia projektu „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“, rozbor odb. posudkov k spracovaným dokumentom, spracovanie
prehľadu pripomienok, definovanie rozdielnych interpretácií jednotlivých dokumentov, prehodnotenie metodických pokynov, analýza posudku k metodickým pokynom, kritériá vyčleňovania prvkov RÚSES v SR v r. 1992–2009, tvorba kapitol
návrhovej časti met. pokynov, identifikácia kritérií pre návrh prvkov,  aktualizácia prehľadu vstupných dát pre spracovanie RÚSES, výsledný návrh zaslaný pracovnej skupine;
- účasť na seminári „ÚSES - Zelená páteř krajiny“ v Brne;
- analýza sledovaných prvkov a javov interpretovaných v mapových výstupoch dokumentov RÚSES v zmysle metodiky a porovnanie tejto štruktúry geopriestorových informácií (vrstvy GIS) s katalógom objektov rezortu ŽP,
spracovanie návrhu interpretácie priestorových údajov v mapových výstupoch;  

Aktualizácia metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES
SERP Anotácia: Dokument RÚSES je v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody OSŽPEVV
a krajiny dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (§ 54). Obsah dokumentu Ing. Sklenárová
RÚSES definuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
492/2006 Z.Z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MInisterstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.Z. o
ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov (príloha č. 23).
Metodické pokyny na vypracovanie aktualizovaných RÚSES (SAŽP,2009) boli
spracované v úvodnej fáze riešenia projektu „Podpora ochrany lokalít NATURA
2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“.
Na základe získaných poznatkov z riešenia 22 dokumentácií RÚSES počas riešenia
projektu v období 2009-2013 je potrebné metodologické prístupy prehodnotiť,
aktualizovať, vrátane zapracovania nových legislatívnych usmernení a návrhu
interpretácie priestorových údajov v mapových výstupoch. Nevyhnutným
predpokladom nového návrhu metodických pokynov je iniciácia odbornej diskusie
formou workshopu.
Nové spracované metodické pokyny budú tvoriť metodologické východisko
pre dokončenie procesu aktualizácie dokumentov RÚSES v SR, čo predpokladá
spracovanie aktualizácie zostávajúcich 41 dokumentov RÚSES.

Forma výstupu:
- spracovanie údajov do evidenčných listov a vytváranie databázy;
- súbor evidenčných listov degradovaných ekosystémov: Identifikačné údaje, popis stavu a limitov; Kategorizácia; Vymedzenie lokality na mape KN; Vymedzenie lokality na ortofoto; Fotodokumentácia;
- spracované polygónové vrstvy lokalít degradovaných ekosystémov miest Banská Bystrica a Trenčín na podklade katastrálnych máp, využité pre problémové výkresy obidvoch miest;
- grafický výstup - problémový výkres degrad. ekosystémov pre obe mestá, pre potreby workshopov;
- na web stránke zverejnená informácia o mapovaní degrad. ekosystémov, v rámci DOD na SAŽP bola beseda na tému “Degradované ekosystémy v mestskom ŽP”;
- 2 workshopy, v B. Bystrici a v Trenčíne;
- konferencia o mestskom ŽP, odprezentované degradované ekosystémy miest Trenčín a Banská Bystrica;
- info leták;

SERP Degradované ekosystémy v urbanizovanej krajine a v širšom okolí
Anotácia: Systematická inventarizácia degradovaných ekosystémov v krajských OSŽPEVV
mestách a návrh systému Národnej evidencie degradovaných ekosystémov Ing. Hajniková
(brownfieldov). Projekt nadväzuje na riešené pilotné územie v r.2012 a na
spracovanú Metodickú príručku na identifikáciu degradovaných ekosystémov v
urbanizovanej krajine.
Na základe spracovanej metodiky sa navrhuje identifikácia a inventarizácia
degradovaných ekosystémov v dvoch krajských mestách (Banská Bystrica a
Trenčín).
Získané údaje sa budú zhromažďovať v základnej inventarizačnej databáze.
Na podklade získaných údajov sa vyhotoví grafická analýza degradovaných
ekosystémov vo forme problémového výkresu územia.
Získané údaje a ich rozbor budú slúžiť ako podklady pre spracovanie Národnej
stratégie regenerácie degradovaných ekosystémov v mestskom životnom
prostredí.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

30

53.

52.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
2 000,-

Iné

schválený rozpočet

608,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

608,15

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

2 000,-

1 787,-

1 787,20

Forma výstupu:
- oslovenie OÚ, odb. starostlivosti o ŽP - zahájenie prerokovania R-ÚSES.Bol odprezentovaný R-ÚSES Čadca pre pracovníkov OÚ Čadca. Pracovná porada za účasti MŽP SR (SOPaTK) k metod. upresneniu pre prerokovanie R-ÚSES a na MŽP SR
zaslaný návrh Metodického usmernenia k prerokovaniu, uloženiu a sprístupneniu dokumentácie R-ÚSES. V II.polroku boli 22 OÚ, OSŽP odstúpené dokumentácie RÚSES príslušných okresov na prerokovanie a zverejnené na webovom sídle
SAŽP a príslušného okresu k nahliadnutiu. V 09.-12.2014 boli prerokované jednotlivé dokumentácie RÚSES-ov. SAŽP zapracovala vznesené pripomienky do textových a grafických častí. Dopracované dokumentácie boli zaslané na príslušné okr.
úrady;

R-ÚSES nástroj ochrany prírody a krajiny
SERP Anotácia: V rokoch 2009 až 2013 v rámci Operačného programu Životné OSŽPEVV
prostredie bolo vypracovaných 22 R-ÚSESOV okresov SR (okres Martin, Turčianske Ing. Slámková
Teplice, Čadca, Ilava, Trenčín, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Žiar nad
Hronom, Zvolen, Detva, Spišská Nová Ves, Poprad, Svidník, Stropkov, Michalovce,
Poprad, Sobrabce, Trebišov, Prešov, Levoča, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš),
ktoré je potrebné uviesť do praxe. Predmetnú dokumentáciu je potrebné
legislatívne zabezpečiť a to prerokovacím procesom so štátnou a verejnou
správou, vyhodnotením pripomienok a následným zapracovaním pripomienok do
dokumentácie a predložiť na schválenie príslušným úradom životného prostredia
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení.  
Procesom prerokovania a schvaľovania spracovaných 22 R-ÚSES okresov SR budú
uvedené do praxe, následne budú slúžiť ako podklad pre spracovanie ďalších
strategických dokumentov v území a k zabezpečeniu rozhodovacieho procesu.
Schvaľovacím procesom bude zahájená udržateľnosť projektu.

Forma výstupu:
- hodnotenie potenciálu SR a výber lokalít s výskytom HKŠ viazaných na baníctvo v SR, na základe výskytu starých banských diel s ohľadom na kritériá značky ED; spracované textovo-grafické správy “Rudné oblasti Novobanského a Rudniansko –
Brežského ložiska” a “Geologicky významné lokality Novej Bane, Brehov a Rudna nad Hronom; spracovaný model podzemných banských prác v banskom poli Rainer a dotvorený jeho blokdiagram s cieľom zriadenia skanzenu;
- spracovaná krajinársko-montanistická štúdia Novej Bane vychádzala z excerpcie archívnych montanistických podkladov a podkladov ŠGÚDŠ, z podrobného mapovania týchto lokalít a objektov. Súčasťou je i definovanie kontextu vzťahov v krajine,
výskytu historických krajinných štruktúr, histórie baníctva v Novej Bani, Brehoch a Rudne nad Hronom, hodnotenie krajinného rázu a návrhy na zhodnocovanie krajiny. Pri spracovaní štúdie sa uplatňovala „Metodika identifikácie a hodnotenia
charakteristického vzhľadu krajiny“ (SAŽP, 2010), výstupom sú mapové podklady, 3D modely, geopriestorové údaje z terénneho prieskumu (vrstvy GIS), fotodokumentácia;
- pri zhodnocovaní špecifickej krajiny a baníckeho dedičstva Ľubietovej sa nadviazala spolupráca s OcÚ Ľubietová a OZ Libetha. Aktivity: prezentácia a prednáška „Montanistická štúdia Ľubietovej“ na konferencii „Banícke a hutnícke tradície
Slovenského Stredohoria a Rudohoria” v Ľubietovej prezentácia a prednáška “Cyklotrasa Čierny Balog – Ľubietová” na seminári „Umelecké dielo v krajine” v Ľubietovej;
- prac. rokovanie na Pamiatkovom úrade SR v Bratislave - prezentácia prístupov k hodnoteniu krajiny SR pre značku „Európske dedičstvo“ i spracované štúdie: krajinárska štúdia Podpoľania, krajinársko-montanistická štúdia Ľubietovej a Novej Bane;
účasť: konferencia “Banícke a hutnícke tradície Slovenského Stredohoria a Rudohoria” v Ľubietovej, seminár k problematike banskej krajiny, protitureckých opevnení a signalizačného systému, pracovno-koordinačné stretnutie s OcÚ Ľubietová
a UMB BB k povrchovému a podpovrchovému 3D mapovaniu banského ložiska Rainer s cieľom zriadenia skanzenu, výstava „Historické baníctvo v Poľských Tatrách a v Slovenskom Rudohorí – Ľubietová“ v Krakowe;
- účasť: konferencia Aktuální otázky ochrany krajinného rázu 2014“ s podtitulom: „Osobitost kulturní krajiny nástroje a procesy ochrany“ v Telči, ČR s prezentáciou „Vplyv špecifických aspektov topofílie na kvalitu krajinného rázu“, seminár „People
and Landscape III. European Landscape Convention in Practice“ v Lednici na Morave s prezentáciou „Význam Európskeho dohovoru o krajine pre identifikáciu krajinných hodnôt a aktivizáciu/participáciu zúčastnených strán“, konferencia „Forum
of the national selections for the Council of Europe Landscape Award” vo Wroclawi, PR s prezentáciou a prednáškou o nominantovi na Cenu Rady Európy za krajinu 2012;
- konzultácie k identifikácii charakteristického vzhľadu krajiny a hodnôt krajiny pre OcÚ Hronec, k zhodnocovaniu krajiny pre CR pre Čiernohronskú železnicu, k identifikácii možností zhodnocovania a sprístupňovania hodnôt krajiny - interpretácia
významných, zabudnutých reliktov banskej krajiny pre OcÚ Ľubietová;
- aplikácia a overovanie schválenej metodiky CHVK formou aplikovaného výskumu a získavanie originálnych výsledkov pre napĺňanie výstupov ďalších aktivít - príprava prezentácií, spracovanie krajinárskej štúdie;

SERP Európske dedičstvo
Anotácia: SR ako členovi EÚ vyplýva spoluzodpovednosť za ochranu rozmanitosti OSŽPEVV
európskych krajín ako hodnôt spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva. Ing. Pachinger
Značka „Európske dedičstvo“ je nástrojom, ktorý umožňuje zhodnocovať krajinu
a zviditeľniť jej hodnoty nielen v SR, ale aj v Európe či svete. Nevyhnutným
predpokladom je definovanie hodnotovo-významových vlastností slovenskej
krajiny z komplexného pohľadu, jej špecifík z európskeho kontextu a posúdenie
dôslednosti ochrany charakteru krajiny. Úloha má úzky súvis s Programovým
vyhlásením vlády SR na roky 2012-2016 v časti Trvalo udržateľný hospodársky
rozvoj, kde k deklarovaným zameraniam vlády SR patrí ochrana prírodného a
kultúrneho dedičstva, a to vo väzbe na záväzok vlády navrhnúť nový systém
starostlivosti o krajinu.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

31

55.

54.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Termín
splnenia
úlohy
Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia

2 183,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
888,-

št. rozpočtu
zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

887,89

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
79 397,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

2 000,-

1 008,-

59 501,-

1 008,23

59 501,41

66 517,-

Forma výstupu:
- vzdelávanie sa realizuje v zmysle Národného akčného plánu v oblasti zeleného verejného obstarávania schváleného vládou SR. Bol spracovaný Plán odborných seminárov k problematike GPP na rok 2014 (8 seminárov v jednot. krajských mestách).
V 1. polroku sa zrealizovali 4 odb. semináre v BA, PO, KE a ZA kraji. V 2. polroku sa uskutočnili len 3 semináre. Z dôvodu malého počtu prihlásených účastníkov sa seminár v TN kraji zrušil.  Celkovo sa seminárov zúčastnilo 247 zamestnancov miest,
obcí, ústredných orgánov ŠS, ktorí pôsobia v oblasti ver. obstarávania;

Vzdelávanie k problematike zeleného verejného obstarávania
SERP Anotácia: Realizáciou vzdelávacích aktivít k problematike zeleného verejného OSŽPEVV
obstarávania prispieť k zvýšeniu zainteresovanosti a povedomia v oblasti tohto Mgr. Bobková
dobrovoľného nástroja environmentálnej politiky u predstaviteľov ÚOŠS a im
podriadených organizácií a tiež zamestnancov miest a obcí v SR.

40 000,-

VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia

Forma výstupu:
- východiská stratégie horských oblastí na medzinárodnej a národnej úrovni; návrh kritérií vymedzenia horských oblastí SR – variantné riešenia, vr. mapových výstupov; 3 varianty kritérií definovania horských oblastí vrátane popisného textu
a mapových výstupov, zostavená štruktúra analytickej časti stratégie; zhodnotenie identifikovaných horských oblastí SR;
- zoznam stakeholderov – s rozhodovacou právomocou (stav slabých stránok a ohrození horských oblastí na Slovensku), aktívne pôsobiacich v horských územiach;
- rámcová strategickej časti TUR a EVZ horských oblastí SR (ciele a priority do 2020) – harmonogram na r. 2015;
- pripomienkové konanie prac. verzie strategickej časti TUR a EVZ horských oblastí SR;
- aktívna účasť v pracovnej skupine Eurmontany (SEE part) –  pokračovanie ukončeného projektu Green Mountain;
- informácií z dostupných zdrojov smerom k identifikovaným stakeholderom a cieľovým skupinám;

Stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj (TUR) a efektívne využívanie zdrojov (EVZ) SERP OSŽPEVV
horských oblastí Slovenska
Anotácia: Stratégia TUR a EVZ horských oblasti na Slovensku komplexne zastreší Ing. Vačoková
problematiku horských oblastí na Slovensku. Analýzy a rámcová strategická časť
(PHÚ 2014) budú predpokladom pre spracovanie stratégie TUR a EVZ horských
oblastí na Slovensku (PHÚ 2015) s opatreniami a konkrétnymi návrhmi riešenia
situácie na Slovensku. Vytvorenie pracovnej skupiny zo zástupcov tvorcov
rozhodnutí na národnej úrovni (ministerstvá), ale aj prostredníctvom aktívne
pôsobiacich odborných organizácií a združení (národná a regionálna úroveň) v
danej problematike, zabezpečí objektívny pohľad a reálne navrhnuté možnosti
riešenia nepriaznivého súčasného stavu.
Navrhovaná úloha je dlhodobá. Prvotnými úlohami SAŽP pre rok 2014 v
navrhovanom procese je spracovať kvalitné analytické podklady pre pripravovanú
pracovnú skupinu a začať rokovania s cieľom zostavenia rámcovej strategickej časti
TUR a EVZ horských oblastí, ktorá bude v roku 2015 prepracovaná na konkrétne
priority, opatrenia až aktivity. Z dlhodobého hľadiska je cieľom úlohy vhodnými
nástrojmi zabezpečiť efektívnu podporu horským oblastiam a tým skvalitniť a
zlepšiť život obyvateľstva v danom území.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

32

58.

57.

56.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
5 500,-

Iné

schválený rozpočet

9 337,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

9 337,16

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
12 271,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.
10 000,-

6 595,-

6 594,73

XII. 2014

Úloha je splnená.

9 500,-

4 139,-

4 138,87

Forma výstupu:
- prihlášky účastníkov na metodické dni si viedli organizácie spolupracujúce v jednotlivých mestách; prihlášky na KV Ekologická stopa pre MŠ a prihlášky na KV Ekologická stopa pre ZŠ a SŠ; prihlášky na Festival ŠIŠKA sú na základe on-line registrácie
uložené na siska.sazp.sk;
- prezenčné listiny účastníkov z 10 metodických dní a účastníkov KV Ekologická stopa podľa vzdelávacích a skúšobných dní;
- pozvánky, programy 10 metodických dní, program a inštrukcie pre účastníkov KV Ekologická stopa;
- ppt prezentácie  pre metodické dni a lektorov KV Ekologická stopa a záverečné prezentácie účastníkov vzdelávania KV; prezentácie lektorov z festiv. ŠIŠKA sú súčasťou elektronickej dokumentácie úlohy;
- fotodokumentácia z metodických dní ako aj z KV Ekologická stopa podľa  jednotlivých vzdelávacích a skúšobných dní; fotodokumentácia z Festivalu ŠIŠKA;

Vzdelávanie koordinátorov environmentálnej výchovy
SERP Anotácia: Fórum environmentálnej výchovy (FEV)
OSŽPEVV
- 2-dňové podujatie zamerané na výmenu informácií a skúseností v oblasti RNDr. Šimonovičová
environmentálnej výchovy – stav a smerovanie environmentálnej výchovy na
Slovensku a v zahraničí, aktuálna ponuka výučbových programov, projektov,
súťaží a aktivít pre školy a širokú verejnosť;
- Metodické dni (MD);
- 1-dňové dni zamerané na predstavenie metodiky aktuálnych programov a súťaží
SAŽP pre školy;
- kontinuálne vzdelávanie (KV);
- - akreditované kontinuálne vzdelávanie pedagógov v oblasti TUR;

Forma výstupu:
- na základe prihlášok bol spracovaný Plán odbornej prípravy na získanie OKP zamestnancov ŠS starostlivosti o ŽP. V 1. polroku sa zrealizovala odborná príprava na úsekoch ochrana prírody a krajiny a ochrana ovzdušia. V 2. polroku sa uskutočnili
2 odborné prípravy na úsekoch: ochrana vôd a nakladanie s vodami, biologická bezpečnosť, IPKZ, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia a ochrana prírody a krajiny a 1 odb. príprava na úsekoch: odpadové hospodárstvo, ochrana vôd
a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie a rybárstvo. Celkove absolvovalo odbornú prípravu 182 zamestnancov št. správy, starostlivosti o životné prostredie;     

Odborná príprava na získanie Osobitných kvalifikačných predpokladov v SERP zmysle vyhlášky MŽP SR č.462/2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o OSŽPEVV
osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku Mgr. Bobková
starostlivosti o životné prostredie
Anotácia: Kompletné organizačné, administratívne a tematické zabezpečenie
odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov
zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie.

Forma výstupu:
- propozície súťaží vyhlásených v školskom roku 2013/2014 (Zelený svet, Hodina s Ekostopou, Oči na stopkách, ProEnviro, EnvirOtázniky, Recykláčik; Úsmev pre strom, Hypericum, Múdra príroda); funkčné web stránky školských programov: www.
ekostopa.sk, www.snaturou2000.sk, www.enviroza.sk, www.beagleproject.org; prezentácie školských súťaží a programov SAŽP na rôznych podujatiach, konferenciách;       
- tlačové správy, banery a aktuality vystavené na portáloch www.sazp.sk, www.enviroportal.sk, www.ekostopa.sk, www.snaturou2000.sk, www.envirotazniky.sk;

Environmentálna výchova podľa opatrení na realizáciu vládnej SERP Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania a príprava rezortnej OSŽPEVV
Ing. Švec
Koncepcie EVV
Anotácia: SAŽP bola poverená realizáciou úloh environmentálnej výchovy a
vzdelávania podľa Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania schválenej
vládou SR 25. novembra 1997 nadväzne na Stratégiu štátnej environmentálnej
politiky a Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (dokumenty schválené
NR SR a vládou SR). Úloha nadväzuje aj na Stratégiu vzdelávania k trvalo
udržateľnému rozvoju, ktorú v roku 2005 vo Vilnjuse podpísali minister životného
prostredia a minister školstva. V rokoch 2011 – 2015 má SR zabezpečiť realizáciu
odborných programov a projektov na jej implementáciu.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

33

60.

59.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

VI.2014

Termín
splnenia
úlohy
Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia

2 000,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
8 782,-

št. rozpočtu
zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

8 782,15

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

9 000,-

Forma výstupu:
- plán marketingu a komunikácie SAŽP spracovaný na základe požiadaviek OK MŽP SR a vedenia SAŽP a vystavený na intranete SAŽP;
- koordinácia komunikačných výstupov jednotlivých úloh a projektov v rámci SAŽP;
- komplexné TOZ odborných a osvetových podujatí SAŽP a rezortu MŽP SR (semináre, workshopy, ...). Zrealizovaných 6 podujatí SAŽP pre verejnosť:
Svetový deň vody Svetový deň lesov, Svetový deň Zeme, Svetový deň ŽP, Európsky týždeň mobility, Stredoeurópsky deň stromov;
- spracované textové a grafické výstupy - postery, letáky, programové listy, ... tlačové správy na web stránke SAŽP, MŽP SR a v médiách;
- pracovné stretnutia so zástupcami rezortu k napĺňaniu vízie o “SAŽP ako nosnej komunikačnej organizácii rezortu”;
- knižničné služby: výpožičky odbornej literatúry a temat. filmov, faktografické a bibliografické informácie,
databáza filmov a aktualizácia Kroniky SAŽP. Celkový počet publikácií - 9244 ks, časopisov - 4500 ks, filmov - 1257. Počet výpožičiek – 1640;

Osvetovo-propagačné podujatia a aktivity, mediálne a informačné kampane pre OKO
verejnosť
Mgr. Jančová
Anotácia: Úloha sa zameria na zvyšovanie environmentálneho povedomia
verejnosti, záujmu verejnosti o ochranu a tvorbu ŽP. Prostredníctvom využívania
marketingových a komunikačných nástrojov je verejnosť informovaná o poslaní,
cieľoch a činnostiach MŽP SR, SAŽP a ostatných rezortných inštitúcií a prehlbuje
sa spolupráca medzi rezortnými inštitúciami pri rozvoji environmentálneho
vzdelávania, osvety a propagácie.
V súčasnosti nie je realizovaná cielená marketingová a komunikačná stratégia
zameraná na environmentálnu osvetu verejnosti. Cieľom úlohy je skoordinovať
osvetové, propagačné a PR aktivity a tiež komunikačné výstupy jednotlivých úloh
a projektov v rámci SAŽP a v rezorte MŽP SR.

12 853,-

12 853,45

36 256,-

Forma výstupu:
- slávnostný filmový večer pre verejnosť pri príležitosti 20. výr. festivalu;
- 2 predfestivalové prehliadky filmov - v rámci Svetového dňa vody a Dní stromu; 13 pofestivalových prehliadok filmov a výstavy víťazných prác súťaže Zelený svet v mestách: Kremnica, Košice, Trnava, Komárno, Prešov, Poltár, Brezno, Nitra,
Bratislava, Púchov, Skalica, Nitra, Zvolen;
- katalóg filmov bol vydaný a distribuovaný;
- propagácia v médiách: gen. mediálny partner RTVS (Rádiá Lumen, Regina, Slovensko, STV, TV Hronka a TA3); portály: bb-online.sk, bystricoviny.sk, http:// student.dnes24.sk/, sprievodca Kam do mesta, časopis Cestovateľ, mesačník Radničné
noviny, priestorová propagácia: ideové a programové letáky, programové a ideové plagáty do škôl a inštitúcií v meste; vlajky s logom festivalu a SAŽP v BB, slavobrána a reklamné vlajky pri vstupe do Múzea SNP; veľkoplošné bannery; infostánok,  
tlačové správy (envirofilm.sk);
- 19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet - téma: M(i)esto pre ľudí; počet: 4385; pofestivalové výstavy víťazných prác;
- filmy a dokumenty uložené v Knižnici SAŽP, doplnené na www.enviroportal.sk a odporučené pre env. výchovu;
- festival bol komplexne zabezpečený v zmysle programovej štruktúry. V B. Bystrici prebehlo premietanie súťažných filmov (zo 149 filmov z 37 krajín bolo prezentovaných 54 titulov), pre odbornú verejnosť boli uskutočnené konferencie, semináre,
workshopy, pre deti a školskú mládež boli pripravené nesúťažné prehliadky filmov, enviroaktivity, súťaže a tvorivé dielne. Medz. aktivity: pracovné stretnutie členov Ecomove International, Viedeň; účasť členov Ecomove na panelovej diskusii
Vplyv médií a dokumentárnej tvorby na formovanie postojov verejnosti k ochrane ŽP v rámci  Envirofilmu; pracovné stretnutie k pripravovanému spoločnému projektu. Prehliadka filmov z Envirofilmu na medzinár.ekol. festivale TSTTT v Uh.
Hradišti, ČR;

20. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2014
OKO
Anotácia: Festival je nekomerčnou prehliadkou filmov o životnom prostredí, Mgr. Jančová
ktorá prebieha vo festivalových mestách počas celého roka. Je deklarovaný MŽP
SR ako najväčšie osvetové podujatie rezortu určené širokej odbornej a laickej
verejnosti. Súbežne s festivalom sa koná medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti
detí a mládeže Zelený svet. Dôležitým benefitom festivalu pre rezort životného
prostredia sú filmy vo videotéke SAŽP využívané celoročne pre environmentálnu
výchovu a stávajú sa pravidelne súčasťou celoslovenských konferencií s enviro
tematikou.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

34

62.

61.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
2 000,-

Iné

schválený rozpočet

16 787,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

XII. 2014

Úloha je splnená.

3 000,-

17 470,-

2 934,-

22 995,-

2 934,-

22 994,43

16 786,82

rozpočtu

Výdavky št.

Iné

200 000,-

17 990,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

Forma výstupu:
- pripomienkovaný materiál Biodiversity policy response indicators, týkajúci sa vývoja indikátorov pre hodnotenie bilancie dusíka v ŽP. Vypracovanie dotazníkov OECD Reference data for environmental indicators - Annual Quality Assurance 2014,
OECD Questionnaire on groundwater use in agriculture, OECD Questionnaire o implementácii Recommendation of the Council on Resource Productivity;
- spracovaná Správa o stave vývoja v oblasti reportingu, indikátorov a poskytovania informácií o ŽP v SR v roku 2013;
- účasť na OECD - Expert Workshop on Economy-wide Nitrogen Balances and Indicators, na 2 zasadnutiach  Join Working Party on Agriculture and Environment a na zasadnutí Working Party on Environmental Information;

Zabezpečenie plnenia vybraných povinností SR, vyplývajúcich z členstva SERP - OAHŽPES
Ing. Lieskovská
v OECD
Anotácia: Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo Working Party
on Environmental Information (WPEI) a v Join Working Party on Agriculture
and Environment (JWPAE). Koordinácia poskytovania informácií za SR za oblasť
životného prostredia v zmysle požiadaviek OECD.

VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov

Forma výstupu:
- 6 riadnych čísiel v náklade 1000 ks/ číslo. Enviromagazín je prístupný aj na stránke: www. enviromagazin.sk;
č.1: téma - 20. ročník medzinár. festivalu filmov o ŽP Envirofilm;
č.2: téma – problematika klimatických zmien a ich dôsledkov, Stratégia adaptácie Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy;
č.3: téma – medzinárodná spolupráca (globálny pohľad na fungovanie medzinár. inštitúcií a naša úloha v medzinár. env. štruktúrach, priority vyplývajúce z členstva SR v EU, OSN, ...);
č.4: téma – biodiverzita (ciele a vízie Stratégie EU do roku 2020, stretnutie zástupcov členských krajín Dohovoru o biologickej diverzite, MVO, pôvodných obyvateľov i zástupcov súkr. sektora v Juž. Kórei);
č.5: téma – príprava a zameranie OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020;
č.6: téma – env. výchova a vzdelávanie;  

Odborno-náučný časopis ENVIROMAGAZÍN, 19. ročník – príprava, výroba, OKO
Ing. Kučerová
tlač, distribúcia, elektronické spracovanie
Anotácia: Enviromagazín je jediné odborno-náučné periodikum o životnom
prostredí na Slovensku. Od roku 1996 ho vydáva SAŽP z poverenia MŽP SR, ktoré
tým plní Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania, schválenú uznesením
vlády SR č.846/1997. Časopis už 18 rokov zabezpečuje mediálne potreby rezortu
životného prostredia, prispieva k propagácii aktivít a prác pri ochrane a tvorbe
životného prostredia v SR i zahraničí.
Dôraz sa kladie na šírenie objektívnych informácií o štátnej environmentálnej
politike vlády SR a Ministerstva životného prostredia SR, sprístupňovanie
najnovších poznatkov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a propagáciu
environmentálnych aktivít v prospech trvalej udržateľnosti SR, EÚ a ostatného
sveta širokej odbornej a laickej verejnosti s dôrazom na mládež.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

35

64.

63.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
2 870,-

Iné

schválený rozpočet

1 355,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

1 354,71

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
200 000,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

2 600,-

266,-

266,22

Forma výstupu:
- do databázy právnych predpisov bolo zaradených 110 nových predpisov za podkapitolu 15.10. Životné prostredie, 5 nových analýz reportingových požiadaviek a ostatné analýzy aktualizované podľa potreby, zoznam reportingových
požiadaviek na rok 2015 je prístupný na \\titan\Reporting_EU\Reporting_ poziadavky\2015;
- 2 koordinačné prac. stretnutia: za oblasť Ovzdušie a Odpady; 1 prac. stretnutie riešiteľského kolektívu v oblasti Ovzdušie: k zabezpečeniu reportingovej povinnosti podľa čl. 11 smernice 1999/13/ES o obmedzení prchavých organických zlúčenín
unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach;
- EK bolo predložených 45 správ, z toho: 23 v podkapitole ovzdušie, 9 v podkapitole odpady a 1 správu vypracoval a EK predložil ŠÚ SR, 6 v podkapitole voda, 2 v podkapitole chem. látky, 1 v podkapitole šírenie informácií, 1 v podkapitole hluk;
analýza súčasného stavu;
- spracovaný a pripomienkovaný zoznam veľkých spaľovacích zariadení so správne vymedzenými zariadeniami;
- 3 príklady postupu pri vymedzovaní veľkých spaľovacích zariadení;

Zabezpečenie koordinácie plnenia reportingových povinností vyplývajúcich z SERP – OAHŽPES
Ing. Novikmecová
členstva SR v EÚ
Anotácia: Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie
reportingových povinností voči Európskej komisii vyplývajúcich z platných právnych
predpisov Európskej únie relevantných pre oblasť životného prostredia. SAŽP je
poverená MŽP SR koordináciou prác na zabezpečení týchto povinností. Súčasťou
úlohy je koordinácia spracovania čiastkových úloh príslušnými zodpovednými
organizáciami, podľa potreby spracovávanie podkladov pre finálne výstupy,
úprava a kontrola finálnych výstupov, predkladanie správ Európskej komisii a
evidencia predložených správ.

Forma výstupu:
- k 31.12.2014 bolo z Officional Journal EÚ zaevidovaných 12 právnych predpisov v problematike vôd, 1 predpis upravoval existujúcu reportingovú povinnosť;
- k 2 predpisom boli aktualizované analýzy reportingových povinností. Aktualizovaný bol zoznam reportingových povinností na r. 2015 a 1. polrok 2016. Databáza reportingových povinností je prístupná na \\titan\eporting_EU ;
- prac. stretnutie Reporting Emisie UWWTD/EEA; k správe k dusičnanovej smernici (Správa NiD 2012); koordinačné stretnutie Reporting Voda 2015/2016;
- situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenskych kalov v SR za r. 2011 a 2012; mapy povodňového ohrozenia a rizika; dotazník v zmysle čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení kom. odpad. vôd – UWWTD
Questionnaire 2013; Správa SR o kvalite vôd a zoznam vôd určených na kúpanie; Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd;  
správy sú dostupné na \\titan\Reporting_EU;  
- elektronická evidencia správ predložených SR EK;
- pripomienkované, resp. vypracované boli materiály: návrh novely vyhl. č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňové škody;
vyplnenie dotazníka k SIIF; návrh Európskeho súhrnného hodnotenia správ členských štátov o predbežnom hodnotení povodňového rizika a identifikácií oblastí s potenciálnym významným povodňovým rizikom;
- vyhodnotenie údajov a informácií o predbežnom hodnotení povodňového rizika a identifikácií oblastí s potenciálnym významným povodňovým rizikom odreportovaných SR;
guidance pre reportovanie plánov manažmentu povodí podľa RSV v r. 2016; návrh novely zákona o povodniach; podklady do národnej metodiky Vodné účty za časť Reporting;
- 13x prac. stretnutia na národ. úrovni, 1x prac. stretnutie pri EK (WG DIS, Brusel), 1x workshop pri EEA (EIONET Freshwater workshop, Kodaň);

Zabezpečenie plnenia reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych SERP - OAHŽPES
predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky ochrany vôd a vodného hospodárstva Ing. Grófová
Anotácia: Jednou z povinností SR, ako člena Európskej únie, je plnenie
reportingových povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ v oblasti VODA.
Úlohou SAŽP v tomto procese je zostavovať a aktualizovať zoznam reportingových
povinností SR, evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické
pokyny EK pre spracovávanie správ, koordinovať spracovanie správ medzi
príslušnými rezortnými aj mimorezortnými organizáciami, podľa potreby
spracovávať, upravovať a finalizovať podklady a výstupy, predkladať správy
Európskej komisii a viesť evidenciu týchto správ.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

36

66.

65.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
9 000,-

Iné

schválený rozpočet

18 440,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)
Výdavky

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

18 439,50

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

3 000,-

3 000,-

1,-

1,-

1,10

1,10

Forma výstupu:
- koordinácia a výkon poradenskej a expertíznej činnosti SAŽP pre ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, iné odborné organizácie, vedecké inštitúcie, vysoké školy a ostatné subjekty v oblasti komplexnej
starostlivosti o životné prostredie, starostlivosti o krajinu a projektovej činnosti, poradenské a konzultačné služby najmä pre OÚ – OSŽP a SIŽP najmä v oblastiach EIA, PZPH, EŠ, EZ, IPKZ;
- odborné stanoviská pre reformu ESO, operatívne stanoviská pre sekcie a odbory MŽP SR, najmä k zákonu č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k interpeláciam poslancov NR SR, príprave
novej legislatívy, nových operačných programov pre obdobie 2014-2020. Smerom k samospráve šlo najmä o poradenstvo v oblasti získavania finančných zdrojov a výkonu prenesených kompetencií v oblasti starostlivosti o ŽP;

Poradenské a expertízne služby pre orgány miestnej štátnej správy, samosprávy SERP
a verejnosti
Ing. Lakanda
Anotácia: Úloha je zameraná na koordináciu a výkon poradenskej a expertíznej
činnosti Slovenskej agentúry životného prostredia pre ústredné orgány štátnej
správy, orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, iné odborné organizácie,
vedecké inštitúcie, vysoké školy a ostatné subjekty v oblasti komplexnej
starostlivosti o životné prostredie, starostlivosti o krajinu a projektovej činnosti.

VIII. Poradenské a expertízne služby

Forma výstupu:
- účasť na 3 MB mítingoch a 2 MB seminároch, konané pri MB mítingoch; SOER 2015 seminár v Záhrebe a DIMESA seminár v Luxemburgu, vedenie a napĺňanie agendy člena MB;
- účasť na 3 NFP mítingoch, aktívna činnosť v 3 WG, ktoré zasadali pri NFP mítingu (NFP WG - 3x, Copernicus WG - 3x, Eionet testing group);
- účasť na 21 NRC mítingoch a 12 webinarov; na 10 NRC mítingoch mala SAŽP zastúpenie a na 11 participovali zástupcovia zo spolupracujúcich inštitúcií;
- účasť na 2 EPA network mítingu vo Viedni, v Kosove - spracovanie materiálov, vedenie a napĺňanie agendy, distribúcia informácií; činnosť v jednotlivých IG pri EPA network,2 webinare k IG vypracovanie profilu SAZP pre EPA network web
stránky;
- pripomienkovanie odborných správ, dotazníkov, vydaný Spravodajca EEA 1/2014, Spravodajca 2/2014, tvorba národného prehľadu do Časti C, pripomienkovanie časti A – Globálne megatrendy, pripomienkovanie Časti B tematické hodnotenia
účasť na porovnávacom procese medzi krajinami, pripomienkovanie Syntézy;
- priebežná aktualizácia, nominácie a renominácie členov zastrešujúcich odborné témy v jednotlivých NRC, pripomienkovanie novej NRC štruktúry, tvorba nových NRC profilov, ktoré boli schválené v marci 2014, príprava aktualizácie EIONET SK
v súčinnosti s novou štruktúrou NRC v nadväznosti na MAWP 2014-2018;
- NPF míting sa uskutočnil v hoteli Devín, Bratislava,  pokračoval verejnou prednáškou  riaditeľa EEA a jeho ministerskou návštevou na MŽP SR, pri NFP mítingu sa konalo aj zasadnutie národnej skupiny MAES SK;

Zabezpečovanie plnenia povinností SR, vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti SERP - OMSR
Mgr. Kosková
EIONET a EPA network
Anotácia: Aktívna účasť v Riadiacej rade (MB) EEA a plnenie funkcie NFP,
koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA a v sieti EIONET,
plnenie reportingových povinností a úloh vyplývajúcich z funkcií PCP a NRC,
zabezpečovanie činnosti NFP kancelárie, prevádzka EIONET –SR, organizácia
EIONET stretnutí na národnej úrovni, organizácia NRC mítingov na národnej
úrovni. Participácia na činnosti EPA network. Projektová činnosť. Pripomienkovanie
materiálov, správ, stanovísk k odborným témam, propagácia výstupov EEA na
národnej úrovni.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

37

69.

68.

67.

úlohy

Por. č.

Termín
splnenia
úlohy
úlohy

Stav plnenia

Úloha je splnená.
1 000,-

4 000,-

Iné

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

24,-

28,-

št. rozpočtu
zdroje

schválený rozpočet
Výdavky

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

24,-

28,20

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.
3 000,-

4,-

XII. 2014

Úloha je splnená.

1 500,-

11 500,-

Forma výstupu:
- aktivity prebiehajú vo väzbe s projektom podporeným z Environmentálneho fondu;
- študijná cesta po vybraných obciach ocenených v SDR 2013 pre zástupcov obecných samospráv, Folklórne slávnosti pod Poľanou Detva - prezentácia POD a SDR;
- odborné podklady, využité pri jednotlivých aktivitách prezentujúcich POD a SDR;

Zelená samospráva - uplatňovanie stratégií, priorít a zásad environmentálnej SERP politiky v miestnej a regionálnej samospráve
OSŽPEVV
Anotácia: Úloha reaguje na neustálu potrebu zvyšovania environmentálneho Ing. Švec
povedomia v oblasti integrovanej starostlivosti o životné prostredie, vytvárania
podmienok pre zlepšovanie jeho kvality. Problematika integrovanej starostlivosti
o krajinu a životné prostredie si vyžaduje integráciu rozhodovacích a rozvojových
aktivít, pričom jej kvalita sa vyvíja od odborného potenciálu jej vykonávateľov,
najmä zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, odbornej verejnosti, ktoré
priamym spôsobom ovplyvňujú rozvojové a manažmentové aktivity v územiach.
Úloha je v priamej väzbe na rovnomennú projektovú žiadosť podanú do
Environmentálneho fondu 2014 a bude realizovaná len za predpokladu schválenia
tejto žiadosti.

X. Podpora štátnej environmentálnej politiky

99,-

4 680,-

Forma výstupu:
- 16. 4. 2014 bol uznesením vlády SR č. 175 schválený návrh OP KŽP, ktorého schválenie podlieha Európskej komisii. V nadväznosti na schválený návrh OP KŽP schválila vláda SR SAŽP ako SORO pre OP KŽP;
- organizácia konferencie k predstaveniu OP KŽP;
- pripomienky k strategickým dokumentom 2014-2020;
- účasť zástupcu SAŽP na zasadnutí MV pre OP KŽP;
- krátky film / videozáznam;

Operačný program - Kvalita životného prostredia – príprava
SFEÚ
Anotácia: Úloha je zameraná na podporu zabezpečenia tvorby nového OP Mgr. Čuláková
KŽP a na administráciu procesu vzniku SORO pre OP KŽP a procesov tvorby
Splnomocnenia.

98,47

4 679,96

4,20

1 175 488,-

Forma výstupu:
- SAŽP ako SORO pre OP ŽP plní úlohy delegované na základe Splnomocnenia SORO na plnenie úloh RO v znení dodatku č. 1 z 26. 5. 2014 prostredníctvom SF EÚ. Procesy vzťahujúce sa na výkon kontroly následných monit. správ a výkon kontrol
na mieste u prijímateľov ukončených projektov sú vykonávané v súlade s internou riadiacou dokumentáciou SORO;
- záverečná správa o vykonaní OP ŽP v spolupráci s MŽP SR, resp. RO pre OP ŽP;
- účasť zástupcu SAŽP na zasadnutiach MV pre OP ŽP;

XII. 2014

IX. Podpora implementácie pomoci z fondov EÚ

Zodpovedný riešiteľ

Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre životného prostredia Riadiacim SFEÚ
orgánom pre Operačný program Životné prostredie na základe Splnomocnenia Mgr. Čuláková
Anotácia: SAŽP sa ako SORO   bude podieľať na implementácii OP ŽP pre
programové obdobie 2007-2013. Výkon delegovaných úloh z RO pre OP ŽP na SAŽP
zabezpečí Sekcia fondov EÚ (odbor monitorovania projektov a odbor podporných
činností) prostredníctvom regionálneho zastúpenia pracovísk: Banská Bystrica,
Košice, Žilina. SAŽP zabezpečuje plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie v súlade so
splnomocnením riadiaceho orgánu.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

38

71.

70.

úlohy

Por. č.
Zodpovedný riešiteľ

XII. 2014

Úloha je splnená.

úlohy

Stav plnenia
Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu
6 000,-

Iné

schválený rozpočet

4 581,-

št. rozpočtu
zdroje

úlohy (EUR)
upravený rozpočet
Výdavky

Finančné zabezpečenie

úlohy (EUR)

4 581,49

rozpočtu

Výdavky št.

Iné
1 175 488,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

XII. 2014

Úloha je splnená.

4 000,-

0,-

0,-

Forma výstupu:
- vytvorené personálne kapacity pre zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite ŽP a účasti verejnosti na rozhodovacom procese (vo väzbe na projekt “Kampaň na zvýšenie miery akceptácie legislatívnych zmien v oblasti
odpadového hospodárstva”), podaný do Environmentálneho fondu;
- príprava odborných podkladov viazaná na pripravovaný zákon o odpadoch;

Zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného OKO
prostredia a účasti verejnosti na rozhodovacom procese
Mgr. Jančová
Anotácia: Úloha slúži na podporu komplexného zabezpečenia prístupu verejnosti
k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti verejnosti na
rozhodovacom procese. Úloha je v priamej väzbe na rovnomennú projektovú
žiadosť podanú do Environmentálneho fondu pre rok 2014 a bude komplexne
realizovaná len za predpokladu schválenia tejto žiadosti.

Forma výstupu:
- podpora prípravy, implementácie a monitoringu projektov, koordinácia pri plánovaní projektov, asistencia pri príprave projektových žiadostí, podpisoch zmlúv o NFP, vedenie centrálnej evidencie projektov, podpora projektového manažmentu vo
fáze implementácie a monitoringu, poskytovanie informácií o projektovej činnosti pre rozhodovacie procesy formou projektovej rady, implementované projekty na všetkých úrovniach, doplňujúce štatutárne činnosti SAŽP, projekty prerokované
s partnermi, predložené do procesu hodnotenia, ako aj projekty riadne implementované Sekciou environmentalistiky a riadenia projektov;
- podané projekty: realizácia praktickej mimoškolskej env. výchovy ako jedna z foriem štátnej env.  politiky (Recyklačný fond); Integrácia verejnosti do riešenia env. záťaží (OPŽP); Public procurers Network for sustainable Managing of decontamination
of Land - DECONET (HORI-ZON2020); APVV - spolufinancovanie Open Linked Data for environment protection in Smart Regions - SmartOpenData; Towards a low carbon in travel and tourism sector (Erazmus+); Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné
Lúky (v spolupráci s BROZ - LIFE+), mzdové zabezpečenie vrátane odmien, odvodov zamestnávateľa a platby nemocenských dávok zamestnancov SAŽP ako SORO pre OPŽP, význam obnovy narušenej dynamiky vodného režimu mokradí vo vzťahu
k revitalizácii mokradí (Environmentálny fond), Podpora env. osvety a zlepšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti (Environmentálny fond);
- finančne ukončené projekty: Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotnej starostlivosti vrátane realizačného plánu (OPŽP); Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért / Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie (HUSK
CBC); Zlepšenie env. povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000); Podpora implementácie OPŽP na regionálnej úrovni prostredníctvom siete REPIS (OPŽP); Informačná dostupnosť – podpora implementácie OPŽP (OPŽP);
Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability (OPŽP); Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi, vrátane realizačných plánov (OPŽP), Zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o
stave a kvalite životného prostredia a účasti verejnosti na rozhodovacom procese (Environmentálny fond), Kampaň na zvýšenie miery akceptácie legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva (Environmentálny fond), Kampaň za čistejšie
ovzdušie - na podporu trvaloudržateľnej mobility v mestách na Slovensku (Environmentálny fond), Zelená samospráva – starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie (Environmentálny fond), Abiotické a biotické aspekty úspešnej ochrany
a revitalizácie mokradí (Environmentálny fond), Dobudovanie IS environmentálnych záťaží (OPŽP);
- odborne ukončené projekty (čaká sa na fin. vysporiadanie): Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania podľa Rámcovej smernice o vode (LIFE+); A Sustainable Development Model for Green
Mountain Areas (South-Easr Europe Programme); Vývoj nástrojov manažmentu v rámci posudzovania vplyvov na ŽP v hraničných regiónoch medzi Rakúskom a Slovenskom (AT-SK CBC), A European Community of SMEs built on Environmental
Digital Content and Languages (7FP), Vytvorenie regionálnych spolurozhodovacích procesov zameraných na globálnu zodpovednosť v pilotných Európskych regiónoch (AT-SK CBC), GIO Land monitoring 2011-2013 (EEA);

Podpora štátnej environmentálnej politiky v projektoch SAŽP
SERP
Anotácia: Cieľom projektovej činnosti SAŽP je realizácia činností vyplývajúcich Ing. Lakanda
zo štatutárnych úloh organizácie. Úloha sa zameriava na systematickú podporu
prípravy, implementácie a monitoringu projektov v SAŽP v úzkej spolupráci s
príslušnými organizačnými zložkami SAŽP. Zahŕňa aktívne sledovanie možných
zdrojov financovania environmentálnych projektov, koordináciu pri plánovaní
projektov vzhľadom na disponibilné ľudské zdroje, pomoc s prípravou projektových
žiadostí, vedenie centrálnej evidencie projektov SAŽP, podporu projektového
manažmentu vo fáze implementácie a monitoringu, poskytovanie informácií o
projektovej činnosti pre rozhodovacie procesy.  

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Termín
splnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie

39

Názov úlohy
(stručná anotácia)

najlepšia dostupná technika / najlepšia environmentálna prax

bezprostredná hrozba environmentálnej škody

databáza

deň otvorených dverí

Európska environmentálna agentúra

Environmentálny fond

Európska komisia

efektivita zdrojov

elektronický zabezpečovací systém

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

historické krajinné štruktúry

chránená krajinná oblasť

charateristický vzhľad krajiny

expertná skupina pre smernicu o priemyselných emisiách

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

informačný systém

informačný systém indikátorov

národná infraštruktúra pre priestorové informácie

národný park

obvodný banský úrad

obecný úrad

Operačný program Kvalita životného prostredia

BAT/BEP

BHEŠ

DB

DOD

EEA

EF

EK

EZ

EZS

FZKI SPU

HKŠ

CHKO

CHVK

IEEG

IPKZ EC

IS

ISI

NIPI

NP

OBÚ

OcÚ

OP KŽP

ŽP

ZŠ

ZR

ZI

TUR

ŠS

ŠOP SR

SŠ

ŠGÚDŠ

SSJ

SO

SMOPAJ

SIŽP

RÚSES

REG EŠ

PZPH

OÚ OSŽP

2 899 774,-

2 645 964,-

253 810,-

4 680,-

28,-

59 501,-

16 817,-

19 638,-

27 170,-

životné prostredie

základná škola

zelený rast

zelená infraštruktúra

trvaloudržateľný rozvoj

štátna správa

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

stredná škola

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Správa slovenských jaskýň

sprostredkovateľský orgán

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenská inšpekcia životného prostredia

regionálny územný systém ekologickej stability

register environmentálnych škôd

prevencia závažných priemyselných havárií

okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie

okresný úrad

Operačný program Životné prostredie

Celkom

OÚ

2 525 723,2 856 400,-

Režijná činnosť

11 500,330 677,-

Podpora štátnej environmentálnej politiky

Hlavná činnosť spolu

1,-

3 000,-

40 000,17 470,-

Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia

Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov
4 000,-

36 683,-

Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie

Poradenské a expertízne služby

39 500,-

Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky

Podpora implementácie pomoci z fondov EÚ

22 995,-

36 849,-

Environmentálne služby

8 134,101 246,-

18 320,-

OP ŽP

Iné

št. rozpočtu
zdroje

Iné
zdroje

Výdavky
št. rozpočtu

Výdavky

schválený rozpočet

123 355,-

úlohy

Stav plnenia

úlohy (EUR)
upravený rozpočet

úlohy (EUR)

Environmentálna informatika

Zodpovedný riešiteľ

Finančné zabezpečenie

Finančné zabezpečenie

Hodnotenie stavu životného prostredia

PREHĽAD FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA ÚLOH PODĽA OBLASTÍ:

Použité skratky:

XI.

úlohy

Por. č.

Termín
splnenia
úlohy

2 899 774,-

2 645 964,-

253 810,-

4 679,96

28,20

1,10

22 994,43

59 501,41

16 817,08

19 638,02

20 769,53

101 246,04

8 133,53

rozpočtu

Výdavky št.

Iné

2 285 340,-

590 861,-

1 694 479,-

1 175 488,-

0,-

0,-

200 000,-

66 517,-

105 612,-

4 453,-

133 851,85

1 386,46

7 171,-

zdroje

(EUR)
skutočnosť

Finančné zabezpečenie úlohy

4. Činnosti organizácie
Slovenská agentúra životného prostredia zabezpečuje odbornú činnosť pre zriaďovateľa, pre výkon orgánov
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a pre rozvoj environmentalistiky, ochrany a tvorby krajiny.
Pôsobnosť agentúry sa člení na tieto odvetvia starostlivosti o životné prostredie:
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.
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.
Realizuje kampane, organizačne zabezpečuje konferencie, semináre, školenia, výstavy a osvetové
podujatia. Organizuje sprievodné osvetové podujatia medzinárodného festivalu filmov o životnom
prostredí   Ekotopfilm – Envirofilm. Viedol Environmentálnu knižnicu SAŽP, ktorá poskytovala výpožičné

40

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.

DATACENTRUM – rezortné stredisko environmentálnych dát a informačných služieb

(RSEDIS)

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,

41

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
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 ŽP 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 hodnotenia životného prostredia
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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 podieľa 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 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
a vzdelávania

o

životné

prostredie,

environmentálnej

výchovy

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.
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Odbor sa organizačne člení na:
•
•
•

Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie
Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania

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.
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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

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 ekoinovácie. 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).
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4.3 SEKCIA FONDOV EÚ
Poslanie sekcie
Zabezpečuje úlohy, ktorými bola SAŽP poverená Ministerstvom životného prostredia SR na základe
Splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu. V rámci ukončených projektov kontroluje   a schvaľuje
monitorovacie správy prijímateľov. Na starosti má aj archiváciu projektových spisov. Monitorovacie správy
predkladá riadiacemu orgánu  a vypracúva podklady do výročných správ a záverečnej správy Operačného
programu životné prostredie (OP ŽP). Eviduje a aktualizuje údaje v IT monitorovacom systéme a  zabezpečuje
účasť zástupcu SORO na zasadnutiach Monitorovacieho výboru pre OP ŽP. Kontroluje   ukončené  projekty  
na mieste ich realizácie a z kontrol vypracúva správy. Následne rieši aj dokumentáciu a administráciu
nezrovnalostí vrátane finančného vysporiadania. Vykonáva aj všetky právne úkony týkajúce sa záložného
práva zabezpečujúceho pohľadávky štátu v súvislosti s poskytnutím nenávratného finančného príspevku
prijímateľovi. Vypracováva podklady na priebežné hodnotenie ukončených projektov a operačných cieľov
jednotlivých prioritných osí a predkladá ich riadiacemu orgánu. Spolupracuje aj pri vypracovaní podkladov
do hodnotiacich správ pre Centrálny koordinačný  orgán.
Rámcové úlohy sekcie
Pôsobnosť sekcie v oblasti plnenia úloh súvisiacich s monitorovaním a kontrolou ukončených projektov,
ako aj úloh súvisiacich s procesom hodnotenia pomoci:
V oblasti monitorovania ukončených projektov:
•
•

•

•
•
•

prijímanie, výkon kontroly a schvaľovanie následných monitorovacích správ od prijímateľov (s cieľom
zabezpečiť úplnosť a správnosť následných monitorovacích správ),
evidencia a aktualizácia údajov v IT monitorovacom systéme, vrátane poskytovania dát a vstupných
zostáv riadiacemu orgánu, monitorovanie údajov na úrovni projektov, vypracovanie polročných
monitorovacích správ sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a ich predloženie
riadiacemu orgánu,
v prípade potreby uzatváranie platných a účinných dodatkov k zmluvám o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku s prijímateľmi, vrátane ich zverejňovania v Centrálnom registri zmlúv v súlade
so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
vypracovanie podkladov do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní Operačného programu
Životné prostredie a ich predloženie riadiacemu orgánu,
účasť zástupcu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na zasadnutiach Monitorovacieho
výboru pre Operačný program Životné prostredie,
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.

V oblasti kontroly ukončených projektov:
•
•

•

•

výkon kontroly projektov na mieste po ukončení realizácie projektov, vypracovanie správ z týchto
kontrol,
v prípade zistenia nezrovnalostí 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 u ukončených projektov ak relevantné,
výkon všetkých právnych úkonov týkajúcich sa zriadenia, vzniku, zániku a výmazu záložného práva
zabezpečujúceho pohľadávku štátu vzniknutú v súvislosti s poskytnutým NFP prijímateľovi, vrátane
zastupovania riadiaceho orgánu v katastrálnom konaní, ako aj registrácii a výmaze záložného práva v
príslušnom registri;
udeľovanie písomného súhlasu s prevádzkovaním majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z
NFP prijímateľovi.
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V oblasti hodnotenia pomoci:
•
•

vypracovanie podkladov na priebežné hodnotenie na úrovni ukončených projektov a operačných
cieľov jednotlivých prioritných osí a ich predloženie riadiacemu orgánu,
spolupráca s riadiacim orgánom pri realizácii hodnotení a vypracovanie podkladov do správ o
hodnotení pre Centrálny koordinačný orgán.

V rámci OP KŽP:
•

SAŽP bola určená ako Sprostredkovateľský  orgán  na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.
175 zo16. apríla 2014 k návrhu Operačného  programu Kvalita životného prostredia.

Organizačné členenie sekcie
•
•

Odbor monitorovania projektov
Odbor podporných činností

Odbor monitorovania projektov
Činnosti odboru
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prijímanie, výkon kontroly a schvaľovanie následných monitorovacích správ od prijímateľov (s cieľom
zabezpečiť úplnosť a správnosť následných monitorovacích správ),
evidencia a aktualizácia údajov v IT monitorovacom systéme, vrátane poskytovania dát a vstupných
zostáv RO, monitorovanie údajov na úrovni projektov, vypracovanie polročných monitorovacích správ
SORO a ich predloženie RO,
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 súčinnosti
s MnPS (OPČ),
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 u ukončených projektov, ak relevantné,
vypracovanie podkladov na priebežné hodnotenie na úrovni ukončených projektov a operačných
cieľov jednotlivých prioritných osí a ich predloženie RO,
spolupráca s RO pri realizácii hodnotení a vypracovanie podkladov do správ o hodnotení pre CKO,
spolupráca s OPČ pri vypracovaní a aktualizácii IMP SORO
spolupráca s OPČ pri zabezpečovaní čerpania finančných prostriedkov SORO z technickej pomoc,
vypracovanie podkladov pre rokovanie zmenovej komisie a spracovanie podkladov k návrhu  dodatkov
k zmluvám o poskytnutí NFP s prijímateľmi,
príprava podkladov pre MnPS v zmysle záverov zmenovej komisie pre vypracovanie dodatkov k
zmluvám o poskytnutí NFP.

Odbor sa organizačne člení na:
•
•
•

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Regionálne pracovisko Košice
Regionálne pracovisko Žilina
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Odbor podporných činností
Činnosti odboru
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

evidencia a aktualizácia údajov v IT monitorovacom systéme vrátane poskytovania dát a vstupných
zostáv RO,
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 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 s OMP pri riešení agendy súvisiacej s udeľovaním písomného súhlasu s prevádzkovaním
majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného nenávratného finančného príspevku prijímateľovi,
v prípade zistenia nezrovnalosti riešenie, dokumentácia a administrácia identifikovaných nezrovnalostí,
vrátane finančného vysporiadania (vrátane evidencie nezrovnalostí zistených SORO),
spolupráca s OMP pri vypracovaní podkladov do výročných správ a záverečnej správy o vykonaní OP
ŽP a ich predloženie RO,
spolupráca s OMP pri archivácii 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,
spolupráca s OMP pri vypracovaní podkladov na priebežné hodnotenie na úrovni ukončených projektov
a operačných cieľov jednotlivých prioritných osí a ich predloženie RO,
vypracovanie a aktualizácia IMP SORO,
zabezpečovanie čerpania finančných prostriedkov SORO z technickej pomoci,
zabezpečovanie komplexných výstupov z ITMS pre potreby SORO a RO.

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
•
•
•
•

Oddelenie verejného obstarávania
Odbor ekonomiky
Odbor personalistiky
Odbor prevádzky a správy majetku

Oddelenie verejného obstarávania
Oddelenie 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 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
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•
•

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.
Činnosti odboru
•
•
•
•

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

4.5
SLOVENSKÁAGENTÚRAŽIVOTNÉHOPROSTREDIAAKO
4.5
Slovenská
agentúra životného prostrediaNÁRODNÝOHNISKOVÝBODPRE
ako Národný ohniskový

EURÓPSKUENVIRONMENTÁLNUAGENTÚRU
bod
pre Európsku environmentálnu agentúru


Európska
environmentálna
agentúra
(EEA)
je agentúrou
Európskej
únie.
Jej úlohou
je poskytovaƛ
Európska
environmentálna
agentúra
(EEA)
je agentúrou
Európskej
únie. Jej
úlohou
je poskytovať
dôkladné
a nezávisléo informácie
o životnom
prostredí.
Predstavuje
hlavný pre
zdroj
informácií
pre
a dôkladné
nezávislé informácie
životnom prostredí.
Predstavuje
hlavný
zdroj informácií
subjekty
zapojené
dosubjektyzapojenédoprípravy,prijímania,realizácieahodnoteniaenvironmentálnejpolitiky,akoaj
prípravy, prijímania, realizácie a hodnotenia environmentálnej politiky, ako aj pre laickú verejnosť. V
prelaickúverejnosƛ.VsúēasnostimáEEA33ēlenskýchkrajíns28ēlenskýmištátmiEurópskejúniea
súčasnosti
má EEA 33 členských krajín s 28 členskými štátmi Európskej únie a Islandom, Lichtenštajnskom,
Islandom,Lichtenštajnskom,Nórskom,ŠvajēiarskomaTureckom.Spolupracujúcimikrajinamiješesƛ
Nórskom,
Švajčiarskom a Tureckom. Spolupracujúcimi krajinami je šesť krajín západného Balkánu: Albánsko,
krajína Hercegovina,
západného Balkánu:
Albánsko, republika
Bosna aHercegovina,
bývaláHora,
juhoslovanská
republika
Bosna
bývalá juhoslovanská
Macedónsko, Čierna
Srbsko a Kosovo,
podľa
rezolúcie
Bezpečnostnej
rady Srbsko
OSN č. aKosovo,
1244/99. podűa
Tieto aktivity
spolupráce
sú začlenené
doē.
siete
Eionet
Macedónsko,
ierna Hora,
rezolúcie
Bezpeēnostnej
rady OSN
1244/99.
(Európska
informačná a monitorovacia sieť) a Európska únia ich podporuje v rámci nástroja predvstupovej
TietoaktivityspoluprácesúzaēlenenédosieteEionet(Európskainformaēnáamonitorovaciasieƛ)a
pomoci.
EEA sa zapája do rozsiahlejšej  medzinárodnej
spolupráce, ktorá siaha za hranice jej členských
Európskaúniaichpodporujevrámci
nástrojapredvstupovejpomoci.EEAsazapájadorozsiahlejšej
štátov.
(Obr.1)
medzinárodnejspolupráce,ktorásiahazahranicejejēlenskýchštátov.(Obr.1)




















Obr.1lenskéaspolupracujúcekrajinyEEA
Obr. 1  Členské a spolupracujúce krajiny EEA

EEAvzniklanariadenímRady(EHS)ē.1210/90zo7.mája1990ozriadeníEurópskejenvironmentálnej
agentúry.NariadenímsasúbežnezriadilaajEurópskaenvironmentálnainformaēnáamonitorovacia
sieƛ(Eionet).Nariadenienadobudloúēinnosƛvroku1993.Poprijatírozhodnutiabolosídloagentúry
EEAumiestnenédoDánska(KodaŸ).Skutoēnáprácaagentúryzaēalavroku1994.
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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 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, využitie krajiny a priestorové informácie.
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
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−
−
−

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;  
pravidelná účasť na pracovných stretnutiach Riadiacej rady organizovaných EEA, NFP a NRC
organizovaných EEA;  
prevádzka národného uzla siete Eionet, kde je vystavená väčšina požadovaných informácií a iné.

Významné aktivity v roku 2014 vo vzťahu k EEA
−
−
−
−
−

účasť na 3 NFP mítingoch;
účasť na 3 MB mítingoch;
účasť na 27 NRC tematicky zameraných mítingoch, workshopoch a webinároch;
participácia na významných pripomienkových procesoch týkajúcich sa dokumentov EEA, odborné
dotazníky, revízia NRC profilov, revízia NRC štruktúry, NFP dotazník, technické správy, hodnotiace
správy a odborné posudky;
spolupráca na príprave 5-ročnej správy EEA „Životné prostredie Európy – Stav a perspektíva 2015“.

Pracovné stretnutie Národných referenčných centier
V júni 2014 sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konalo v poradí už štvrté pracovné
stretnutie Národných referenčných centier siete Eionet SK ako sprievodné podujatie v rámci konferencie
Enviro-i-fórum 2014. Pracovného stretnutia zúčastnila zástupkyňa EEA, NFP/Eionet koordinátor, Simona
Losmanová a generálny riaditeľ SAŽP Ing. Martin Vavřinek. Hlavným programom tohtoročného stretnutia
bolo vyhodnotenie plnenia povinností a aktivít SR ako člena EEA za obdobie 2013-2014, aktualizácia stavu
národnej siete Eionet SK v zmysle novej NRC štruktúry a jej profilov, aktivity siete Eionet SK v období 20132014 a prezentácia činnosti jednotlivých NRC počas tohto obdobia, ako aj informácie o novej stratégii
EEA na obdobie 2014-2018 a implementácia ročného pracovného programu na rok 2014. Pracovného
stretnutia sa zúčastnilo celkovo 34 osôb, z toho 29 členov NRC, ktorí zastupovali celkom 20 NRC a 2
pracovné skupiny.
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 2014 sa konali stretnutia v Rakúsku a Kosove. 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). Počas
roka sa SAŽP stalo členom záujmových skupín IG Citizen Science, IG West Balkans a IG Green Economy,
ktoré fungujú pri EPA network.
Medzinárodné stretnutie NFP/Eionet míting premiérovo na Slovensku
V polovici októbra 2014 sa po prvýkrát na Slovensku v Bratislave uskutočnilo pravidelné medzinárodné
stretnutie zástupcov 33 členských a 6 spolupracujúcich krajín združených v EEA, členov siete Národných
ohniskových bodov (National Focal Points, NFP), siete Eionet (Európskej environmentálnej informačnej
a monitorovacej siete) a predstaviteľov EEA. Po skončení stretnutia sa výkonný riaditeľ EEA prof. Hans
Bruyninckx stretol s ministrom životného prostredia SR Petrom Žigom a generálnym riaditeľom Slovenskej
agentúry životného prostredia Martinom Vavřinkom a vzájomne prediskutovali 7. environmentálny
akčný plán, hodnotenie stavu životného prostredia, ale aj úlohu EEA v rámci inštitúcií Európskej únie.
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V rozhovore rezonovala aj otázka Zelenej ekonomiky, Ekosystémového účtovníctva a príprava novej
environmentálnej stratégie do roku 2020 s výhľadom do roku 2030. V rámci diskusie na pôde MŽP SR, za
účasti výkonného riaditeľa EEA H. Bruyninckxa, odzneli odborné prednášky predstaviteľov envirorezortu
na tému Environmentálna politika SR, dáta a poznanie ako základ jej tvorby, Predsedníctvo SR v Rade EÚ
z pohľadu priorít rezortu životného prostredia. Hovorilo sa aj o zhodnotení stavu životného prostredia
na Slovensku, o Národnej správe o stave ŽP, či o integrácii environmentálnych dát v zelenom rezorte.
Z výsledkov medzinárodného stretnutia zástupcov 39 krajín v rámci EEA, ktoré sa prvýkrát konalo na
Slovensku, vyplynula potreba intenzívnejšej spolupráce slovenských inštitúcií v oblasti koncipovania
environmentálnej stratégie, interpretácie dát a príprave hodnotiacich správ o stave životného prostredia.
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5. PROJEKTY PODPORUJÚCE STRATEGICKÉ CIELE SAŽP
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) implementovala v roku 2014 aktivity 29 projektov na
národnej (12), cezhraničnej (2), medzinárodnej a nadnárodnej (15) úrovni. K 31.12.2014 bolo 13 z nich
úspešne finalizovaných a 16 projektov pokračuje s implementáciou svojich aktivít aj do roku 2015.
Rozdelenie projektov podľa programov financovania:
• programy financovania na národnej úrovni, vrátane štrukturálnych fondov: Operačný program Životné
prostredie (OP ŽP) (6), Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR)
(1),  Environmentálny fond (5), MŽP SR – spolufinancovanie projektu LIFE+
• programy cezhraničnej spolupráce: CBC AT-SK (1), CBC CZ-SK (1)
• programy medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce: SEE Programme (1), 7th Frame Programme (FP7)
(3), LIFE+ (1), ICT-PSP (1), EEA (1), ODA (1), LLP (1), NATO (1), PACE (1) UNEP (3), SGP (1)
Rozdelenie projektov podľa % spolufinancovania zo strany SAŽP:
• 100 % financovanie donorom (17): OP ŽP, OP KaHR, CBC AT-SK, CBC CZ-SK, LIFE+ (v kombinácii so
spolufinancovaním MŽP SR), NATO, PACE, UNEP, SGP
• 95 % financovanie donorom (5): Environmentálny fond
• 90 % financovanie donorom (2): EEA, ODA
• 85 % financovanie donorom (1): SEE Programme
• 75 % financovanie donorom (1): LLP
• 70 % financovanie donorom (1): FP 7
• 50 % financovanie donorom (2): ICT-PSP,  FP 7
Neschválené žiadosti o NFP podané SAŽP v roku 2014:
Recyklačný fond –  Realizácia praktickej mimoškolskej environmentálnej výchovy ako jedna z foriem štátnej
environmentálnej politiky
Erazmus PLUS - Towards a low carbon in travel and tourism sector
HORIZON 2020 - Public procurers Network for sustainable Managing of decontamination of Land DECONET
Danube START - Voluntarism for restoration, preservation and maintenance protected areas of Danube
Projekty s implementáciou aktivít ukončených v roku 2014
Projekty finančne podporené z národných finančných mechanizmov, vrátane štrukturálnych fondov
Európskej únie
Projekt č. 1:
Zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti verejnosti
na rozhodovacom procese
• Zdroj financovania: Environmentálny fond
• Trvanie projektu: 01.2014 – 12. 2014
• Celkový rozpočet projektu: 78 104,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 5 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 64 230,32 €
• Stručná anotácia projektu: Projekt je zameraný na zabezpečenie prístupu k aktuálnym informáciám
v oblasti životného prostredia širokej odbornej i laickej verejnosti, ktorý bude zabezpečovaný
prostredníctvom publikácií, brožúr, letákov, príručky a časopisu.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
1. Príprava a spracovanie obsahovej formy metodických príručiek EIA, EŠ
2. Grafická príprava a tlač, výroba a potlač CD duplikátov
3. Jazykový preklad do anglického jazyka
4. Vytvorenie automatizovaného systému monitorovania GPP (zelené verejné obstarávanie) v SR
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Výstupy projektu:
1. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2013
2. Informačná brožúra Životné prostredie SR 2000-2012 v kocke (Environment of the Slovak Republic
2000-2012 in focus) slovensko-anglická verzia
3. Propagačný leták o schéme EMAS a Informačné listy k EMAS
4. Metodická príručka EIA, Metodická príručka EŠ, dva druhy letákov k IPKZ
5. Propagačný leták k Zelenému verejnému obstarávaniu, Leták zameraný na environmentálne
označovanie, Metodická príručka pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a Automatizovaný
systém monitorovania GPP v SR
6. Metodická príručka s pracovnými listami Hodnoty Dunaja
7. Odborno-náučné periodikum ENVIROMAGAZÍN, 19. ročník – 6 čísel
Projektový manažér: Ing. Alica Kučerová
Finančný manažér: Ing. Ján Majer

Projekt č. 2:
Kampaň na zvýšenie miery akceptácie legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva
• Zdroj financovania: Environmentálny fond
• Trvanie projektu: 01.2014 – 12. 2014
• Celkový rozpočet projektu: 25 462,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 5 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 12 525,25 €
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu bolo podnietiť záujem a motiváciu cieľovej skupiny starostov a primátorov obcí na Slovensku a obyvateľov obcí, o získanie informácií o novom zákone
o odpadoch, zvýšiť mieru akceptácie legislatívnych zmien v oblasti OH a zvýšiť tak environmentálne
povedomie obyvateľov. Informovanosť má vplyv na zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú
skládkovaním, na zvýšenie opätovného použitia a recyklácie zložiek odpadu z domácností, na zvýšenie
množstva elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu a oddeleného
zberu, na zvýšenie prípravy na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného a demolačného
odpadu.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
Príprava a výroba informačných a reklamných materiálov
- informačné letáky pre samosprávy k novému zákonu o odpadoch - 3000 ks (spracovanie obsahovej
stránky, zabezpečenie fotografií s autorskými právami a tlač)
- príručka pre samosprávy zameraná na zmeny v novom zákone o odpadoch týkajúce sa samospráv –
3000 ks (spracovanie obsahovej stránky, zabezpečenie fotografií s autorskými právami a tlač)
- reklamné predmety (zápisníky, papierové tašky, perá)
V roku 2014 neboli v rámci projektu zrealizované nasledovné aktivity projektu z dôvodu neprijatia
nového zákona o odpadoch:
1. Príprava a výroba diskusných relácií a reklamného spotu, vytvorenie interaktívneho profilu
- výroba diskusných relácií na tému novej legislatívy v oblasti odpadov
- výroba reklamného spotu
2. Realizácia informačných seminárov
- 4 informačné semináre pre zástupcov obcí, zamerané na legislatívne zmeny v oblasti odpadového
hospodárstva
• Propagácia a informovanosť:
Spôsob osvety: informačné materiály, vytvorenie interaktívneho profilu na sociálnych sieťach s odkazom
na web s informáciami, komunikovanie o pripravovaných akciách týkajúcich sa novej legislatívy v OH,
tlačové správy, články, vytvorenie galérie fotografií o uskutočnených podujatiach na web stránke
SAŽP.
• Projektový manažér: Mgr. Miroslava Jančová
• Finančný manažér: Ing. Ján Majer
Projekt č. 3:
Kampaň za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku
• Zdroj financovania: Environmentálny fond
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Trvanie projektu: 01.2014 – 12.2014
Celkový rozpočet projektu: 39 242,- €
Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 5 %
Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 36 255,89 €
Stručná anotácia projektu: Cieľom Kampane za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej
mobility v mestách na Slovensku v roku 2014 bolo zníženie produkcie CO2 a produkcie tuhých prachových
častíc. Tento cieľ sme mohli naplniť len systematickým zvyšovaním environmentálneho povedomia
mladej generácie, informovaním samospráv a širokej verejnosti o čo ide vo sfére organizovania
dlhodobej mobility v mestách, prostredníctvom cielených národných osvetových kampaní, súťaží a
ďalších aktivít s využitím nástrojov marketingovej  komunikácie.
Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
1. 3 cielené sprievodné osvetové kampane pre vybrané cieľové skupiny:
A) samosprávy - osvetová kampaň pre samosprávy – celoslovenská kampaň, koordinovaná SAŽP,
určená pre všetky mestá (138). Jej cieľom bolo zapojiť čo najviac účastníkov z radov samospráv,
motivovať samosprávy vymyslieť a zrealizovať aktivity s tematikou trvalo udržateľnej mobility.
Sprievodná kampaň pozostávala z:
- posterovej propagácie (úvodný poster ku kampani, manuál k ETM - príručka pre samosprávy
s použitím autorsky ošetrených fotografií),
- diskusnej relácie v TV na ústrednú tému „trvalo udržateľnej mobility“ s prizvanými hosťami
z MŽP SR, MDVaRR SR, OCI BB,
- aktívnej web propagácie (www.tyzdenmobility.sk, www.sazp.sk),
- súťaže pre samosprávy vyhlásenej MŽP SR a SAŽP v kategóriách (aktívna samospráva, originálna
aktivita, efektívne trvalé opatrenie, originálny video spot, originálna tematická fotografia),
- národného workshopu, ktorý sa konal dňa 7.11.2014 v Martine, Hotel Turiec a na ktorom boli
víťazným samosprávam odovzdané ocenenia.
B) školy - osvetová kampaň pre základné školy - cielená kampaň, koordinovaná SAŽP, ktorá oslovila
takmer 2000 základných škôl z celého územia SR. Jej cieľom bolo zapojiť čo najviac ZŠ do aktivít
ETM, motivovať ich k správnej voľbe dopravy a priblížiť žiakom problematiku trvalo udržateľnej
mobility. Kampaň pozostávala z:
- posterovej propagácie (úvodný poster ku kampani, poster pre školy)
- web propagácie (www.tyzdenmobility.sk, www.ekostopa.sk, www.envirotazniky.sk, www.sazp.
sk)
- realizácie úspešných, etablovaných programov environmentálnej výchovy SAŽP na národnej a
regionálnej úrovni (EKOSTOPA, ENVIROTÁZNIKY, ŠIŠKA).
C) verejnosť – osvetová kampaň pre verejnosť - určená bola pre širokú verejnosť, s cieľom poskytnúť
informácie o ETM čo najväčšiemu počtu účastníkov z radov verejnosti. Kampaň pozostávala z:
- posterovej propagácie (letáky pre verejnosť) a osvety počas osvetových podujatí realizovaných
SAŽP, ktoré boli venované významným dňom životného prostredia a web propagácie.
2. Národný workshop pre samosprávy, spojený s ocenením najaktívnejších samospráv – národného
workshopu sa zúčastnili zástupcovia 5 víťazných samospráv, do ETM zapojené samosprávy,
dopravcovia a ďalšie spolupracujúce subjekty. Súčasťou workshopu bolo slávnostné odovzdanie
cien (špeciálne vyrobených na túto príležitosť z 1 kusa skla) víťazom súťaže, vyhlásenej MŽP SR
a SAŽP v kategóriách (aktívna samospráva, originálna aktivita, efektívne trvalé opatrenie, originálny
video spot, originálna tematická fotografia).  
3. Realizácia úspešných, etablovaných programov environmentálnej výchovy SAŽP na národnej
a regionálnej úrovni (Školský program Ekologická stopa, Olympiáda o životnom prostredí
EnvirOtázniky, festival výučbových environmentálnych programov ŠIŠKA), ktoré sú v školskom roku
2014/15 venované problematike „Za čistejšie ovzdušie - na podporu trvaloudržateľnej mobility v
mestách na Slovensku“:
- Školský program Ekologická stopa - inovatívny edukačný program prebiehajúci prostredníctvom
webového portálu www.ekostopa.sk.
- Olympiáda o životnom prostredí EnvirOtázniky – 10. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov II.
stupňa ZŠ, venovaná problematike životného prostredia.
- Festival výučbových environmentálnych programov ŠIŠKA - 17. ročník, spojený s odovzdaním
cien – festival sa konal 15. – 17. októbra 2014 v Oščadnici.
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Propagácia a informovanosť: www.tyzdenmobility.sk
Projektový manažér: Mgr. Miroslava Jančová
Finančný manažér: Ing. Ján Majer

Projekt č. 4:
Zelená samospráva - starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie
• Zdroj financovania: Environmentálny fond
• Trvanie projektu: 1.1.2014 – 30.11.2014
• Celkový rozpočet projektu: 27 589,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP v €: 5 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 26 215,20 €
• Stručná anotácia projektu a jeho aktivít: Aktivity projektu sú zamerané na zlepšenie environmentálneho
povedomia, vytvorenie podmienok na zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku, vzdelávanie
vidieckych samospráv, zlepšovanie kvality manažmentu a zabezpečenia starostlivosti o životné
prostredie prostredníctvom realizácie školy obnovy dediny vo väzbe na filozofiu Programu obnovy
dediny. Prezentácie príkladných projektov a výmena skúsenosti v rámci Školy obnovy dediny prinesú
inšpiráciu pre zástupcov samospráv pre zveľaďovanie a obnovu hodnôt vo svojich obciach,   pre
realizáciu ďalších projektov v programe obnovy dediny.
Realizácia aktivít vo väzbe na Európsky dohovor má za cieľ zachovávanie súčasných hodnôt krajiny SR,
ochranu jej špecifických vlastností a charakteristického vzhľadu krajiny prostredníctvom propagácie,
výchovy, vzdelávania odbornej i laickej verejnosti.  
Projekt vytvorí podmienky pre zvyšovanie povedomia o poslaní Európskeho dohovoru o krajine,
význame a hodnote krajiny (poster),  propagáciu Ceny SR za krajinu a zviditeľnenie úspešných projektov
smerujúcich ku kvalitnej a udržateľnej starostlivosti o krajinu v SR (brožúra o Cene SR za krajinu 2014,  
ocenenie pre laureáta) pre dané cieľové skupiny. Projekt vytvorí podmienky pre zabezpečenie účasti
laureáta národného kola SR v Cene Rady Európy za krajinu (filmový dokument o laureátovi Ceny,
zabezpečenie prekladu textovej časti nominácie zo SJ do AJ). Spracovaný filmový dokument o víťaznom
projekte (DVD) bude v rámci propagácie úspešných realizácií v starostlivosti o krajinu  distribuovaný do
knižníc, ponúknutý do súťaže amatérskych filmov a prezentovaný laickej i odbornej verejnosti.  
Hlavným cieľom konferencie “Životné prostredie miest” je oboznámiť s najnovšími informáciami a
požiadavkami na tvorbu životného prostredia subjekty pôsobiace na miestnej a regionálnej úrovni.
Tým podporiť podmienky pre súčinnosť miestnych aktérov, ktorá prinesie lepšie výsledky pre celkovú
kvalitu života v mestách. Konferencia prinesie výmenu skúseností, návrhov a riešení zabezpečujúcich
environmentálne opatrenia v mestskom životnom prostredí. Organizovanie konferencie o mestskom
životnom prostredí je periodicky organizované v meste Žilina.
Termín:  september 2014, miesto konferencie: Žilina, počet účastníkov – 70.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
1. Odborné a organizačné zabezpečenie študijnej cesty v rámci Školy obnovy dediny pre zástupcov
samospráv (s cieľom inšpirácie sa výsledkami a úspešnými projektmi ocenených obcí SR v súťaži
Dedina roka a výmeny skúseností medzi zástupcami obcí),
2. Odborné a organizačné zabezpečenie študijnej cesty v rámci Školy obnovy dediny pre zástupcov
samospráv (s cieľom inšpirácie sa výsledkami a úspešnými projektmi ocenených obcí ČR v súťaži
Vesnice roka a medzinárodnej výmeny skúseností medzi zástupcami obcí),
4. Zabezpečenie propagačných materiálov,
5. Technicko-materiálové zabezpečenie výstav a konferencie (v rámci súťaže Dedina roka a konferencie
„Životné prostredie miest“  30. 9. 2014),
6. Spracovanie filmového dokumentu o víťaznom projekte laureáta Ceny SR za krajinu (povinná
príloha prihlasovacieho formulára nominanta SR na Cenu Rady Európy za krajinu 2015 -  filmového
dokumentu o víťaznom projekte v rozsahu  - 11 minút),
7. Tlač informačných a propagačných materiálov (brožúra Ceny SR za krajinu 2014, poster Európskeho
dohovoru o krajine - krajina regiónov, poster konferencie „Životné prostredie miest“, skladačka o
ŠOD a SDR, folder na dokumenty ŠOD a SDR).
8. Zabezpečenie ceny pre laureáta Ceny SR za krajinu 2014 (umelecké dielo),
9. Zabezpečenie jazykového prekladu prihlasovacieho formulára (prihlasovací formulár zo slovenského
do anglického jazyka v rozsahu cca 15 NS).
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Propagácia a informovanosť: zverejňovanie informácií na oficiálnych web stránkach SAŽP a POD
a stránke SDR na sociálnej sieti
Projektový manažér: Ing. Andrej Švec
Finančný manažér: Ing. Ján Majer

Projekt č. 5:
Abiotické a biotické aspekty úspešnej ochrany a revitalizácie mokradí
• Zdroj financovania: Environmentálny fond
• Trvanie projektu: 29.9.2014 – 31.10.2014
• Celkový rozpočet projektu: 200 000,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP v €: 5 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 200 000,- €
• Stručná anotácia projektu: Riešenie projektu nadväzovalo na výsledky získané v rámci projektu
„Zlepšenie vodného režimu vybraných mokradí a inundácii obnovou laterálnej konektivity na tokoch
v povodí Dunaja realizovaného v roku 2013 (zdroj financovania: Envirofond a Slovenská agentúra
životného prostredia) a tiež na výsledky a poznatky získané v rámci ďalších úloh riešených v rezorte MŽP
SR so zameraním na problematiku revitalizácie mokradí. Výskum bol realizovaný na experimentálnych
lokalitách s odlišnou dynamikou vodného režimu - Devínske Jazero-Šrek a Čiližská mokraď, a na lokalite
Alúvium Starej Nitry), kde sa už niektoré terénne merania a pozorovania (hladinový režim povrchových
a pozemných vôd)  vykonali v minulých rokoch (2011, 2012, 2013). Výsledky terénnych meraní boli
využité k analýzam a hodnoteniam spracovaných v hlavných aktivitách projektu.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
1. Spracovanie komplexnej analýzy vodného režimu mokradí pre abiotické a fyzikálne procesy
2. Spracovanie analýzy biotických procesov (biogeochemických a biologických procesy) na základe
sledovania biogeochémie mokradí a rastlinných spoločenstiev priamo viazaných na vodné
prostredie
3. Návrh revitalizačných postupov pre možnosti obnovy narušenej dynamiky v mokradiach
4. Zhodnotenie reálneho abiotického a biotického stavu mokradí a možností ich posilnenia, resp.
obnovy a revitalizácie
K projektu bola spracovaná Záverečná správa o priebehu realizácie projektu, ktorá bola odovzdaná
na EF v súlade s požiadavkami zmluvy č. 10035908U08 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie.
Záverečná správe je uložená aj v Centrálnej evidencii projektov SAŽP (Titan).
• Projektový manažér: Ing. Renáta Grófová
• Finančný manažér: Ing. Ján Majer
Projekt č. 6:
Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží
• Zdroj financovania: OP Životné prostredie 2007-2014
• Trvanie projektu: 01.2009 – 09.2014
• Celkový rozpočet projektu: 922 773,88 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 797 836,95 €
• Stručná anotácia projektu: Projekt Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží
je ďalším z projektov v rámci Operačného programu Životné prostredie (Prioritná os 4: Odpadové
hospodárstvo, Operačný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich
odstraňovania). Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie. Projekt je cielený ako
dobudovanie existujúceho Informačného systému environmentálnych záťaží (ISEZ), ktorého základ
bol vytvorený v rámci projektu geologickej úlohy Systematická identifikácia environmentálnych záťaží
Slovenskej republiky, realizovaného v rokoch 2006 – 2008.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
1) Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží:
− Dobudovanie Registra dokumentov environmentálnych záťaží v rámci ISEZ, dobudovanie
Informačného systému environmentálnych záťaží vzhľadom na poskytovanie informácií v danej
oblasti širokej verejnosti cez Enviroportal.
− Prevádzkovanie Informačného systému environmentálnych záťaží vrátane jeho každoročnej
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aktualizácie.
− Aktualizácia údajov za povinné osoby v rámci jednotlivých častí registrov – celkom zaktualizovaných
251 lokalít. V rámci terénnych obhliadok sa realizovalo 10 terénnych dní a v rámci nich sa obhliadlo
30 lokalít. Vytvorilo sa 11 užívateľských vstupov do ISEZ pre štátnu správu.
− Dobudovanie prepojenia Informačného systému environmentálnych záťaží s ostatnými
informačnými systémami verejnej správy sa realizuje v spolupráci s rezortnými organizáciami MŽP
SR a MPaRR SR a ich informačnými systémami (databázami):
- Výskumný ústav vodného hospodárstva - Integrovaný monitoring bodových zdrojov
znečistenia
- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra - Register skládok odpadu, Digitálny archív Geofondu,
Čiastkový monitorovací systém Antropogénne sedimenty charakteru starých environmentálnych
záťaží,
- Štátna ochrana prírody a krajiny - Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny
časť Chránené územia a časť Chránené stromy, Databáza chránených území členských krajín
EÚ NATURA 2000, Register Ramsarské mokrade, UNESCO lokality a Biosférické rezervácie
- Vodohospodárska výstavba, š. p. - Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami v
SR
- Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy - Čiastkový monitorovací systém Pôda
- Slovenská agentúra životného prostredia - Informačný systém prevencie závažných
priemyselných havárií, Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom.
Propagácia a informovanosť v r. 2014:
Propagácia na internete: priebežná aktualizácia stránky projektu http://www.sazp.sk/public/index/
go.php?id=1746 doplnenie informácií pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti EZ na stránke www.
enviroportal.sk
Prezentácia projektu Dobudovanie ISEZ a jeho výsledkov na medzinárodných a slovenských
konferenciách a seminároch:
- Školenie pracovníkov okresných úradov zodpovedných za problematiku EZ na tému Problematické
otázky v procese určovania povinnej osoby a schvaľovania plánov prác
- Banská Bystrica, 27. február 2014
- Medzinárodná konferencia Znečistené územia, Štrbské Pleso, 23. – 25. apríl 2014       
- Prednáška a posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Seminár pre štátnu správu v
oblasti environmentálnych záťaží, Bratislava, 13. máj 2014
- Komentovaná posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Konferencia Sanační technologie
XVII. Třeboň, Česká republika, 21. – 23. máj 201
- Posterová prezentácia projektu v rámci podujatia III. ročník konferencie SEA/EIA 2014
Donovaly, 27. – 28. máj 2014
- Posterová prezentácia projektu v rámci podujatia X. ročník konferencie ENVIRO-I-FÓRUM
Zvolen 2014, Zvolen, 24. – 25. jún 2014
- Prednáška a posterová prezentácia projektu v rámci podujatia Seminár pre držiteľov
environmentálnych záťaží, Štrbské Pleso, 30. september 2014
- Prezentácia ISEZ na 8 seminároch v rámci projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs
zmesí/pesticídov v Slovenskej republike: Prešov - 3. 9. 2014, Košice - 4. 9. 2014, Bratislava - 24.
9. 2014, Trnava - 25. 9. 2014, Žilina - 8. 10. 2014, Trenčín - 9. 10. 2014, Banská Bystrica - 29. 10. 2014,
Nitra - 30. 10. 2014
- Posterová prezentácia projektu v rámci podujatia 17. slovenská hydrogeologická konferencia
Piešťany, 14. – 17. október 2014
- Prednáška a prezentácia projektu v rámci odborného seminára - XVI. Odborný seminár SZVK
Nový Smokovec, 23.-24. október 2014
Projektový manažér: Ing. Katarína Palúchová
Finančný manažér: Bc. Danka Valentková

Projekt č. 7:
Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi, vrátane realizačných plánov
• Zdroj financovania: OP Životné prostredie 2007-2014
• Trvanie projektu: 07.2010 – 8.2014

59

•
•
•
•

•

•

•
•

Celkový rozpočet projektu: 1 596 914,60 €
Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 219 532,66 €
Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu bolo predchádzanie vzniku nebezpečných odpadov,
obmedzenie zdravotných a environmentálnych rizík a jeho dosiahnutie je možné prostredníctvom
navrhnutých opatrení vo vypracovanej stratégii a realizačných plánoch pre vybrané komodity
nebezpečných odpadov ako sú odpady s obsahom azbestu, použité batérie a akumulátory, odpady
z elektrických a elektronických zariadení, odpadové oleje a emulzie, odpady s obsahom ortuti, staré
vozidlá a odpady z veterinárnej starostlivosti.
Výstupom projektu je koncepčný dokument pre nakladanie s vybranými nebezpečnými
odpadmi z hľadiska prístupu k nakladaniu, plánovaniu kapacít zariadení, výkonu kontroly
a spracovania pravidiel ochrany životného prostredia a zdravia ľudí na celom území
SR. Realizačné plány sú vypracované ako nástroje na dosiahnutie cieľov stanovených
v Programe odpadového hospodárstva SR, ktoré budú ďalej rozpracovávané v koncepčných
a strategických materiáloch pre rozvoj jednotlivých krajov, miest a obcí. Vypracované strategické
dokumenty bude možné využiť aj pri vypracovávaní metodických pokynov a príručiek, pre rýchlu
realizáciu opatrení, ktoré by mali zabrániť prenikaniu nebezpečných odpadov do niektorých výrobkov.
Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
Spracovanie stratégie nakladania s vybranými komoditami nebezpečných odpadov
Spracovanie realizačných plánov vybraných komodít nebezpečných odpadov
Realizovanie publicity projektu
Propagácia a informovanosť:
Prezentácie na „Seminári pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží“, (prezentácia, poster,
letáky), Hotel SOREA Regia, Bratislava, (105 účastníkov).
Enviromagazín č. 1/2014 str. 33., č. 2/2014 str. 6.
Projektový poster a letáky projektu diseminované na konferencii Enviro-i-Fórum 2014
Zborník konferencie Enviro-i-Fórum 2014 - príspevok k posteru
V odbornom časopise Odpadové hospodárstvo č. 8/2014 str. 5-6.
Projektový manažér: Mgr. Slávka Jurkovovičová
Finančný manažér: Bc. Danka Valentková

Projekty finančne podporené medzinárodnými mechanizmami, vrátane mechanizmov cezhraničnej
spolupráce
Projekt č. 8:
Vytvorenie regionálnych spolurozhodovacích procesov zameraných na globálnu zodpovednosť
v pilotných európskych regiónoch
• Zdroj financovania: SK – AT CBC Programme
• Trvanie projektu: 1.1.2012 – 30.11.2014
• Celkový rozpočet projektu: 7 998,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 7 997,81 €
• Stručná anotácia projektu: Východiskom projektu je presvedčenie, že moderná  samospráva dokáže
bez dodatočnej legislatívnej a finančnej podpory zo strany štátnych inštitúcií trvalo integrovať
manažérske nástroje s nástrojmi udržateľného rozvoja v zmysle princípov New public manažmentu.
Cieľom projektu je vývoj všeobecne aplikovateľnej metodiky slúžiacej na zhodnotenie pripravenosti
územia pre realizáciu miestnej politiky v súlade s udržateľným rozvojom a vyhodnotenie dosahovaného
progresu územia v oblasti udržateľného rozvoja a posilnenie vzdelávacieho procesu na základných
školách o témy environmentálnej výchovy, udržateľného rozvoja a globálnej zodpovednosti.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014: Finalizácia interaktívnej elektronickej aplikácie poskytujúcej
učebné materiály pre 5. – 9. ročníky základných škôl na Slovensku  
• Projektový manažér: Ing. Ivana Novikmecová
• Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová

60

Projekt č. 9:
Gmes Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011 – 2013 in the framework of regulation (EU) No
911/2010
• Zdroj financovania: EEA
• Trvanie projektu: 10.2012 – 11.2014
• Celkový rozpočet projektu: 50 939,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 10 %
• Vyčerpané k 31.12. 2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 50 908,36 €
• Stručná anotácia projektu: Projekt je zameraný na validáciu, verifikáciu a vyhodnotenie zmien
v krajinnej pokrývke (land cover) za obdobie 2006 – 2012, na medzinárodnej úrovni. Výstupom
projektu budú sprístupnené aktualizované údaje o krajinnej pokrývke (Corine Land Cover 2012)
prostredníctvom štandardných INSPIRE služieb. Projekt korešponduje s plnením smernice INSPIRE, kde
Land Cover patrí pod prílohu II. smernice a s úlohou PHU NIPI (národná infraštruktúra pre priestorové
informácie), zabezpečí aktualizáciu priestorových informácií pre tému 2. – krajinná pokrývka. Projekt
by mal zabezpečiť preukázanie platnosti a využiteľnosť týchto priestorových informácií, ktoré sa najmä
v súčasnej dobe rôznych environmentálnych hrozieb, stávajú základnou bázou pre rozhodovanie na
národnej, regionálnej či lokálnej úrovni.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
1. verifikácia údajov získaných automatizovaným procesom zo satelitných snímok (HRL)
2. úprava a zlepšenie výsledkov automatizovaného procesu (HRL)
3. zmeny 2006 – 2012, a vrstva Corine Land Cover 2012
• Dosiahnuté míľniky projektu 2014:
16. 01. 2014 – prvý CLC2012 verifikačný report
10. 07. 2014 - podpísanie subkontraktu medzi VUPOP and SAŽP
15. 09. 2014 – druhý CLC2012 verifikačný report
30. 10. 2014 – Finálny produkt CLC2012 nahratý na CDR
13. 11.2014 – verifikačný report pre Trávnaté porasty nahratý na  EIONET (14. 11. 2014 akceptovaný)
17. 11. 2014 – report vylepšenia + vrstvy vylepšenia pre Trávnaté porasty nahratý na  EIONET (18. 11.
2014 akceptovaný)
17. 11. 2014 – verifikačný report report vylepšenia a vrstvy   nahraté na EIONET (22. 12. 2014
neakceptovaný)
18. 11. 2014 – report vylepšenia pre vrstvy zastavaného územia nahraté na EIONET (19. 11. 2014
akceptované)
• Hlavné problémy v rámci implementácie projektu v roku 2013:
Zo strany EEA  - neskoré dodanie údajov pre verifikáciu vrstiev vysokého rozlíšenia (HRL High resolution
layers)  z toho titulu požiadané predĺženie projektu o 3 mesiace – November 2014.
• Podporné aktivity projektu:
PHÚ - Corine Land Cover 2012 ( 9106 – 2014), GIS podpora SAŽP a MŽP, ENIPI
• Propagácia a informovanosť:
- Konferencia GIS Esri 2014 - 15. až 16. mája 2014
- Konferencia EnviroIforum 2014 – Stretnutie Eionet SK
• Projektový manažér: Ing. Ján Tóbik
• Finančný manažér: Ing. Zdenka Kovačiková
Projekt č. 10:
A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas
• Zdroj financovania: SEE Programme
• Trvanie projektu: 1.1.2011 – 31.3.2014
• Celkový rozpočet projektu: 168 500 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 15 %
• Vyčerpané k 31.12.2013, resp. k poslednej podanej ŽoP: 167 723,28 €
• Stručná anotácia projektu: Horské oblasti - dôležité ekosystémy, sú vystavované sérii rizík a hrozieb:
opustenie, použitie nevhodných modelov rozvoja, nedostatok integrovaného trvalo-udržateľného
prístupu, strata biodiverzity a degradácia ekosystémov. Pre splnenie cieľa projektu, bude medzinárodný
projektový tím pozostávajúci z 12 organizácií z 10 krajín, rozvíjať a šíriť Model TUR a Manažmentu,
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ktorý poskytne integrovanú stratégiu pre zlepšenie zachovávania a zhodnocovania horských oblastí.
Spoločná práca 3 tematických území (SEE krajiny) sa bude týkať:
1. identifikácie ekonomických aktivít zlučiteľných s TUR horských oblastí
2. rozvoja koordinačných a integrovaných politík/plán manažmentu  
3. metódy a stratégie pre informácie, školenia a zvyšovanie povedomia
4 akčné fázy budú implementované s garanciou konkrétnych výsledkov, ktoré môžu byť prevedené
každým partnerom/územím. Okrem toho prebehne:
- výmena informácií, skúseností a identifikovanie Európskeho „good practise“
- vývoj Modelu TUR a Manažmentu prostredníctvom 3 pracovných skupín (WG)
- vypracovanie Manažmentového plánu projektovými partnermi
- testovanie a šírenie Modelu prostredníctvom workshopov, pilotných aktivít a zvyšovanie povedomia
cieľových skupín – výrobcovia, hospodárske subjekty a verejnosť všeobecne.
Tvorcom politík sa tým zlepší schopnosť koordinovať a manažovať citlivé územia, zlepšia sa schopnosti
hospodárskych subjektov investovať do vhodných ekonomických sektorov, zvýši sa verejná participácia
na zvyšovaní prírodnej hodnoty územia a napokon budú územia so zlepšenou biodiverzitou a
so zhodnotenými prírodnými zdrojmi. Výstupy projektu pozostávajú, okrem iného, z integrovaného
Modelu TUR a Manažmentu, 9tich Manažmentových plánov, online Platformy a Siete Horských
oblastí.
Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
- Vytvorenie pracovnej skupiny v rámci štruktúr Euromontany, so zacielením na SEE krajiny
- Záverečná konferencia projektu, Brussels, február 2014
- Finalizácia Spoločného modelu, jazykový preklad, grafické spracovanie a tlač SK verzie
- Záverečný Project partner report a žiadosť o platbu projektu, vrátane kontroly FLC na mieste
Projektový manažér: Ing. Lucia Vačoková
Finančný manažér: Ing. Jana Krajčová

Projekt č. 11:
A European Community of SMEs built on Environmental Digital Content and Languages
• Zdroj financovania: FP 7
• Trvanie projektu: 1.5.2012 – 1.5.2014
• Celkový rozpočet projektu: 84 986,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 84 526,- €
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je podporiť participáciu malých a stredných podnikov na
používaní, resp. tvorbe celoeurópskej distribuovanej databázy geopriestorových údajov zameraných
na životné prostredie.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014: - publikovanie vzdelávacieho balíka, obsahujúceho odborný
vzdelávací materiál (osnovy), ktorý je navrhnutý pre účely vzdelávania odborníkov z oblasti analýzy,
údržby (správy) a využívania environmentálnych údajov. Balík školení, vrátane katalógu preloženého
do všetkých oficiálnych jazykov zúčastnených členských krajín, je k dispozícií na elektronickej školiacej
platforme (e-learning).
4. Vypublikovanie  katalóg osvedčených postupov (Best practices).
5. Propagácia projektu na konferenciách – Enviro-I-Forum a 2. CZ-SK INSPIRE konferencia
• Propagácia a informovanosť: Propagácia projektu na konferenciách – Enviro-I-Forum a CZ-SK INSPIRE
konferencia
• Projektový manažér: Ing. Martin Koška
• Finančný manažér: Bc. Danka Valentková
Projekt č. 12:
Zvýšenie spolupráce medzi Bazilejským, Rotterdamským a Štokholmským dohovorom na národnej
úrovni v Macedónsku
• Zdroj financovania: UNEP/RoE
• Trvanie projektu: 8.2013 – 5.2014
• Celkový rozpočet projektu: 23 500,- USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 USD
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Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 23 451,65 USD
Stručná anotácia projektu: Koordinácia projektu v Macedónsku na zvýšenie spolupráce a koordinácie
medzi Bazilejským, Rotterdamským a Štokholmským dohovorom na národnej úrovni v spolupráci
s UNEP/RoE. Hlavnou aktivitou projektu bola pomoc Macedónsku pri príprave návrhu národného
akčného plánu pre implementáciu troch environmentálnych dohovorov. Jednou z aktivít projektu
bol aj národný workshop za účasti RCBD a UNEP/RoE a macedónskych expertov spolupracujúcich na
projekte realizovaný 12.12.2012
Hlavné aktivity projektu v roku 2014: záverečná správa a publikácia „Zvýšenie spolupráce medzi
Bazilejským, Rotterdamským a Štokholmským dohovorom na národnej úrovni v Macedónsku“
v anglickom jazyku
Podporné aktivity projektu: národný workshop za účasti RCBD v Macedónsku, Skopje, december
2013
Propagácia a informovanosť: publikácia „Zvýšenie spolupráce medzi Bazilejským, Rotterdamským
a Štokholmským dohovorom na národnej úrovni v Macedónsku“ v anglickom jazyku
Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
Finančný manažér: Eva Koreňová

Projekt č. 13:
Vytvorenie praktických pravidiel pre environmentálne vhodné nakladanie (ESM) s použitými olovenými
baterkami
• Zdroj financovania: UNEP/MAP
• Trvanie projektu: 8.2013 – 5.2014
• Celkový rozpočet projektu: 52 000,- USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0,- USD
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 42 588,34 USD
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu bolo pripraviť praktickú príručku, ktorá bude obsahovať
návod od zberu až po finálne zneškodnenie v anglickom a francúzskom jazyku využijúc predovšetkým
dostupné dokumenty a podklady environmentálneho programu. Výsledky príručky boli prezentované
18. - 19. 03. 2014 na workshope pre Stredozemný región, ktorý sa konal v Bratislave. Projekt bol úspešne
ukončený. Príručka: „Guidelines for environmentally sound management of used lead batteries“ –
prístupná na web stránke www.sazp.sk/bcrc
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014: regionálny workshop, samotná príručka v AJ a FJ – názov,
záverečná správa k projektu
• Podporné aktivity projektu: regionálny workshop v Bratislave, február 2014
• Propagácia a informovanosť: www.sazp.sk/bcrc
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Eva Koreňová
Projekty s implementáciou aktivít pokračujúcich do roku 2015
Projekty finančne podporené z národných finančných mechanizmov, vrátane štrukturálnych fondov
Európskej Únie
Projekt č. 14:
Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží
• Zdroj financovania: OP Životné prostredie 2007 - 2014
• Trvanie projektu: 9.2014 – 8.2015
• Celkový rozpočet projektu: 239 694,71 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 8 416,38 €
• Stručná anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu je zapojenie širokej verejnosti a   propagácia
aktivít týkajúcich sa environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie. Nadväzuje 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. Projekt je zameraný na cieľové skupiny, ktorými sú odborne spôsobilé
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osoby v oblasti EZ, odborníci z oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy, učitelia materských,
základných a stredných škôl, ale aj vysokoškolskí pedagógovia, študenti a vedeckí pracovníci. V rámci
projektu budú 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 v roku 2014:
- realizácia aktivít je naplánovaná na rok 2015
Aktivity plánované na rok 2015:
1. Medzinárodná konferencia so zameraním na problematiku environmentálnych záťaží 2015 (1x
medzinárodná)
2. Zborník k medzinárodnej konferencii 2015
3. Odborný kurz – Analýza rizika znečisteného územia (3 x 3 dni)
4. Cvičebné materiály – analýza rizika znečisteného územia
5. Tréningový kurz pre vysokoškolských pedagógov a doktorandov (1 x 3 dni)
6. Publikácia (monografia) Environmentálne záťaže
7. Prednáškovo-terénny kurz prieskumných a sanačných metód environmentálnych záťaží (1 x 5 dní)
8. Preklad legislatívnych predpisov a odborných dokumentov, informačného systému EZ
9. Školenia pre učiteľov (materských, základných a stredných) v oblasti environmentálnych záťaží (10
x 1 deň)
Podporné aktivity projektu:
- nákup softvéru, všeobecného a propagačného materiálu na podporu hlavných aktivít
- preklady legislatívnych dokumentov a informačného systému EZ
Propagácia a informovanosť:
- základné informácie o projekte – web stránka SAŽP
- tvorba web stránky Medzinárodnej konferencie v rámci projektu (http://contaminated-sites.sazp.
sk/node/33)
- uverejnenie článku „Osveta má zelenú aj v oblasti environmentálnych záťaží“ (Enviromagazín, roč.
XIX, č.6/2014)
Projektový manažér: Ing. Zuzana Ďuriančíková
Finančný manažér: Bc. Danka Valentková

Projekt č. 15:
Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR
• Zdroj financovania: OP Životné prostredie 2007 - 2014
• Trvanie projektu: 06.2012 – 05.2015
• Celkový rozpočet projektu: 419 716,04 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0  %
• Vyčerpané k 31. 12. 2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 233 348,85 €
• Stručná anotácia projektu: Projekt Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení
environmentálnych záťaží v SR (skrátene Osveta) je ďalším z projektov implementovaných SAŽP, ktoré
sa zaoberajú problematikou environmentálnych záťaží. Nadväzuje na predošlé 3 projekty: Systematická
identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (2006–2008), Regionálne štúdie hodnotenia
dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny) (2008–2010) a
projekt Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (2009–2014).
Aktivity projektu Osveta sú rámcovo zadefinované ako informačná a propagačná podpora na zvýšenie
informovanosti verejnosti v problematike environmentálnych záťaží.
V rámci projektu Osveta sa realizuje široká škála edukačných podujatí a činností – zabezpečujú sa
vzdelávacie aktivity (konferencie, semináre, veľtrhy, prezentačné a metodické dni), realizujú sa školské
programy a súťaže, vydávajú sa a distribuujú rôzne tlačené publikácie a takisto sa pripravujú edukačné
filmy – všetko so zameraním na problematiku environmentálnych záťaží (EZ), a to v rámci celého
územia Slovenskej republiky.
Cieľovou skupinou vzdelávacích a propagačných aktivít projektu sú pracovníci štátnej a verejnej správy,
držitelia environmentálnych záťaží, odborníci v oblasti EZ z praxe i vedecko-výskumných inštitúcií a
odborne spôsobilé osoby v oblasti EZ, odborníci z oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy,
učitelia a žiaci základných a stredných škôl, ...
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Realizáciou projektu Osveta budú podporené aj niektoré aktivity v zmysle Štátneho programu
sanácie environmentálnych záťaží na r. 2010–2015, a to v rámci cieľa 1. Zlepšenie manažmentu
environmentálnych záťaží podporou uznania problému a legitimizácie politiky environmentálnych
záťaží prostredníctvom osvetovo-vzdelávacích programových opatrení.
Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
Konferencie a semináre:
- Medzinárodná konferencia Znečistené územia Štrbské Pleso 2014
- Seminár pre štátnu správu v oblasti environmentálnych záťaží Bratislava
- Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží: Štrbské Pleso
Vydanie a distribúcia publikácií:
- Tlač a spracovanie Zborníka k česko-slovenskej konferencii (náklad 100 ks v SJ)
- Príprava publikácie Riešenie environmentálnych záťaží (EZ) na Slovensku v slovenskom jazyku a
Management of Contaminated Sites in Slovakia v anglickej jazykovej mutácii (náklad 1 000 ks v SJ +
200 ks v AJ)
Školské programy:
Zabezpečovanie aktivít 2. Ročníka školského programu na mapovanie vybraných environmentálnych
záťaží pre II. stupeň základných škôl a stredné školy – Enviróza
Filmy a videoklipy:
Realizácia 30-minútového dokumentárneho filmu s anglickými titulkami a 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).
Aktivity plánované na rok 2015:
Konferencie a semináre:
Prezentačný deň: Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica, termín konania: 17. marec 2015,
plánovaný počet účastníkov: 100
Vydanie a distribúcia publikácií: Environmentálny magazín s tematikou environmentálnych záťaží,
rozsah 120 strán, náklad 1 500 ks, Predpokladaný termín vydania: apríl 2015
Filmy a videoklipy: Finalizácia 30-minútového dokumentárneho filmu s anglickými titulkami a 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).
Propagácia projektu:
Na medzinárodných a slovenských konferenciách a seminároch:
- Seminár o možnostiach čerpania finančných prostriedkov z grantového programu NATO – SfPS
Programme, Bratislava, 26. február 2014
- Seminár k programu Horizont 2020, Košice, 14. apríl 2014
- Konferencia Sanační technologie XVII., Třeboň, Česká republika, 21. – 23. máj 2014
- III. ročník konferencie SEA/EIA 2014, Donovaly, 27. – 28. máj 2014
- X. ročník konferencie ENVIRO-i-FÓRUM Zvolen 2014, 24. – 25. jún 2014
- 8 seminárov v rámci projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v
Slovenskej republike: Prešov - 3. 9. 2014, Košice - 4. 9. 2014, Bratislava - 24. 9. 2014, Trnava - 25. 9. 2014,
Žilina - 8. 10. 2014, Trenčín - 9. 10. 2014, Banská Bystrica - 29. 10. 2014, Nitra - 30. 10. 2014
- Posterová prezentácia projektov v oblasti EZ v rámci podujatia 17. slovenská hydrogeologická
konferencia, miesto konania: Piešťany, 14. – 17. október 2014
- Posterová prezentácia projektov v oblasti EZ v rámci podujatia Školenie CLP – klasifikácia, označovanie
a balenie látok a zmesí, Poprad, 6.– 7. november 2014,
- Medzinárodná konferencia Ochrana ovzdušia 2014 (AIR PROTECTION 2014), Štrbské Pleso, 24.– 26.
november 2014
- Výročná konferencia OP ŽP, Bratislava, 18. decembra 2014
Propagácia na internete:
http://contaminated-sites.sazp.sk
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2222
www.
enviroportal.sk www.sazp.sk
Publicita projektu v tlači: Enviromagazín 1/2014 záverečná strana, 2/2014 str. 19, 4/2014 str. 19,
6/2014 str. 18–19.
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Projektový manažér: Ing. arch. Elena Bradiaková
Finančný manažér: Mgr. Andrea Očenášová

Projekt č. 16:
Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí / pesticídov v Slovenskej republike
• Zdroj financovania: OP Životné prostredie 2007-2014
• Trvanie projektu: 01.2013 – 06.2015
• Celkový rozpočet projektu: 312 529,25 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 130 362,21 €
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je aktualizácia dostupných podkladov o lokalitách
s výskytom POPs zmesí /pesticídov po dobe použiteľnosti, stanovenie priorít postupu zneškodnenia
na základe získaných údajov z identifikácie a kvantifikácie POPs zmesí a odpadov. Projekt prispeje
k realizácii opatrení, definovaných v Národnom realizačnom pláne Štokholmského dohovoru, teda
k urýchleniu procesu environmentálne bezpečného zneškodnenia POPs látok.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014: V r. 2014 sa z hľadiska vecného plnenia cieľov projektu
ukončilo spracovanie výstupov terénnych prieskumov nevyhovujúcich skladov, realizovaných
projektovým teamom. Pre dopracovanie prieskumov boli angažovaní externí pracovníci, ktorí doplnili
chýbajúce lokality v regióne východného Slovenska. Výstupy týchto činností boli spracované spolu
s predchádzajúcimi aktivitami. Získal sa tak celkový prehľad o druhoch a množstvách skladovaných
agrochemikálií. Analogicky bolo ukončené spracovanie dát o vyhovujúcich skladoch. Projektový tím
má teda k dispozícii kompletný zoznam obchodných názvov agrochemikálií, ktoré sa vyskytujú na
území SR. Celkový objem skladovaných látok v nevyhovujúcich skladoch dosiahol 50954 kg, z toho
20475 kg neidentifikovateľných, vo vyhovujúcich skladoch sa nachádza 39020 kg látok, z toho 15626
kg neznámych. Tento zoznam bude následne spracovaný tak, aby bolo možné identifikovať, ktoré
z nájdených látok patria do skupiny POPs, a v akom množstve sa nachádzajú. Ďalšie činnosti boli
zamerané na zabezpečenie materiálov a služieb, špecifikovaných v projekte v zmysle požiadaviek pre
verejné obstarávanie. Bola realizovaná dodávka výpočtovej techniky a softvéru. Uskutočnilo sa VO
na dodávku špeciálnych služieb - Návrh technológií pre environmentálne vhodné zneškodnenie POPs
zmesí a odpadov a na Chemické analýzy vybraných nevyhovujúcich skladov. V spolupráci s vybraným
dodávateľom služby bolo v mesiacoch september a október realizovaných 8 regionálnych seminárov v
krajských mestách SR. Celkový počet účastníkov dosiahol 201. Prezentácie boli po poslednom seminári
sprístupnené na web stránke projektu spolu s fotodokumentáciou k seminárom. RO pre OPŽP schválil
predĺženie projektu do 30.6.2015.
• Aktivity plánované na rok 2015:
Po ukončení procesu verejného obstarávania budú implementované aktivity Chemické analýzy a Návrh
technológií. V rámci Chemických analýz budú odobraté vzorky matríc z piatich skladov, a to podložia,
podzemných vôd a stavebných materiálov. V týchto vzorkách sa budú analyzovať koncentrácie pesticídov
vrátane POPs látok. Aktivita Návrh technológií pre environmentálne vhodné zneškodnenie POPs zmesí
a odpadov zhodnotí celkovú situáciu v SR, posúdi dostupné technológie zneškodnenia a ich ekonomické
parametre. Bude vytvorený informačný systém pre POPs látky s prepojením na existujúci ISEZ. Jeho
úlohou bude identifikácia POPs pesticídov, ale aj sledovanie postupného zneškodňovania skladovaných
agrochemikálií. Záverečný seminár bude prezentovať hlavné aktivity a výstupy projektu.
• Propagácia a informovanosť:
Informácie o projekte sú publikované na internetovej stránke www.sazp.sk, kde je prepojenie priamo
na projekt s priebežne dopĺňanými údajmi vrátane publikačných aktivít. Pre účely zabezpečenia
publicity boli počas seminárov distribuované drobné propagačné predmety (bloky a perá), ako aj
letáky s popisom projektových aktivít, predbežných zistení a očakávaných výstupov.
• Projektový manažér: RNDr. Juraj Gavora
• Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová
Projekt č. 17:
Mzdové zabezpečenie vrátane odmien, odvodov zamestnávateľa a platby nemocenských dávok
zamestnancov SAŽP ako SORO pre OPŽP
• Zdroj financovania: OP Životné prostredie 2007 - 2014
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Trvanie projektu: 01.2014 – 03.2015
Celkový rozpočet projektu: 598 866,58 €
Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 381 516,00 €
Stručná anotácia projektu: Financovanie administratívnych kapacít SORO pre OP ŽP
Hlavné aktivity projektu v roku 2014:  Financovanie osobných nákladov
Aktivity plánované na rok 2015: Financovanie osobných nákladov
Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu, Publicita a informovanosť
Propagácia a informovanosť: Informačný plagát na všetkých regionálnych pracoviskách SORO,
informácie o projekte na web stránke SAŽP
Projektový manažér: Ing. Janka Michalová
Finančný manažér: Ing. Janka Michalová

Projekt č. 18:
Pomoc malým a stredným podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej
legislatívy
• Zdroj financovania: OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
• Trvanie projektu: 7. 2.2014 – 30.9.2015
• Celkový rozpočet projektu: 235 517,79 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. poslednej podanej ŽoP: 23 917,04 €
• Stručná anotácia projektu: Projekt je 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 získajú 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, čím sa napomáha k zabezpečeniu ich
konkurencieschopnosti na trhu. Realizácia projektu bude viesť k zlepšeniu informovanosti MSP a tak
nepriamo prispievať k udržaniu zamestnanosti MSP.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
- výber MSP spĺňajúcich kritéria pre prijatie pomoci de minimis podľa  Schémy pomoci na podporu
plnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy
- realizácia dotazníkového prieskumu za účelom identifikácie požiadaviek MSP na bezplatné
poradenstvo a konzultácie
- realizácia 3 školení – 1 školenie v oblasti sumárnej chemickej legislatívy (9.–10.10.2014, Piešťany), 1
školenie v oblasti CLP (6.-7.11.2014, Poprad), 1 školenie v oblasti REACH, (11.-12.12.2014, Žilina)
- realizácia konzultácií/poradenstva priamo v 12 MSP (V 2 MSP boli konzultácie ukončené, v 10 MSP
konzultácie t. č. prebiehajú.)  
• Hlavné problémy v rámci implementácie projektu v roku 2014:
- Z dôvodu neprimerane dlho trvajúceho procesu verejného obstarávania musel byť začiatok aktivity
č. 1 posunutý na 10/2014, s čím je spojený nesúlad plánovanej časovej realizácie projektu so
skutočnou.
- Riadiaci orgán po posúdení predloženej dokumentácie k verejnému obstarávaniu k podlimitnej
zákazke s názvom „Zabezpečenie leteniek a ubytovania pre zamestnancov SAŽP pri zahraničných
služobných cestách vrátane súvisiacich služieb“ rozhodol   o finančnej korekcii vo výške 25 %
nenávratného finančného príspevku, čo predstavuje 890,14 EUR.
- Riadiaci orgán po posúdení predloženej dokumentácie k verejnému obstarávaniu k podlimitnej
zákazke s názvom „Dodanie propagačných predmetov“ rozhodol  o finančnej korekcii vo výške 100 %
vysúťaženej ponuky, čo predstavuje 1778,40 €.
• Aktivity plánované na rok 2015:
- realizácia 4 školení – 1 školenie v oblasti sumárnej chemickej legislatívy, 1 školenie v oblasti REACH,
1 školenie v oblasti CLP, 1 školenie v  oblasti používania IT nástrojov IUCLID a CHESAR
- ukončenie prebiehajúcich konzultácií v 10 MSP
- začiatok realizácie konzultácií/poradenstva v 13 MSP
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Podporné aktivity projektu:
- finančný manažment
- administratíva spojená s realizáciou hlavných aktivít projektu (oznamovanie poskytnutia pomoci
de minimis podľa zák. č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, evidencia
dokumentov, komunikácia s MSP, lektormi, poskytovateľom, atď.)
Propagácia a informovanosť:
- zverejnenie informácií o realizácii projektu na webovej stránke SAŽP a Zväzu chemického
a farmaceutického priemyslu SR
- informovanie o realizácii projektu v rámci akcií organizovaných Zväzom chemického a farmaceutického
priemyslu SR (roll-up)
Projektový manažér: Ing. Ivana Novikmecová
Finančný manažér: Ing. Jana Krajčová

Projekty finančne podporené medzinárodnými mechanizmami, vrátane mechanizmov cezhraničnej
spolupráce
Projekt č. 19:
Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites
• Zdroj financovania: NATO
• Trvanie projektu: 25.2.2013 – 25.8.2015
• Celkový rozpočet projektu: 36 800,- € pre SAŽP
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 30 840,- €
• Stručná anotácia projektu: Mongolsko-slovenský projekt je podporovaný organizáciou NATO v rámci
Programu „Veda pre mier a bezpečnosť“ (Science for Peace and Security Programme). 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.
Sovietsko-mongolská spolupráca vo vojenskej oblasti mala dlhodobý charakter najmä v oblasti
zakladania a tréningov mongolskej armády za podpory Sovietskeho zväzu, ktoré sa začali už v roku 1970.
Po odchode Sovietskej armády (SA) v priebehu rokov 1986 – 1992, bola väčšina pôvodných vojenských
budov a zariadení odstránená, lokality boli opustené alebo čiastočne využívané mongolskou armádou.
V rokoch 1996 až 2010 v rámci aktivít Ministerstvo životného prostredia a zeleného rozvoja Mongolska
v spolupráci s Ministerstvom obrany Mongolska sa zistili významné poškodenia životného prostredia.
V súčasnosti cieľom Mongolska je využiť niektoré ďalšie pôvodne sovietske vojenské areály na civilné
účely, čo, samozrejme, predpokladá rozbehnúť proces prieskumov a následných rekultivácií a sanácií
poškodených území, aby neohrozovali ľudské zdravie.
Keďže nedostatok informácií súvisiacich s kontamináciou pôdy, horninového prostredia, vody, príp.
vegetácie v opustených lokalitách po SA predstavuje aj významný environmentálny a ekonomický
problém, rozhodli sa odborné organizácie mongolského Ministerstva životného prostredia a zeleného
rozvoja, a to Mongolská akadémia vied, Geoekologický inštitút a Environmentálne informačné centrum
so súhlasom mongolského Ministerstva obrany, uskutočniť prvé potrebné kroky – požiadať o finančnú
a odbornú pomoc organizáciu NATO v rámci programu Science for Peace and Security.
Slovenská republika bola spomedzi členských krajín NATO oslovená ako potenciálny partner, s cieľom
pripraviť spoločný projekt s mongolskou stranou a realizovať tak prvý krok v procese nápravy a
odstránenia negatívnych dosahov vojenskej činnosti na ekosystémy Mongolska. Koordinátorom tohto
medzinárodného projektu za slovenskú stranu sa stala Slovenská agentúra životného prostredia,
vzhľadom na svoje skúsenosti v oblasti riešenia environmentálnych záťaží, vrátane vojenských areálov
na území SR.
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.
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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 2014:
- Služobná cesta do Mongolska (2.6. - 12.6.2014) – „Training tour“ (field training among specialists
of Mongolian Army Force to conduct soil and water sampling, visual analysis of soil and water
resources, and assess contamination rate). Tréning mongolských špecialistov v teréne (v Mongolsku)
sa realizoval za účasti expertov zo Slovenska. Okrem toho sa v rámci predmetnej ZSC riešil vývoj
geodatabázy znečistených vojenských areálov po SA, riadenie projektu, koordinácia aktivít...Tréning
bol zameraný na metodiku identifikácie znečistených území v teréne, ich dokumentáciu, realizáciu
prieskumných prác, metodiku odberu vzoriek zemín a podzemnej vody z kontaminovaných území.
Prerokovaný bol návrh štruktúry databázy, spôsob jej napĺňania. Prediskutovaný bol ďalší postup
prác na projekte, plánovaná študijná cesta špecialistov z Mongolska na Slovensko (Study tour II).
Realizovala sa tiež diskusia ohľadom žiadostí o platby (financial reqests), verejného obstarávania
(najmä v súvislosti s nákupom technického vybavenia pre realizáciu projektu), reportingov. Slovenskí
experti na záver zosumarizovali výsledky tréningu a samotnej realizácie projektu a dali kolegom z
Mongolska odporúčania ohľadom ďalšieho postupu prác, najmä ohľadom   metód identifikácie a
prieskumu kontaminovaných vojenských lokalít, dokončenia vývoja geodatabázy, nákupu vybavenia
(techniky) pre realizáciu prác.
- Vypracovanie „Mission Report“ (správy zo služobnej cesty v Mongolsku) pre NATO.
- Príprava „Progress Report No 2 and 3“ (2. a 3. monitorovacej správy) na základe doteraz zrealizovaných
aktivít v rámci medzinárodného slovensko-mongolského projektu.
- Príprava „Study tour II“ (Study tour to introduce with innovative methods of decontamination of
CBRN agents from soils and water) študijnej cesty pre špecialistov z Mongolska, ktorá sa pôvodne
mala uskutočniť v jeseni 2014 (neuskutočnila sa – preložila sa na jar 2015) na Slovensku s cieľom
priblížiť kolegom z Mongolska moderné metódy sanácie znečistených území (horninového prostredia
aj podzemnej vody).
- Vypracovanie a aplikácia „Handbook on Inventory and Preliminary Environmental Assessment
of Former Soviet Army Military Sites in Mongolia“ (Manuál pre identifikáciu a predbežné
environmentálne zhodnotenie vojenských území po sovietskej armáde v Mongolsku).
- Archívna excerpcia odbornej literatúry (rešerš) týkajúcej sa metód prieskumu znečistenia
spôsobeného činnosťou armády.
- Vývoj metodiky identifikácie (inventarizácie) a prieskumu znečistenia spôsobeného činnosťou
armády (vrátane metód diaľkového prieskumu a GIS).
- Vypracovanie plánu vzorkovania a samotná realizácia odberov vzoriek zeminy a podzemnej vody z
lokalít kontaminovaných činnosťou sovietskej armády.
- Realizácia fyzikálno-chemických analýz odobratých vzoriek zemín a podzemnej vody.
- Vývoj geodatabázy, návrh atribútov, logických vzťahov, testovanie geodatabázy, vkladanie údajov
a zabezpečenie ich kvality.
- Zabezpečenie propagácie projektu - publicita projektu na medzinárodných a slovenských konferenciách
(Sanační technológie, ČR, Znečistené územia SR, Slovenská hydrogeoogická konferencia,...) funkčná
a aktuálna web stránka projektu.
Hlavné problémy v rámci implementácie projektu v roku 2014:
Permanentným problémom počas projektu je spolupráca s mongolskými partnermi, pričom príčinou
sú interné problémy mongolských organizácií súvisiace so zmenami vo vedení ich nadriadených
orgánov (ministerstiev), zmenami štruktúry a tým aj so zmenami členov projektového tímu. Prejavilo
sa to tiež v zdĺhavej komunikácií medzi Mongolskom, Slovenskom a NATO v súvislosti s dokumentáciou
týkajúcou sa vypracovania monitorovacích správ, žiadostí o platby a pod. V r. 2014 sa nepodarilo
zrealizovať „Study tour II“ študijnú cestu pre špecialistov z Mongolska na Slovensko, ktorá sa pôvodne
mala uskutočniť v jeseni 2014 (preložila sa na jar 2015). Zo strany SAŽP bola cesta pripravená, ale zo
strany mongolských organizácií nie. Veľkým problémom je tiež proces verejného obstarávania nákupu
plánovaného technického vybavenia pre organizácie v Mongolsku. Plánované vybavenie je obzvlášť
v Mongolsko predražené a nie je možné ho zaobstarať z plánovaného rozpočtu. Preto museli byť
realizované zmeny ohľadom navrhovaného vybavenia. Problémom pre organizácie v Mongolsku sa
javí aj samotný proces verejného obstarávania.
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Aktivity plánované na rok 2015:
- Pokračovanie v realizácii odberov vzoriek zeminy a podzemnej vody z lokalít kontaminovaných
činnosťou sovietskej armády.
- Pokračovanie v realizácii fyzikálno-chemických analýz odobratých vzoriek zemín a podzemnej vody.
- Zhodnotenie úrovne kontaminácie území znečistených činnosťou sovietskej armády a zostrojenie
máp znečistenia.
- Pokračovanie v testovaní geodatabázy, vkladanie údajov a zabezpečenie ich kvality.
- Realizácia „Study tour II“ (Introduce with innovative methods of decontamination of CBRN agents
from soils and water) študijnej cesty pre špecialistov z Mongolska, na Slovensku s cieľom priblížiť
kolegom z Mongolska proces sanačných prác pri odstraňovaní následkov kontaminácie spôsobenej
vojenskou činnosťou.
- Pripraviť strategický dokument pre dekontamináciu a rehabilitáciu území poškodených činnosťou SA
na území Mongolska.
- Zabezpečenie propagácie projektu - publicita projektu na medzinárodných a slovenských konferenciách
(Sanační technológie, ČR, Znečistené územia SR, Slovenská hydrogeoogická konferencia,...) funkčná
a aktuálna web stránka projektu.
- Príprava „Progress Report No 4 and 5“ (4. a 5. monitorovacej správy) na základe dovtedy zrealizovaných
aktivít v rámci medzinárodného slovensko-mongolského projektu.
Propagácia a informovanosť:
Publicita projektu v r. 2014. Príprava 2. a 3. verzie posteru Mongolsko-slovenský projekt „Establish
the Geo – Database on ecological health of the military sites“ a ich prezentácia na 6 konferenciách, 11
seminároch: konferencia Znečistené územia 2014 (23.-25.4.2014, Štrbské Pleso), Seminár pre štátnu
správu v oblasti environmentálnych záťaží (13.5.2014, Bratislava), konferencia Sanační technológie
2014 (21.-23.5.2014, Třeboň, ČR), konferencia SEA/EIA 2014 (27.-28.5.2014, Donovaly), konferencia
Enviro-i-fórum 2014 (24.-25.6.2014, Zvolen), Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží
(30.9.2014, Štrbské pleso), Semináre Manažment riešenia lokalít s výskytom POPS zmesí / pesticídov
v Slovenskej republike (3.9.2014, Prešov, 4.9.2014, Košice, 24.9.2014, Bratislava, 25.9.2014, Trnava,
8.10.2014, Žilina, 9.10.2014, Trenčín, 29.10.2014, Banská Bystrica, 30.10.2014, Nitra), 17. slovenská
hydrogeologická konferencia „Nové výzvy v oblasti ochrany vôd“ (14.-17. 10. 2014, Piešťany), Školenie
CLP – klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí, aktivita projektu Pomoc malým a stredným
podnikom pri plnení legislatívnych požiadaviek v oblasti chemickej legislatívy (REACH) (6.-7.11.2014,
Poprad).
Prevádzkovanie www stránky k projektu v rámci www.sazp.sk
Vypracovanie a publikovanie článku: „Slovenskí experti pomáhajú Mongolsku“ v Enviromagazíne
3/2014, str. 11 (september, 2014).
Projektový manažér: Ing. Katarína Palúchová
Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová

Projekt č. 20:
eEnvironmental services for advanced application within INSPIRE
• Zdroj financovania: CIP – ICT – PSP
• Trvanie projektu: 1.1.2013 – 31.12.2015
• Celkový rozpočet projektu: 110 580,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 50 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 84.613,42 €
• 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 2014:
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1. Manažment a koordinácia projektu
2. Systémová architektúra a dátový obsah
3. Harmonizácia a validácia
4. Common Thesaurus Framework
5. Platforma služieb
6. Integrácia a implementácia služieb
7. Pilotné aplikácie
8. Posilnenie kapacít a tréningové aktivity
9. Zabezpečenie propagácie projektu a trvalej udržateľnosti výsledkov projektu
Čiastkové aktivity: Harmonizácia 21 dátových setov, príprava gml súborov a ich publikácia
prostredníctvom sťahovacích služieb; Príprava metadátových xml súborov pre všetky dátové sety v
súlade so smernicou INSPIRE; Katalógové služby CSW implementované prostredníctvom cloud riešenia
v rámci eENVplus infraštruktúry; Preklad mobilnej aplikácie pilotného projektu do Slovenského jazyka,
pre Maďarsko-slovenský pilot a Česko-slovenský pilot; Tréningová sekcia počas konferencie Inspirujme
se (CZ, Praha, november 2014); Prezentácia validačných nástrojov a tiež eENVplus tréningového rámca;
Príprava podkladov pre www stránku; Priebežné práce na implementácii pilotných projektov HU-SK,
CZ-SK prebiehajú počas celého roka.
Aktivity plánované na rok 2015:
1. Manažment a koordinácia projektu
Harmonizácia a validácia
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“ (v roku 2014 organizovaná v Prahe, ČR)
Konferencia Enviroiforum, SR
Propagácia a informovanosť:
- 24. a 25. júna 2014, Enviroiforum konferencia, Zvolen, Poster, Leaflet distribúcia, workshop venovaný
projektu
- Logo projektu na stránke INSPIRE SK
- www venovaná projektu eenv plus: národná/europska
- 27.-28.11. 2014 Konferencia Inspirujme se..., Praha ČR, propagácia projektu, workshop venovaný
projektu, prezentácia pilotných aplikácií
Projektový manažér: Ing. Veronika Košková
Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová

Projekt č. 21:
Prepojenie území v prihraničnom regióne prostredníctvom ekologických sietí
• Zdroj financovania:  SK – CZ CBC Programme
• Trvanie projektu: 1.6.2014 – 27.2.2015
• Celkové oprávnené výdavky projektu: 50 984,78 €
• Celkové oprávnené výdavky SAŽP: 34 990,38 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Stručná anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu je prepojenie cezhraničných regiónov
prostredníctvom ekologických sietí a tým vytvorenie podmienok pre trvalé zachovanie kvalitného
životného prostredia na oboch stranách hranice. Naplnením cieľa projektu sa zabezpečí zachovanie
špecifičnosti životného a prírodného prostredia cezhraničného regiónu cez ekologické siete ako
i zvýšenie motivácie cieľových   skupín v oblasti životného prostredia   a zlepšenie   ekologického
povedomia obyvateľstva.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
V zmysle harmonogramu   plánovaných aktivít sa uskutočnilo 26.4.2014 pracovné rokovanie medzi
vedúcim partnerom  projektu SAŽP (ďalej len VP) a hlavným cezhraničným partnerom  OS Trianon (ďalej
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len HCP), na ktorom sa prerokoval stav formálnych náležitostí obsahu projektovej žiadosti, špecifikovali
sa úlohy partnerov, rozsah rozpočtu projektu, vecného a časového plnenia aktivít projektu. Počas
trvania projektu boli uskutočnené nasledovné aktivity:
1.   Definované základné parametre štúdie, ako je  rozsah územia a  špecifikované  mapové súbory
nutné k práci na  pripravovanej štúdii ako aj výstupy z projektu.
2.    Uskutočnený  terénny prieskum riešeného územia.
3. Dotazníkový prieskum – zabezpečenie distribúcie dotazníka o problémových okruhoch  v oblasti  
životného prostredia.
4. Stretnutie partnerov projektu na kontrolnom dni 6.8.2014 a 3.9.2014  na SAŽP v Žiline.
5. Grafický návrh pre propagačné materiály – príprava grafických návrhov pre tlač propagačných
materiálov.
6. Dňa 26.11.2014 v centre PZKO Mosty u Jablunkova sa konal pracovný worshop, hlavným
organizátorom bol HCP. Na workshope bola prednesená prednáška vedúcim partnerom  projektu
o priebehu a skúsenostiach pri  realizácii projektu.
7. December 2014 - predložená monitorovacia správa.
Propagácia a informovanosť:
Informácia o projekte bola zverejnená  na www stánke  SAŽP a HCP. Cieľom propagácie je propagovať  
a motivovať  cieľové skupiny k  ochrane životného prostredia v riešenom území. Publicita projektu  je
zabezpečená  v zmysle nariadenia komisie (ES) č.1828/2006 jeho čl. 5, 8 a 9. Na každom vypracovanom
dokumente, tlačovom výstupe,  letáku, baneroch, CD a propagačných materiáloch bude logo EÚ a  logo
programu na titulnej strane a informácia o finančnej spoluúčasti EÚ.
Aktivity plánované na rok 2015: Záverečná konferencia, Finalizácia hlavných výstupov projektu
Projektový manažér: Ing. Marta Slámková
Finančný manažér: Mgr. Andrea Očenášová

Projekt č. 22:
SmartOpenData (Linked Open Data for environment protection in Smart Regions)
• Zdroj financovania:  FP 7
• Trvanie projektu: 11.2013 – 11.2015
• Celkový rozpočet projektu: 3,189,858.25 € (SAŽP – 135 200,00 €)
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 30,66% (po schválenej možnosti spolufinancovania z APVV bude
miera spolufinancovania znížená)
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 70 359,85 €
• Stručná anotácia projektu: Hlavným poslaním projektu SmartOpenData tvorba Infraštruktúry
Prepojených Otvorených Údajov (Linked Open Data infrastructure) (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. Naplnenie tohto poslania poskytne príležitosti pre malé a stredné podniky k
vytváraniu nových inovatívnych produktov a služieb, ktoré môžu viesť k vzniku nových podnikateľských
príležitostí v oblasti životného prostredia, regionálnych rozhodovacích procesoch i v oblasti
implementácie legislatívy. Hodnota údajov bude výrazne posilnená ich sprístupnením prostredníctvom
spoločného dopytovacieho rozhrania, ktoré umožní prístup k súvisiacej dátovej sade v cloude
prepojených otvorených údajov. Zhoda štruktúry údajov a dopytovací jazyk prispejú k eliminácii
jazykových problémov typických pre údajové súbory, s ich sprístupnením s viacjazyčnou podporou.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
WP2 Requirements and Architecture: Participácia na výstupoch:
- D 2.1 Requirements of the SmartOpenData Infrastructure
- D 2.2 User requirements and use cases with the User requirements and use cases from the pilots
- D 2.3 Architecture of SmartOpenData infrastructure from the pilot perspective as well as from
generic and technology architecture design perspective.
- Aktivity súvisiace s analýzou implementácie a komponent SmartOpenData components
v infraštruktúre SAŽP
WP3 Data modelling and Linked Open Data (LOD) alignment. Aktivity súvisiace s výstupmi:
- D 3.2 The Initial SmartOpenData Model, s prepojením na súvisiacve INSPIRE aktivity a pilotné
riešenia  projektu
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- Príprava úvodnej sady súborov údajov pre harmonizáciu s úvodným SmartOpenData modelom.
- Transformácia INSPIRE údajov za Chránené územia do štruktúry prepojených údajov.
- Príprava podkladov pre výstup D 3.3 Harmonisation of data to SmartOpenData model. Initial
iteration.
WP5 Demonstration Pilots. V rámci tohto pracovného balíčka boli realizované nasledovné úlohy:
- Participácia na tvorbe výstupu: Contribution to the D 5.1 Rationale of pilots and D 5.2 First iteration
of pilots s popisom pilotných riešení za Slovenskú republiku.
- SK subpilot GeoCrawler:  Aktivity zamerané na:
o Zber (Crawling) dostupných OGC zdrojov z prostredia hlbokého webu:
http://92.52.20.94:8082/ogcwxs/html/
o Publikácia INSPIRE metaúdajov ako RDF údajov prostredníctvom dvoch TripleGeoCSW sparql
aplikačných rozhraní endpoints:
http://data.sazp.sk/triplegeo-csw/sparql - SK metaúdaje na národnej úrovni (http://geoportal.gov.
sk/sk/cat-client)
http://tokenbros.com:8082/sparql - 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 prostredíctvom GeoSparql aplikačného
rozhrania:
Parliament web užívateľské rozhranie: http://data.sazp.sk/parliament
Parliament SPARQL aplikačné rozhranie: http://data.sazp.sk/parliament/sparql
WP6 Evaluation, Assessment and User groups s aktivitami:
- Príspevok k výstupu  D 6.1 Evaluation plan, so zameraním na väzby s výstupmi D 6.2 User groups
set
- up and analysis  a D 6.3 User group maintenance ktoré gestoruje SAŽP.
- Príprava a odovzdanie výstupu D 6.2 User groups set up
WP7 Dissemination, Exploitation and Liaisons s príspevkami v rámci výstupov:
- D 7.1 Project Website and Collaborative Environment
- D 7.6 Dissemination plan
- D 7.7 Annual Dissemination Report
- D 7.10 Informational Factsheet
Aktivity plánované na rok 2015:
WP 3 Data modelling and Linked Open Data (LOD) alignment
WP 4 SmartOpenData Semantic Front-end Facilities
WP 5 Demonstration Pilots
WP 6 Evaluation, Assessment and User groups
WP 7 Dissemination, Exploitation and Liaisons
Propagácia a informovanosť: http://www.smartopendata.eu
Projektový manažér: Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
Finančný manažér: Bc. Danka Valentková

Projekt č. 23:
SDI4Apps Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data
• Zdroj financovania:  FP 7
• Trvanie projektu: 04.2014 – 03.2016
• Celkový rozpočet projektu: 4,070,000,00 € (SAŽP – 84 400,00 €)
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 50 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 20 553,88 €
• 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 SDI4all prostredníctvom pilotných aplikácií. Projekt takisto
plánuje uvoľniť platformu pre jej ďalší rozvoj a využívanie prostredníctvom vývojárskych a užívateľských
komunít.
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Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
WP 1 Coordination and Management - podpora aktivít v oblasti administratívneho a finančného
manažmentu ako aj manažmentu kvality a prevencie rizík
WP 3 Basic Cloud Functionality Deployment  - participácia na príprave výstupov v oblastiach: Návrh
architektúry (D.3.1), Implementácia prvých komponent v cloud riešení (D 3.2.1), Návrhu metodológie
testovania (D 3.5).
WP 5 Data Publication, Harmonisation and Semantic Annotation:  Aktivity na harmonizácii a publikácií
otvorených údajov prostredníctvom infraštruktúry priestorových údajov a technológie prepojených
údajov.
WP 6 Internal Pilot Applications: Príprava podkladov pre vybrané pilotné aplikácie a konzultácie pri ich
návrhu.  
WP 7 Support for External Developers: Participácia na relevantných podujatiach a príprava podujatia
Initial Developers‘ Workshops v roku 2015(D 7.2).
WP 8 Dissemination and Business Planning: Organizácia workshopu „Open Data for Stimulation of SME
Businesses in Agriculture, Transport, Tourism and Environment“ v rámci INSPIRE konferencie 2014.
Aktivity plánované na rok 2015:
WP 1 Coordination and Management  
WP 2 Community Building and Social Validation  
WP 3 Basic Cloud Functionality Deployment  
WP 5 Data Publication, Harmonisation and Semantic Annotation  
WP 6 Internal Pilot Applications  
WP 7 Support for External Developers  
WP 8 Dissemination and Business Planning
Propagácia a informovanosť: http://sdi4apps.eu/
Projektový manažér: Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
Finančný manažér: Mgr. Andrea Očenášová

Projekt č. 24:
Geographic Information: Need to Know – Towards a more demand-driven geospatial workforce
education/training
• Zdroj financovania:  LifeLong Learning Programme - ERASMUS Multilateral Networks
• Trvanie projektu: 10.2013-09.2016
• Celkový rozpočet projektu: 800 000,- € (SAŽP – 7 232 €)
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 25 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 2 677,- EUR
• Stručná anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systému školení a nástrojov
zameraných na oblasť podpory posilnenia ľudských zdrojov v doméne geoinformatiky. Systém
bude orientovaný na reálne požiadavkami praxe a dostatočne flexibilný na to aby reflektoval vývoj
v predmetnej doméne. Jeho praktická   implementácia bude vychádzať z princípov   GI S&T BoK
-methodology of the GeoInformatics Science & Technology Body of Knowledge (http://www.aag.org/
galleries/publications-files/GIST_Body_of_Knowledge.pdf).
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014:
WP1 – Analysis of demand and supply: Zabezpečovanie participácie na prieskumoch Prieskum dopytu
trhu a ponuky v oblasti Geo ICT (http://inspire.enviroportal.sk/clanky/prieskum-dopytu-trhu-aponuky-v-oblasti-geo-ict)
WP3 – The Virtual Lab for the BoK: VirLaBok: Participácia na definovaní užívateľských požiadaviek
WP6 – Dissemination Prezentácia aktivít na podujatí Inspirujme se 2014:
http://dru_inspirujmese.sazp.sk/sites/dru_inspirujmese.sazp.sk/files/Prezentace/8_1_GI_N2K_
Inspirujme_2014.pdf
• Aktivity plánované na rok 2015:
WP3 – The Virtual Lab for the BoK: VirLaBok
WP4 – Testing & Validation
WP5 – Quality assurance
WP6 – Dissemination
WP7 – Exploitation and Sustainability
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WP8 – Management
Propagácia a informovanosť: http://www.gi-n2k.eu/
Projektový manažér: Ing. Martin Tuchyňa, PhD.
Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová

Projekt č. 25:
Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky
• Zdroj financovania: LIFE +, Príroda a biodiverzita
• Trvanie projektu: 1.1.2014 - 31.12.2018
• Celkový rozpočet projektu: 2 672 353,- €
• Celkový rozpočet SAŽP: 146 434,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 50 % (formou národného spolufinancovania MŽP SR)
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 0 €
• 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 krajine a obnovením hniezdnych a potravných
biotopov cieľových druhov.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014: neimplementované
• Aktivity plánované na rok 2015:
− Inštalácia informačných panelov a pozorovacích veží
− Vytvorenie výučbového programu pre školy
− Zdieľanie skúseností
− Prezentácie, exkurzie
− Manažment projektu
• Projektový manažér: Ing. Katarín Béresová
• Finančný manažér: Ing. Ján Majer
Projekt č. 26:
Technická pomoc pri zavádzaní environmentálne vhodného nakladania s elektroodpadom v Moldavsku
• Zdroj financovania: Oficiálna rozvojová pomoc SR
• Trvanie projektu: 09.2013 – 12.2015
• Celkový rozpočet projektu: 108 730,- €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 10 %
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 96 646,04 € (z toho spolufinancovanie SAŽP
– 8 094,45 €, Moldavsko 1 500,- €)
• Stručná anotácia projektu: projekt bol pokračovaním úspešného projektu č. SAMRS/2011/06/01,
v rámci ktorého sa pre partnerskú organizáciu Ministerstvo životného prostredia Moldavskej republiky
pripravil návrh environmentálne vhodného systému nakladania s elektroodpadmi a návrh téz
patričnej časti zákona o odpadoch. Po ukončení spomínaného projektu moldavská strana vyjadrila
enormný záujem o riešenie technických záležitostí spojených s navrhnutým systémom nakladania
s elektroodpadmi formou sekundárnych legislatívnych predpisov
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014: príprava technickej vyhlášky na nakladanie s odpadom z
elektrických a elektronických zariadení, príprava registra povinných subjektov (informačný systém)
• Aktivity plánované na rok 2015: odstúpenie záverečnej správy
• Podporné aktivity projektu: priame konzultácie u partnera
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Mgr. Andrea Očenášová
Projekt č. 27:
Vytváranie kapacít pre na podporu synergie pri koordinovanej implementácii bazilejského,
Rotterdamského a Štokholmského dohovoru v Bielorusku, Macedónsku a Moldavsku.
• Zdroj financovania: SGP
• Trvanie projektu: 3.2014 – 3.2015
• Celkový rozpočet projektu: 46 700,- USD
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Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 USD
Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 32 449,70 USD
Stručná anotácia projektu: príprava, predloženie a koordinácia regionálneho projektu pre krajiny
Bielorusko, Macedónsko a Moldavsko zameraného na spoluprácu medzi tromi environmentálnymi
dohovormi v rámci výzvy nízkorozpočtových projektov pre regionálne centrá. Základným cieľom
projektu je zlepšenie koordinovanej implementácie Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského
dohovoru na národnej úrovni vo vybraných rozvojových krajinách ako aj krajinách s rozvíjajúcou
sa ekonomikou. Očakáva sa, že projekt bude mať demonštratívny charakter a bude 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 2014: Národné správy, regionálny workshop v Bielorusku, Minsk, júl
2014
Záverečná správa
Podporné aktivity projektu: Národné workshopy v jednotlivých krajinách (Minsk, Skopje, Kišinev) a
Regionálny workshop v Minsku
Propagácia a informovanosť: www.sazp.sk/bcrc
Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
Finančný manažér: Eva Koreňová

Projekt č. 28:
Budovanie kapacít pre manažment e-odpadu v Srbsku
• Zdroj financovania: PACE
• Trvanie projektu: 1/2014 – 12/2015
• Celkový rozpočet projektu: 93 000 USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 USD
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 25 163,10 USD
• Stručná anotácia projektu: cieľom projektu je snaha o zavedenie praktických, ľahko použiteľných ako
aj trvalo udržateľných riešení manažmentu toku elektroodpadov v krajine. Špecifické ciele (zlepšenie
príslušnej existujúcej legislatívy zameranej na elektroodpad pomocou špecifických legislatívnych
a regulačných opatrení, vrátane postupov zameraných na nakladanie a monitoring tokov elektroodpadov,
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
elektroodpadov, vytvorenie nezávislého monitorovacieho a kontrolného mechanizmu manažmentu  
elektroodpadov a vzdelávanie a zvýšenie povedomia o správnom manažmente elektroodpadov 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 2014:
− Vytvorenie riadiaceho výboru
− Vytvorenie národného tímu
− Aktivity v súlade s odsúhlaseným projektom:
- Legislatívna časť
- Vytvorenie trvalo udržateľného a výnosného modelu zberu a recyklácie elektroodpadov
- Návrh vytvorenia regionálnycvh zariadení na spracovanie elektroodpadov
- Návrh vytvorenia nezávislého monitorovacieho a kontrolného mechanizmu manažmentu  
elektroodpadov
- Vzdelávanie a zvýšenie povedomia verejnosti
• Aktivity plánované na rok 2015:
- Legislatívna časť
- Vytvorenie trvalo udržateľného a výnosného modelu zberu a recyklácie elektroodpadov
- Návrh vytvorenia regionálnycvh zariadení na spracovanie elektroodpadov
- Návrh vytvorenia nezávislého monitorovacieho a kontrolného mechanizmu manažmentu  
elektroodpadov
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- Vzdelávanie a zvýšenie povedomia verejnosti
Podporné aktivity projektu: Národné workshopy v Srbsku
Propagácia a informovanosť: web, publikácie
Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
Finančný manažér: Eva Koreňová

Projekt č. 29:
Vytvorenie systému environmentálne vhodného nakladania s baterkami v Albánsku
• Zdroj financovania: UNEP/RoE
• Trvanie projektu: 11.2014 – 06.2015
• Celkový rozpočet projektu: 15.000,00 USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 USD
• Vyčerpané k 31.12.2014, resp. k poslednej podanej ŽoP: 0 USD
• Stručná anotácia projektu: Projekt je súčasťou aktivity, zameranej na spoluprácu medzi viacstrannými
dohovormi, zaoberajúcimi sa manažmentom odpadov a chemických látok. Cieľom je pomôcť Albánsku
pri príprave legislatívneho rámca harmonizujúceho so smernicami EÚ. Problematika environmentálneho
nakladania so starými baterkami je jedným z prioritných odpadových tokov.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2014: vytvorenie formulárov pre dovozcov, výrobcov a spracovateľov
batérií
• Aktivity plánované na rok 2015:
- vytvorenie informačného systému (registra) výrobcov, dovozcov a spracovateľov batérií
- príručka pre užívateľov registra v anglickom jazyku
- návrh kolektívneho systému spracovateľov batérií
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Eva Koreňová
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6. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpočet príspevkovej organizácie Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici bol
schválený zákonom č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014. 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 SR oznámilo
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu listom č. 4170/2014-9.1 zo dňa  28. 1. 2014.
Schválený štátny rozpočet (zdroj 111) bol v roku 2014 vo výške 2 856 400,- €.
SAŽP mala v záväznom rozpise ukazovateľov schváleného rozpočtu z kapitoly MŽP SR rozpísané finančné
prostriedky v celkovej výške 2 856 400,- €.
Rozpočtom pridelené prostriedky boli v roku 2014 určené na zabezpečenie úloh uvedených v jednotlivých
oblastiach v Pláne hlavných úloh SAŽP na rok 2014.
Tabuľka 1 Rozpis transferu v porovnaní s predchádzajúcim rokom
Výdavky spolu
z toho: bežný transfer
v tom:  príspevok na činnosť
              ČMS Odpady                          
z toho: Kapitálový transfer
v tom:  príspevok na činnosť                   
              ČMS Odpady                             

Rok 2014
2 856 400
2 856 400
2 851 000
5 400
0
0
0

Rok 2013
2 856 400
2 856 400
2 846 120
10 280
0
0
0

SAŽP mala na rok 2014 schválený rozpočet bežných výdavkov 2 856 400 €, z toho:
- príspevok na činnosť 2 851 000,- € (program 07604, funkčné členenie 0560)
- na plnenie úloh v rámci programu ČMS Odpady 5 400,- € (program 07604, funkčné členenie 0530)
V roku 2014 nebol schválený rozpočet kapitálových výdavkov.
V priebehu roka bol SAŽP upravený rozpočet nasledovnými rozpočtovými opatreniami zo strany MŽP
SR:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014
- úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci tried 05.3.0. a 05.6.0. v oblasti bežných
výdavkov a to:
zníženie rozpočtu vo výške -  5.400,- € v triede 05.3.0 ČMS Odpady
zvýšenie rozpočtu vo výške + 5.400,- € v triede 05.6.0 príspevok na činnosť
Rozpočtové opatrenie č. 2/2014
- úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov, zvýšenie
rozpočtu vo výške + 43 374,- € (na valorizáciu miezd na priemerný evidenčný počet zamestnancov
167,4 a to na mzdy 32 141,- € a na poistné a príspevok do poisťovní 11 233,- €).
Upravený štátny rozpočet (zdroj 111) bol v roku 2014 vo výške 2 899 774,00 €.
Rozpočet príjmov a výdavkov bol v priebehu roka upravovaný podľa úloh stanovených a zabezpečovaných
Slovenskou agentúrou životného prostredia v podprograme v jednotlivých triedach a ekonomických
klasifikáciách v rámci presunov medzi jednotlivými položkami. 		
Čerpanie štátneho rozpočtu (zdroj 111) bolo v roku 2014 vo výške 2 899 774,00 €.
Bežné výdavky vo výške 2 899 774,00 €.
Kapitálové výdavky vo výške 0,- €
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6.1 Príjmy
Za rok 2014 je celkové plnenie príjmov vo výške 5 206 057,- €.
Tabuľka 2 Zloženie príjmov v EUR
Zdroj
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
CELKOM

46
46
111
115
13B5
37
11S
11U

Schválený
rozpočet
170 000
0
2 856 400
0
0
0
0
0
3 026 400

Upravený
rozpočet
240 672
609 328
2 899 774
0
0
0
0
0
3 749 774

Skutočnosť
366 190
612 312
2 899 774
60 878
7 866
79 397
175 895
1 003 745
5 206 057

Nedaňové príjmy (kód zdroja 46)
SAŽP mala na rok 2014 rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 170 000,- €, upravený rozpočet bol
240 672,- €  a skutočnosť 366 190,- €.  
Iné nedaňové príjmy v porovnaní s r. 2012 a 2013 sú rozpísané v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka 3 Prehľad nedaňových príjmov v rokoch 2012 až 2014 v EUR
Rok 2014
Príjmy z podnikania a vlastníctva
45 185
z toho: z prenajatých budov, priestorov                           
45 178
            z prenajatých strojov, príst., zariadení                  
7
Adm. poplatky a iné poplatky a platby
103 911
z toho: za predaj výrobkov, tovarov a služieb              
103 911
           za stravné                                                                
0
           za prebytočný majetok                            
0
Príjmy z predaja kapitálových aktív
143 769
Príjmy z účtov finančného hospodárenia
5 704
Iné nedaňové príjmy
67 621
z toho: z náhrad z poistného plnenia                                
11 120
           z dobropisov                                                          
0
           z refundácie
49 231
           iné príjmy                                                           
7 270
CELKOM

366 190

Rok 2013
51 315
51 225
90
162 429
162 429
0
0
35 779
972
7 494
5 341
0
935
1 218

Rok 2012
66 364
65 553
811
138 363
138 363
0
0
25 114
74
66 296
5 630
253
0
60 413

257 989

296 211

V predchádzajúcej tabuľke je vyjadrená skutočnosť nedaňových príjmov za 3 roky, čo poukazuje na
klesajúcu tendenciu v príjmovej oblasti organizácie.
V oblasti príjmov z podnikania a vlastníctva majetku (45 185,- €) na podpoložke 212 003 – príjmy
z prenajatých budov, priestorov a objektov a na 212 004 – príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení
bola skutočnosť oproti roku 2013 a 2012 nižšia.
Na základe platných nájomných zmlúv v roku 2014 bol plánovaný príjem vo výške 52 000,- €. Vzhľadom na
ukončenie nájmu v administratívnej budove v Košiciach  ako aj na nepravidelné platby niektorých nájomcov
bol tento príjem nižší. Vzniknuté nedoplatky boli vymáhané ako nesplatené pohľadávky prostredníctvom
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upomienok. SAŽP prenajíma časti priestorov v administratívnych budovách v Bratislave, Žiline, Prešove,
Prievidzi a Banskej Štiavnici.
V oblasti Administratívnych poplatkov (103 911,- €) je finančné plnenie z predaja výrobkov, tovarov a služieb
(podpoložka 223 001) nižšie oproti roku 2013 o 58 518,- €. Nižšie plnenie je z dôvodu, že v roku 2014 boli
zrušené centrá v Prešove a Centrum odpadového hospodárstva v Bratislave. Taktiež z dôvodu zrušenia SEV
v predchádzajúcich rokoch boli len minimálne príjmy z predaja ubytovacích, stravovacích, pohostinských a
doplnkových služieb v SEV Spišská Sobota a SEV Dropie z organizovania táborov. Príjmy v tejto oblasti boli
z dodávky služieb pre samosprávu, informačných, sieťových, školiacich a iných služieb, ktoré zabezpečovali
jednotlivé centrá SAŽP.
V oblasti príjmov z predaja kapitálových aktív (143 769,- €) sú Príjmy z predaja dlhodobého majetku oproti
predchádzajúcemu roku vyššie z dôvodu, že v decembri 2014 bol na základe kúpnej zmluvy príjem 50 %
z kúpnej ceny za budovu Spišská Sobota vo výške 125 000,- €. Ostatné príjmy boli na základe kúpnych
zmlúv a to za predaj hnuteľného majetku – budova Liptovská Teplička vo výške 11 009,- €,  garáže Trnava
vo výške 1 750,- € a za predaj motorového vozidla Iveco 5 850,- €. Príjmy na základe kúpnych zmlúv za
odkúpenie bytov v Banskej Štiavnici boli vo výške 160,- €.
300 Granty a transfery (kód zdroja 46)
SAŽP mala príjem z grantov a transferov vo výške 612 312,- €.
Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu z Environmentálneho fondu v roku 2014
našej organizácii boli poskytnuté na projekty vo výške 322 265,- €:
-

Zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti
verejnosti  na rozhodovacom procese (2914)
Kampaň na zvýšenie miery akceptácie legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva
(2915)
Kampaň za čistejšie ovzdušie – na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku (2916)
Zelená samospráva – starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie (2311)
Abiotické a biotické aspekty úspešnej ochrany a revitalizácie mokradí (2221)

Tabuľka 4 Prehľad príjmov z projektov EF v EUR
Názov projektu
Zabezpečenie prístupu verejnosti k info... (2914)
Kampaň na zvýšenie miery akceptácie...(2915)
Kampaň za čistejšie ovzdušie...(2916)
Zelená samospráva (2311)
Abiotické a biotické aspekty... (2221)

SPOLU
64 230,32
12 525,25
36 255,89
26 215,20
200 000,00
339 226,66

95% EF
61 018,80
11 898,98
34 443,09
24 904,44
190 000,00
322 265,31

5% spolufin.
3 211,52
626,27
1 812,80
1 310,76
10 000,00
16 961,35

V uvedenom období roku 2014 na základe zmlúv boli prijaté:
− tuzemské granty vo výške 10 785,- € na projekt SAMRS realizovaný na Odbore environmentálneho
manažérstva a Bazilejského dohovoru Bratislava
− zahraničné granty vo výške  279 262,- €:
- projekt SMART OPEN DATA 20 624,- €
- projekt SmeSpire 29 042,- €
- projekt CORINE 18 338,- €
- projekt NATO SfP-Military 22 340,- €
- projekt SDI4APPS, eENV plus 43 860,- €
- projekty  RCBD (Bazilejský dohovor – Odbor EM a BD BA) - v počte 6 vo výške 145 058,- €
300 Granty a transfery (kód zdroja 111)
Prijaté transfery zo zdroja 111 – poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 2 899 774,- €:
− bežný  transfer  v celkovej výške  2 899 774,- €
− kapitálový transfer v celkovej výške 0,- €
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300 Granty a transfery (kód zdroja 115)
Prijaté transfery zo zdroja 115 – poskytnuté prostriedky 60 878,- € na projekt eMAT
300 Granty a transfery (kód zdroja 13B5)
Prijaté granty zo zdroja 13B5 – poskytnuté prostriedky 7 866,- € na projekt Hodnoty Dunaja
300 Granty a transfery (kód zdroja 37)
Prijaté granty z programu teritoriálnej spolupráce 2007-2013, Juhovýchodná Európa na projekt A Sustainable
Development Model of Green Mountain Areas (GREEN MOUNTAIN) vo výške 79 397,- €
300 Granty a transfery (kód zdroja 11S, 11U)
Prijaté transfery na projekty financované z EÚ v celkovej výške 1 179 640,- €.
− projekty financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 1. programové obdobie, z prostriedkov
EÚ zdroj 11S1 a spolufinancovanie zo ŠR zdroj 11S2, v sume 175 895,- €
− projekty financované z Kohézneho fondu, 1. programové obdobie, z prostriedkov EÚ zdroj 11U1
a spolufinancovanie zo ŠR zdroj 11U2  v sume 1 003 745,- €
Tabuľka 5 Prehľad príjmov z projektov EU v EUR
Prostriedky
Operačný program
Štátny rozpočet
EÚ vrátane
Názov projektu
životné prostredie -spolufinancovanie
spolufinancovania
príspevok EU 85 % príspevok ŠR 15 %
zo ŠR
Zlepšenie
environmentálneho
povedomia v oblasti ochrany prírody
13 246,69
11 259,69
1 987,00
a krajiny (vrátane NATURA 2000)
Podpora ochrany lokalít NATURA 2000
začlenením do celopriestorového
120 353,41
102 300,40
18 053,01
systému ekologickej stability
REACH – pomoc malým a stredným
podnikateľom pri plnení legislatívnych
42 294,40
35 950,24
6 344,16
požiadaviek v oblasti chemickej
legislatívy
Osveta, práca s verejnosťou ako
podpora pri riešení EZ v SR
Dobudovanie Informačného systému
environmentálnych záťaží
Stratégia nakladania s nebezpečnými
odpadmi vrátane realizačných plánov
Stratégia nakladania s odpadom
zo zdravotnej starostlivosti vrátane
realizačného plánu
Manažment riešenia lokalít s výskytom
POPs zmesí/pesticídov v SR
Podpora implementácie OPŽP na
regionálnej úrovni prostredníctvom
siete REPIS
Informačná dostupnosť - podpora
implementácie OPŽP (REPIS)
Mzdové
zabezpečenie
vrátane
odmien, odvodov zamestnávateľa
a platby nemocenských dávok
zamestnancov SAŽP ako SORO pre
OPŽP
SPOLU

145 283,30

123 490,80

21 792,50

83 525,53

70 996,70

12 528,83

91 119,23

77 451,34

13 667,89

31 542,86

26 811,43

4 731,43

94 307,09

80 161,02

14 146,07

127 266,58

108 176,58

19 090,00

85 464,40

72 644,72

12 819,68

345 236,33

293 450,88

51 785,45

1 179 639,82

1 002 693,80

176 946,02
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Výdavky
Plnenie výdavkov celkom za rok 2014 je vo výške 5 185 114,- €.
Celkové výdavky SAŽP (5 466 883,- €) boli oproti upravenému rozpočtu (3 749 774,- €) vyššie o 1 717 109,€. Upravený rozpočet je nižší oproti čerpaniu z dôvodu, že v zdrojoch 1151,2, 13B6, 37, 11U1,2 a 11S1,2
bolo čerpanie, ale rozpočet pri projektoch z EU sa neupravuje.
Zloženie výdavkov podľa zdrojov je nasledovné:
Tabuľka 6 Výdavky bežného rozpočtu v celých EUR podľa zdrojov
Schválený
Rozpočet
Program
Zdroj
Názov výdavku
rozpočet
po zmenách
07604
111
Príspevok na činnosť
2 851 000
2 899 774
07604
111
Monitoring ČMS Odpady
5 400
0
07604
1151,2 Bežné výd.
0
0
07604
11S1,2 Bežné výd. Projekty EU-EFRR
0
0
07604
11U1,2 Bežné výd. Projekty EU-KF
0
0
07604
13B5
Bežné výd. Proj. LIFE+
0
0
07604
37
Bežné výd. Proj. EUS-Gr.Mon.
0
0
07604
46
Bežné výd. z vlastných zdr.
170 000
809 980
SPOLU
3 026 400
3 709 754
Tabuľka 7 Výdavky kapitálového rozpočtu v celých EUR podľa zdrojov
Schválený
Program
Zdroj
Názov výdavku
rozpočet
07604
111
Kapit.výd.ŠR Prísp. na činnosť
07604
131D
Kapit. výd. ŠR z predch. rokov
07604
11U1,2 Kapit. výd. Projekty EU-KF
07604
46
Kapitálové výd. z VZ-FR
SPOLU

0
0
0
0
0

Rozpočet
po zmenách

0

Skutočnosť
k 31.12.2014
2 899 774
0
60 878
159 217
987 064
7 866
79 397
809 042
5 003 238

Skutočnosť
k 31.12.2014

0
125 217
16 682
39 977
181 876

0
40 020
40 020

Tabuľka 8 Výdavky celkom v EUR
Schválený
rozpočet
3 066 400
0
3 066 400

Názov
Výdavky bežného transferu
Výdavky kapitálového transferu
Výdavky celkom

Rozpočet
po zmenách
3 709 754
40 020
3 749 774

Skutočnosť
k 31.12.2014
5 003 238
181 876
5 185 114

Tabuľka 9 Celkové výdavky v roku 2014 podľa položiek ekonomickej klasifikácie v EUR		
Pol.
610
620
630
640
600
700

Názov
Mzdy,
platy,
sl.pr., ost.
Poistné a prísp.
do poisť.
Tovary a služby
Bežné transfery
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
CELKOM

ŠR
111/131D

EÚ
11U,11S

EÚ
1151,2

LIFE+
13B5

EÚ
37

VZ
46

Spolu

1 476 295

582 341

35 158

3 990

42 886

73 447

2 214 117

575 629

219 794

12 390

1 395

15 071

27 327

851 606

785 406
62 444
2 899 774

343 571
575
1 146 281

13 330
0
60 878

2 481
0
7 866

21 440
0
79 397

708 268
809 042

1 874 496
63 019
5 003 238

125 217

16 682

0

0

0

39 977

181 876

3 024 991

1 162963

60 878

7 866

79 397

849 019

5 185 114

Podiel príjmov na celkovom financovaní výdavkov SAŽP je nasledovný:
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−
−
−

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (zdroj 111,131D) v čiastke 3 024 991,- €, t.j. 58,3 %
Finančné prostriedky z projektov (zdroj 11U,11S,115,13B5,37) v čiastke 1 311 104,- €, t.j. 25,3 %
Finančné prostriedky z vlastných zdrojov (zdroj 46) v čiastke 849 019,- €, t.j. 16,4 %
Štátny
3 024 991
€ rozpoþet
1 311 104 €
Prostriedky z projektov
849 019 €

Štátny rozpoþet
849 019 €
Prostriedky z projektov
16%
Vlastné príjmy a granty

Vlastné príjmy a granty
1 311 104 €
25%

3 024 991 €
59%

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 10 Výdavky podľa rozpočtových položiek v EUR
F u n kč n é
Položka
členenie
0530
Bežné výdavky spolu
0560
Bežné výdavky spolu
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM
Z toho:
0530
         Tovary a služby
0560
         Mzdy, platy, služ. príjmy
0560
         Poistné a príspevok do poisťovní
0560
         Cestovné náhrady
0560
         Energie,voda,komunikácie
0560
         Materiál
0560
         Dopravné
0560
         Rutinná,štandard.údržba
0560
         Nájomné za prenájom
0560
         Služby
0560
         Odstupné, odchodné, ND
0530
Kapitálové výdavky – ČMS Odpady
0560
Kapitálové výdavky – prísp. na činnosť
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM
C E L K O M

Schválený
rozpočet
5 400,00
2 851 000,00
2 856 400,00

Upravený
rozpočet

0
2 899 774,00
2 899 774,00

5 400,00
1 573 300,00
577 720,00
25 000,00
233 500,00
37 950,00
71 600,00
30 400,00
7 500,00
264 730,00
29 300,00
0,00
0,00
0,00
2 856 400

0,00
1 476 295,34
575 629,21
53 667,73
172 956,79
121 745,18
62 728,77
38 402,99
3 223,36
332 680,75
62 443,88
0,00
0,00
0,00
2 899 774,00

Skutočnosť
k 31.12.2014

0
2 899 774,00
2 899 774,00

0,00
1 476 295,34
575 629,21
53 667,73
172 956,79
121 745,18
62 728,77
38 402,99
3 223,36
332 680,75
62 443,88
0,00
0,00
0,00
2 899 774,00

Bežné výdavky zo zdrojov štátneho rozpočtu boli vyčerpané v plnej výške 2 899 774,00 € a to v oblasti
bežných výdavkov príspevok na činnosť.
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 172 911,68 € boli zostatkom
k 31.12.2013 na Bežnom účte príspevkovom SAŽP a budú predmetom zúčtovania po ich čerpaní
v nasledujúcich 2 rokoch.
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V roku 2014 boli čerpané kapitálové výdavky (zdroj 131D) vo výške 125 216,91 €.
Nevyčerpané finančné prostriedky z kapitálového transferu vo výške 47 694,77 € sú zostatkom k 31.12.2014
na Bežnom účte príspevkovom SAŽP a budú predmetom zúčtovania po ich čerpaní v nasledujúcom roku.
SAŽP v rámci zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2014 nemá povinnosť odviesť
nevyčerpané finančné prostriedky do štátneho rozpočtu.

6.2 Výdavky na zahraničné aktivity
Vyhodnotenie zahraničných služobných ciest zamestnancov SAŽP
V roku 2014 boli výdavky na zahraničné služobné cesty vo výške 60 589,93 €.
Tabuľka 11 Zahraničné služobné cesty v EUR
Financovanie ZSC
ZSC financované z prostriedkov štátneho rozpočtu
ZSC financované z prostriedkov vlastných zdrojov
ZSC financované z prostriedkov projektov
SPOLU

Rok 2014
42 332,64
15 354,08
2 903,21
60 589,93

Rok 2013
31 223,64
9 757,51
6 478,82
47 459,97

Zdroj
111
46
37, 115, 11B

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 2014
Celkové náklady za rok 2014 boli vo výške 5 559 832,30 €.
Celkové výnosy za rok 2014 boli vo výške  5 563 541,80 €.
Hospodársky výsledok za rok 2014 bol kladný a to vo výške 3 709,50 €.
Súvaha, ako aj výkaz ziskov a strát za rok 2014 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 31.12.2014 je v hodnote 6 579 870,- €.
Tabuľka 12 Majetok podľa súvahy od 01.01.2014 do 31.12.2014 v EUR
Účet
Názov
PS 1.1.2014
Prírastky
Úbytky
013
Softvér
877 115
12 689
38 311
021
Stavby
5 878 042
0
1 105 998
022
DHM
2 544 052
166 929
261 546
023
Dopravné pros.
641 816
43 144
96 017
029
Drobný HM ost.
25 365
221 472
0
031
Pozemky
2 781 183
0
34 302
032
Umelecké diela
415
0
0
041/2 Obstaranie DNHM
7 253
222 762
222 762
01-04 Spolu
12 755 241
666 996
1 758 937
073
Oprávky k DNM
-702 888
63 276
38 311
081
Oprávky k stavbám
-1 896 976
508 155
987 427
082
Oprávky k DHM
-2 484 590
44 389
261 546
083
Oprávky k dopr.
-617 058
20 670
96 017
089
Oprávky k Drob
-25 052
776
-102 901
07-08 Spolu
-5 726 564
637 266
1 280 400
7 028 677
29 730
478 537

KS 31.12.2014
851 493
4 772 044
2 449 435
588 943
246 837
2 746 881
415
7 253
11 663 300
727 852
1 417 704
2 267 433
541 711
128 730
-5 083 430
6 579 870

Prehľad majetku SAŽP v roku 2014 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

11 663 300,65 €
-5 083 430,57 €
              0,  6 579 870,08 €

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.
V roku 2014 bol obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo výške 12 689,40 € a to:
− softvér  vo výške 12 689,40 € (financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu z minulých rokov vo výške
10 420,- € a doplatok z vlastných  zdrojov vo výške 2 269,40 €)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku bolo vo výške 210 072,98 € a to:
− VT – server, PC, notebooky vo výške 74 644,91 € (financované z prostriedkov štátneho rozpočtu
z minulých rokov )
− Elektronický zabezpečovací systém a kamerový systém v AB BB výške 34 715,52 € (financované
z vlastných zdrojov )
− osobný automobil 2 ks vo výške 43 144,- € (financované z prostriedkov štátneho rozpočtu z minulých
rokov vo výške 40 152,- € a doplatok z vlastných  zdrojov vo výške 2 992,- €)z projektu OPŽP)
− VT – PC, notebook, ost. vo výške 16.681,80 € (financované z prostriedkov z projektu OPŽP)
− VT – PC, notebooky, multifunkčné zariadenia vo výške 40 886,75 € (financované z vlastných zdrojov
a v ďalšom roku budú refundované z prostriedkov z projektu OPŽP)
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Celkom bolo v roku 2014 obstaranie majetku vo výške 222 762,38 €.
V roku 2014 bol úbytok majetku v celkovej výške 1 536 174,67 € a to:
− preúčtovanie majetku – kultúrnych pamiatok v obstarávacej cene vo výške 360 049,17 €
− vyradenie majetku v obstarávacej cene vo výške 1 176 125,50 €
Na základe výsledku auditu vykonaného v našej organizácii v roku 2014 bola urobená oprava účtovania
kultúrnych pamiatok a to preúčtovanie obstarania kultúrnej pamiatky Budova Košice, Alžbetina a Budova
Spišská Sobota na podsúvahový účet a preúčtovanie technického zhodnotenia uvedených kultúrnych
pamiatok na účet 029 Ostatný DHM.
Úbytky majetku  v priebehu roka 2014 boli z dôvodu jeho vyradenia vzhľadom na neupotrebiteľnosť a
prebytočnosť majetku. Neupotrebiteľný majetok bol vyradený na základe návrhu pri inventarizácii majetku
v roku 2013. Prebytočný majetok bol na základe kúpnych zmlúv odpredaný, prípadne prevedený na základe
Darovacích zmlúv na obce a tiež bol na základe zmluvy urobený bezodplatný prevod správy majetku štátu
na ŠOP SR Banská Bystrica.
Vyradený majetok v celkovej výške obstarávacej ceny 1 176 125,- €:
− 013 softvér vo výške 38 311,- €, neupotrebiteľný majetok po skončení doby životnosti navrhnutý pri
inventarizácii 2013
− 021 stavby vo výške 745 948,- € prebytočný majetok a to budova na Kammerhofskej ul. v Banskej
Štiavnici vo výške 688 516,- €- bezodplatný prevod na ŠOP SR BB, kanal. vod. príp. Liptovská Teplička
vo výške 39 851,- € - bezodplatný prevod na ŠOP SR BB, objekt Liptovská Teplička s príslušenstvom vo
výške 13 847,- € - odpredaj na základe KZ, garáže Trnava vo výške 3 734,- € -  odpredaj na základe KZ
− 022 dlhodobý hmotný majetok vo výške 261 546,- € a to vo výške 201 086,- € - neupotrebiteľný majetok
po skončení doby životnosti navrhnutý pri inventarizácii 2013, DHM-pojazdné laboratórium vo výške
58 199,- € - odpredaj na základe KZ, DHM z BŠ vo výške 2 261,- € - bezodplatný prevod na ŠOP SR BB
− 023 Dopravné prostriedky vo výške 96 017,- € - prebytočný majetok prevod na obce na základe
Darovacích zmlúv
− 031 Pozemky vo výške 34 302,- € - pozemky v BŠ, prebytočný majetok bezodplatný prevod na ŠOP SR
BB
Pri vyraďovaní tohto majetku sa postupovalo v zmysle zákona o správe majetku štátu.
6.4.2 Pohľadávky a záväzky
SAŽP eviduje celkové pohľadávky k 31.12.2014 vo výške  40 705,17 €.
Tabuľka 13 Rozpis pohľadávok k 31.12.2014 v EUR
Riadok
Hodnota
Pohľadávky
Opis
súvahy
pohľadávok
Faktúry vystavené odberateľom, nezaplatené
Odberatelia
061
35 325,61
do konca roka 2014
Poskytnuté prev.
064
0
preddavky
Ostatné pohľadávky
065
0
Pohľadávky
voči
Pohľadávka voči zamestnancovi-dohoda o
070
24,26
zamestnancom
náhrade škody neuhradená do konca roka
Daň z príjmu
072
749,65 Daň z príjmu Po z titulu platby preddavkov
Iné pohľadávky
081
4 605,65 Byty BŠ
SPOLU
40 705,17 Celkové pohľadávky organizácie
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Tabuľka 14 Pohľadávky podľa doby splatnosti v tis. EUR (riadky 048 a 060 súvahy)
Hodnota
Hodnota
Pohľadávky podľa doby splatnosti
k 31.12.2014
k 31.12.2013
Pohľadávky v lehote splatnosti
6
12
Pohľadávky po lehote splatnosti
35
36
SPOLU (súčet riadkov súvahy 048 a 060)
41
48
Tabuľka 15 Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. EUR (riadky 048 a 060 súvahy)
Pohľadávky podľa zostatkovej
Hodnota
Hodnota
doby splatnosti
k 31.12.2014
k 31.12.2013
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
6
7
do 1 roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
35
41
od 1 roka do 5 rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
0
0
dlhšou ako 5 rokov
SPOLU (súčet riadkov súvahy 048 a 060)
41
48
Riešeniu pohľadávok organizácie sa venuje zvýšená pozornosť, vymáhanie starších pohľadávok sa rieši aj
prostredníctvom právnej kancelárie SAŽP.
Z pohľadávok v lehote splatnosti 5 499,76 € sú pohľadávky od odberateľov na základe vystavených
odberateľských faktúr vo výške 4 725,85 €, pohľadávky voči zamestnancovi 24,26 €, voči Daňovému úradu
749,65 €.
Z pohľadávok po lehote splatnosti 35 205,41 € sú pohľadávky od odberateľov 30 599,76 € a iné
pohľadávky 4 605,65 €. Z čiastky odberatelia je suma 19 663,42 €, ktorá je účtovaná v opravných položkách
k pohľadávkam, vymáhaná súdnou cestou. 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 v priebehu účtovného obdobia boli účtované vo výške 19 663,42 €
SAŽP eviduje celkové záväzky k 31.12.2014 vo výške 546 737,73 €.
Tabuľka 16 Záväzky podľa doby splatnosti v EUR
Záväzky podľa doby splatnosti
Dlhodobé záväzky (r.140) spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky (r.151) spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Výška
k 31.12.2014

Tabuľka 17 Záväzky podľa doby splatnosti v tis. EUR (riadky 140 a 151 súvahy)
Výška
Záväzky podľa doby splatnosti
k 31.12.2014
Krátkodobé záväzky (r.151) spolu z toho
544
Záväzky v lehote splatnosti
544
Záväzky po lehote splatnosti
0
Dlhodobé záväzky (r.140) spolu z toho
3
Záväzky v lehote splatnosti
3
Záväzky po lehote splatnosti
0
SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)
547

3 148,06
3 148,06
0
543 589,67
543 589,67
0
546 737,73

Výška
k 31.12.2013
612
612
0
1
1
0
613
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Tabuľka 18 Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. EUR (riadky 140 a 151 súvahy)
Záväzky podľa zostatkovej
Výška
Výška
doby splatnosti
k 31.12.2014
k 31.12.2013
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1
547
613
roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1
0
0
roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou
0
0
ako 5 rokov
SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)
547
613
Tabuľka 19 Záväzky zo sociálneho fondu v tis. EUR
Sociálny fond
Stav k 1.januáru
Tvorba sociálneho fondu
Čerpanie sociálneho fondu
Stav k 31.decembru

Rok 2014
1
28
26
3

Tabuľka 20 Ostatné krátkodobé záväzky v tis. EUR)
Výška
Výška
Názov položky
k 31.12.2014 k 31.12.2013
321 Dodávatelia

91

201

324 Prijaté preddavky

2

0

177

227

117

138

2
29

2
41

2

3

0

0

379 Iné záväzky

127

1

SPOLU

547

613

331 Zamestnanci
336 Zúčt. s inš. soc. zab.
341 Daň z príjmov
342 Ostat. priame dane
343 Daň z pridanej
hodnoty
345 Ostatné dane a popl.

Rok 2013
1
31
31
1

Opis
Faktúry dodávateľom neuhradené do 31.12.
a  platené v januári v nasledujúcom roku
preddavky, ktoré budú vyrovnané v I.
Mzdy zamestnancom výplata za XII., úhrada
v I.
Odvody ZP, SP, DDP výplata za XII., úhrada
v  I.
Daň z príjmu rok 2013
Daň zamestnancov – výplata za XII., úhrada
v I.
DPH za XII., úhrada v I.
KZ SEV Sp. Sobota (125 000),
Zrážky z miezd (2 000)

V predchádzajúcom prehľade je porovnanie jednotlivých záväzkov s minulým rokom. Jednotlivé záväzky sú
podstatne nižšie oproti roku 2013, vyššie sú len Iné záväzky z dôvodu, zúčtovania 50 % zálohy t.j. 125 000,€ z Kúpnej zmluvy z predaja majetku  SEV Spišská Sobota.

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 2014 riešilo priebežne. Tejto oblasti sa
aj naďalej venuje zvýšená pozornosť.
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6.6 Zhodnotenie výsledkov kontrol
6.6.1 Výsledky externých kontrol v SAŽP
MF SR – vládny audit zameraný na zistenie súladu riadiacich a kontrolných systémov OP ŽP s požiadavkami
Nariadenia Rady ES č. 1083/2006 v nadväznosti na zmeny súvisiace so zriadením SORO na SAŽP.
Výsledok auditu - bez výhrad.
Union zdravotná poisťovňa – kontrola zameraná na správnosť odvodu poistného na zdravotné poistenie
v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov ako aj dodržiavanie ostatných povinností
vyplývajúcich zo zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov za obdobie 1/2007 – 10/2014.
Výsledok kontroly – neuplatnenie zníženej sadzby preddavkov za zamestnanca, ktorý bol poberateľom
invalidného dôchodku.
Zhodnotenie prijatého opatrenia:
Nedostatok odstránený počas kontroly, doložený opravný výkaz preddavkov.
6.6.2 Výsledky interných kontrol v SAŽP
MŽP SR – kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Zhodnotenie prijatých opatrení :
Opatrenia – aktualizovať Smernicu GR o postupe sprístupňovania informácií v SAŽP, na webovej stránke
zverejniť povinne zverejňované informácie  podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z., zverejniť na webovej stránke
SAŽP konkrétnu kúpnu zmluvu, pri vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií dôsledne dodržiavať §
14 a 15 zákona č. 211/2000 Z.z., boli splnené. Opatrenie, týkajúce sa zapracovania spôsobu poskytovania
priestorových údajov do interného dokumentu SAŽP, bude splnené  po ukončení implementácie koncepcie
rozvoja informačných systémov 2014 do praxe.
Vnútorné kontroly v sledovanom období boli zamerané na oblasť efektívneho, účinného a hospodárneho
vynaloženia verejných prostriedkov na organizáciu 19. Medzinárodného festivalu filmov o životnom
prostredí Envirofilm 2013, na oblasť efektívneho, účinného, hospodárneho vynaloženia verejných
prostriedkov na organizáciu konferencie Enviro-i-Forum 2013, dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu za rok 2013, použitia verejných prostriedkov
v oblasti dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2013, dodržiavania zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme pri predkladaní majetkových priznaní v roku 2013, zabezpečovania
činnosti a hospodárenia s verejnými prostriedkami v ZEZ Dropie Zemianska Olča, Orlík Spišská Sobota
a budovy Regetovky za rok 2013, ponukové konania hnuteľného majetku za rok 2013, kontrolu činnosti
škodovej komisie za rok 2013, použitia bežných a kapitálových výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu
na rok 2013, opodstatnenosti úhrad hovorov z mobilných telefónov a mobilného internetu v roku 2013,
plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z vnútorných kontrol vykonaných
v roku 2014.
Zhodnotenie prijatých opatrení:
Prijaté opatrenia, napr.   upraviť písomne vzťah a oblasti financovania akcie Envirofilm medzi SAŽP
a Envirofilm n.o., na čísla úloh pridelené jednotlivým akciám zúčtovávať len náklady s nimi súvisiace,
zvýšenú pozornosť venovať PFK pri dohodách o výkone prác mimo pracovného pomeru, účtovné doklady
zúčtovávať len s adekvátnymi prílohami a v období, s ktorým vecne a časovo súvisia, predkladať majetkové
priznania vedúcimi zamestnancami do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho, zdokumentovať rozdiel
vo výške odpísaných pohľadávok, majetok pridelený zamestnancom evidovať na karte zamestnanca, boli
splnené, resp. sa priebežne plnia.
Prijaté opatrenia, napr. aktualizovať postupy pre oblasť dohôd v OS 03/2005, stanoviť pravidlá pri určovaní
odmien zamestnancov vykonávajúcich práce na dohodu, zabezpečiť ZEZ trezormi na uloženie hotovosti,
zabezpečiť jednotnú a skutočnosť odrážajúcu fakturáciu služieb poskytovaných ZEZ, predaj nehnuteľného
majetku účtovať v súlade s § 7 a 8 zákona č. 431/2002 Z.z., neboli splnené.
Kontrola NKÚ v sledovanom období nebola vykonaná.
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7. Riadenie ľudských zdrojov
7.1 Vyhodnotenie plnenia mzdových prostriedkov
Mzdové výdavky na rok 2014 boli v rozpočte schválené v celkovej výške 1 634 100,- €, z toho transfer od
zriaďovateľa predstavoval sumu 1 573 300,- € a vlastné zdroje 60 800,- €.
V roku 2014 nebol oznámením záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2014 stanovený limit počtu
zamestnancov a ani limit mzdových prostriedkov na rok 2014 nebol stanovený ako záväzný ukazovateľ
štátneho rozpočtu.
V priebehu roka bol rozpočet miezd upravený 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 + 43 374,- € (na valorizáciu miezd na priemerný evidenčný počet zamestnancov
167,4 a to na mzdy 32.141,- € a na poistné a príspevok do poisťovní 11.233,- €).
K úpravám rozpočtu v priebehu roka dochádzalo z dôvodu prehodnotenia potreby mzdových prostriedkov
na mzdy zamestnancov v zdrojoch 111 (štátny rozpočet) a 46 (vlastné zdroje).
Z projektov EÚ, z ktorých boli refundované mzdy zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii jednotlivých
projektov, sa vykazuje len skutočnosť, nakoľko rozpočet je vykazovaný na platobnej jednotke MŽP SR.
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.
Mzdové náklady za rok 2014 boli vo výške 2 201 925,11 €.
Tabuľka 21 Mzdové náklady v porovnaní s rokom 2013 v EUR
Text
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
Príplatky osobné
Príplatky ostatné
Odmeny
SPOLU

Rok 2014

Rok 2013

1 311 978,61

1 446 346,05

717 464,83
31 551,62
140 930,05
2 201 925,11

812 187,72
36 320,51
25 896,00
2 320 750,28

V roku 2014 boli z celkových mzdových nákladov 2 201 925,11 € financované mzdy z projektov vo výške
664 375,- € a z vlastných zdrojov vo výške 73 447,- €.
Náklady na poistné a príspevok do poisťovní boli vo výške 831 664,60 € a príspevok do doplnkových
dôchodkových poisťovní vo výške 27 172,59 €.
Náklady na odstupné boli vo výške 51 559,00 €, na odchodné 5 531,- € a na nemocenské dávky 5 928,58
€.
Za rok 2014 boli vyplatené odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru na základe dohôd vo výške
174 644,01 €.
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7.2 Vývoj priemernej mzdy v roku 2014
Priemerná mesačná mzda v roku 2014 bola 1 092,00 €, čo predstavuje oproti roku 2013 nárast o 143,00 €.
Nárast priemerného mesačného zárobku v SAŽP v roku 2014 vznikol reštrukturalizáciou pracovných miest
a znížením počtu zamestnancov s nižším zárobkom.
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Graf 2 Vývoj priemernej mesačnej mzdy v rokoch 2010 až 2014

7.3 Rozbor zamestnanosti – pohyb zamestnancov
Vývoj priemerného evidenčného počtu zamestnancov v roku 2014 oproti roku 2013 klesol o 31,5 osôb.
Najväčší podiel na poklese zamestnancov malo ukončenie projektu REPIS a zrušenie činností Centra
plánovania prírodných a energetických zdrojov v Prešove.
Tabuľka 22 Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných
z toho
Podiel žien
Rok
Celkom
(v %)
ženy
muži
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
2010
283,1
172,3
110,8
60,9
V roku 2014 v SAŽP ukončilo pracovný pomer 30 zamestnancov.
V mimo evidenčnom stave bolo k 31. 12. 2014 9 zamestnankýň – 1 na materskej dovolenke a 8 sa staralo
o dieťa do 3 rokov.
Pohyb zamestnancov
V roku 2014 bolo do SAŽP prijatých 27 zamestnancov a ukončilo pracovný pomer 30 zamestnancov. K 31. 12.
2014 bolo v SAŽP zamestnaných 174 zamestnancov (rok 2013 – 203 zamestnancov). Z mimo evidenčného
stavu sa vrátili 2 zamestnankyne a na materskú dovolenku odišla 1 zamestnankyňa.
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Index mobility
Tabuľka 23 Vývoj indexu mobility v rokoch 2009 až 2013
Priemerný evidenčný
Rok
Úbytok zamestnancov
počet zamestnancov
plne prepočítaných
2014
30
167,7
2013
23
199,2
2012
32
191,6
2011
130
219,0
2010
36
283,1
2009
45
291,4

Index mobility
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17,89
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15,44
12,72
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16,70
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Graf 3 Index mobility zamestnancov
Index mobility v roku 2014 stúpol oproti roku 2013 o 6,34 percentuálneho bodu z dôvodu organizačných
zmien od 1. 1. 2014.

7.4 Štruktúra zamestnancov v roku 2014
Tabuľka 24 Podiel zamestnancov v jednotlivých samosprávnych krajoch
Samosprávny kraj
Priemerný počet zamestnancov
Bratislavský kraj
14,6
Trnavský kraj
3,2
Nitriansky kraj
0,0
Trenčiansky kraj
3,0
Žilinský kraj
18,0
Banskobystrický kraj
120,5
Prešovský kraj
4,0
Košický kraj
6,0
Spolu
169,3

%
8,62 %
1,89 %
0,00 %
1,77 %
10,63 %
71,18 %
2,36 %
3,54 %
100,00 %

Slovenská agentúra životného prostredia má 16 pracovísk vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenskej
republiky. Takmer 3/4 zamestnancov pracuje na pracoviskách v Banskobystrickom samosprávnom kraji,
10,63 % v Žilinskom samosprávnom kraji. Podiel zamestnancov v ostávajúcich samosprávnych krajoch sa
pohybuje v rozpätí od 0,0  do 8,62 % percent.
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7.4.1 Veková štruktúra zamestnancov
Priemerný vek zamestnancov v roku 2014 bol 43,1 roka, z toho u mužov predstavoval 43,1 a u žien 43,1
roka.
Tabuľka 25 Vývoj priemerného veku zamestnancov v období rokov 2010 až 2014
z toho
Rok
SAŽP
muži
2014
43,1
43,1
2013
42,7
41,5
2012
41,6
40,4
2011
41,3
39,8
2010
42,4
41,1

ženy
43,1
43,6
42,5
42,4
43,2

Tabuľka 26 Prehľad vekovej štruktúry zamestnancov k 31.12.2014
Veková
hranica
0-17
18-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-59
nad 60
Celkom

Celkom
osoby

%

osoby

2
12
38
40
22
15
23
11
11
174

1,15 %
6,90 %
21,84 %
22,99 %
12,64 %
8,62 %
13,22 %
6,32 %
6,32 %
100,00 %

1
3
23
15
7
7
3
6
7
72

muži

z toho
%

osoby

1,39 %
4,17 %
31,94 %
20,83 %
9,72 %
9,72 %
4,17 %
8,33 %
9,72 %
100,00 %

1
9
15
25
15
8
20
5
4
102

ženy

%
0,98 %
8,82 %
14,71 %
24,51 %
14,71 %
7,84 %
19,61 %
4,90 %
3,92 %
100,00 %

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. 2014
V kvalifikačnej štruktúre zamestnancov oproti predchádzajúcemu obdobiu boli len minimálne rozdiely.
Tabuľka 27 Vývoj celkovej kvalifikačnej štruktúry v rokoch 2011 až 2013
osoby
Vzdelanie
2014
2013
2012
2011
2010
2014
2013
Z
0
0
0
0
4
0,00
0,00
SO
7
7
6
5
35
4,02
3,40
ÚSO
26
31
32
32
67
14,94
15,30
VŠ I. st.
3
3
4
6
9
1,72
1,50
VŠ II. st.
127
151
149
142
161
72,99
74,40
VŠ III. st.
11
11
11
9
9
6,32
5,40
Spolu
174
203
202
194
285
100,00 100,00

%
2012
0,00
2,97
15,84
1,98
73,76
5,45
100,00

2011
0,00
2,58
16,49
3,09
73,20
4,64
100,00

2010
1,40
12,28
23,51
3,16
56,49
3,16
100,00
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V ROKU 2014
8.1 HODNOTENIE SAŽP Z HĽADISKA VYKONÁVANIA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ
Slovenská agentúra životného prostredia, ako odborná rezortná organizácia, plnila aj v roku 2014  
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 2014 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 2014, ktorý pozostával zo 71
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 2014 boli splnené.
Hodnotenie odbornej činnosti organizácie z hľadiska zabezpečenia plnenia Plánu hlavných úloh v roku
2014 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 2014 uznesením č. 53
Porady vedenia MŽP SR, konanej dňa 19. 03. 2015.
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 2014 implementácia projektov, zameraných na podporu
odborných činností. SAŽP implementovala v tomto období priemerne 29 projektov podporovaných
rôznymi finančnými mechanizmami na národnej a medzinárodnej úrovni. Projekty významným spôsobom
napomáhajú agentúre 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. 2014 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

94

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.
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 2014 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 2015.
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9. Hodnotenie ORGANIZÁCIE sažp ZA ROK 2014 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 2014, 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 2014 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
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dokumentov a prípravou materiálov pre pracovnú skupinu zriadenú k príprave nového zákona vrátane
organizačno-technického zabezpečenia pracovných stretnutí.
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 2014 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 2014. 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.
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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.
V roku 2014 pracovisko PZPH zabezpečilo 2 školiace aktivity pre štátnu správu a užívateľov IS PZPH.
Pracovisko EŠ pripravilo v roku 2014 pre orgány ŠS návrh usmerňujúceho materiálu o systéme hodnotenia
rizík pre posúdenie environmentálnej škody. Pracovisko EŠ pripravilo v rámci 4. česko-slovenskej
konferencie „Znečistené územia Štrbské Pleso“ (apríl 2014) jeden školiaci deň za oblasť environmentálne
škody pre orgány ŠS, prevádzkovateľov, hodnotiteľov rizík a školiaci materiál za oblasť environmentálnej
zodpovednosti, manuál pre odhad rizika a metodickú príručku pre posúdenie EŠ. Obe pracoviská poskytovali
odborné konzultácie orgánom ŠS k prevádzkovaným informačným systémom.

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 každoročnej celoslovenskej súťaže
„Dedina roka“ i medzinárodného filmového festivalu ENVIROFILM. V roku 2014 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.
2013“, ako i 19. ročníka jediného odborno-náučného časopisu v SR – 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.
Obe pracoviská v rámci úloh poskytovali verejnosti informácie, konzultácie a poradenstvo.
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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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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn.

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

2014

2013

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

SPOLU MAJETOK r.002+r033+r.110+r.114

1

12 929 035,50

5 103 093,99

7 825 941,51

8 519 044,21

A.

Neobežný majetok r.003 + r.011+ r.024

2

11 663 300,65

5 083 430,57

6 579 870,08

7 028 676,66

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004až010)

3

851 493,07

727 852,34

123 640,73

174 227,20

A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)

4

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Softvér (013) - (073 + 091 AÚ)

5

851 493,07

727 852,34

123 640,73

174 227,20

3.

Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)

6

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Drobný dlhodobý nehm. majetok (018)-(078+091AÚ)

7

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Ostatný dlhodobý nehm. majetok (019) -(079+091AÚ)

8

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Obstaranie dlhodobého nehm. majetku (041) - (093)

9

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Poskytnuté predd. na dlhodobý NM (051)-(095AÚ)

10

0,00

0,00

0,00

0,00

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)

11

10 811 807,58

4 355 578,23

6 456 229,35

6 854 449,46

A.II.1. Pozemky (031)

12

2 746 880,54

0,00

2 746 880,54

2 781 182,96

2.

Umelecké diela a zbierky (032) -(092AÚ)

13

414,92

0,00

414,92

414,92

3.

Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)

14

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Stavby (021) - (081 + 092 AÚ)

15

4 772 044,33

1 417 703,95

3 354 340,38

3 981 065,92

5.

Samostat.hnuteľ.veci a súbory (022) - (082+092AÚ))

16

2 449 434,77

2 267 433,54

182 001,23

59 461,29

6.

Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)

17

588 942,80

541 710,80

47 232,00

24 757,96

7.

Pestovateľské celky trv. porastov (025)-(085+092A)

18

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086)

19

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092A)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092)

21

246 836,69

128 729,94

118 106,75

312,88

11.

Obstaranie dlhodobého HM (042) - (094)

22

7 253,53

0,00

7 253,53

7 253,53

12.

Poskytnuté predd. na dlhodobý HM (052)-(095AÚ)

23

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)

24

0,00

0,00

0,00

0,00

A.III.1 Podielové CP a podiely v dcér.ÚJ (061)-(096AÚ)

25

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Podielové CPaP v spol. s podst.vplyvom (062)-096AÚ

26

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Realizovateľné cenné papiere (063) - (096 AÚ)

27

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Dlhové CP držané po splatnosti (065)-(096AÚ)

28

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku (066)-(096AÚ)

29

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Ostatný dlhodobý fin. majetok (069)-(096AÚ)

31

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Obstaranie dlhodob. finančného majetku (043)-(096A

32

0,00

0,00

0,00

0,00

1
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Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozn.

STRANA AKTÍV

a

b

2014

Číslo
riadku

c

Brutto

Korekcia

1

2

2013
Netto

Netto

3

4

B.

Obežný majetokr.34+40+48+60+85+98+104

33

1 019 799,87

19 663,42

1 000 136,45

1 115 040,80

B.I.

Zásoby súčet (r.035 až 039)

34

2 165,28

0,00

2 165,28

2 456,14

B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)

35

2 164,28

0,00

2 164,28

2 455,14

2.

Nedokončená výroba a polotovary (121,2) - (192,3)

36

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Výrobky (123) - (194)

37

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Zvieratá (124) - (195)

38

1,00

0,00

1,00

1,00

5.

Tovar (132+139) - (196)

39

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.

Zúčtovanie medzi subj. VS súčet (r.41 až r.47)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

B.II.1. Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.(351AÚ)

41

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Zúčtovanie transferov ŠR (353 AÚ)

42

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355AÚ)

43

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Zúčt. transferov zo ŠR vrámci konsol.celku (356AÚ)

44

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Ost. zúčt. rozpočtu obce a VÚC (357AÚ)

45

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358AÚ)

46

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Zúčt. transferov medzi subj. VS (359AÚ)

47

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III

Dlhodobé pohľadávky súčet (r49 až 59)

48

0,00

0,00

0,00

0,00

B.III.1 Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)

49

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Pohľadávky za eskontované CP(313AÚ)-(391AÚ)

51

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

52

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)

53

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)

54

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pohľad. a záv. z pevných term.oper.(373AÚ)-(391AÚ)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)

56

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

58

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

2
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Ozn.

STRANA AKTÍV

2014

Číslo
riadku
Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.61 až 84)

60

40 705,17

19 663,42

21 041,75

47 753,06

B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)

a

b

c

2013

61

35 325,61

19 663,42

15 662,19

42 971,41

2.

Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)

62

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Pohľadávky za eskont. cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ

63

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Poskytnuté prevádz. preddavky (314AÚ)-(391AÚ)

64

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)

65

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Pohľadávky z nedaň. rozp.príjmov (316AÚ)-(391AÚ)

66

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Pohľad. z nedaň. a colných rozp.príjmov (317AÚ)

67

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Pohľ. z nedaň.príjmov obcí a VÚC,RO(318AÚ)-(391AÚ)

68

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Pohľadávky z daň. príjmov obcí, VÚC (319AÚ)-(391AÚ

69

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)

70

24,26

0,00

24,26

16,00

11.

Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poist.(336AÚ)-(391AÚ

71

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Daň z príjmov (341) - (391AÚ)

72

749,65

0,00

749,65

0,00

13.

Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)

73

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ)

74

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Ostatné dane a poplatky (345)-(391AÚ)

75

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)

76

0,00

0,00

0,00

0,00

17.

Pohľad. a záv.z pevných term.operácií(373AÚ)-(391A

77

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)

78

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

21.

Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)

81

4 605,65

0,00

4 605,65

4 765,65

22.

Spojovací účet pri združení (396)

82

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Zúčtovanie s ES (371AÚ)-(391AÚ)

83

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS (372)-(391

84

0,00

0,00

0,00

0,00

3
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Ozn.

STRANA AKTÍV

Číslo
riadku

a

b

c

B.V. Finančné účty súčet (r.86 až 97)

85

B.V.1. Pokladnica (211)

2014

2013

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

976 929,42

0,00

976 929,42

1 064 831,60

86

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Ceniny (213)

87

23,10

0,00

23,10

0,00

3.

Bankové účty (221AÚ+/-261)

88

976 906,32

0,00

976 906,32

1 064 831,60

4.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 r.

89

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Výdavkový rozpočtový účet (222)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Príjmový rozpočtový účet (223)

91

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291

92

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291AÚ)

93

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Dlhové CP so splat. do 1 r. držané po splat.(256)

94

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Ostatné realizovateľné CP (257)-(291AÚ)

95

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Obstaranie krátkodobého fin. majetku (259)-(291AÚ

96

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)

97

0,00

0,00

0,00

0,00

B.VI. Poskyt. návrat. fin výpomoci dlhodobé súč (99-103)

98

0,00

0,00

0,00

0,00

B.VI.1 Poskyt. návrat. fin.výpomoci subj. v konsol. celku

99

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.subj.VS 272AÚ-291AÚ

100

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Poskyt.návrat.fin. výpomoci podn.subj.(274AÚ)-(291

101

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost. org.(275AÚ)-(291AÚ

102

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Poskyt.návrat.fin.výpomoci fyz.osobám (277AÚ)-291

103

0,00

0,00

0,00

0,00

B.VII. Poskyt.návrat.fin.výpomoci krát.súčet (r.105až109)

104

0,00

0,00

0,00

0,00

B.VII.1Poskyt.návrat.fin.výpomoci subj.konsolid.celku

105

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.subj.VS (272AÚ)-291

106

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Poskyt.návrat.fin.výpomoci podn.subj (274AÚ)-291

107

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.org. (275AÚ)-291

108

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Poskyt.návrat.fin.výpomoci fyz.osobám (277AÚ)-291

109

0,00

0,00

0,00

0,00

C.

Časové rozlíšenie r. 111 až 113

110

245 934,98

0,00

245 934,98

375 326,75

C.1.

Náklady budúcich období (381)

111

4 914,37

0,00

4 914,37

13 219,25

2.

Komplexné náklady budúcich období (382)

112

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Príjmy budúcich období (385)

113

241 020,61

0,00

241 020,61

362 107,50

D.

Vzťahy k účtom klientov ŠP (účt.skup. 20)

114

0,00

0,00

0,00

0,00

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až 114)

888

51 470 207,02

20 412 375,96

31 057 831,06

33 700 850,09

4
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STRANA PASÍV

Ozn.
a

b
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVäZKY

Číslo
riadku

2014

c

5

2013
6

115

7 825 941,51

8 519 044,21

A.

Vlastné imanie súčer r. 117+120+123

116

739 556,64

735 847,14

A.I.

Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r. 119)

117

0,00

0,00

118

0,00

0,00

A.I.1. Oceňov. rozdiely z precenenia majetku a záv.+/-414
2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín +/-415

119

0,00

0,00

A.II.

Fondy súčet (r.121 + r.122)

120

5 012,19

2 074,70

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421)

121

5 012,19

2 074,70

122

0,00

0,00

A.III. Výsledok hospodárenia +/- súčet (r.124+r.125)

123

734 544,45

733 772,44

A.III.1 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. r +/-428

2.

Ostatné fondy (427)

124

730 834,95

730 834,95

2.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

125

3 709,50

2 937,49

B.

Záväzky súčet r.127+132+140+151+172

126

6 119 759,57

6 845 029,89

B.I.

Rezervy súčet (r. 128 až 131)

127

0,00

97 192,00

B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)

128

0,00

0,00

2.

Ostatné rezervy (459 AÚ)

129

0,00

0,00

3.

Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)

130

0,00

0,00

4.

Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)

131

0,00

97 192,00

B.II.

Zúčtovanie medzi subjektami VS (r.133 až r. 139)

132

5 573 021,84

6 134 688,25

B.II.1. Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaď.(351AÚ)

133

0,00

0,00

2.

Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)

134

5 573 021,84

6 134 688,25

3.

Zúčt. transferov rozpočtu obce a VÚC (355AÚ)

135

0,00

0,00

4.

Zúčt. transferov zo ŠR v rámci konsolid.celku (356

136

0,00

0,00

5.

Ost. zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357AÚ)

137

0,00

0,00

6.

Zúčt. transferov zo ŠR iným subj. (358AÚ)

138

0,00

0,00

7.

Zúčt. transferov medzi subjektami VS (359AÚ)

139

0,00

0,00

B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)

140

3 148,06

1 088,77

B.III.1 Ostatné dhodobé záväzky (479)

141

0,00

0,00

2.

Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)

142

0,00

0,00

3.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)

143

0,00

0,00

4.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

144

3 148,06

1 088,77

5.

Záväzky z nájmu (474AÚ)

145

0,00

0,00

6.

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)

146

0,00

0,00

7.

Pohľadávky a záväzky z pevných term.operácií 373AÚ

147

0,00

0,00

8.

Predané opcie (377AÚ)

148

0,00

0,00

9.

Iné záväzky (379AÚ)

149

0,00

0,00

10.

Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)

150

0,00

0,00

5
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STRANA PASÍV

Ozn.
a

b

Číslo
riadku

2014

c

5

2013
6

B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 171)

151

543 589,67

612 060,87

B.IV.1 Dodávatelia (321)

152

91 082,46

200 589,50

2.

Zmenky na úhradu (322,478AÚ)

153

0,00

0,00

3.

Prijaté preddavky (324,475AÚ)

154

1 454,76

60,00

4.

Ostatné záväzky (325,479AÚ)

155

0,00

0,00

5.

Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)

156

0,00

0,00

6.

Záväzky z nájmu (474AÚ)

157

0,00

0,00

7.

Pohľadávky a záv. z pevných term.operácií (373AÚ)

158

0,00

0,00

8.

Predané opcie (377AÚ)

159

0,00

0,00

9.

Iné záväzky (379AÚ)

160

127 059,10

966,99

10.

Záväzky z upísaných nesp. CP a vkladov (367)

161

0,00

0,00

11.

Záväzky voči združeniu (368)

162

0,00

0,00

12.

Zamestnanci (331)

163

176 664,82

226 727,37

13.

Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)

164

0,00

0,00

14.

Zúčt. s orgánmi soc.a zdrav.poistenia (336)

165

117 105,54

138 484,30

15.

Daň z príjmov (341)

166

0,00

1 961,60

16.

Ostatné priame dane (342)

167

28 647,42

40 581,15

17.

Daň z pridanej hodnoty (343)

168

1 575,57

2 689,96

18.

Ostatné dane a poplatky (345)

169

0,00

0,00

19.

Spojovací účet pri združení (396AÚ

170

0,00

0,00

20.

Zúčtovanie s ES (371AÚ)

171

0,00

0,00

21.

Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS (372AÚ)

172

0,00

0,00

B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)

173

0,00

0,00

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)

174

0,00

0,00

2.

Bežné bankové úvery (461AÚ,221AÚ,231,232)

175

0,00

0,00

3.

Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241) - (255AÚ)

176

0,00

0,00

4.

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)

177

0,00

0,00

5.

Prijaté návrat. fin.výpomoci od subj. VS dlhodobé

178

0,00

0,00

6.

Prijaté návrat.fin. výpomoci od subj.VS krátkodobé

179

0,00

0,00

C.

Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182

180

966 625,30

938 167,18

C.1.

Výdavky budúcich období (383)

181

0,00

0,00

2.

Výnosy budúcich období (384)

182

966 625,30

938 167,18

D.

Vzťahy k účtom klientov štát pokladnice (účt.sk20)

183

0,00

0,00

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183)

999

30 337 140,74

33 138 009,66

6

107

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
Číslo
účtu
alebo
skupiny
a

Náklady

Číslo
riadku

2014
Hlavná
činnosť
1

b

2013

Podnikateľská
činn.
2

Spolu
3

4

Spotrebované nákupy (r. 2 až r. 5)

1

439 308,20

7 125,57

446 433,77

422 045,42

Spotreba materiálu

2

305 203,02

475,57

305 678,59

261 041,32

Spotreba energie

3

134 105,18

6 650,00

140 755,18

161 004,10

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

4

0,00

0,00

0,00

0,00

Predaný tovar

5

0,00

0,00

0,00

0,00

Služby (r. 7 až r. 10)

6

963 365,49

1 846,59

965 212,08

1 583 551,80

Opravy a udržiavanie

7

91 948,35

32,73

91 981,08

40 083,88

Cestovné

8

83 167,34

16,00

83 183,34

67 908,23

Náklady na reprezentáciu

9

1 439,02

0,00

1 439,02

2 138,17

Ostatné služby

10

786 810,78

1 797,86

788 608,64

1 473 421,52

Osobné náklady (r.12 až r. 16)

11

3 385 185,80

0,00

3 385 185,80

3 526 076,24

Mzdové náklady

12

2 376 569,12

0,00

2 376 569,12

2 450 817,92

Zákonné sociálne poistenie

13

831 664,60

0,00

831 664,60

863 559,46

Ostatné sociálne poistenie

14

27 172,59

0,00

27 172,59

29 133,05

Zákonné sociálne náklady

15

149 779,49

0,00

149 779,49

182 565,81

Ostatné sociálne náklady

16

0,00

0,00

0,00

0,00

Dane a poplatky (r. 18 až r. 20)

17

29 028,40

1 073,71

30 102,11

34 602,03

Daň z motorových vozidiel

18

133,00

0,00

133,00

125,46

Daň z nehnuteľností

19

22 825,88

336,55

23 162,43

27 231,62

Ostatné dane a poplatky

20

6 069,52

737,16

6 806,68

7 244,95

Ostatné nákl. na prev. činnosť (r. 22 až r. 28)

21

54 360,52

0,00

54 360,52

434 362,48

Zostatková cena predaného DNH a DHM

22

28 679,51

0,00

28 679,51

381 545,33

Predaný materiál

23

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania

24

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

25

9,00

0,00

9,00

2 655,51

Odpis pohľadávky

26

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

27

22 038,31

0,00

22 038,31

25 213,08

Manká a škody

28

3 633,70

0,00

3 633,70

24 948,56

Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prev,fin.činn.,čas.r

29

628 094,45

156,00

628 250,45

354 634,54

Odpisy dlhodobého HM a NM

30

608 431,03

156,00

608 587,03

257 442,54

Rezervy a oprav.pol. z prev.činn. (r.32 až r. 35

31

19 663,42

0,00

19 663,42

97 192,00

Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti

32

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti

33

0,00

0,00

0,00

97 192,00

Tvorba zákon. oprav.pol. z prev.činnosti

34

19 663,42

0,00

19 663,42

0,00

Tvorba ost. oprav. pol. z prev. činnosti

35

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezervy a oprav.pol. z fin. činnosti (r.37 až r. 3

36

0,00

0,00

0,00

0,00
7
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
Číslo
účtu
alebo
skupiny
a

Náklady

Číslo
riadku

1

b
Kontrolné číslo súčet (r.1 až r. 64)

2014
Hlavná
činnosť

994

16 663 943,02

Podnikateľská
činn.
2
30 620,01

2013
Spolu
3
16 694 563,03

4
19 192 488,97

7
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
Číslo
účtu
alebo
skupiny
a

Náklady

Číslo
riadku

b

2014

2013

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činn.

Spolu

1

2

3

4

Tvorba rezerv z fin. činnosti

37

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba opravných položiek z fin. činnosti

38

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie komplex. náklad. bud. období

39

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné náklady (r.41 až r. 48)

40

48 750,34

4,80

48 755,14

9 826,48

Predané cenné papiere a podiely

41

0,00

0,00

0,00

0,00

Úroky

42

0,01

0,00

0,01

0,35

Kurzové straty

43

47 839,63

0,00

47 839,63

9 033,79

Náklady na precenenie cenných papierov

44

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na krátkodobý finančný majetok

45

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na derivátové operácie

46

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné finančné náklady

47

910,70

4,80

915,50

792,34

Manká a škody na finančnom majetku

48

0,00

0,00

0,00

0,00

Mimoriadne náklady (r.50 až r. 53)

49

0,00

0,00

0,00

0,00

Škody

50

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba rezerv

51

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné mimoriadne náklady

52

0,00

0,00

0,00

0,00

Tvorba opravných položiek

53

0,00

0,00

0,00

0,00

Nákl.na transfery a nákl. z odvodu príjmov(r.55-63

54

0,00

0,00

0,00

0,00

Nák. na transfery zo ŠR do RO a PO

55

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na transfery zo ŠR ost. subj.verej.správy

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na transfery zo ŠR subjektom mimo VS

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Nákl.na transfery z rozp.obce,VUC do ROPO...

58

0,00

0,00

0,00

0,00

Nákl.na transfery z rozp.obce,VUC ost.subj. VS

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Nákl.na transfery z rozpočtu obce,VUC subj.mimo VS

60

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na ostatné transfery

61

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady z odvodu príjmov

62

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady z budúceho odvodu príjmov

63

0,00

0,00

0,00

0,00

Účt. skupiny 50-58

64

5 548 093,20

10 206,67

5 558 299,87

6 365 098,99

995

16 794 084,45

25 339,37

16 819 423,82

19 244 623,31

Kontrolné číslo súčet (r.65 až r. 138)

8

110

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
Číslo
účtu
alebo
skupiny
a

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Číslo
riadku

2014
Hlavná
činnosť
1

b

2013

Podnikateľská
činn.
2

Spolu
3

4

Tržby za vlastné výkony a tovar (r.66 až r. 68)

65

159 361,09

4 400,94

163 762,03

218 511,64

Tržby za vlastné výrobky

66

0,00

0,00

0,00

0,00

Tržby z predaja služieb

67

159 361,09

4 400,94

163 762,03

218 511,64

Tržby za tovar

68

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r70až73)

69

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

70

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmena stavu polotovarov

71

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmena stavu výrobkov

72

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmena stavu zvierat

73

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivácia (r.75 až r. 78)

74

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivácia materiálu a tovaru

75

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

76

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivácia dlhodobého NM

77

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivácia dlhodobého HM

78

0,00

0,00

0,00

0,00

Daňové a colné výnosy ,výnosy z poplatkov(r.80-82

79

0,00

0,00

0,00

0,00

Daňové a colné výnosy štátu

80

0,00

0,00

0,00

0,00

Daňové výnosy samosprávy

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z poplatkov

82

0,00

0,00

0,00

0,00

Ost. výnosy z prev. činn. (r. 84 až r. 89)

83

31 883,08

524,30

32 407,38

47 819,09

Tržby z predaja DNM a DHM

84

18 769,00

0,00

18 769,00

35 962,86

Tržby z predaja materiálu

85

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

86

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

87

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z odpísaných pohľadávok

88

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

89

13 114,08

524,30

13 638,38

11 856,23

Zúčt.rezerv a oprav.pol. z prev.,fin.činn. a čas.r

90

97 192,00

0,00

97 192,00

123 294,14

Zúčt.rezerv a oprav. položiek z prev.činn (92až95)

91

97 192,00

0,00

97 192,00

123 294,14

Zúčt. zákon.rezerv z prev. činnosti

92

97 192,00

0,00

97 192,00

123 294,14

Zúčt. ost. rezerv z prev. činnosti

93

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčt. zákonn. oprav. pol. z prev.činnosti

94

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčt. ost. oprav. pol. z prev. činnosti

95

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie rezerv a oprav. pol. z fin.činn.(97+98)

96

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

97

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnost

98

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie komplexných nákl. bud. období

99

0,00

0,00

0,00

0,00

995

16 794 084,45

25 339,37

16 819 423,82

19 244 623,31

Kontrolné číslo súčet (r.65 až r. 138)
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
Číslo
účtu
alebo
skupiny
a

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Číslo
riadku

b

2014

2013

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činn.

1

2

Spolu
3

4

Finančné výnosy (r.101 až r. 108)

100

52 838,52

0,79

52 839,31

7 461,57

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

101

0,00

0,00

0,00

0,00

Úroky

102

72,83

0,79

73,62

159,95

Kurzové zisky

103

52 765,69

0,00

52 765,69

7 301,62

Výnosy z precenenia cenných papierov

104

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

105

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

106

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z derivátových operácií

107

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné finančné výnosy

108

0,00

0,00

0,00

0,00

Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)

109

0,00

0,00

0,00

0,00

Náhrady škôd

110

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie rezerv

111

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatné mimoriadne výnosy

112

0,00

0,00

0,00

0,00

Zúčtovanie opravných položiek

113

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z transferov a rozp.príj. v ROPO (115-123)

114

5 217 341,08

0,00

5 217 341,08

5 973 218,99

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

115

4 252 433,28

0,00

4 252 433,28

4 953 361,74

Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR

116

560 722,75

0,00

560 722,75

516 239,53

Výnosy z bežných transferov od ost. subj. VS

117

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS

118

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z bežných transferov od Európskych spol.

119

186 135,69

0,00

186 135,69

327 708,74

Výnosy z kapitál. transferov od Európskych spoloč.

120

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS

121

179 789,02

0,00

179 789,02

85 476,26

Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS

122

38 260,34

0,00

38 260,34

90 432,72

Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

123

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z transferov a rozp.príj.obcí, VÚC,RO,PO...

124

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z bež.transf. z rozpočtu obce, VUC v RO,PO.

125

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy z kapitál. transfer.z rozpočtu obce, VUC..

126

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy samosprávy z bež. transfer. zo ŠR od i. sub

127

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy samosprávy z kapit. transf. zo ŠR a od i.

128

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy samosprávy z bežných transferov od ES

129

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ES

130

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy samosprávy z bež. transf. od ost.subj.mimo

131

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy samosprávy z kapit.transf. od ost.subj.mimo

132

0,00

0,00

0,00

0,00

Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov

133

0,00

0,00

0,00

0,00

Kontrolné číslo súčet (r.65 až r. 138)

995

16 794 084,45

25 339,37

16 819 423,82

19 244 623,31
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Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
Číslo
účtu
alebo
skupiny
a

Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia

Číslo
riadku

2014
Hlavná
činnosť
1

b

2013

Podnikateľská
činn.
2

Spolu
3

4

Účt.tr.6 celkom

134

5 558 615,77

4 926,03

5 563 541,80

6 370 305,43

Výsledok hospodárenia pred zdan. (r.134-064)(+/-)

135

10 522,57

- 5 280,64

5 241,93

5 206,44

Splatná daň z príjmov

136

1 532,43

0,00

1 532,43

2 268,95

Dodatočne platená daň z príjmov

137

0,00

0,00

0,00

0,00

Výsledok hosp. po zdanení r. 135 - (r.136,137)(+/-

138

8 990,14

- 5 280,64

3 709,50

2 937,49

Kontrolné číslo súčet (r.65 až r. 138)

995

16 794 084,45

25 339,37

16 819 423,82

19 244 623,31
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