
príloha 

č.1 VLASTNÝ MATERIÁL

číslo 

úlohy

PHÚ SAŢP 2011 

Termín Sekcia Priorita Zodp. 

SAZP

Príspevo

k MŢP 

SR bez 

miezd v 

EUR

Vlastné 

zdroje v 

EUR

Iný 

zdroj - 

projekty 

apod. v 

EUR

Zodpovedn

ý riešiteľ

Človekoh

odiny z 

príspevku

Mzdy,odv. 

(odborní 

pracovníci) 

v EUR

I. Environmentálne záťaţe

1 Odborná podpora riešenia problematiky environmentálnych záťaţí

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SGPZ 1 CEI 6 000

Ing. 

Palúchová
300 2 130

1

Anotácia:Úloha predstavuje podporu procesu riešenia environmentálnych záťaţí na Slovensku 

podľa zákona č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov, Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaţí (2010 - 2015) a Programového 

vyhlásenia vlády .

SGPZ CEI

1

Cieľ: Cieľom úlohy je napomôcť procesu riešenia environmentálnych záťaţí v SR  aktualizáciou 

IS EZ podľa ŠPS EZ (2010 - 2015), poskytovaním informácií odbornej a laickej verejnosti, 

aktívnou účasťou pri plnení medzinárodných aktivít pre danú oblasť a spoluprácou pri príprave 

medzinárodnej konferencie "Kontaminované územia, Bratislava 2011".

SGPZ CEI

1
Uţívatelia výstupov: EEA, JRC,MŢP SR a ostatné relevantné ministerstvá, KÚŢP, OÚŢP, VŠ, 

verejnosť
SGPZ CEI

1
Výstup 1: Aktualizácia IS EZ podľa Štátneho programu sanácie EZ, participácia na dopracovaní

právnych predpisov a metodických dokumentov
SGPZ 1 CEI x

1 Výstup 2: Poskytovanie informácií verejnosti SGPZ 1 CEI x

1 Výstup 3: Spracovanie podkladov pre reportingové aktivity v rámci EPA network SGPZ 1 CEI x

II. Prevencia a náprava environmentálnych škôd 

2

Prevencia a náprava environmentálnych škôd – Implementácia zákona NR SR č. 359/2007 T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 CPPEZ 7 000

Ing. 

Horňanová
5 000 35 500

2

Anotácia: Implementácia zákona  o  prevencii a náprave environmentálnych škôd je 

pokračovaním úloh SAŢP pre MŢP SR, SEHaR. Zavedenie zákona do praxe vyţaduje 

sprístupňovanie údajov o Enviškodách. Súčasťou úlohy budú: systematický zber údajov, 

príprava dielčích správ o implementácii Smernice ELD pre EK v r.2011, modelový prípad 

hrozby alebo vzniku environmentálnej škody – dokument, usmernenie pre úrady ŢP v oblasti 

hodnotenia a posudzovania vzniku environmentálnych škôd, informovanie prevádzkovateľov a 

dotknutých orgánov vrátane konzultačnej činnosti.Prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PaNEŠ, 

vrátane zhromaţďovania údajov a poskytovania informácií v súlade s § 20 zákona č. 359/2007 

Z.z. - aktualizovať a napĺňať IS o environmentálnych škodách na národnej úrovni, ich náprave a 

súdnych konaniach.

SEHR CPPEZ

2

Cieľ:Dosiahnutie súladu  leg. SR s legislatívou EÚ v oblasti environmentálnej zodpovednosti 

prevádzkovateľov za  environmentálne škody(EŠ), zlepšenie ochrany ŢP prevenciou a nápravou 

v mieste poškodenia. Zlepšenie aplikácie zákona do praxe školeniami, usmernením a analýzou 

modelového prípadu. Zlepšenie súčinnosti zainteresovaných úradov a  dotknutých orgánov 

činnosťou pracovnej skupiny. Zlepšenie informovanosti zainteresovaných.

SEHR CPPEZ

2

Uţívatelia výstupov:MŢP SR, štátna správa ŢP, dotknuté orgány rezortu pôdohospodárstva,

reg. úrady verejného zdravotníctva, prevádzkovatelia,  poisťovne, verejnosť CPPEZ

Stránka 1 z 56



2
Výstup 1: Spracovanie výstupov a záverov pracovnej skupiny pre environmentálne škody -

Správa o implementácii smernice  č. 2004/35/ES a Zák. NRSR č. 359/2007 Z.z. 
SEHR 1 CPPEZ x

2

Výstup 2: Spracovanie analytického materiálu pre usmernenie št. správy v oblasti hodnotenia a

posudzovania vzniku environment. škôd a zabezpečenie konzultačnej činnosti za oblasť

environmentálnych škôd pre úrady ŢP, SIŢP a prevádzkovateľov

SEHR 1 CPPEZ x

2
Výstup 3: Riešenie modelového prípadu hrozby alebo vzniku environmentálnej škody (EŠ) -

dokument
SEHR 2 CPPEZ x

2
Výstup 4: Návrh  procesu preukazovania finančného krytia EŠ zo strany prevádzkovateľov 

SEHR 2 CPPEZ x

2
Výstup 5: Informovanie prevádzkovateľov a dotknutých orgánov formou informačných listov 

SEHR 3 CPPEZ x

2
Výstup 6: Zabezpečenie konzultačnej činnosti za oblasť environmentálnych škôd pre úrady ŢP,

SIŢP a prevádzkovateľov
SEHR 2 CPPEZ x

2
Výstup 7: Podporná aktivita PHÚ - organizovanie regionálnych seminárov "Environmentálne

škody"
SEHR 2 CPPEZ x

2

Výstup 8: Prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PaNEŠ v súlade s § 20 zákona č. 359/2007 Z.z. - 

zhromaţďovanie údajov  o BHEŠ a EŠ, ich napĺňanie on-line prostredníctvom webaplikácie 

PaNEŠ,  tvorba výstupných zostáv a publikovanie údajov na enviroportáli, aktualizovanie 

základného stavu ŢP prepojením s inými IS,  vypracovanie manuálu a technickej dokumentácie 

IS,  návrh archivácie záznamov v IS PaNEŠ

SEHR 1 CPPEZ x

2 Výstup 9: Zber údajov o prípadoch EŠ a BHEŠ za rok 2010 – štatistické zisťovanie SEHR 3 CPPEZ x

2

Výstup 10: Aktualizácia www stránok - nový vizuál webstránky Enviškody, zverejňovanie  

aktualizovanej legislatívy, aktualizovanie adresárov príslušných a dotknutých úradov, doplnenie 

databázy prevádzkovateľov ťaţobného  priemyslu

SEHR 3 CPPEZ x

2 Výstup 11: Školiace aktivity pre štátnu správu k uţívaniu IS PaNEŠ SEHR 3 CPPEZ x

III. Environmentálna regionalizácia

3

Aktualizácia environmentálnej regionalizácie SR a BEISS                                                                                                                            T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CPPEZ 2 000

Ing. 

Fruhaufová
1 900 13 490

3

Anotácia: V r. 2010 bola spustená  web aplikácie  IS BEISS. V r. 2011 bude prebiehať 

aktualizácia údajových databáz podľa stanoveného harmonogramu aktualizácie dát. Priebeţne 

budú vykonávané korekcie a úpravy web aplikácie, ktoré vyplynú z poţiadaviek a pripomienok 

uţívateľov aplikácie.

SEPZEUL CPPEZ

3
Cieľ: Prehľad a prístup k informáciám o environmentálnych i všeobecných charakteristikách na 

úrovní obcí prostredníctvom web aplikácie.
SEPZEUL CPPEZ

3
Uţívatelia výstupov:MŢP SR, organizácie rezortu MŢP SR, úrady ŢP, samopráva, verejnosť

SEPZEUL CPPEZ

3 Výstup 1: Aktualizácia mapových podkladov za zloţky ŢP a rizikové faktory SEPZEUL 1 CPPEZ x

3 Výstup 2: Tabuľkové prehľady databáz aktualizovaných zloţiek ŢP SEPZEUL 1 CPPEZ x

3 Výstup 3: Metodika hodnotenia území 1. a 2. environmentálnej kvality SEPZEUL 1 CPPEZ x

3 Výstup 4: Aktualizácia databáz BEISS podľa stanoveného harmonogramu SEPZEUL 2 CPPEZ x

3 Výstup 5: Štandardná prevádzka IS BEISS  na webportáli SEPZEUL 2 CPPEZ x

IV. Environmentálne spravodajstvo

4

Indikátory biodiverzity v SR - vyhodnotenie stavu biodiverzity na Slovensku na základe 

vyhodnotenia sledovaných indikátorov stavu a ochrany biodiverzity                                                                                                                                                                                                     

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SOPTK 1 CPPEZ 2 800

RNDr. 

Stano
2 000 14 020
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4

Anotácia: Indikátory biodiverzity umoţňujú  stanoviť celkový stav a trendy zmien biodiverzity 

v SR Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 837/2007 z 3.10. 2007 k aktualizácii súboru 

indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku a tieţ z implementácie schváleného  

Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MŢP SR na roky 2010 - 2014 

(Uzn. OPMŢP SR zo 4.11.2010, úloha p.č. 28. "Stratégia ochrany biodiverzity v Slovenskej 

republike do roku 2020 v súlade so Stratégiou ochrany biodiverzity v Európskej únii do roku 

2020). Prednetom činnosti v roku 2011 bude vyhodnotenie sledovaného súboru indikátorov 

stavu a ochrany  biodiverzity SR, vypracovanie hodnotiacej správy o stave biodiverzity na 

Slovensku pre jej predloţenie do vlády SR, implementácia záverov vyplývajúcich z následného 

uznesenia vlády SR                      

SOPTK CPPEZ

4

Cieľ:a/ vyhodnotenie sledovaného súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity za obdobie 

rokov 2005 - 2009  b/ vypracovanie hodnotiacej správy o stave biodiverzity v SR a jej 

zverejnenie c/ plnenie záväzkov SR ako zmluvnej strany Dohovoru o biologickej diverzite 

d/príprava podkladov pre Piatu národnú správu o implementácii Dohovoru o biologickej 

diverzite v SR v rámci plnenia záväzkov Slovenskej republiky ako zmluvnej strany Dohovoru o 

biologickej diverzite

SOPTK CPPEZ

4 Uţívatelia výstupov:MŢP SR, ŠOP SR, verejnosť SOPTK CPPEZ

4
Výstup 1: Vyhodnotenie súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity za r. 2005 - 2009 a

predloţenie Slovenskej komisii Dohovoru o biologickej diverzite
SOPTK 1 CPPEZ x

4 Výstup 2: Návrh správy do vlády SR o stave biodiverzity v SR SOPTK 1 CPPEZ x

4
Výstup 3: Implementácia aktualizovaného súboru európskych indikátorov stavu a ochrany

biodiverzity na podmienky SR
SOPTK 1 CPPEZ x

4
Výstup 4: Manuál postupu prác a jeho poskytnutie organizáciám spolupracujúcim na príprave 5.

národnej správy
SOPTK 1 CPPEZ x

5
Zabezpečenie plnenia reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych 

predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky ochrany vôd a vodného hospodárstva SR                                                                                                                                                                                                

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SV 1 CEI 6 139

Ing. 

Grófová
700 4 970

5

Anotácia:Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových 

povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ. Súčasťou tejto úlohy je , koordinácia 

spracovania čiastkových úloh v rámci príslušných zodpovedných organizácií, podľa potreby 

spracovávanie podkladov pre finálne výstupy, úprava a kontrola finálnych výstupov, evidencia 

odoslaných správ na EK.

SV CEI

5
Cieľ:Permanentná aktualizácia reportingových poţiadaviek SR. Spracovanie a zaslanie 

poţadovaných správ. SV CEI

5
Uţívatelia výstupov:EK, EEA, MŢP SR, SAŢP, EK, príslušné ministerstvá, príslušné odborné 

organizácie, verejnosť
SV CEI

5 Výstup 1: Aktualizácia a evidencia reportingových poţiadaviek SV 1 CEI x

5
Výstup 2: Správy vypracované v zmysle poţiadaviek EK na rok 2011, ich evidencia a 

sprístupnenie
SV

1
CEI x

5 Výstup 3: Zastúpenie SR v Pracovnej skupine WGD on Reporting under WFD SV 1 CEI x

6 Zabezpečenie plnenia reportingových povinností, vyplývajúcich z členstva SR v EÚ                                                                                                    

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL

1

CEI 5 690

Ing. 

Grófová
3 640 25 844
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6

Anotácia: Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových 

povinností voči Európskej komisii, vyplývajúcich z platnej legislatívy EÚ. SAŢP je poverená 

MŢP SR koordináciou prác na zabezpečení týchto povinností za oblasť ŢP. Súčasťou tejto úlohy 

je zabezpečovanie účasti na rokovaniach pracovných výborov a skupín činných v rámci EK v 

tejto oblasti, koordinácia spracovania čiastkových úloh v rámci príslušných zodpovedných 

organizácií, podľa potreby spracovávanie podkladov pre finálne výstupy, úprava a kontrola 

finálnych výstupov, evidencia odoslaných správ na EK.

SEPZEUL CEI

6

Cieľ: Permanentná aktualizácia reportingových poţiadaviek SR. Spracovanie a zaslanie správ 

poţadovaných v roku 2010 na EK. Zabezpečenie aktívneho členstva SR v relevantných 

výboroch a pracovných skupinách pri EK. Zabezpečenie aktívneho členstva SAŢP v pracovných 

skupinách pri MŢP SR. Vedenie evidencie odoslaných správ na EK.

SEPZEUL CEI

6
Uţívatelia výstupov:EK, EEA, MŢP SR, SAŢP, EK, príslušné ministerstvá, príslušné odborné 

organizácie, verejnosť
SEPZEUL CEI

6 Výstup 1: Aktualizácia a evidencia reportingových poţiadaviek SEPZEUL 1 CEI x

6
Výstup 2: Správy vypracované v zmysle poţiadaviek EK na rok 2011, ich evidencia a 

sprístupnenie
SEPZEUL 1 CEI x

6 Výstup 3: SK Reportnet SEPZEUL 2 CEI x

7

                                                                                                                                                                  

Indikátorové správy o stave ţivotného prostredia podľa D-P-S-I-R štruktúry

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CEI 1 068

Ing. 

Koreňová
3 550 25205

7

Anotácia:Systematická analýza a sledovanie ukazovateľov hodnotenia ŢP tvoriacich náplň 

kapitoly 22 „Ţivotné prostredie“ v zmysle reportingových poţiadaviek EÚ (EK, EUROSTAT, 

EEA), OECD a ostatných medzinárodných organizácií.

• Aktualizácia D-P-S-I-R správ za oblasť: Ovzdušie, Voda, Pôda, Horninové prostredie, Biota, 

Zdravie, Odpady.

• Aktualizácia dátovej základne existujúcich indikátorov, doplnenie nových indikátorov a ich 

hodnotenie.

• Aktualizácia spoločnej evidencie legislatívnych predpisov za jednotlivé zloţky a faktory ŢP.

• S odborom informatiky CEI zabezpečenie vystavenia kapitol indikátorovej správy jednotlivými 

riešiteľmi na www. enviroportal.sk prostredníctvom redakčného systému.

SEPZEUL

CEI

7

Cieľ: Cieľom tejto úlohy je predkladať laickej, odbornej verejnosti aj verejným činiteľom 

včasné, cielené a relevantné informácie o indikátoroch hodnotiacich ŢP prostredníctvom 

metodológie tzv. integrovaného environmentálneho hodnotenia ŢP rozpracovanej OECD a EEA, 

zaloţenej na príčinno-následnej (kauzálnej) súvislosti medzi stavom a trendmi vývoja ŢP, tlakmi 

na ŢP, realizovanými opatreniami na nápravu tohto stavu a o následkoch vyplývajúcich z 

aktuálneho stavu ŢP na zdravie človeka, diverzitu, kvalitu a funkčnosť ekosystémov a na vývoj 

tzv. kumulatívnych environmentálnych problémov. 

Výstupy tejto úlohy spolu s úlohou PHÚ „Správa o stave ŢP SR v roku 2010“ (tlačená verzia) 

budú predstavovať hlavné produkty explicitne vyplývajúce pre MŢP SR zo zákona NR SR č. 

205/2004 Z.z. – publikovanie Správ o stave ŢP SR. 
SEPZEUL

CEI

7
Uţívatelia výstupov: Odborná aj laická verejnosť, študenti stredného/vysokého školstva,  MŢP 

SR, výskumné ústavy, univerzity, mimovládne organizácie, masmédiá SEPZEUL
CEI

7
Výstup 1: Aktualizácia DPSIR správ a indikátorov (ovzdušie, voda, pôda, horninové prostredie, 

biota, zdravie, odpady), vystavenie na enviroportál SEPZEUL
1 CEI x

7 Výstup 2: Spracovanie broţúry o stave a trendoch vývoja ŢP SR v rokoch 2000-2010 SEPZEUL 1 CEI x

7 Výstup 3: Preklad do AJ  a tlač (SJ, AJ) broţúry SEPZEUL 1 x
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8

Indikátorové sektorové správy - hodnotenie vplyvov vybraných odvetví ekonomických

činností na ţivotné prostredie a implementácie environmentálnych aspektov do

sektorových politík       

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CEI 8 593

Ing. 

Kanianska
3 400 24 140

8

Anotácia: V nadväznosti na systém práce Európskej environmentálnej agentúry, ktorá spracúva 

v spolupráci s Eurostatom, DG Environment a DG konkrétneho sektoru indikátory a správy 

hodnotiace vplyv ekonomických sektorov na ŢP, SAŢP zabezpečuje plnením tejto úlohy na 

Slovensku kontinuálne hodnotenie vplyvu sektorov ekonomických činností na ţivotné prostredie 

formou indikátorov a správ ako aj stavu implementácie environmentálnych aspektov do 

sektorvých politík.  SEPZEUL

CEI

8

Cieľ: Zabezpčenie pravidelného hodnotenia vplyvu sektorov ekonomických činností na ţivotné 

prostredie v SR v spolupráci s príslušnými rezortami a tým vytvorenie podkladov pre hodnotenie 

plnenia prijatých stratégií a programov ako aj odpočtovania úloh súvisiacich so ţivotným 

prostredím, ktoré má v politikách prirezový charakter. SEPZEUL

CEI

8

Uţívatelia výstupov: MŢP SR, dotknuté ekonomické rezorty, príslušné odborné organizácie, 

výskumné ústavy, univerzity, mimovládne organizácie, odborná aj laická verejnosť

SEPZEUL

CEI

8
Výstup 1: Preklady 6 sektorových správ (poľnohospodárstvo a ŢP, energetika, doprava,

priemysel, cestovný ruch, lesné hospodárstvo) SEPZEUL
1 CEI x

8
Výstup 2: Revízia indikátorových listov indikátorov hodnotiacich vzťah sektora k ŢP a ich

revízia za rok 2010
SEPZEUL 1 CEI x

8 Výstup 3: Grafické spracovanie a tlač 6 typov sektorových správ (SJ, AJ) SEPZEUL 1 CEI

9
                                                                                                                                                                  

Hodnotenie a aktualizácia indikátorov environmentálneho piliera TUR v SR

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CEI 641

Ing. Vall

1 100 7 810

9

Anotácia:Vo väzbe na uplatňovanie princípov TUR v podmienkach SR je potrebná:

– aktualizácia informačnej základne súboru ukazovateľov environmentálneho piliera TUR, 

– permanentné zapracovávanie zmien súvisiacich s vývojom TUR a stratégie Európa 2020 v SR, 

v nadväznosti na prijatú pozíciu SR k stratégii Európa 2020.

SEPZEUL CEI

9 Cieľ: Cieľom úlohy je udrţiavanie aktualizovanej základne indikátorov TUR v SR SEPZEUL CEI

9
Uţívatelia výstupov:MŢP SR, klienti na www stránke enviroportal.sk, odborní pracovníci 

orgánov štátnej a verejnej správy SEPZEUL CEI

9
Výstup 1: Aktualizácia informačnej základne súboru ukazovateľov env. piliera TUR a

súvisiacich indikátorov SEPZEUL
1 CEI x

10 Správa o stave ţivotného prostredia Slovenskej republiky v roku 2010 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CEI 2 000

Ing. 

Lieskovská
2 000 14200

10 Anotácia: Spracovanie Správy o stave ţivotného prostredia SR v roku 2010
SEPZEUL CEI

10 Cieľ: Spracovanie textov  Správy o stave ţivotného prostredia SR v roku 2010 
SEPZEUL CEI

10

Uţívatelia výstupov: Výstupy v tlačenej a elektronickej forme budú určené:

pre predstaviteľov MŢP SR a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, pracovníkov 

odborných organizácií rezortu ŢP ako aj iných rezortov, pre odbornú i laickú verejnosť
SEPZEUL CEI

10 Výstup 1: Spracovanie textového návrhu Správy SEPZEUL 1 CEI x

10 Výstup 2: Spracovanie Správy do podkladu pre tlač SEPZEUL 1 CEI x

10 Výstup 3: Tlač Správy (1500 ks) SEPZEUL 1 CEI x
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11 Materiálové toky v SR so zameraním na indikátory vstupov, výstupov, efektivity 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CEI 1 127

Ing. 

Guštafíková
1 100 7 810

11

Anotácia:Na úrovni EÚ problematika vyuţívania prírodných zdrojov predstavuje neoddeliteľnú 

súčasť procesu tzv. integrácie environmentálnej politiky, vyvolaného Cardiffským procesov a 

vyjadreného cez závery summitov Rady EÚ z Lisabonu a Goteborgu do prijatia 6. 

Environmnetálneho akčného program (6EAP) EÚ a Stratégie trvalo udrţateľného rozvoja EÚ 

(SDS EU). Efektívne vyuţívanie zdrojov je taktieţ jednou z tém stratégie Europa 2020. 

Indikátory týkajúce sa vyuţívania prírodných zdrojov sa postupne začleňujú do súboru EEA 

indikátorov z čoho pre SR ako členskú krajinu vyplýva reportingová povinnosť, podobne ako to 

je aj na  úrovni OECD, pričom problematika pokroku dosiahnutého v oblasti štúdia 

materiálových tokov a vyuţívania prírodných zdrojov na národnej úrovni sa stáva predmetom 

vyhodnocovania (dotazník) - odpočtovaného zástupcami krajín OECD a Eurostatu. V rámci 

úlohy bude na základe prehodnotených indikátorov na úrovni EEA zostavená sada vybraných 

indikátorov charakterizujúcich vyuţívanie prírodných zdrojov vrátane udrţateľnej spotreby a 

výroby. Zároveň budú v spolupráci s ŠÚ SR aktualizované vybrané indikátory MT.

SEPZEUL

CEI

11

Cieľ:Naplnenie vybraných indikátorov charakterizujúcich vyuţívanie prírodných zdrojov 

vrátane udrţateľnej spotreby a výroby, slúţiacich k plneniu povinností vyplývajúcich z členstva 

SR v EEA a OECD. Vytvorenie informačných listov.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Aktualizácia indikátorov materiálových tokov vystavených na internete. SEPZEUL

CEI

11
Uţívatelia výstupov:MŢP SR, EEA, OECD, Eurostat (v spolupráci so ŠÚ SR) a odborná a 

laická verejnosť SEPZEUL
CEI

11
Výstup 1: Revízia a aktualizácia indikátorov materiálových tokov vo väzbe na vývoj v rámci

OECD a EEA SEPZEUL
1 CEI x

V. Environmentálna terminológia

12

Spolupráca s EEA a STS pri vytváraní databázy environmentálnych termínov, podpora aktivít v 

oblasti zvyšovania kvality, konzistentnosti a sprístupňovania environmentálnej terminológie 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CEI 2 393

Ing. 

Lieskovská
1 650 11 715

12

Anotácia:  Úloha pozostáva z určenia predmetnej sady environmentálnych termínov v rámci 

slovníka GEMET, publikovaného na Eionet-e, a viacjazyčnej terminologickej databázy EÚ 

IATE, následnej revízie správnosti prekladov vybraných termínov z anglického jazyka  do 

slovenčiny a návrhu definícií vybraných termínov v slovenčine. SEPZEUL

CEI

12

Cieľ:Cieľom úlohy je aktualizácia environmentálnych termínov v slovenskom jazyku v slovníku 

GEMET gestorovanom EEA a vo viacjazyčnej multidisciplinárnej terminologickej databáze 

IATE, ktorú spravuje Prekladateľské stredisko pre inštitúcie EÚ, doplnenie definícií vybraných 

termínov v slovenčine pri dodrţaní ustanovení zákona NR SR č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku 

SR v znení neskorších predpisov a zabezpečenie aktívnej účasti SAŢP v práci Slovenskej 

terminologickej siete (STS) SEPZEUL

CEI

12

Uţívatelia výstupov: a) Terminologická komisia MŢP SR a Slovenská terminologická sieť 

zriadená pri DGT-SK Európskej komisie                                                                                                                                        

b) pracovníci MŢP SR a ostatných orgánov štátnej správy, pracovníci odborných organizácií 

rezortu ŢP plniaci odborné úlohy pri rôznych medzinárodných inštitúciách a organizáciách 

(OECD, EK, EP, DG, EEA a pod.)                                                                           c) 

prekladatelia a tlmočníci                                                                                                                             

d) široká domáca i zahraničná verejnosť SEPZEUL

CEI

12
Výstup 1: Revízia termínov (500 prekladov do SJ slovníka GEMET, revízia 100 definícií, 

revízia 100 prekladov do SJ databázy IATE) SEPZEUL
1 CEI x

12 Výstup 2: Podklady pre činnosť Terminologickej komisie MŢP SR SEPZEUL 1 CEI x
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12
Výstup 3: Revízia termínov (1000 prekladov do SJ slovníka GEMET, revízia 200 definícií, 

revízia 200 prekladov do SJ databázy IATE), spracovanie do databázy
SEPZEUL 1 CEI x

VI. Environmentálne posudzovanie

13

SEA/EIA T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 CEI 6 000

RNDr. 

Hrnčárová
9 800 69 580

13

Anotácia:Budovanie a prevádzkovanie informačného systému  IS EIA/SEA vo väzbe na zákon 

č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  a zákon č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Vedenie a prevádzka Dokumentačného centra 

EIA/SEA.Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov štátnej správy a 

samosprávy. Vypracovávanie odborných stanovísk pre MŢP SR.Vydávanie časopisu  

Spravodajca SEA/EIA. Usporiadanie medzinárodnej konferencie EIA/SEA - 2010.

SEHR CEI

13

Cieľ: Komplexná podpora procesu posudzovania vplyvov na ŢP v zmysle zákona č. 24/2006 Z. 

z. o posudzovaní vplyvov na ŢP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v súlade so zásadami trvalo udrţateľného rozvoja SR a v súlade s medzinárodnými 

dokumentmi v uvedenej oblasti.

SEHR CEI

13
Uţívatelia výstupov: MŢP SR, KÚ ŢP, ObÚ ŢP, štátna a verejná správa, verejnosť (laická, 

odborná)
SEHR CEI

13 Výstup 1: Prevádzkovanie IS EIA/SEA SEHR 1 CEI x

13 Výstup 2: Zabezpečenie činnosti Dokumentačného centra EIA/SEA SEHR 1 CEI x

13 Výstup 3:Školenie štátnej správy (1/2dni) SEHR 2 CEI x

13 Výstup 4: Spracovanie odborných stanovísk pre MŢP SR SEHR 1 CEI x

VII. Environmentálne riziká

14

Prevencia závaţných priemyselných havárií - zabezpečenie plnenia úloh v pblasti PZPH T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 CEI 6 598

RNDr. 

Galková
4 280 30 388

14

Anotácia: Prevádzkovanie pracoviska SAŢP v oblasti prevencie závaţných priemyselných 

havárií. Tvorba analýz,  podkladov a ich spracovanie pre plnenie reportingových povinností SR 

v oblasti PZPH.  Budovanie, prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému pre 

prevenciu ZPH (IS PZPH) v zmysle zákona č.261/2002 Z.z. o prevencii ZPH v znení neskorších 

predpisov. Zabezpečenie školiacich aktivít pre štátnu správu v oblasti prevencie ZPH a školenia 

pre uţívateľov IS PZPH. Budovanie informačného, poradenského a konzultačného centra. 

Zapojenie do pracovných skupín OECD, EEA, JRC.

SEHR CEI

14

Cieľ: Plnenie prenesených odborných úloh v oblasti PZPH na SAŢP. Prevádzkovanie a 

sprístupňovanie IS PZPH, jeho upgrade vzhľadom na novelizácie zákonov, vyhlášok a 

pripomienok zo strany  uţívateľov, budovanie nových gis vrstiev, zabezpečenie výstupov  pre 

prípravu podkladov k podávaniu správ za SR. Spracovanie podkladov pre plnenie 

reportingových povinností , zapojenie do pracovných skupín EK, OECD, EEA, JRC. Školenia 

štátnej správy  (KÚ, ObÚ, SIŢP, NIP, CO, HaZZ, RÚVZ) v oblasti prevencie ZPH. Školenia 

uţívateľov k  IS PZPH.

SEHR CEI

14
Uţívatelia výstupov: JRC, EK, MŢP SR, MV SR, KÚ, ObÚ, SIŢP, RÚVZ,BÚ, NIP, verejnosť

SEHR CEI

14 Výstup 1: Spolupráca na príprave novely zákona 261/2002 Z.z. a vykonávacích vyhlášok SEHR 1 CEI x

14 Výstup 2: Prevádzkovanie IS PZPH SEHR 1 CEI x

14
Výstup 3 : Zastúpenie SR v pracovných skupinách JRC, OECD, zber údajov pre zabezpečenie 

reportingu pre EK (SPIRS, MARS)
SEHR 1 CEI x

14 Výstup 4: Verifikácia údajov z cca 10 bezpečnostných správ SEHR 1 CEI x
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Trvalo udrţateľné pouţívanie pesticídov T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 6 500

Ing. Horsák

925 6 568

15

Anotácia: Spracovanie návrhu návrh opatrení  v súlade s ustanoveniami smernice 2009/128/ES, 

ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udrţateľného 

pouţívania pesticídov v oblasti manipulácie s pesticídmi a ich skladovanie a nakldanie s ich 

obalmi a zvyškami

SEHR COHEM

15

Cieľ: Vypracovať návrh opatrení  v súlade s ustanoveniami smernice 2009/128/ES, ktorou sa 

ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udrţateľného pouţívania 

pesticídov v oblasti manipulácie s pesticídmi a ich skladovanie a nakldanie s ich obalmi a 

zvyškami

SEHR COHEM

15 Uţívatelia výstupov: MŢP SR, MPaRR SR SEHR COHEM

15 Výstup 1: Návrh opatrení na zníţenie pouţívania pesticídov SEHR 1 COHEM x

15 Výstup 2: Podklady pre návrh normy na ochranu ŢP pri pouţívaní pesticídov SEHR 1 COHEM x

16
Zabezpečovanie plnenia povinnosti SR, vyplývajúcich z členstva SR v EÚ v oblasti 

hodnotenia chemických látok

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 19 000

Ing. Horsák

1 850 13 135

16

Anotácia: Úloha je daná delegovaním povinností MŢP vyplývajúcich zo Zák. č.67/2010 Z.z. o 

podmienkach uvedenia chemických látkach a chemických zmesí na trh (tzv. chemický zákon) a 

zo zákona č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh v platnom 

znení. Úloha bude zabezpečovaná nasledovnými aktivitami:

a) Vypracovanie čiastkových hodnotiacich správ rizika nových chemických látok (ChL) a 

biocídnych výrobkov a účinných látok,

b) Vypracovanie stanovísk k dovozu chemických látok na územie SR z hľadiska ich vplyvu na 

ŢP spolu s analýzou situácie z pohľadu národnej legislatívy,

c) Vypracovanie sub-stanovísk k návrhom právnym predpisom EÚ pre spracovanie pozícií SR v 

oblasti manaţmentu ChL (napr. na medzinárodné rokovania v oblasti manaţmentu ChL a iné), 

vypracovanie pripomienok k materiálom v oblasti manaţmentu ChL a ich implementácia v 

podmienkach SR (napr. REACH a iné),

d) Účasť na pracovných konzultačných stretnutiach (národné a zahraničné zasadnutia v oblasti 

manaţmentu ChL),

e) Vypracovanie stanovísk pre dovoz chem. látok na územie SR

SEHR COHEM

16

Cieľ: Spracovanie nasledovných materiálov 

1. Čiastkové hodnotiace správy rizika nových chemických látok (ChL),

2. Čiastkové posudzovacie správy biocídnych výrobkov a účinných látok,

3. Stanoviská k dovozu chemických látok na územie SR z hľadiska ich vplyvu na ŢP spolu s 

analýzou situácie    z        pohľadu národnej legislatívy,

4. Sub-stanoviská k návrhom právnym predpisom EÚ pre spracovanie pozícií SR v oblasti 

manaţmentu ChL (napr. na medzinárodné rokovania v oblasti manaţmentu ChL a iné),

5. Pripomienky k materiálom v oblasti manaţmentu ChL a ich implementácia v podmienkach SR 

(napr. REACH a iné),

6.  Správy z PC (národné a zahraničné zasadnutia v oblasti manaţmentu ChL),

7. Prezentácie aktivít v oblasti manaţmentu ChL na základe poţiadaviek (národné a zahraničné 

zasadnutia v oblasti manaţmentu ChL).

SEHR COHEM

16
Uţívatelia výstupov: MŢP SR; MH SR; Centrum pre chemické látky a prípravky; KÚ ŢP; ObÚ 

ŢP; SIŢP; odborná verejnosť. 
SEHR COHEM

16
Výstup 1: Kontrola údajov o notifikovaných chemických látkach a chemických zmesiach

poskytovaných výrobcami
SEHR 1 COHEM x

16
Výstup 2: Hodnotenie environmentálnych rizík nových chemických látok a prípravkov pre MŢP

SR, CChLP, a orgány EU
SEHR 1 COHEM x
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Výstup 3: Vypracovanie posudkov a správ na hodnotenie environmentálnych rizík biocídnych

výrobkov a účinných látok

pre MŢP SR, CChLP, a orgány EU

SEHR 1 COHEM x

16
Výstup 4: Stanoviská k dovozu chemických látok na územie SR z hľadiska ich vplyvu na ŢP

spolu s analýzou situácie z pohľadu národnej legislatívy
SEHR 1 COHEM x

16
Výstup 5: Vypracovanie posudkov a pripomienok k novým legislatívnym aktivitám v rámci SR

alebo EU
SEHR 1 COHEM x

17
Plnenie úloh vyplývajúcich z chemickej legislatívy; hodnotenie environmentálneho rizika 

chemických látok a biocídnych prípravkov

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 11 500

Ing. Horsák

1 350 9 585

17

Anotácia: Úloha je daná delegovaním povinností MŢP vyplývajúcich zo Zák. č.67/2010 Z.z. o 

podmienkach uvedenia chemických látkach a chemických zmesí na trh (tzv. chemický zákon) a 

zo zákona č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh v platnom 

znení. Úloha bude zabezpečovaná nasledovnými aktivitami:

a) Vypracovanie čiastkových hodnotiacich správ environmentálnych rizík biocídnych 

prípravkov: Aktívny chlór/PuriCore, Terbutryn/Syngenta, Terbutryn/Thor

b) Vypracovanie stanovísk v rámci medzinárodnej elektronickej konzultácie s aplikantom 

a/alebo MS k problematike biocídov Aktívny chlór/PuriCore, Terbutryn/Syngenta, 

Terbutryn/Thor

c) Vypracovanie (first) dCAR biocídu Terbutryn/Syngenta                                                                          

d) Detailný hodnotiaci proces environmentálnych rizík biocídu Terbytryn/Thor (2011/2012)

e) Účasť na pracovných konzultačných stretnutiach (CChLP) a na Biocides TM2011, obhajoba 

SEHR COHEM

17

Cieľ: 

1. Čiastkové hodnotiace správy environmentálnych rizík biocídov Aktívny chlór/PuriCore, 

Terbutryn/Syngenta, Terbutryn/Thor.

2. Čiastkové posudzovacie správy biocídnych výrobkov a účinných látok Aktívny 

chlór/PuriCore, Terbutryn/Syngenta,   Terbutryn/Thor v rámci medzinárodných elektronických 

konzultácií

3. Vypracovanie komplexnej hodnotiacej správy (dCAR) biocídu Terbutryn/Syngenta

4. Vykonanie detialného hodnetenia environmentálnych rizík biocídu terbutryn/Thor 

(2011/2012)

5. Prezentácia výsledkov hodnotiaceho procesu na Biocides TM 2011, obhajoba dCAR biocidu 

Aktívny chlór

6. Prezentácie aktivít v oblasti hodnotenia biocídov (národné a zahraničné zasadnutia v oblasti 

hodnotenia biocídov).

SEHR COHEM

17
Uţívatelia výstupov: MŢP SR; MP SR; Centrum pre chemické látky a prípravky; KÚ ŢP; ObÚ 

ŢP; SIŢP; odborná verejnosť. 
SEHR COHEM

17
Výstup 1. Hodnotenie environmentálnych rizík biocídu "Aktívny chlór", účastník konania

PuriCore Ltd., UK
SEHR 1 COHEM

x

17
Výstup 2: Hodnotenie environmentálnych rizík biocídu "Terbutryn", účastník konania Syngenta

Ltd., UK
SEHR 1 COHEM

x

17
Výstup 3: Hodnotenie environmentálnych rizík biocídu "Terbutryn", účastník konania Thor

GmbH, DE
SEHR 1 COHEM

x

17 Výstup 4: časť na Biocides TM 2011 SEHR 1 COHEM x

18 Príprava Národného realizačného plánu Štokholmského dovohoru

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 2 000

RNDr. 

Horečná
2 600 18 460

18 Anotácia: Potreba aktualizácie Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru SEHR COHEM

18
Cieľ: Vypracovať aktuálnu verziu Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru a 

tým splnenie povinnosti voči ŠD
SEHR COHEM
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18 Uţívatelia výstupov: MŢP SR SEHR COHEM

18
Výstup1:Spracovaný Národný realizačný plán Štokholmského dovohoru na ďalšie obdobie

SEHR 1 COHEM x

18 Výstup2:Oznámenie o strategickom dokumente SEHR 1 COHEM x

19 Národný kontaktný bod Štokholmského dohovoru  

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 4 000

RNDr. 

Horečná
1 300 9 230

19

Anotácia: Úloha je daná rozhodnutím ministra ŢP z 29.3. 2006 č.11/2006-4.4, ktorým je SAŢP 

poverená zabezpečovaním činnosti národného kontaktného bodu pre agendu Štokholmského 

dohovoru o POPs. Súčasťou plnenia úlohy je:poskytovanie informácií a podávania správ v 

zmysle poţiadaviek Nariadenia EPaR (ES) 850/2004 o POPs, plnenie reportingových povinností 

v zmysle čl. 15 Štokholmského dohovoru o POPs voči sekretariátu Štokholmskému dohovoru o 

POPs (ŠD),spolupráca s relevantnými inštitúciami pri výmene informácií ohľadom POPs 

(CCHLP, ÚKSUP, SHMÚ, SAŢP, Úrad verejného zdravotníctva, Colné riaditeľstvo SR, 

Slovenská obchodná inšpekcia, SIŢP),spolupráca pri implementácií poţiadaviek vyplývajúcich z 

Nariadenia EPaR (ES) 850/2004 o POPs týkajúcich sa stanovenia cieľov redukcie emisií z 

POPs, opatrení eliminácie výroby, uvádzania na trh a pouţívania úmyselne vyrábaných POPs a 

vypracovanie podkladov pre reporting v zmysle čl. 12 nariadenia EPaR (ES) č. 850/2004 o 

POPs, vypracovanie sub stanovíisk k návrhom právnych predpisov EÚ a pripomienky 

materiálov v oblasti POPs manaţmentu,spolupráca pri vypracovaní vhodných programov a 

mechanizmov                                                                                                                                           

SEHR COHEM

19

Cieľ: ochrana zdravia ľudí a ţivotného prostredia, poskytovanie informácií , podávanie správ , 

spolupráca s relevantnými inštitúciami,  pripomienky materiálov v oblasti POPs 

manaţmentu,spolupráca pri  monitoringu prítomnosti dioxínov, furánov a PCB,polupráca pri 

príprave akčných plánov,riešenie  alternatív POPs  , spolupráca s priemyslom

SEHR COHEM

19

Uţívatelia výstupov: MŢP SR, sekretariát Štokholmského dohovoru o POPs, CCHLP, ÚKSUP, 

SHMÚ, Úrad verejného zdravotníctva, Colné riaditeľstvo SR, Slovenská obchodná inšpekcia, 

SIŢP

SEHR COHEM

19
Výstup 1: 1-ročná správa za SR o kontrole výr. a uvádzania POPs na trh v zmysle Nar. ES

850/2004
SEHR 1 COHEM x

19 Výstup 2: Aktualizácia NIP-u SEHR 1 COHEM x

19 Výstup 3: Ročná správa za SR  v zmysle Štokholmského dohovoru za rok 2009 SEHR 1 COHEM x

19 Výstup 4: Inventarizácia nových POPs SEHR 1 COHEM x

VIII: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania a 

Národný register znečisťovania

20

Plnenie ustanovení zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromaţďovaní, uchovávaní a šírení 

informácií o ţivotnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 CEI 4 311

Ing. 

Kapustová
520 3 692

20

Anotácia: Vypracovanie metodického pokynu pre prevádzkovateľov NRZ na vypĺňanie tlačív 

(príloha k vyhláške k zákonu č. 205/2004 Z. z.) vypracovaných SAŢP. Plnenie reportingových 

povinností v súvislosti s E-PRTR (v zmysle čl. 7 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 166/2006). 

Spolupráca na plnení relevantných ustanovení zákona č. 205/2004 Z. z. a súvisiacich predpisov 

v súvislosti s E-PRTR. Účasť na rokovaniach pracovných skupín k E-PRTR a PRTR.

SEHR CEI

20

Cieľ:Zabezpečenie plnenia vybraných ustanovení zákona č. 205/2004 Z. z. Zabezpečenie 

plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ. Účasť zástupcov SAŢP na rokovaniach 

pracovných skupín pre E-PRTR a PRTR na medzinárodnej úrovni. Zlepšenie kvality údajov 

poskytovaných prevádzkovateľmi do NRZ.

SEHR CEI

20
Uţívatelia výstupov:MŢP SR, SIŢP, SHMÚ, štátna správa, verejná správa, prevádzkovatelia 

spadajúci pod NRZ, verejnosť
SEHR CEI
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20 Výstup 1: Dopracovanie metodického pokynu pre napĺňanie NRZ SEHR 1 CEI x

20 Výstup 2: Zabezpečenie splnenia povinnosti voči EK - EPRTR SEHR 1 CEI x

20 Výstup 3: Zastúpenie SR na pracovných rokovaniach vo vzťahu k PRTR SEHR 1 CEI x

21

 Implementácia zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 

ţivotného prostredia 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 CEI 3 187

Ing. 

Lišková
3 895 27 654

21

Anotácia:Prevádzkovanie informačného systému integrovanej prevencie a kontroly 

znečisťovania v súlade s § 6 ods. (1) a (2) zákona o IPKZ vrátane sprístupňovania jeho obsahu. 

Notifikovania vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania vo vzťahu k 

Európskym spoločenstvám - v súlade s § 27 ods. (2) zákona o IPKZ.  Spolupráca pri novele 

zákona o IPKZ. Účasť na rokovaniach pracovných skupín EK k smernici IPPC/smernici o 

priemyselných emisiách (PE). Vypracovanie rámcovej analýzy smernice PE. Organizačné, 

technické a odborné zabezpečenie workshopu k normám kvality ţivotného prostredia.  

Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu, prevádzkovateľov a 

verejnosť.

SEHR CEI

21

Cieľ:Zabezpečenie niektorých kompetencií prenesených ministerstvom na SAŢP na plnenie 

vybraných ustanovení zákona o IPKZ. Prevádzkovanie a spravovanie IS IPKZ a jeho 

aktualizácia. Zlepšenie existujúcej legislatívy (podieľanie sa na tvorbe novely zákona o IPKZ) a 

implementácia novej legislatívy (vo vzťahu k smernici o PE). Zabezpečenie plnenia 

medzinárodných záväzkov SR voči EÚ.  Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, 

verejnú správu, prevádzkovateľov a verejnosť.

SEHR CEI

21
Uţívatelia výstupov: MŢP SR, SIŢP, SHMÚ, štátna správa, verejná správa, prevádzkovatelia 

IPKZ prevádzok, verejnosť
SEHR CEI

21
Výstup 1: Prevádzkovanie IS IPKZ, sprístupňovanie informácií v zmysle paragrafu 6 zákona

IPKZ
SEHR 1 CEI x

21 Výstup 2: Zastúpenie SR v pracovných skupinách k smernici IPKZ SEHR 1 CEI x

21 Výstup 3: Spolupráca na tvorbe novej legislatívy IPKZ SEHR 1 CEI x

IX.  Súhrnná environmentálna informatika

22 Vyhláška k zákonu NR SR č. 3/2010 o Národnej infraštruktúre priestorových informácií

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 400

Ing. Ţiačik

200 1 420

22
Anotácia: spracovanie vykonávacej  vyhlášky k zákonu 3/2010 a jej predloţenie do rezortného a 

medzirezrotného pripomienkového konania
OI CEI

22

Cieľ: Príprava podkladov pre vyhlášku k zákonu 3/2010 ako vykonávacieho právneho predpisu. 

Vyhláška bude slúţiť na rozšírenie a spresnenie znenia zákona. Umoţní zefektívnenie budovania 

NIPI na Slovensku.Text návrhu sa bude pripravovať v inteciách existujúcich právnych 

predpisov, na základe konzultácií s právnym odbororm MŢP SR. Následne bude redloţený do 

vnútrorezortného a medzirezortného pripomienkovania.

OI CEI

22 Uţívatelia výstupov: povinné osoby v zmysle zákona 3/2010 OI CEI

22
Výstup 1: spracovanie vykonávacej vyhlášky a predloţenie do rezortného a medzirezrotného

pripomienkového konania
OI 1 CEI x

23 Podpora projektu SENSE

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 2 CEI 460

Ing. 

Jendrichovs

ký
860 6 106

23
Anotácia: Prepojenie environmentálnych IS, CMS a webov SAŢP, príp. SR pomocou RDF 

stopy s EEA: indikátory, dátové toky, EEA databázy a dátové výstupy. OI CEI
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23

Cieľ: Postupné vyuţitie RDF pri zdieľaní pravidelných dátovych tokov zo SAŢP(SR) do EEA, 

hlavne tých, čo sa pouţívajú na „napĺňanie” EEA Core Set of Indicators a Priority Data Flows. 

Tieţ väčšina EEA databáz a dátových výstupov bude cez RDF, takţe ich budeme môcť v SR 

hneď vyuţívať.

OI CEI

23
Uţívatelia výstupov: organizácie vyuţívajúce informácie o ţivotnom prtredí a odborná 

verejnosť SR
OI CEI

23
Výstup 1: dosiahnuť stav zdieľania pravidelných dátovych tokov zo SAŢP(SR) do EEA - EEA

Core Set of Indicators
OI 2 CEI x

23
Výstup 2 : Prepojenie IS SAŢP, príp. SR pomocou RDF stopy s EEA: prioritné dátové toky

OI 2 CEI x

23 Výstup 3: zakomponovanie SEIS aspektov do iných projektov, IS OI 2 CEI x

24 NESIS FOLOW UP (SEIS Roadmap)

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 2 CEI 690

Ing. 

Jendrichovs

ký
1385 9 833

24

Anotácia: Reporting, Informačný systém monitoringu (ISM), 

informacny_helpdesk_IS_monitoringu, katalóg objektov rezortu MZP, Informačný systém 

monitoringu (ISM), INSPIRE – NIPI, Podpora koncepčných dokumentov, konferencia EiF 

2011, Metainformačný systém ŢP – EnviroInfo, zahraničné cesty - udalosti, semináre, 

konferencie ...., Podpora projektu SENSE 

OI CEI

24

Cieľ: Zlepšit zdieľanie dát o ţivotnom prostredí v Európe a to stanovením technických 

štandardov zdieľania dát a informácií o ţivotnom prostredí na národnej a európskej úrovni i na 

úrovni nadnárodných organizácií --> pripraviť Roadmap pre SEIS.

OI CEI

24 Uţívatelia výstupov: europska komisia, europska environmentálna agentúra OI CEI

24 výstup 1 : rozpracovanie zámerov projektu NESIS Folow Up na podmienky SR OI 2 CEI x

24

Výstup 2: postupné zavádzanie technických štandardov na účely prepájania a zdieľania

informačných systémov ŢP na úrovni regionálnej, národnej a medzinárodnej (podľa SEIS

Roadmap)

OI 2 CEI x

25 ISÚŢP - (Informačný systém úradov ţivotného prostredia)

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 5 000

Bc. 

Petríková
3 300 23 430

25

Anotácia:Správa o postupe ISÚŢP za rok 2010 a Plánované úlohy v r. 2011, Stretnutie 

projektovej rady ISÚŢP, Analýza  Aplikačného programového vybavenia Príroda,  Up-grade 

APV Príroda, Školenie k APV Príroda, Koordinácia  ostatných subsystémov,  Školenie  

pracovníkov ÚŢP pre prácu s GIS.  Zorganizovanie pracovného stretnutia informatikov KÚŢP . 

Priebeţná aktualizácia stránky ISÚŢP. Podpora e- Governmentu (v zmysle poţiadaviek MŢP 

SR) IS Regen prevádzka pilotného IS pre oblasť Prievidze

OI CEI

25
Cieľ:Vytvorenie informačnej podpory pre výkon štátnej správy v ochrane ţivotného prostredia

OI CEI

25 Uţívatelia výstupov:MŢP SR, štátna správa v ŢP OI CEI

25 Výstup 1: Správa ISÚŢP,  Nasadenie APV Príroda do praxe OI 1 CEI x

26 ISM - (Informačný systém monitoringu)

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 2 500

Bc. 

Petríková
5 205 36 955

27

Anotácia: ISM buduje GIS orientovaný informačný systém, ktorý umoţní prístup do 

vzdialených údajových základní prevádzkovateľov ČMS cez webové sluţby,  s cieľom vytvoriť 

previazaný celok informačných zdrojov jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu 

výpoveď o stave zloţiek ţivotného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov. Informácie o ISM sú 

sprístupnené na www.enviroportal.sk/ism  

OI CEI
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27

Cieľ: upgrade a tvorba interaktívnych WEB mapových aplikácií na publikovanie údajov z 

monitoringu ŢP pre odbornú a laickú verejnosť.  Tematické vrstvy jednotlivých web mapových 

aplikácií budú súčasťou budovaného Geoportálu. Prechod na web servisnú architektúru - I. etapa
OI CEI

27
Uţívatelia výstupov: MŢP SR, odborné organizácie rezortu, mimorezortné organizácie, školy, 

odborná i laická verejnosť
OI CEI

27 Výstup 1: aktualizovaná http://enviroportal.sk/ism/ OI 1 CEI x

27 NIPI (Environmentálna infraštruktúra priestorových informácií)

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 11 000

Ing. Ţiačik

5 900 41 890

27

Anotácia:NIPI predstavuje informačný systém zameraný na sprístupnenie geopriestorových 

údajov o ţivotnom prostredí a jeho zloţkách 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 

environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na ţivotné prostredie. Hlavným cieľom 

INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého mnoţstva 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 

implementčné pravidlá, ktoré stanovia východiská pre napĺňanie poţiadaviek ustanovených 

Smernicou.

OI CEI

27

Cieľ: Vytvorenie, správa a aktualizácia infraštruktúry pre priestorové informácie, napĺňanie 

poţiadaviek vyplývajúcich zo Smernice o INSPIRE, napĺňanie poţiadaviek vyplývajúchich zo 

zákona o NIPI, funkčný systém katalogizácie, aktualizácie a dopĺňania metaúdajov, funkčné a 

INSPIRE kompaktibilné priestorové údaje a sluţby priestorových údajov v zmysle príloh 

Smernice, plne implementované pravidlá tvorby priestorových informácií, vrátane časového 

harmonogramu ich implementácie. NIPI predstavuje právne podloţenú platformu s jasne 

definovaným pravidlami zdieľania a vyuţívanie priestorových údajov. Projekt INSPIRE zároveň 

predstavuje kľúčovú komponentu za rezort MŢP SR pre navrhovaný Register piestorových 

infromácií SR definovaný v Koncepcii informatizácie SR. Významným komponentom 

budovania NIPI sú úlohy súvisiace s popularizáciou a zvyšovaním povedomia verejnosti o 

problematike priestorových údajov, vzdelávaním zástupcov povinných osôb smerujúcim k 

objasňovaniu poţidaviek stanovených zákonom o NIPI a Smernicou.

OI CEI

27

Uţívatelia výstupov:SAŢP, MŢP SR, povinné osoby v zmysle Smernice o INSPIRE a zákona o 

NIPI, Európska komisia, široká a odborná verejnosť, podnikateľský sektor, tretí sektor, štátna 

správa a samospráva

OI CEI

27 Výstup 1:spracovanie monitorovacej správy OI 1 CEI x

27
Výstup 2: vytvorenie a sprístupnenie vyhľadávacej sluţby pre NIPI INSPIRE pre metaúdaje

podľa prílohy I a II
OI 1 CEI x

27
Výstup 3 vytvorenie a sprístupnenie zobrazovacej sluţby pre NIPI INSPIRE pre údaje podľa

prílohy I
OI 1 CEI x

27

Výstup 4: Správa registra základných sídelných jednotiek - údrţba, aktualizácia, upgrade.. OI 2

CEI x     OI 2 CEI x

28 Metainformačný systém  ŢP - EnviroInfo

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 2 000

Ing. Tóbik

5 300 37 630

28 Anotácia: Internetový nástroj na sprístupňovanie informácií o ţivotnom prostredií  OI CEI
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28

Cieľ: Cieľom metainformačného systému je štandardizovaným spôsobom zozbierať a následne 

sprístupniť metaúdaje, t.j. údaje o údajoch (dokument, databáza, mapa) a o priestorových 

údajoch (súboroch, sériách súborov a sluţbách) vytvorených a poskytovaných ministerstvom 

ţivotného prostredia a jeho organizáciami v zmysle príslušnej legislatívy . Prístup k metaúdajom 

je umoţnený prostredníctvom elektronického katalógu, ktorý je dostupný prostredníctvom siete 

Internet, tak aby mohol slúţiť širokej odbornej i laickej verejnosti.0

OI CEI

28
Uţívatelia výstupov: štátne organizácie, odborná aj laická verejnosť, ktorá vyvíja svoje aktivity 

v oblasti ţivtoného prostrednia 
OI CEI

28
Výstup 1: Prepojenie na úlohu NIPI - vytvorenie a sprístupnenie vyhľadávacej sluţby pre

metaúdaje prílohy I a II
OI 1 CEI x

28
Výstup 2: Prepojenie existujúcich IS s EnviroInfo na úrovni metaúdajov - štandardné rozhranie

OI 1 CEI x

28 Výstup 3: Podpora a propagácia EnviroInfo - metaúdajov ako takých OI 1 CEI x

29 GIS podpora pre MŢP SR a SAŢP ( Geograficko informačný systém)

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 1 500

Ing. 

Nováček
3 500 24 850

29

Anotácia:Úloha pozostáva zo štyroch pracovných balíkov, v ktorých činnosti obsiahnuté  

zabezpečujú integrovaný geografický informačný systém, počnúc tvorbou priestorových vrstiev, 

ich spracovaním, moţnosťou zdieľania prostredníctvom ArcSDE aplikačného servera, cez 

vytváranie mapových kompozícií, ktoré sa publikujú prostredníctvom mapových sluţieb na 

internete (mapový server ArcGIS SERVER), aţ po analógový výstup mapových kompozícií na 

veľkoformátovom plotri. Pracovné balíky:

1. Klienti ArcInfo, ArcView – úloha zabezpečuje prevádzku kľúčových GIS aplikácií na SAŢP. 

Tieto SW produkty sú určené a potrebné na vytváranie, aktualizáciu, vizualizáciu, analýzu 

priestorových údajov a  vytváranie mapových kompozícií, potrebných k prevádzke ISŢP.

2. Geodatabázový server ArcSDE – administrácia aplikačného servera ArcSDE, ktorý  je 

nosným prvkom vytvoreného skladu priestorových údajov SAŢP, ako aj skladu priestorových 

údajov rezortných organizácií MŢP.  Sklad priestorových údajov je zároveň súčasťou 

distribuovaného GIS systému v rámci rezortu MŢP.

Sklad priestorových údajov slúţi ako centrálne databázové úloţisko priestorových údajov, ktoré 

uţívatelia môţu on-line 

prípadne off-line vyuţívať i zo vzdialených pracovísk prostredníctvom GIS aplikácii ArcView, 

ArcInfo, ako aj 

prostredníctvom publikovaných mapových sluţieb. Údajový sklad umoţňuje  poskytovanie a 

zdieľanie

 priestorových údajov uţívateľom, na základe definovaných prístupových práv. 

3. Mapový Server ARCGIS SERVER– prevádzka mapového servera a publikovanie mapových 

OI CEI

29 Cieľ: zabezpečenie funkčnosti IS a s tym suviasiace zdielanie a poskytovanie údajov OI CEI

29
Uţívatelia výstupov: MŢP SR, odborné organizácie rezortu, EEA, mimorezortné organizácie, 

školy, odborná i laická verejnosť 
OI CEI

29
Výstup 1: Zabezpečenie funkčnosti Integrovaného geografického IS a s tym suviasiace zdielanie 

a poskytovanie údajov, správa licencií  ESRI software 
OI 1 CEI x

30 Podnikové databázové aplikácie 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 5 000

Ing. Pacola

2183 15 499
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30

Anotácia:Zabezpečenie prevádzky softvérových komponent, ktoré predstavujú aplikačné 

rozhrania IS ŢP a rozhrania pre správu administratívnych zdrojov environmentálnych databáz . 

Úlohou projektu je PREVÁDZKA, INŠTALÁCIA, MONITOROVANIE a TECHNICKÁ 

PODPORA softvérových aplikácií, ktoré sú súčasťou IS ŢP. Ide najmä o klientské aplikácie 

pomocou ktorých sa zabezpečuje zber, editácia a prezentácia údajov a aplikácie so servisne 

orientovanou architektúrou, pomocou ktorých sa zabezpečuje interoperabilita rezortných a 

mimorezortných  IS. Aplikácie sú technologicky postavené na viacvrstvovej klient-server 

architektúre s HTML resp. Win32 GUI rozhraním a aplikácie postavené na  web server 

architektúre.

Aplikácie sú vytvorené na platforme Delphi, C# (správa administratívneho zdroja), PHP 

(prezentácia údajov ako komponenta Enviroportálu) a prevádzkované na serveroch s operačným 

systémemom platformy MS Windows Server resp. OS platformy Linux

OI CEI

30

Cieľ:Zabezpečenie prevádzky, inštalácie, monitorovanie behu  softvérových komponent 

aplikačných rozhraní pre zber, spracovanie, publikovanie a sprístupňovanie údajov IS. 

Poskytovanie technickej podpory k prevádzkovaným aplikačným rozhraniam.
OI CEI

30
Uţívatelia výstupov:SAŢP, MŢP SR, ŠOP SR, SIŢP, SMOPaJ, KÚŢP, OÚŢP, Banské úrady, 

Úrady verejného zdravortníctva, verejnosť
OI CEI

30
Výstup1 : inštalácia, monitorovanie, prevádzka a poskytovanie technickej podpory softvérových 

komponent aplikačných rozhraní IS a podnikových databáz: 
OI 1 CEI x

31 Prevádzka databáz

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 10 000

Ing. Šmíd

620 4 402

31

Anotácia:Projekt zabezpečuje spoľahlivú prevádzku Oracle databáz (ďalej len „databáz“) 

prevádzkovaných na CEI, ktorá je základným predpokladom pre činnosť naväzujúcich 

informačných systémov a aplikácií vyuţívajúcich údaje v nich uskladnené.

OI CEI

31
Cieľ: Databázy poskytujúce údaje pre naväzujúce informačné systémy a aplikácie vyuţívajúce 

údaje v nich uskladnené.
OI CEI

31 Uţívatelia výstupov:SAŢP, rezort MŢP, uţívatelia Internetu a Intranetu OI CEI

31

Výstup 1: - monitorovanie behu

- zálohovanie

- patchovanie databáz.

- vylaďovanie výkonu

- inštalácia a klonovanie databáz   

- správa uţívateľov 

- migrácia dát aplikácii medzi vývojovou a produčnou databázou

- inštalácia, testovanie, migrácia vývojovej DB na 64bit operačný systém

OI 1 CEI x

32 Workshopy INSPIRE - medzirezrotná koordinácia

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 400

Ing. Ţiačik

250 1 775

32
Anotácia: koordinačné aktivity SAŢP zamerané na realizáciu zákona 3/2010 vykonávané 

formpou pravidelných stretnutí zástucov povinných osôb   
OI CEI

32

Cieľ: vytvoriť konštruklívny priestor pre medzirezortmú spoluprácu a integrácii krokov tvorcov 

informácií o území s cieľom vybudovať národnú infraštruktúru pri priestorové informácie OI CEI

32 Uţívatelia výstupov: povinné osoby v zmysle zákona 3/2010 OI CEI

32 Výstup 1: pravidelné stretnutia expertnej skupiny OI 2 CEI x

32 Výstup 2: koordninácia medzirezrotných aktivít pri realizácii zákona 3/2010 OI 3 CEI x
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33 Konferencia Enviro-I-Forum

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 5 000

Bc. 

Petríková
3605 25 596

33

Anotácia: Zorganizovanie konferencie zameranej na popularizáciu dostupnosti informácií o ŢP, 

vyuţívanie informačných technológií pri ich spracovaní a k medzinárodnej a národnej legislatíve 

o poskytovaní informácií o ŢP, pod záštitou MŢP SR
OI CEI

33

Cieľ: Prezentácia dostupnosti environmentálnych informácií a vyuţívanie informačných 

technológií pri ich spracovaní. Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre 

zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, 

tvorcov informačných systémov o ţivotnom prostredí a ich koncových uţívateľov. Dáva priestor 

na výmenu skúseností a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných informačných 

projektov na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie environmentálnych 

informácií.

OI CEI

33 Uţívatelia výstupov: odborná verejnosť SR OI CEI

33
Výstup 1: zorganizovanie 7. ročníka celoslovenskej konferencie zameranej na oblast

environmentálnej tématiky
OI 2 CEI x

34 Sieťové sluţby na Unix serveroch

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011

OI 1 CEI

10 000

Ing. 

Machková
1 780 12 638

34

Anotácia:IS verejnej správy; štandardné sieťové sluţby; DNS, MAIL, WWW, NTP, FTP, SSH, 

DB, MAP, iCAL ai; monitoring; helpdesk; dokumentácia; správa domén; podpora pre vývojové 

teams a programátorov; koordinácia sieťových sluţieb CEI;

OI CEI

34
Cieľ:sieťové sluţby pre uţívateľov siete ŢPNET, podpora všetkých úloh-uţívateľov, 

nevyhnutná súčasť infraštruktúry SAŢP
OI CEI

34 Uţívatelia výstupov:SAŢP, ŢPNET, rezort MŢP SR, EEA, odborná aj laická verejnosť, OI CEI

34
Výstup 1: priebeţná činnosť - zabezpečenie funkčnosti serverov a aplikácie na platforme UNIX

OI 1 CEI
x

35 Bezpečnosť informačných systémov  

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 3 000

Ing. 

Machková
1 650 11 715

35

Anotácia:Bezpečnost IS verejnej správy; štandardné bezpečnostné protokoly; fyzická, logická, 

komunikačná a personálna bezpečnosť ; koordinácia správcov BIS v sieti ŢPNET; OI CEI

35
Cieľ: Bezpečnostná politika siete ŢPNET na rok2011, aktualizácia vnútorných smerníc v 

zmysle ISO a národnej legislatívy, opatrenia na UNIX serveroch a v sieti ŢPNET
OI CEI

35 Uţívatelia výstupov:SAŢP, ŢPNET, rezort MŢP SR, odborná aj laická verejnosť, OI CEI

35 Výstup 1: spracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostných smernic OI 1 CEI x

35 Výstup 2: dohľad nad dpdrţiaaním bezpečnostných zásad, bezpečnostný monitoring OI 1 CEI x

36 Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej siete ŢP NET

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 56 560

Ing. Kassa

2 467 17 515

36

Anotácia:Administrácia sieťových zariadení, administrácia serverov ZPNet, administrácia dial-

up, pripájanie nových lokalít, prestavba sieti splňujúca poţiadavky nových trendov IT OI CEI
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36

Cieľ:Budovanie a prevádzka neverejnej rozľahlej dátovej  počítačovej siete rezortu MŢP SR - 

ŢPNet., administrácia sieťových zariadení - prideľovanie privátneho a verejného adresného 

priestoru - IP autority, vybavenie domén pod .sk

Poskytovanie neverejných informačných zdrojov v rezorte MŢP SR (Intranet) a verejných 

informačných zdrojov organizácií rezortu MŢP SR - Internet 

OI CEI

36 Uţívatelia výstupov:MŢP SR, SAZP, SOPSR, SSJ, SIZP, SMOPAJ OI CEI

36
Výstup 1: Aktualizácia projektovej dokumentácie, Definovať pravidlá pouţivania pre pripojene

partnerské organizácie
OI 2 CEI x

36 Výstup 2:Prevádzka, Správa siete, Servis, Monitoring OI 3 CEI x

36 Výstup 3: Rozvoj Ţpnetu OI 3 CEI x

37 Dátový sklad priestorvých údajov a GPS sluţba

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 600

Ing. Zeman

2 000 14 200

37

Anotácia:Správa analógových mapových podkladov, scanovanie, konverzie a tvorba nových 

digitálnych mapových podkladov pre rezortné organizzácie

• Evidencia poţiadaviek rezortných organizácií na mapové podklady

• Prevádzkovanie permanentnej referenčnej GPS stanice, zálohovanie a spracovávanie 

referenčných údajov z mobilných GPS pre GIS aplikácie 

OI CEI

37
Cieľ:Podpora rezortných organizácií poskytovaním GPS a mapových sluţieb

• Implementácia výsledkov mapovania do GIS aplikácií
OI CEI

37
Uţívatelia výstupov:MŢP SR, odborné organizácie rezortu, EEA, mimorezortné organizácie, 

školy, odborná i laická verejnosť
OI CEI

37
Výstup 1: zavedenie integrovaného spôsobu uloţenia oinformácií, unifikácia procesu

poskytovania údajov zu archívu a zabezpečenie prevádzky GPS sluţby
OI 1 CEI x

38 Sieťové sluţby - WINDOWS servery

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 10 000

RNDr. 

Andel
1 875 13 313

38

Anotácia: systémová administrácia Windows  serverov: JUPITER/Regen,Charon,Merkur 

(fungujúce), Pluto, Titan (nové, nutné nakonfigurovať, predpoklad spustenia 2/2011), Titan, 

Mars (fungujúce, do 2/2011 a 7/2011), 

· ochrana prístupov a antivírová ochrana na Windows serveroch

· poskytovanie zálohovaného zdieľaného priestoru uţívateľom, prevádzka aplikácií

OI CEI

38

Cieľ: Zabezpečenie sieťových sluţieb Windows serverov zahrnutých v tejto úlohe

Ochrana prístupov a antivírová ochrana

Podpora uţívateľov a vývojových teamov

OI CEI

38 Uţívatelia výstupov:pracovníci, projekty a úlohy SAŢP OI CEI

38
Výstup 1: priebeţná činnosť - zabezpečenie funkčnosti serverov a aplikácie na platforme 

WINDOWS
OI 1 CEI x

39 Údrţba VT, SW a LAN pre IS SAŢP

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 5 000

RNDr. 

Andel
10 781 76 545

39

Anotácia: zabezpečenie bezporuchovej prevádzky VT a lokálnych počítačových sietí

· zabezpečenie antivírovej kontroly PC

· udrţiavanie funkčnosti lokálnej počítačovej siete (kabeláţ a sieťové prvky)

· zabezpečenie funkčnosti VT na SAŢP

OI CEI

39 Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti výrobných nástrojov pracovníkov SAŢP OI CEI

39 Uţívatelia výstupov: pracovníci, projekty a úlohy SAŢP OI CEI

39 Výstup 1: unkčná výpočtová technika a LAN na SAŢP OI 1 CEI x
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40 Tvorba statických a dynamických www pre internet a intranet

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 1 000

Ing. Vlček

8 840 62 764

40

Anotácia:Správa web stránky SAŢP

• Napĺňanie web stránky SAŢP

• Správa a napĺňanie intranet stránky SAŢP

• Správa www euroenviro a repis

• Správa ostatných web domén v sprábe SAŢP

• Tvorba multimediálnych CD s vyuţitím progresívnych metód pre prezentovanie aktivít SAŢP, 

tvorbu výukových a náučných CD

OI CEI

40
Cieľ: Poskytovanie informácií pre zamestnancov SAŢP, rezortných  organizácií MŢP, odbornej 

a širokej verejnosti, vrátane medzinárodnej 
OI CEI

40
Uţívatelia výstupov: Interní zamestanci SAZP, široká verejnosť, odborná verejnosť, zahraničná 

široká a odborná verejnosť, MŢP, rezortné organizácie
OI CEI

40
Výstup 1: aktualizácia stránky www.sazp.sk , dôraz na súlad s platnými predpismi ktoré určujú

parametre prístupnsoti www stránok
OI 1 CEI x

40

Výstup 2: intranetová stránka iwww.sazp.sk riešená formou CMS systému, dôjde k

prerozdeleniu práv pre osoby ktoré poţadujú častú aktulizáciu aby mohli sami vykonávať

aktualizáciu a boli za ňu samostatne zodpovední

OI 1 CEI x

40
Výstup 3: envirofilm.sk, enviromagazin.sk, repis.sk, euroenviro.sk, iszp, mikroregiony, SEV,

skoly, viaceré stránky z projektu natura2000
OI 1 CEI x

40

Výstup 4: Tvorba a aktualizácia podľa poţiadaviek RC, projektmanagerov a pod, tvorba 

výstupov projektov, ... . Pre zodpovedné naplánovanie je potrebná informácia o plánoch 

všetkých zloţiek SAŢP na publikáciu informácií na internete

OI 1 CEI x

41 Podpora projektu HLANDATA

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 690 2 000

Ing. 

Košková
1282 9 102

41 Anotácia:Interná, organizačná podpora projektu HLANDATA. OI CEI

41

Cieľ:Cieľom je úspešná realizácia projektu HLANDATA so splnením všetkých čiastkových 

cieľov projektu, reprezentácia výsledkov dosiahnutých v rámci konzorcia na SAŢP na 

technických skupinách, kde figuruje SAŢP ako jeden zo štyroch hlavných partnerov 

zodpovedných za realizáciu pilotných projektov, ktoré sú predpokladom úspešnej realizácie 

celého projektu.

OI CEI

41 Uţívatelia výstupov:SAŢP, rezort MŢP OI CEI

41
Výstup 1: účasť na medzinártodnej koordinácii - pravidelné pracovné polročné stretnutie k 

projektu
OI 1 CEI x

41 výstup 2: harmonizácia dátových štruktúr LandCover a LandUse na pozadí INSPIRE OI 1 CEI x

41 výstup 3: zorganizovanie technického meetingu na Slovensku OI 1 CEI x

41 výstup 4: Vývoj pilotného projektu "Stratifikácia skládok odpadov" OI 1 CEI x

42 Podpora tvorby koncepčných dokumentov

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 1 000 1 400 9 940

42
Anotácia: Vytvorenie podkladov ku koncepčným dokumentom podľa poţiadaviek OI MŢP SR

OI CEI

42 Cieľ: Doplnené koncepčné dokumenty, prípadne aktualizované dokumenty. OI CEI

42 Uţívatelia výstupov: MŢP OI CEI

42
Výstup 1: spracovanie materiálov na vyţiadanie MŢP ku koncepcii rozvoja informačných 

systémov 
OI 1 CEI x
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43

Enviroportál T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 2 794

Mgr. 

Horváthová
4 520 32 092

43

Anotácia: Informačný portál o ţivotnom prostredí Enviroportál (www.enviroportal.sk) je 

domovskou stránkou ISŢP (Informačný Systém o ŢP).

ISŢP je prienikom informácií o ţivotnom prostredí uloţených v databázach odborných 

organizácií MŢP. Úlohou enviroportálu je tieto informácie sprístupňovať internetovým 

uţívateľom. Enviroportál vytvára priestor pre:

1. prístup k informáciám o ŢP na národnej a medzinárodnej úrovni, 

2. výstupy z nosných subsystémov ISŢP,

3. výstupy z IS na podporu implementácie zákonov a činností.

OI CEI

43

Cieľ: Cieľom je integrácia informácií o ŢP, praktických rád, návodov, popisov, ktoré návštevník 

hľadá, pochádzajúcich z jednotlivých orgánov a organizácií rezortu ŢP, resp. relevantných 

orgánov a organizácií aj z iných rezortov, u ktorých je priamy vzťah k ŢP  

OI CEI

43

Uţívatelia výstupov: Laická a odborná verejnosť, vysoké školy, súkromný sektor, SAŢP, MŢP 

SR, ŠOP SR, SMOPaJ, ÚŢP, VÚVH, SHMÚ, ŠGÚDŠ,  SOŢP, krajské úrady ŢP, ZOO 

Bojnice, Slovenské banské múzeum, SVP

OI CEI

43
Výstup 1: Prevádzka Enviroportálu v existujúcej štruktúre s rozšírením obsahovej stránky

OI 1 CEI x

43 Výstup 2: Zmena obsahovej stránky Enviroportálu v súlade s KRIS, jeho prevádzka OI 1 CEI x

44 Katalóg objektov MŢP SR 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OI 1 CEI 4 000

Ing. 

Macura 4 000 28 400

44

Anotácia: vytvorenie rezortného katalógu objektov je hlavnou úlohou rezortu MŢP v oblasti 

realizcie zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Katalóg objektov je 

základný dokument pre dosiahnutie údajovej kompatilbility rezortu MŢP pre oblasť 

priestorových informácií   

OI CEI

44

Cieľ: vychádzajúc z katalógu objektov CPD/ZBGIS, smerenice INSPIRE a ISO noriem vykonať 

selekciu priestorových objektov a vytvoriť podmnoţitu objetov, ktotré sú v kompetencii 

organizácií rezoeru MŢP. K týmto objektom priradiť atribúty, ktoré budú v rámci spravovania 

týchto objektov udrţiavané a vygenerovať relačnú databázu.  

OI CEI

44 Výstup 1:Vytvorenie zoznamu objektov a ich atribútov ktoré sú v kompetencii MŢP OI 1 CEI x

44 Výstup 2:Priradenie zodpovednosti za jednotlivé objekty a atribúty povinným osobám OI 1 CEI x

44 Výstup 3:Relačná databáza OI 1 CEI x

X. Odpadové hospodárstvo 

45 Príprava podkladov pre  POH

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 5 500

Ing. 

Bodíková
3 200 22 720

45

Anotácia: POH je základný koncepčný dokument pre odpadové hospodárstvo SR, ktoré sa 

prijíma na obdobie 5 rokov. Nakoľko súčasne platné POH SR koknčí svoju účinnosť v roku 

2010, je potrebné vypracovať nové POH SR na ďalšie obdobie a následne v zmysle zákona č. 

223/2001 Z. z. krajské POH.

SEHR COHEM

45

Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť kompletný dokument k procesu posudzovania vplyvov na 

ţivotné prostredie podľa zákona 24/2006 Z.z. a k schváleniu vládou SR. Pre potreby KÚŢP 

pripraviť analytické časti krajských POH vrátane tabuľkových, grafických a mapových 

podkladov.

SEHR COHEM

45 Uţívatelia výstupov: MŢP SR (OOH MŢP SR), KÚ, ObÚ, SEHR COHEM
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45
Výstup 1: Osem analytických častí POH krajov SR vrátane grafových a mapových zostáv

SEHR 1 COHEM x

45 Výstup 2: Spracovaný POH SR na roky 2011 - 2015 SEHR 1 COHEM x

45 Výstup 3: Oznámenie o strategickom dokumente SEHR 1 COHEM x

46 Spracovanie podkladov pre zvýšenie vyuţívania odpadov ako palív

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 4 000

RNDr. 

Tichá
2 100 14 910

46

Anotácia: Nová rámcová smernica obsahuje poţiadavku na vyššií podiel energetického 

zhodnocovania odpadov. Akčný plán pre biomasu, ktorý prijala vláda SR v roku 2008, stanovuje 

ciele pre vyuţívanie niekotrých druhov odpadov ako paliva. Je potrebné stanoviť právny rámec 

pre širšie vyuţívanie odpadov ako palív v nadväznosti na aktivity okolitých štátov.

SEHR COHEM

46

Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť podmienky pre vyuţívanie odpadov ako paliva v spolupráci s 

odborom ochrany ovzdušia MŢP SR a s kompetentnými autoritami z okolitých krajín (V-4). SEHR COHEM

46 Uţívatelia výstupov: MŢP SR, MH SR SEHR COHEM

46 Výstup 1: Záverečná správa úlohy s návrhom riešenia SEHR 1 COHEM x

46
Výstup 2: Účasť na rokovaniach pracovných skupín V4 a národných pracovných skupín

SEHR 1 COHEM x

46

Výstup 3: V spolupráci s riadiacim odborom MŢP SR a Centrom odpadového hospodárstva

(COH) sparcovanie analýzy vzniku odpadov, ako potenciálu pre energetické zhodnocovanie v

procese vyuţívania (ako OZE)

SEHR 1 CPPEZ x

46

Výstup 4: Spracovanie návrhu kritérií a limitov pre umiestňovanie zariadení s BAT

technológiami na energetické zhodnocovanie (SR) zhodnotením krajinného potenciálu,

regionalizácie, ochrany krajiny a biodiverzity ako súčastí ekostabilizačných opatrení v oblasti

starostlivosti o ţivotné prostredie.

SEHR 1 CPPEZ x

46
Výstup 5: Spracovanie návrhu lokalizačných predpokladov umiestňovania zariadení s BAT

technológiami na území SR (záverečná správa úlohy s návrhom riešení)
SEHR 1 CPPEZ x

47

Metodická podpora a technická pomoc pri  riešení analytického hodnotenia odpadov, 

nebezpečných odpadov a implementácie smernice o prijímaní odpadov na skládky 

odpadov

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 8 000

RNDr. 

Hrabinová
1 500 10 650

47

Anotácia: Úloha je zameraná na riešenie poţiadaviek analytickej kontroly odpadov a ich 

limitných hodnôt v právnych predpisoch odpadového hospodárstva a ich priebeţnou 

aktualizáciou s legislatívou EÚ v danej oblasti, na tvorbu technických predpisov potrebných k 

analytickému hodnoteniu odpadov a porovnateľnosti výsledkov, zabezpečovať riešenie noriem 

súvisiacich s legislatívou.

SEHR COHEM

47

Cieľ: Vymedzenie ukazovateľov analytickej kontroly odpadov vyţadovaných právnymi 

predpismi odpadového hospodárstva, zabezpečenie odborného poradenstva pre orgány štátnej 

správy v odpadovom hospodárstve z oblasti analýz odpadov, interpretácie výsledkov, posúdenia 

nebezpečných vlastností odpadov, toxikologického hodnotenia nebezpečných vlastností odpadov 

v súvislosti s environmentálnym rizikom. Plniť funkciu spracovateľa medzinárodnej 

normalizačnej spolupráce s CEN pre nakladanie s odpadmi a analytickú kontrolu odpadov a 

zabezpečovať národné stanoviská k príprave plánu technickej normalizácie, k riešeným 

medzinárodným normám a k preberaniu noriem do sústavy STN. 

SEHR COHEM

47
Uţívatelia výstupov: orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve (MŢP SR, KÚ ŢP, ObÚ 

ŢP), SIŢP, samospráva, odborná verejnosť, SAŢP
SEHR COHEM

47 Výstup 1: Podklady k predpisom k problematike analytického hodnotenia odpadov SEHR 1 COHEM x

47
Výstup 2: Konzultácie k problematike analytickej kontroly odpadov v rámci rozhodovacieho

konania štátnej správy
SEHR 1 COHEM x
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47
Výstup 3: Vyjadrenia a stanoviská k predloţeným odborným posudkom vo veciach odpadov

SEHR 1 COHEM x

47
Výstup 4: Činnosť na úseku technickej normalizácie v oblasti odpadového hospodárstva (TK31)

SEHR 1 COHEM x

48
Technická pomoc MŢP SR pre implementáciu smernice o odpadoch do Zákona o 

odpadoch

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 8 000

Ing. 

Bodíková
1 900 13490

48

Anotácia: Je potrebné transponovať smernicu 2008/98/ES o odpade do právych predpisov SR. 

SAŢP COH pripraví odborné podklady predovšetkým k novým poţiadavkám smernice. SEHR COHEM

48

Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť odborné podklady pre potreby MŢP, odboru odpadového 

hospodárstva potrebné na prípravu nových legislatívnych predpisov, predovšetkým nového 

zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov

SEHR COHEM

48 Uţívatelia výstupov: MŢP SR SEHR COHEM

48 Výstup 1: Analýzy poţiadaviek smernice a podmienky v SR SEHR 1 COHEM x

48 Výstup 2: Spolupráca s okolitými krajinami, predovšetkým ČR (CeHo a CENIA) SEHR 1 COHEM x

49 Programy predchádzania vzniku odpadov

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 3000

RNDr. 

Tichá
2 400 17 040

49

Anotácia: Je potrebné transponovať smernicu 2008/98/ES o odpade do právych predpisov SR. 

SAŢP COH pripraví odborné podklady k vypracovaniu programov predchádzania vzniku 

odpadov.

SEHR COHEM

49

Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť odborné podklady pre potreby MŢP, odboru odpadového 

hospodárstva potrebné na prípravu programov predchádzania vzniku odpadov  podľa čl. 29 

smernice.

SEHR COHEM

49 Uţívatelia výstupov: MŢP SR SEHR COHEM

49 Výstup 1: Analýza poţiadaviek a dokumentov Európskej komisie SEHR 1 COHEM x

49 Výstup 2: Návrh variantných prístupov k riešeniu problematiky SEHR 1 COHEM x

50 Ohniskový bod Bazilejského dohovoru

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 4 500

Ing. 

Lenková
3 300 23 430

50

Anotácia: Inštitucionálne plnenie záväzkov SR za BD o riadení pohybov nebezpečných 

odpadov (NO) cez hranice štátov a ich zneškodňovaní vyplývajúce z poverenia centra výkonom 

Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru (OBBD) za SR a plnenie funkcie kontaktného miesta 

pre spoluprácu s Regionálnym centrom Bazilejského dohovoru (RCBD). Zabezpečovanie 

povinností súvisiacich s výkazníctvom o cezhraničnej preprave odpadov  (ročný reporting) za 

rezort MŢP SR. Poskytovanie informácií o cezhraničnej preprave odpadov a vnútroštátnej 

preprave nebezpečných odpadov (vedenie databáz o cezhraničnej preprave odpadov a 

vnútroštátnej preprave NO a spracovanie údajov podľa zadania). Účasť a zastupovanie SR na 

zasadaniach zmluvných strán BD (konferencie, pracovné skupiny) organizované SBD a na 

pracovných skupinách EÚ relevantných k problematike BD. Poskytovanie informácií 

medzinárodným inštitúciám a národným subjektom zameraných na medzinárodný manaţment 

odpadov a otázky súvisiace s pôsobnosťou Bazilejského dohovoru. Spolupráca s RCBD pri 

plnení záväzkov SR v rámci pôsobnosti RCBD v regióne strednej a východnej Európy (SaVE)                                                                                                                                                                                     

SEHR COHEM
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50

Cieľ: Plnenie úloh a poţiadaviek kompetentného úradu Bazilejského dohovoru v SR (odboru 

odpadového hospodárstva MŢP SR) a Sekretariátu Bazilejského dohovoru (SBD) v Ţeneve  

(poskytovanie informácií a štatistík), ktoré vyplývajú z členstva v medzinárodnom dohovore.  

Spolupráca s RCBD a s relevantnými inštitúciami podľa poţiadaviek, EK - výkazníctvo o 

cezhraničnej preprave odpadov, atď. Poskytovanie informácií o preprave odpadov a nakladaní s 

odpadmi odbornej verejnosti na národnej úrovni a medzinárodným inštitúciám.

SEHR COHEM

50

Uţívatelia výstupov: OOH MŢP SR, SIŢP, KÚ, prívnické a fyzické osoby v SR zaoberajúce sa 

problematikou prepravy NO, Sekretariát Bazilejského dohovoru (SBD) - Ţeneva, pracovné 

skupiny pôsobiace pri SBD, kontaktné body zmluvných strán BD, RCBD, OECD, ETC/RMW 

pri EEA, Eurostat, EK a iné

SEHR COHEM

50
Výstup 1: Databáza vydaných rozhodnutí o cezhraničnej preprave odpadov a realizovaných

cezhraničných prepráv odpadov
SEHR

1
COHEM x

50 Výstup 2: Databáza rozhodnutí KÚŢP na prepravu nebezpečných odpadov SEHR 1 COHEM x

50 Výstup 3: Správy, reporty SEHR 1 COHEM x

50
Výstup 4: Účasť na aktivitách v súvislosti so synergiami troch environmentálnych dohovorov

SEHR 1
COHEM x

51 Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 3 000

RNDr. 

Lapešová
1 850 13 135

51

Anotácia: Úloha je realizovaná čiastkovými projektami, krátkodobými (worksjopy) a 

dlhodobými, ktoré sú financované zahraničnými donorskými štátmi alebo inštitúciami. Aktivity 

sú súčasťou Plánu činnosti Regionálneho centra BD na roky 2009-2011, vypracovaného na 

základe potrieb krajín, ktoré spadajú do pôsobnosti RCBD. Aktivity sú v súlade so Strategickým 

plánom pre implementáciu BD.

SEHR COHEM

51

Cieľ: Plnenie medzinárodného záväzku SR, ktorý bol potvrdený dohodou medzi vládou SR 

(zast. MŢP SR) a SBD v nadväznsoti na projekt OSN-UNEP/SBD/SAŢP No.BS-3100/97-01 

"Establishment of the Regional Centre for Training and Technology in the Slovak Republic". 

Činnosť, ktorou sa SR významne angaţuje ako zmluvná strana BD. Realizácia plánovaných úloh 

závisí od toho aké sa ppdarí získať finančné zabezpečenie od donorských inštitúcií. Regionálne 

centrum realizuje svoju činnosťkoordináciou projektov, realizáciou krátkodobých projektov 

(workshopov), distribúciou informácií a aktívnou účasťou v rámci BD a ostatných viacstraných 

environmentálnych dohovorov.

SEHR COHEM

51 Uţívatelia výstupov: SBD, MŢP SR SEHR COHEM

51 Výstup 1: Operatívna činnosť vyţadovaná Sekretariátom Bazilejského dohovoru SEHR 1 COHEM x

51 Výstup 2: Správy z regionálnych workshopov SEHR 1 COHEM x

51 Výstup 3: Spolupráca pri príprave regionálnych projektov a ich koordinácia SEHR 1 COHEM x

52

                                                                                                                                                                 

ČMS Odpady, informačný systém a register v oblasti odpadového hospodárstva

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 25 000

Ing. 

Jančárik
9 850 69 935

52

Anotácia: SAŢP - COH Bratislava prevádzkuje čiastkový monitorovací systém Odpady, 

ktorého súčasťou sú informačné systémy a registre zamerané na oblasť odpadového 

hospodárstva vrátane Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), informačného 

systému o obaloch a odpadoch z obalov (OBALY), informačného systému o elektrických a 

elektronických zariadeniach a odpadoch z nich (ELEKTRO) a informačný systém obatériách a 

akumulátoroch (BATERIA).

Súčasťou je tieţ priebeţne udrţiavaný register zariadení na nakladanie s odpadmi a register 

SEHR COHEM

52

Cieľ: Programové vybavenie informačných systémov a registrov v oblasti odpadového 

hospodárstva s rozšírenými aplikačnými funkciami a aktualizácia údajovej základne v 

predmetných oblastiach.

SEHR COHEM
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52

Uţívatelia výstupov: MŢP SR (OOH MŢP SR), KÚ, ObÚ, ŠÚ SR, OSN (SBC), EÚ, OECD, 

EEA, EUROSTAT SEHR COHEM

52

Výstup 1: Informačné systémy RISO, OBALY, ELEKTRO, batérie a akumulátory, PCB

prispôsobené poţiadavkám platnej legislatívy a povinnostiam vyplývajúcim z medzinárodných

záväzkov SR v oblasti výkazníctva

SEHR 1 COHEM x

52

Výstup 2: Funkčné registre povinných osôb, oprávnených organizácií, výrobcov elektrických a

elektronických zariadení a kolektívnych organizácií a výrobcov batérií a akumulátorov v zmysle

platnej legislattívy

SEHR 1 COHEM x

52 Výstup 3: Priebeţne aktualizovaný stav evidovaných zariadení kontaminovaných PCB SEHR 1 COHEM x

52 Výstup 4: Priebeţne aktualizované registre zariadení na nakladanie s odpadmi SEHR 1 COHEM x

52

Výstup 5: Spracované výstupné zostavy z informačných systémov a registrov pre potreby

orgánov štátnej správy, hospodárskej sféry, verejnosti a národného a medzinárodného

výkazníctva

SEHR 1 COHEM x

53

Podpora výkonu štátnej správy podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z 

ťaţobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SGPZ 1 CEI 1 992

Ing. 

Novikmecov

á
1 130 8 023

53

Anotácia:Jedným z nástrojov na podporu výkonu štátnej správy na úseku nakladania s 

ťaţobným odpadom je aj Informačný systém nakladania s ťaţobným odpadom (IS). Povinnosť 

vytvoriť a aktualizovať IS je zakotvená v § 16 zák. č. 514/2008 Z. z. IS na základe poverenia 

MŢP SR prevádzkuje SAŢP. IS je prístupný na www.enviroportal.sk.

SGPZ CEI

53

Cieľ:Zabezpečenie zhromaţďovania údajov a poskytovania aktuálnych informácií o nakladaní s 

ťaţobným odpadom podľa zák. č. 514/2008 Z. z.

Zabezpečenie podkladov pre prípravu správ podávaných EK v  rámci plnenia reportingových 

povinností vyplývajúcich z členstva SR v EÚ.

SGPZ CEI

53 Uţívatelia výstupov:MŢP SR, HBÚ, OBÚ, OÚŢP, SIŢP, verejnosť SGPZ CEI

53
Výstup 1: Prevádzkovaný Informačný systém (IS)nakladania s ťaţobným odpadom v zmysle 

zákona
SGPZ 1 CEI x

53
Výstup 2: Spracovanie podkladov pre plnenie reportingovej povinnosti v zmysle smernice 

2006/21/ES
SGPZ 1 CEI x

53
Výstup 3: Spolupráca na príprave novelizácie právnych predpisov v oblasti nakladania s 

ťaţobným odpadom
SGPZ 1 CEI x

54
Odborná pomoc odboru odpadového hospodárstva MŢP SR pri zabezpečovaní plnenia 

úloh vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zo zákona o obaloch

T:XII.011

KT:

VI.011 

SEHR 1 COHEM 20 000 9250 65 675

54

Anotácia: SAŢP ako odborná organizácia MŢP SR pripraví odborné podklady potrebné ku 

kaţdodennej činnosti odboru odpadového hospodárstva ako orgánu štátnej správy, ktorá vyplýva 

zo zákona o odpadoch a zo zákona o obaloch.

SEHR 1 COHEM

54
Cieľ: Cieľom úlohy je pripraviť odborné podklady pre potreby MŢP, odboru odpadového 

hospodárstva potrebné na plnenie kaţdodenných výkonov odboru.
SEHR 1 COHEM

54 Uţívatelia výstupov: MŢP SR SEHR 1 COHEM

54 Výstup 1: Analýzy čiastkových problémov podľa poţiadaviek OOH MŢP SEHR 1 COHEM x

54 Výstup 2: Stanoviská podľa poţiadaviek OOH MŢP SEHR 1 COHEM x

54 Výstup 3: Odborné podklady k rozhodovacej činnosti OOH MŢP SEHR 1 COHEM x

55
Metodická a odborná podpora projektu vytvorenia Integrovaného informačného systému 

v odpadovom hospodárstve

T:XII.011

KT:

VI.011 

SEHR 1 COHEM 12 000 2100 14 910
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55

Anotácia: SAŢP ako odborná organizácia MŢP SR bude spolupracovať s riešiteľom projektu na 

príprave odborných podkladov a analýz v oblasti evidencie a výkazníctva v odpadovom 

hospodárstve potrebných na vytvorenia Integrovaného informačného systému v odpadovom 

hospodárstve 

SEHR 1 COHEM

55 Cieľ: Cieľom úlohy je vytvoriť podmienky pre realizáciu projektu. SEHR 1 COHEM

55 Uţívatelia výstupov: MŢP SR, riešiteľ projektu SEHR 1 COHEM

55 Výstup 1: odborné podklady v oblasti evidencie a výkazníctva v SR SEHR 1 COHEM x

XI. EMAS /Ecological Management and Audit Scheme/

56

Podklady pre materiál Stratégia podpory a propagácie EMAS                                                                                                                                T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 3 900

Ing. 

Boďová
1 790 12 709

56

Anotácia: Východiskom je aktualizácia databázy organizácii s certifikovaným EMS v SR s 

prehľadom relevantných právnych poţiadaviek (vyplývajúcich z rozhodnutí územne príslušných 

orgánov ţivotného prostredia) Samotná podpora EMAS v zmysle čl. 33 nariadenia č. 1221/2009 

bude zameraná na:

- informačnú podporu na zvýšenie porozumenia; 

- podporu činností operačného mechanizmu -kooperácia s internými subsystémami;                         

- podporu účasti MSP -zameraná na typy organizácií;                                                                       

- podporu zameranú na spôsob prístupu;                                                                                          - 

podporu formou zohľadňovania registrácie  ako novej kvality.

SEPZEUL COHEM

56

Cieľ: Vytvoriť prostredie pre lepšie pochopenie významu schémy EMAS v starostlivosti o ŢP. 

Vytvoriť mechanizmy na podporu účasti akéhokoľvek typu organizácií v tejto schéme. 

Vytvorenie východiskovej databázy o environmentálnom správaní organizácií v SR. 

Zainteresovanosť ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, verejných inštitúcií a 

predstaviteľov podnikateľskej sféry na podpore schémy EMAS.                                                                                                                                  

SEPZEUL COHEM

56 Uţívatelia výstupov: MŢP SR, Európska Komisia, organizácie, verejná správa, verejnosť SEPZEUL COHEM

56

Výstup 1: Aktualizácia databázy organizácií s certifikovaným EMS v SR vrátane prehľadu 

relevantných právnych

 poţiadaviek

SEPZEUL 1 COHEM

x

56
Výstup 2: Návrh kooperácie s internými subsystémami vrátane informačnej podpory na zvýšenie 

porozumenia
SEPZEUL 1 COHEM

x

56 Výstup 3: Návrh podpory na účasť MSP v EMAS SEPZEUL 1 COHEM x

56 Výstup 4: Návrh podpory zohľadňujúcej registráciu organizácií ako novú kvalitu SEPZEUL 1 COHEM x

57

Schéma ES pre environmentálne manaţerstvo a audit (EMAS) T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 3200

Ing. 

Boďová
1 270 9 017
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57

Anotácia: Úlohou sa zabezpečujú činnosti spojené s výkonom nariadenia EPaR(ES) 

č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme  Spoločenstva pre environmentálne 

manaţérstvo a audit (EMAS III), ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia 

Komisie  2001/681/ES a 2006/193/ES. Posudzovanie ţiadostí o registráciu a dokumentácie pri 

obnovení a udrţaní registrácie. Zabezpečovanie priebeţnej komunikácie s organizáciami, s 

územne príslušnými správnymi orgánmi v zmysle zákona (MÚ, obce), s orgánmi presadzovania 

práva (SIŢP, KÚ,OÚŢP), s akreditačným orgánom (SNAS), environmentálnymi overovateľmi a 

ostatnými účastníkmi procesu. Vedenie registra organizácií v SR a komunikácia s EMAS 

HELPDESK pri EK vo väzbe na aktualizáciu európskeho registra pri EK. Stanovenie postupov 

príslušného orgánu týkajúcich sa zápisu organizácií do registra EMAS, podávanie informácií o 

registračnom procese na národnej úrovni a pre európske relevantné orgány a inštitúcie. 

SEPZEUL COHEM

57

Cieľ: Nárast počtu nových registrovaných subjektov v schéme EMAS.  Realizácia podporných 

aktivít pre účel informovanosti a zvyšovania odborného povedomia zainteresovaných strán v 

EMAS a záujmu o začleňovanie organizácií na všeobecnej úrovni do EMAS. Zabezpečovanie 

poţiadaviek Výboru EMAS pri EK a Fóra príslušných orgánov pri EK. 

SEPZEUL COHEM

57
Uţívatelia výstupov: MŢP SR,SNAS,  Európska Komisia, organizácie, verejná správa, 

verejnosť
SEPZEUL COHEM

57

Výstup 1:Zabezpečovanie činností   vyplývajúcich pre Príslušný orgán z nariadenia EPaR č. 

1221/2009  o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne 

manaţérstvo a audit (EMAS) vrátane účasti na zasadnutiach PO pri EK

SEPZEUL 1 COHEM

x

57

Výstup 2: Podávanie informácií organizáciám, podnikateľom, verejnej správe, inštitúciám, NGO 

a laickej verejnosti 

prosredníctvom konferencií, seminárov a pracovných stretnutí vrátane web stránky SAŢP a 

príručky k EMAS

SEPZEUL 1 COHEM

x

57
Výstup 3:Implementovanie poţiadaviek nariadenia EP a R č.1221/2009 súvisiacich s 

registráciou organizácií do postupov SAŢP
SEPZEUL 1 COHEM

x

57
Výstup 4:Spolupráca s orgánmi presadzovania práva (OÚŢP, SIŢP) ,SNAS a ďalšími stranami 

vstupujúcimi do schémy EMAS
SEPZEUL 1 COHEM

x

57
Výstup 5: Podpora EMAS formou cieleného odborného školenia strán vstupujúcich do EMAS a 

vhodnou propagáciou 
SEPZEUL 1 COHEM

x

XII.Environmentálne označovanie produktov

58

Participácia na realizácii európskej schémy pre enviromentálne označovanie produktov                                         T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 3 300

Ing. 

Boďová
1 290 9 159

58

Anotácia: Zabezpečovanie činností v nadnárodných orgánoch schémy ES pre environmentálne 

označovanie produktov, účasť v Regulačnej rade, aktívna účasť vo Výbore pre environmentálne 

označovanie produktov (EUEB), vo Fóre príslušných orgánov, v pracovných skupinách Ad hoc 

pre environmentálne kritériá a s nimi súvisiace poţiadavky na hodnotenie a overovanie, 

spolupráca s akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami pri navrhovaní a 

odsúhlasovaní environmentálnych kritérií na nové a revidované skupiny produktov, v spolupráci 

s MŢP SR spracovávanie stanovísk súvisiacich s činnosťou v nadnárodných orgánoch schémy 

ES pre environmentálne označovanie produktov v súvislosti s prípravou legislatívnych, 

technických a pracovných dokumentov.

SEPZEUL COHEM
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58

Cieľ: Zabezpečovanie činností vyplývajúcich z členstva SR v EÚ a súvisiacich s poţiadavkami 

nariadenia ES č.66/2010 na príslušný orgán pre environmentálne označovanie v SR. Aktívna 

účasť pri tvorbe a schvaľovaní environmentálnych kritérií na skupiny produktov a aktívna 

spolupráca s podnikateľskými subjektmi, testovacími laboratóriami, ako aj spotrebiteľmi v 

súvislosti s prípravou relevantných technických predpisov v Európskej komisii. Vytvorenie 

efektívnejších podmienok s cieľom zvýšenia moţností na získanie európskej značky.

SEPZEUL COHEM

58
Uţívatelia výstupov: MŢP SR,Európska komisia, organizácie, spotrebitelia, verejná správa, 

verejnosť
SEPZEUL COHEM

58

Výstup 1:Zastupovanie SR vo Výbore pre environmentálne označovanie(EUEB)  a v Regulačnej 

komisii vo väzbe na hlasovací proces a plnenie poţiadaviek vyplývajúcich z týchto rokovaní a z 

poţiadaviek nariadenia EP a R č. 66/2010 pre príslušný orgán

SEPZEUL 1 COHEM

x

58 Výstup 2:Príprava stanovísk za SR k tvorbe európskych environmentálnych kritérií SEPZEUL 1 COHEM x

58

Výstup 3:Komunikácia so zainteresovanými subjektmi vstupujúcimi do schémy EÚ na 

udeľovanie environmentálnej značky EÚ (podnikatelia, spotrebitelia, testovacie a výskumné 

inštitúcie, NGO)

SEPZEUL 1 COHEM

x

58
Výstup 4:Podávanie informácií odbornej a laickej verejnosti prostredníctvom seminárov a 

konferencií  vrátane web stránky SAŢP
SEPZEUL 1 COHEM x

59 Udeľovanie environmentálnych značiek EVP, EÚ,

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 2800

Ing. 

Boďová
3340 23 714

59

Anotácia: Zabezpečovanie činností súvisiacich s implementáciou nového nariadenia EP a Rady 

o environmentálnej značke EÚ do zákona č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní 

výrobkov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 258/2003 Z.z. V súvislosti s 

novým nariadením stanovenie postupu udeľovania environmentálnych značiek.  Vykonávanie 

činností súvisiacich s prijímaním a preverovaním ţiadostí na udelenie oprávnenia pouţívať 

národnú a európsku environmentálnu značku a ţiadostí o environmentálne označovanie typu II a   

činností súvisiacich s posudzovaním zhody prihlásených produktov v súlade s poţiadavkami na 

udelenie oprávnenia pouţívať environmentálne značky. Zabezpečovanie činností súvisiacich s 

kontrolou dodrţiavania licenčných zmlúv o udelení práva pouţívať environmentálne značky. 

Vykonávanie činností súvisiacich s propagáciou environmentálneho označovania. Zabezpečenie 

školiacich aktivít (vo forme seminárov o environmentálnej kvalite produktov a štandardizačných 

systémov environmentálneho označovania pre zástupcov štátnej správy, výroby, obchodu a 

spotrebiteľov). 

Zabezpečovanie činností súvisiacich s vykonaním prieskumu o poznatkoch o 

environmentálnej značke.

SEPZEUL COHEM

59

Cieľ: Nárast nových produktov ocenených environmentálnymi značkami EVP a EÚ. Vytváranie 

podmienok na zabezpečovanie trvalej udrţateľnosti výroby a spotreby, uplatňovanie 

environmentálne vhodných produktov na trhu prostredníctvom realizácie udeľovania 

environmentálnych značiek typu I a typu II, vrátane ich certifikácie  a dohľadu nad 

environmentálnym správaním podnikateľov, zvyšovanie environmentálneho povedomia 

účastníkov trhu.

SEPZEUL COHEM

59
Uţívatelia výstupov: MŢP SR,Európska komisia, organizácie, spotrebitelia, verejná správa, 

verejnosť
SEPZEUL COHEM

59

Výstup 1:  Spolupráca pri novelizácii zákona č.469/2002 a vykonávacej vyhlášky tohto zákona, 

úprava postupov na udeľovanie 

značky EÚ vo väzbe na nariadenie EP a R č. 66/2010

SEPZEUL 1 COHEM

x

59

Výstup 2:  Správy z overovania zhody a vydanie certifikátov novým drţiteľom značiek EVP a 

EÚ, výsledky dohľadu 

nad dodrţiavaním zmluvných podmienok u drţiteľov env. značiek EVP a EÚ

SEPZEUL 1 COHEM

x

59 Výstup 3:  Podklady k činnosti komisie DNEP SEPZEUL 1 COHEM x
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59

Výstup 4:  Informácie spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti prostredníctvom 

seminárov, konferencií , 

pracovných stretnutí a prostredníctvom web stránky

SEPZEUL 1 COHEM

x

59

Výstup 5:  Propagácia environmentálneho označovania v periodikách, pri dostupných 

príleţitostiach a formou 

propagačných  materiálov

SEPZEUL 1 COHEM

x

60 Tvorba osobitných podmienok na udeľovanie národnej environmentálnej značky EVP                                                                                       

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 5100

Ing. 

Boďová
2690 19 099

60

Anotácia: 

Návrhy na revíziu osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou platnosťou, návrh 

na riešenie novej skupiny produktov vo väzbe na poţiadavky podnikateľského sektora. 

Spracovanie technickej správy s návrhom osobitných podmienok na udelenie národnej 

environmentálnej značky na novú skupinu produktov. Spolupráca s odbornými expertmi, 

skúšobňami, vedeckovýskumnými inštitúciami a vysokými školami s cieľom realizácie úloh na 

zvýšenie úrovne kvality pri stanovení environmentálnych  kritérií na udeľovanie národnej 

environmentálnej značky. 

COHEM

60

Cieľ:

Tvorba osobitných podmienok na výrobky a sluţby súvisiace s realizáciou národnej schémy 

environmentálneho označovania produktov s cieľom podporovania zeleného verejného 

obstarávania, udrţateľnej výroby a spotreby a environmentálnych technológií. Rozšírenie spektra 

skupín produktov stanovením osobitných podmienok na novú skupinu produktov a revíziou 

osobitných podmienok existujúcich skupín. Harmonizácia národného environmentálneho 

označovania s európskou schémou environmentálneho označovania, ekodizajnom a 

energetickým označovaním.Rozšírením technických charakteristík na produkty sa vytvára 

pomoc podnikateľom pri navrhovaní produktov na posilne konkurencieschopnosti. Pre 

spotrebiteľov sa rozširuje hodnotový rebríček na environmentálne kvalifikovanejší výber 

produktov.

COHEM

60
Uţívatelia výstupov:

MŢP SR, organizácie, spotrebitelia, VŠ, verejná správa, verejnosť
COHEM

60
Výstup 1: Návrhy revidovaných osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou 

platnosťou
SEPZEUL 1 COHEM

x

60
Výstup 2: Návrh na riešenie novej skupiny produktov vrátane technickej správy s návrhom 

osobitných podmienok
SEPZEUL 1 COHEM

x

60

Výstup 3: Informácie spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti prostredníctvom 

seminárov, konferencií , pracovných

 stretnutí a prostredníctvom web stránky

SEPZEUL 1 COHEM

x

XIII. Environmentálne technológie

61

Podpora rozvoja uplatňovania environmentálnych technológii T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 2 800

Ing. 

Boďová
1 700 12 070

61

Anotácia: Zastupovanie SR v pracovnej skupine na vysokej úrovni (HLWG) na implementáciu 

Akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) zriadenej pri EK. Zastupovanie SR pri 

príprave Akčného plánu EÚ pre eko-inovácie. Príprava a vypracovanie podkladov, správ, 

návrhov a stanovísk pre potreby HLWG a EK. Koordinácia činnosti v oblasti eko-inovácií v SR 

prostredníctvom medzirezortnej koordinačnej pracovnej skupiny a zainteresovaných subjektov. 

Príprava a vypracovanie podkladov, správ a návrhov pre potreby MŢP. Príprava podkladov pre 

potreby vytvorenia informačného systému o environmentálnych technológiách  a eko-

inováciách. Spolupráca so zainteresovanými stranami v SR pri príprave a implementácii 

Európskeho systému pre ETV v zmysle poţiadaviek Európskej komisie. 

SEPZEUL COHEM
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61

Cieľ: Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z poverenia gestorovania problematiky a členstva v 

pracovnej skupine na vysokej úrovni na implementáciu Akčného plánu pre environmentálne 

technológie (ETAP) pri  EK.

Monitorovanie vývoja systému verifikácie environmentálnych technológií (ETV) a príslušnej 

tvorby právnych predpisov na úrovni Európskeho spoločenstva za účelom prípravy podmienok 

na jeho implementáciu v SR. Aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektmi pri príprave 

európskych dokumentov k novému smerovaniu rozvoja environmentálnych technológií a 

podpory eko-inovácií, najmä v malých a stredných podnikoch.

SEPZEUL COHEM

61
Uţívatelia výstupov: MŢP SR, podnikateľské subjekty, MH SR, MP SR, MŠ SR, MF SR, 

vedecko-výskumné inštitúcie, vládne a mimovládne organizácie, odborná verejnosť
SEPZEUL COHEM

61

Výstup 1:Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z poverenia výkonu funkcie gestorstva 

problematiky a členstva v pracovnej skupine na vysokej úrovni na implementáciu Akčného plánu 

pre environmentálne technológie (ETAP) pri EK

SEPZEUL 1 COHEM x

61

Výstup 2: Monitorovanie vývoja systému verifikácie environmentálnych technológií (ETV) a 

príslušnej tvorby právnych predpisov  na úrovni EÚ za účelom prípravy podmienok na jeho 

implementáciu v SR

SEPZEUL 1 COHEM x

61

Výstup  3:Aktívna spolupráca so zainteresovanými subjektmi pri príprave európskych 

dokumentov k novému smerovaniu rozvoja ET a podpory eko-inovácií, najmä v malých a 

stredných podnikoch vrátane podávania informácií formou seminárov , konferencií , príručky 

pre ETV, WEB SAŢP a vhodnej propagácie ETV

SEPZEUL 1 COHEM x

XIV. Zelené verejné obstarávanie

62
Príprava Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2010 – 

2015 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 2 700

Ing. 

Boďová
1 140 8 094

62

Anotácia: 

Zabezpečovanie kontinuálneho pokračovania realizácie zeleného verejného obstarávania 

prostredníctvom druhej etapy akčného plánu

SEPZEUL COHEM

62

Cieľ:

Prehĺbenie realizácie zeleného verejného obstarávania na úrovni ústredných orgánov štátnej 

správy, im podriadených organizácií a miest a obcí v SR; uľahčenie naplnenia poţiadaviek, 

kladených na účastníkov procesu zeleného verejného obstarávania.

SEPZEUL COHEM

62
Uţívatelia výstupov:

MŢP SR, EK, organizácie, verejná správa, verejnosť.
SEPZEUL COHEM

62

Výstup 1:Spolupracovať pri príprave NAP GPP II -príprava podkladov vrátane aktivít do plánu, 

účasť na rokovaniach

 s ostatnými rezortmi a ÚVO

SEPZEUL 1 COHEM

x

62
Výstup 2: Spolupráca s MH SR a ÚNMS SR v súvislosti s problematikou ekodizajnu a 

energetického štítkovania 
SEPZEUL 1 COHEM

x

62

Výstup 3:Spolupracovať so zástupcami podnikateľského a spotrebiteľského sektora vo väzbe na 

poţiadavky environmentálneho

 označovania a EMAS a ich premietnutia do postupov GPP

SEPZEUL 1 COHEM

x

62
Výstup 4: Spracovať podklad na -formát Správy na vyhodnocovanie implementácie GPP v rámci 

NAP GPP II
SEPZEUL 1 COHEM

x

62

Výstup 5: Spracovať návrh Dotazníka na monitorovanie a hodnotenie úrovne a prínosu GPP v 

SR ako súčasti NAP GPP II 

na obdobie rokov 2011-2015

SEPZEUL 1 COHEM

x

62

Výstup 6: Účasť na aktivitách EK  vo väzbe na GPP vrátane zabezpečovania  monitorovania 

tvorby právnych a technických dokumentov EÚ  pre účel zabudovania poţiadaviek z nich 

vyplývajúcich do NAP GPP II, plnenie úloh vzplývajúcich z aktivít EK

SEPZEUL 1 COHEM

x
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63 Zelené verejné obstarávanie (GPP) 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 3100

Ing. 

Boďová
1210 8 591

63
Anotácia: Zabezpečovanie kontinuálneho pokračovania realizácie zeleného verejného 

obstarávania prostredníctvom druhej etapy- prijatia NAP GPP II.  SEPZEUL COHEM

63

Cieľ: Zvyšovanie kvality ţivotného prostredia prostredníctvom realizácie zeleného verejného 

obstarávania na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, im podriadených organizácií a miest a 

obcí v Slovenskej republike.

SEPZEUL COHEM

63 Uţívatelia výstupov: MŢP SR, EK, organizácie, verejná správa, verejnosť SEPZEUL COHEM

63

Výstup 1:Príprava podkladov pre zasadania ČŠ pre GPP na úrovni EK vrátane stanovísk k 

tvorbe environmentálnzch charakteristík pre GPP, príprava podkladov pre informácie pre EK, 

účasť na aktivitách EK vo väzbe na GPP 

SEPZEUL 1 COHEM

x

63

Výstup 2:Spolupráca s MŢP SR pri príprave podkladov v rámci pripomienkovacieho a 

schvaľovacieho procesu dokumentov EÚ 

v oblasti GPP

SEPZEUL 1 COHEM

x

63
Výstup 3:Udrţiavať a priebeţne aktualizovať komunikačný a informačný systém pre GPP 

formou Enviroportálu a web SAŢP
SEPZEUL 1 COHEM

x

63
Výstup 4:Aktualizovať dotazník na monitorovanie a hodnotenie úrovne a prínosu GPP v SR v 

zmysle uznesenia vlády SR

 č.944/2007  vrátane databázy subjektov spadajúcich do pôsobnosti predmetného uznesenia

SEPZEUL 1 COHEM

x

63
Výstup 5:Spracovať podklady pre Správu o implementácii NAP GPP za rok 2010 a pre Správu o 

implementácii NAP GPP za roky 2007- 2010 s cieľom predloţenia do vlády SR
SEPZEUL 1 COHEM

x

63

Výstup 6: Poskytovať verejným obstarávateľom, obstarávateľom a dodávateľom podrobné 

informácie o výrobkoch , sluţbách a technológiách na trhu s príslušnými technickými 

špecifikáciami vrátane realizovania vhodných vzdelávacích aktivít pre tieto subjekty
SEPZEUL 1 COHEM x

63
Výstup 7: Pokračovať v realizácii projektu Zelené úradovanie (spolupráca s organizáciami 

verejnej správy)
SEPZEUL 1 COHEM

x

63

Výstup 8: Spolupracovať s relevantnými skúšobňami SR pri nastavení poţiadaviek pre základné 

a doplnkové kritériá v procese GPP pre 3-5 základných obstarávacích produktov a spôsobu 

verifikácie splnenia podmienok procesu VO

SEPZEUL 1 COHEM

x

XV.Udrţateľná výroba a spotreba 

64 Udrţateľná výroba a spotreba a udrţateľné hospodárenie s materiálmi  

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 COHEM 3 500

Ing. 

Boďová
1 900 13 490

64

Anotácia: 

Príprava obsahovej náplne platformy pre udrţateľné hospodárenie s materiálmi, ktorá zastreší 

inštitúcie, predstaviteľov priemyslu, tvorcov politík, výskumné ústavy, spotrebiteľov, NGO .

Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z  implementácie európskej IPP v podmienkach SR: účasť 

na pracovných zasadnutiach členských krajín a príprava pozícií SR vo väzbe na poţiadavky EK, 

spolupráca s MH SR v súvislosti s implementáciou vykonávacích opatrení k smernici o 

ekodizajne, spolupráca s ÚNMS SR vo väzbe na implementáciu smernice EÚ o energetickom 

štítkovaní.  Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu EÚ pre udrţateľnú výrobu a 

spotrebu (SCP) a udrţateľnú priemyslenú politiku a z pripravovaných dokumentov EÚ 

dopĺňajúcich Stratégiu EÚ 2020.

SEPZEUL COHEM
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64

Cieľ:

Vytvorenonie prostredia na posilnenie integrácie tvorby priaznivého ţivotného prostredia a 

sektorálnych politík , zabezpečenie technickej, informačnej a komunikačnej bázy vo väzbe na 

plnenie výziev vyplývajúcich z AP SCP/SIP a pripravovaných dokumentov rozširujúcich ciele 

Stratégie EÚ 2020. Rozširovanie "Myslenia a konania vo väzbe na LC" v podnikateľskom a 

spotrebiteľskom sektore a spolupráca so zainteresovanými stranami na rozvoji metód na podporu 

eko-inovácií.

SEPZEUL COHEM

64
Uţívatelia výstupov:

MH SR, MŢP SR,  podnikatelia, spotrebitelia, verejná správa, verejné organizácie, EK
SEPZEUL COHEM

64

Výstup 1: Príprava obsahovej náplne plattformy pre udrţateľné hospodárenie s materiálmi , 

ktorá zastreší inštitúcie, predstaviteľov priemyslu, tvorcov politík, výskumné inštitúcie, 

spotrebiteľov a NGO

SEPZEUL 1 COHEM

x

64

Výstup 2: Zabezpečovanie účasti na stretnutiach členských štátov pri EK k problematike 

Integrovanej produktovej politiky, udrţateľnej výroby a spotreby(SCP) a k tvorbe európskych 

postupov  na implementovanie nástrojov a metód vyplývajúcich z Akčného plánu EÚ pre 

udrţateľnú výrobu a spotrebu a udrţateľnú priemyselnú politiku (AP SCP/SIP), zabezpečovanie 

úloh vyplývajúcich z týchto rokovaní na národnej úrovni

SEPZEUL 1 COHEM

x

64 Výstup 3:Informácie podnikateľom, spotrebiteľom a ostatnej odbornej a laickej verejnosti 

prostredníctvom konferencií, seminárov a pracovných stretnutí vrátane web stránky SAŢP

SEPZEUL 1 COHEM

x

64

Výstup 4: Účasť v  medzirezortných pracovných  skupinách (MH SR, ÚNMS SR, SNAS, NP 

kvality ..) za účelom tvorby národných právnych a technických dokumentov súvisiacich s SCP a 

udrţateľným hospodárením so zdrojmi

SEPZEUL 1 COHEM

x

XVI. Technická normalizácia

65 Normalizačné činnosti v rámci environmentálneho manaţérstva - TK 72

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEHR 1 COHEM 500

Ing. 

Boďová
160 1 136

65

Anotácia: V rámci tejto úlohy musia byť  zabezpečované výkony vyplývajúce zo smernice 

98/34/ES a zákona č. 264/1999, kde ministerstvo v ustanoveniach technických poţiadaviek na 

výrobky musí zabezpečiť ochranu ţivotného prostredia tak zv. "oprávnený záujem" a zákon č. 

525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o ţivotné prostredie. Vykonávanie funkcie predsedníctva 

TK 72 Environmentálne manaţérstvo, vo väzbe na odbornú spôsobilosť SAŢP v tejto oblasti v 

rezorte ministerstva, a činností spojených vo väzbe na poţiadavky v zmysle štatútu TK a 

rokovacieho poriadku pre technické komisie pri SÚTN. Vykonávanie funkcie spracovateľa 

úlohy medzinárodnej normalizačnej spolupráce (CEN, ISO/TC 207). Zabezpečovanie stanovísk 

k príprave plánu technickej normalizácie na rok 2011, spracovávanie stanovísk k riešeným 

medzinárodným normám a k preberaniu do sústavy STN. Účasť na medzinárodných aktivitách v 

rámci normalizácie.

SEHR COHEM

65

Cieľ: Riadenie činnosti TK 72. Zabezpečenie technických podkladov pre tvorbu európskych 

noriem a dokumentov vo väzbe na členstvo SR v CEN. Vytváranie zázemia na podporu 

preberania medzinárodných noriem ISO do sústavy STN. Podávanie informácií o normách 

environmentálneho manaţérstva a ich uplatňovaní v praxi najmä v podnikateľskom sektore.

SEHR COHEM

65 Uţívatelia výstupov:Odborná verejnosť, SÚTN SEHR COHEM

65

Výstup 1:Vykonávanie funkcie predsedníctva TK 72 vo väzbe na odbornú spôsobilosť SAŢP v 

tejto oblasti v rezorte ministerstva, a činností spojených vo väzbe  na poţiadavky v zmysle 

štatútu TK a rokovacieho poriadku pre TK pri SÚTN

SEHR 1 COHEM

x

65
Výstup 2:Vykonávanie funkcie spracovateľa úlohy medzinárodnej spolupráce vo väzbe na CEN 

a ISO/TC 207 
SEHR 1 COHEM

x
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65

Výstup 3:Zabezpečovanie stanovísk k príprave plánu technickej normalizácie na rok 2011, 

spracovávanie stanovísk k riešeným medzinárodným normám a k preberaniu do sústavy STN SEHR 1 COHEM

x

65

Výstup 4:Zabezpečiť riešenie technických noriem súvisiacich s legislatívou v env. manaţérstve a 

ich preberanie do sústavy STN vrátane vytvárania vhodnej slovenskej technickej terminológie 

kompatibilnej s medzinárodnými normami environmentálneho manaţérstva (EN / ISO 14000)
SEHR 1 COHEM x

XVII. Environmentálna podpora a regulácia obnoviteľných 

zdrojov energie

66

Návrhy podkladov pre  predpisy a metodíky vyuţitia a  regulácie OZE T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CPPEZ 6 400

Ing. 

arch.Nedelk

o
2 000 14 020

66

Anotácia: V rámci súčasnej legislatívy sa nerieši problematika vyuţívania obnoviteľných 

zdrojov energie pri uplatňovaní environmentálnych limitov komplexne príslušnou právnou 

úpravou. Tým sa vytvára priestor na uplatňovanie priestoru/plochy/územia pre umiestňovanie 

zdrojov výroby energie z OZE aj na takých miestach, ktoré nie sú pre takúto činnosť vhodné a 

vzniká tam stret záujmov.

SEPZEUL CPPEZ

66

Cieľ:Stanovenie environmentálne prijateľných pravidiel a metodických postupov pri hodnotení 

umiestňovania aktivít súvisiacich s výrobou energie z OZE v krajine na území SR. Podpora 

výroby energie z OZE pri rešpektovaní environmentálnych limitov bude mať vplyv na 

zniţovanie výroby energie z fosílnych palív a podporí zniţovanie emisií CO2.

SEPZEUL CPPEZ

66
Uţívatelia vstupov: rezortné ministerstvá, štátna správa, samospráva, podnikateľská sféra: 

právnické a fyzické osoby, mimovládne organizácie
SEPZEUL CPPEZ

66
Výstup 1: Spracovanie a implementácia súboru metodík na podporu vyššieho vyuţitia OZE v SR

(biomasa, veterná energia, solárna energia )
SEPZEUL 1 CPPEZ x

66 Výstup 2:Spracovanie a aktualizácia databázy veterných parkov a solárnych elektrární. SEPZEUL 1 CPPEZ x

66

Výstup 3: Posúdenie vhodnosti umiestnenia veterných parkov vzhľadom na environmentálne 

limity ich umiestňovania a z hľadiska ich moţného vplyvu na  charakteristický vzhľad krajiny 

na príklade krajiny severného Záhoria a Myjavska.

SEPZEUL/

SOPTK/S

EHR/SV
1 CPPEZ x

XVIII. Starostlivosť o  vidiecke ţivotné prostredie 

67 Program obnovy dediny 

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV 6 600

Ing. Sárinec

8 000 56 800

67

Anotácia:POD predstavuje realizáciu environmentálnych opatrení trvalo udrţateľného rozvoja, 

vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a uznesení vlády. POD je 13 rokov nástrojom 

environmentálnej politiky na lokálnej úrovni. Sleduje uplatňovanie Miestnej agendy 21 a 

prispieva k zavádzaniu princípov integrovaného manaţmentu v území do praxe, s cieľom 

všestrannej obnovy a rozvoja kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických a 

ekologicko-environmentálnych oblastí pri zachovaní špecifík vidieckej krajiny, identity a 

tradicií. Po prijatí Európskeho dohovoru o krajine je optimálne cez vybudované štruktúry 

implementovať oblasť Dohovoru týkajúcu sa zvyšovania povedomia o hodnote krajiny pre 

predmetnú cieľovú skupinu. Výkonným a odborným garantom bola poverená SAŢP. 

SOPTK/S

EPZEUL
CTKEVV

67

Cieľ: Priebeţné usmerňovanie poradcov, tvorba metodických podkladov, usmernení a materiálov 

pre zabezpečenie aktuálneho ročníka, koordinácia a súčinnosť s propagačnými a vzdelávacími 

aktivitami .Sekretariát pre POD. Medzinárodná spolupráca s partnermi v oblasti získavania 

skúseností.

SOPTK/S

EPZEUL
CTKEVV
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67

Uţívatelia výstupov: MŢP SR, ARGE pre rozvoj vidieka a obnovu dediny, odborná a laická 

verejnosť, samospráva
SOPTK/S

EPZEUL
CTKEVV

67

Výstup 1:Súbor metodík a usmernení, materiály do OPM a vlády SR, administratívna a finančná 

agenda vedenia dotácií z POD, databáza poţiadaviek o dotácie, sumarizácia údajov a výstupné 

zostavy, sumárne a ročné štatistiky, podklady pre rozhodovanie o dotáciách, agenda z rokovaní 

Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE),  web stránky  

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

67
Výstup 2: Poradenstvo a monitoring, evidencia konzultácií, fotodokumentácia, katalóg 

príkladných riešení, vecný a grafický odpočet dotácií, správy z monitoringu a kontroly. 

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

67
Výstup 3: Osveta a propagácia, prednášky, powerpointové prezentácie, články, školenia pre

príjemcov dotácií,  prezentácia v zahraničí.

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

67

Výstup 4: Súťaţ dedina roka 2011, vyhlásenie a propagácia 6. ročníka súťaţe, pravidlá a

podmienky súťaţe, nominácia partnerov, web stránka, metodika hodnotenia, školenia pre členov

hodnotiacich komisií, hodnotenie prihlásených obcí v regionálnych a národnom kole, záverečné

zasadnutia komisií, hodnotiace hárky a zápisnice, vyhlásenie a propagácia výsledkov súťaţe,

vecné ceny, powerpointové príspevky, články, prihláška víťaznej obce do európskej súťaţe

***výstup bude realizovaný len za podmienky získania dopnkových finančných zdrojov

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

68

Typológia krajiny SR T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011

SOPTK/S

EPZEUL
1 CPPEZ 5 000

Ing. arch. 

Nedelko
2 000 14020

68

Anotácia: Súčinnosť a podpora externým odborníkom pri spracovaní vlastného návrhu 

metodiky Typológie krajiny SR a jej implementácie na modelových územiach. Zabezpečenie  

výberu modelových území, analýz, podkladov, školení spracovateľského tímu, seminára, 

čiastkové interpretácie, spolupráca na aktualizácii metodických postupov. Spracovanie ţiadosti o 

dotáciu z Envirofondu. Spracovanie vlastnej typológie krajiny SR a jej prezentácia verejnosti.

SOPTK/S

EPZEUL
CPPEZ

68

Cieľ: V rámci programu implementácie EDoK do legislatívy SR sú pre naplnenie realizácie 

implementácie najdôleţitejšie články 5 a 6, ktoré obsahujú dovedna 14 opatrení (úloh), medzi 

ktorými je aj poţiadavka na spracovanie opatrenia: 9.  identifikovať vlastné typy krajiny s 

cieľom zlepšiť úroveň poznania krajiny.  Poznanie a identifikácia jednotlivých krajinných typov 

umoţní posilnenie starostlivosti o rozmanitosť krajinných typov Slovenska, biodiverzitu krajiny, 

je nevyhnutným predpokladom strategického plánovania a účinnej ochrany regionálne 

špecifického krajinného rázu. Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 201 zo 16. marca 

2005 sa ministrovi ţivotného prostredia ukladá v spolupráci s ministrom výstavby a 

regionálneho rozvoja, ministrom kultúry a ministrom pôdohospodárstva zabezpečiť vykonávanie 

EDoK. Hlavným cieľom je na reprezentatívnych modelových územiach SR overenie 

vypracovaného metodického postupu spracovania typológie krajiny SR pre zabezpečenie 

implementácie                                  plnenia Európskeho dohovoru o krajine a súvisiacich 

medzinárodných záväzkov.

SOPTK/S

EPZEUL
CPPEZ

68
Uţívatelia vstupov: rezortné ministerstvá, štátna správa, samospráva, podnikateľská sféra: 

právnické a fyzické,osoby, mimovládne organizácie, verejnosť 
SOPTK/S

EPZEUL
CPPEZ

68

Výstup 1:I. etapa - výber modelových území na overenie metodického postupu spracovania

typológie krajiny SR, fund raising, zostavenie projektu Typológia krajiny Slovenskej republiky

a príprava ŽoNFP (v rámci príslušnej výzvy na predkladanie projektov - napr. OPŽP, grantové

finančné zdroje a pod.).

SOPTK/S

EPZEUL
1 CPPEZ

x
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69
Podpora budovania geoparkov v SR osobitne v kategóriách A a B v súlade z ich 

koncepciou schválenou UV SR č. 740/2008

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011

SEPZEUL

/SGPZ
1 CTKEVV 1 500

Ing. 

Cimermano

vá
2 500 17750

69

Anotácia:Celkovým cieľom úlohy je podporiť rozvoj a budovanie geoparkov v SR, na základe 

uznesenia vlády SR, v dvoch úrovniach: národnej (koordinácia národných aktivít) a regionálnej ( 

v rámci rozvoja existujúcich geoparkov – kategória A + B), nosne je úloha postavená na podpore 

koordinácie riadenia rozvoja geoparkov, koncepčnej činnosti, podpore spolupráce, monitoringu, 

vytváraní odborného zázemia a príprave nástrojov pre udrţateľnosť geoparkov SR.

SEPZEUL/

SGPZ

CTKEVV

69

Cieľ:Cieľom úlohy je podpora TUR geoparkov SR, ich etablovanie, rozvoj a medzinárodná 

spolupráca. Ciele sú napĺňané v dvoch úrovniach národnej a priamej vo väzbe na existujúce 

geoparky (  Banskobystrický, Banskoštiavnický a Novohradský). 

SEPZEUL/

SGPZ CTKEVV

69
Uţívatelia výstupov:MŢP SR, SAŢP, odbroná verejnosť, laická verejnosť, GGN, EGN, 

návštevníci regiónov, obce, mestá

SEPZEUL/

SGPZ
CTKEVV

69

Výstup 1: vedenie agendy na národnej úrovni, koncepčné materiály (UV SR), monitoring, 

konzultačná a poradenská činnosť, riadiaci a projektový manaţment, spolupráca, vzdelávanie a 

publicita, okrúhly stôl pre zástupcov geoparkov SR, web,  podpora vstupu do sietí.

SEPZEUL/

SGPZ
1 CTKEVV x

69
Výstup 2: Podpora riadenia a budovania Novohradského geoparku (člen EGN a GGN) SEPZEUL/

SGPZ 1 CTKEVV x

69
Výstup 3: Podpora riadenia a budovania Banskoštiavnického geoparku SEPZEUL/

SGPZ
1 CTKEVV x

69
Výstup 4: Podpora riadenia a budovania Banskobystrického geoparku SEPZEUL/

SGPZ
1 CTKEVV x

70

Starostlivosť o krajinu - príprava podkladov k návrhu Zákona o ochrane prírody a

krajiny T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV 1500

Ing. 

Brezníková, 

Mgr. 

Bohálová
1 500 10650

70

Anotácia: Prírprava zákona o ochrane prírory a krajiny súlade s právom Európskej únie.

Zriadenie odbornej skupiny pre prípravu zákona, ktorá zabezpečí koncept návrhu zákona a

pracovné rokovania s príslušnými rezortnými orgánmi a organizáciami podieľajúcimi sa na

príprave návrhu a dôvodovej správy s doloţkou zlučiteľnosti zákona s právom EU. Zabezpečenie

pripomeinkovania návrhu a následné zapracovanie pripomienok po ich vzájomnom prerokovaní

v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2010-2014.

SOPTK/S

EPZEUL
CTKEVV

70

Cieľ:Cieľom úlohy je návrh zákona , ktorý bude legislatívnym nástrojom pre ochranu prírody a

krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem ţivota na Zemi, utvárať

podmienky na trvalé udrţiavanie, obnovovanie a racionálne vyuţívanie prírodných zdrojov,

záchranu prírodného dedičstva a na dosiahnutie a udrţanie ekologickej stability.

SOPTK/S

EPZEUL
CTKEVV

70
Uţívatelia výstupov:MŢP SR, ŠS rezortu ŢP, dotknuté orgány iných rezortov, verejná správa,

samospráva,odborné organizácie, verejnosť

SOPTK/S

EPZEUL
CTKEVV

70
Výstup 1: Odborné podklady k návrhu zákona o  ochrane prírody a krajiny za časť krajina SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

XIX. Starostlivosť o  mestské ţivotné prostredie

71

Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z Národného implementačného plánu Tematickej

stratégie pre ţivotné prostredie v mestách SR

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CTKEVV 4 000

Ing. arch. 

Brzá
3 500 24850
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71

Anotácia: Aktualizácia Tematickej stratégie pre mestské ţivotné prostredie - na podporu

európskej politiky pre zlepšenie mestského ţivotného prostredia. Mestá aktívne vystupujú v

oblasti trvalo udrţateľného rozvoja, snaţia sa o súlad rastu regionálneho ekonomického rozvoja

miest so zachovaním kvality ţivotného prostredia a so zabezpečením trvaloudrţateľného

rozvoja..                

Komisie európskeho parlamentu informovali o podpore rozvoja trvalej udrţateľnosti urbánneho

prostredia prostredníctvom fondov Európskeho programu pre ekologické investície v mestách,

ktorá bola deklarovaná Komisiou pre ţivotné prostredie Európskeho parlamentu 

SEPZEUL CTKEVV

71

Cieľ:Cieľom úlohy je aktualizovať Národný implementačný plán Tematickej stratégie pre

mestské ţivotné prostredie v zmysle relevantných dokumentov EÚ týkajúcich sa ţivotného

prostredia miest a jeho finančnej podpory. Prínosom bude súlad medzi uvedenými politikami

EÚ a politikami SR , zacielenie finančnej podpory na aspekty trvalej udrţateľnosti, ktorá sa

dostáva do úzadia popri ekonomickom raste miest; a tieţ podporenie miestnych aktivít,

vzhľadom na predpoklad, ţe zmeny k lepšiemu je moţné najefektívnejšie uplatniť na miestnej

úrovni.. 

SEPZEUL CTKEVV

71 Uţívatelia výstupov:MŢP SR, štátna správa, verejná správa, samospráva miest a obcí, SEPZEUL CTKEVV

71
Výstup 1: Rozpracovanie Tématickej stratégie pre MŢP v podmienkach SR na roky 2011 -

2015
SEPZEUL 1 CTKEVV x

71 Výstup 2: Konferencia ţivotné prostredie miest (IV. Ročník medzinárodnej konferencie) SEPZEUL 2 CTKEVV x

XX.Environmentálna výchova

72

                                                                                                                                                                                         

Vytvorenie podmienok na realizáciu  vládnej Koncepcie environmentálnej výchovy a 

vzdelávania v SAŢP

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CTKEVV 1 500 Ing. Švec 1 200 8250

72

Anotácia: Úloha je súčasťou rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010 

– 2014. Činnosť  SEV mala  široký  rozsah a záber -  materské, základné, stredné a vysoké  

školy, centrá voľného  času. Cieľom  SEV je doplniť a  obohatiť  environmentálnu výchovu a 

prostredníctvom programov, ktoré obsahujú tvorivé, diskusné a herné aktivity s  netradičnou 

formou výučby. Okrem toho bude potrebné zabezpečiť plnenie všetkých opatrení na realizáciu 

vládnej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v plnom rozsahu.
SEPZEUL

CTKEVV

72

Cieľ: Cieľom je v prvom rade schváliť vládou SR aktuálny strategický materiál 

environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, ktorý bude adekvátnou 

súčasťou Národnej stratégie vzdelávania k trvalo udrţateľnému rozvoju. Prínosom projektu je 

vytvorenie aktuálneho legislatívneho prostredia v SR pre plnenie národných a medzinárodných 

úloh a záväzkov v oblasti environmentálneho vzdelávania a osvety. Ďalším krokom je  

rozpracovanie opatrení na zvýšenie účinnosti výchovy a vzdelávania v samostatnom dokumente, 

v Akčnom pláne. SAŢP zabezpečí plnenie opatrení Koncepcie a Akčného plánu v oblasti 

vytvorenia opätovných podmienok pre realizáciu environmentálnej výchovy záţitkovou formou 

na vybraných SEV SAŢP 

SEPZEUL

CTKEVV

72

Uţívatelia výstupov: MŢP SR, verejnosť, školstvo, výchovnovzdelávacie inštitúcie 

zainteresovaných rezortov a EMVO

SEPZEUL

CTKEVV

72
Výstup 1: Vyhodnotenie realizácie opatrení KEV SR v podmienkach SAŢP s osobytným 

zreteľom SEV SEPZEUL 1
CTKEVV

x

72 Výstup 2: Návrh  akčného plánu rozvoja EV v SAŢP SEPZEUL 2 CTKEVV x

72
Výstup 3: Vypracovanie Podnikateľského plánu modelového SEV SAŢP obsahujúce personálne, 

finančné, programové a marketingové zabezpečenie SEPZEUL 2
CTKEVV

x

72 Výstup 4: Realizácia celoštátnych a medzinárodných programov v modelovom SEV SEPZEUL 2 CTKEVV x
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73

Envirofilm 2011 – medzinárodný festival filmov o ŢP T:V.011

KT:III.011 KO/SEPZ

EUL
1

OMP/CT

KEVV
58 000

EkoFon

d  

AudioFo

nd

Ing. 

Kučerová
4 000 28400

73

Anotácia:Medzinárodný  súťaţný festival  filmov s tematikou tvorby a ochrany ţivotného 

prostredia schválený  vládou SR v gescii MŢP SR. Vznikol v roku 1995 ako medzinárodný 

festival filmov o ţivotnom prostredí a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia rezortu ţivotného 

prostredia. Je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych festivalov ECOMOVE 

International a koná sa pod patronátom Slovenskej komisie pre UNESCO.

KO/SEPZ

EUL

OMP/CT

KEVV

73

Cieľ:Festival je najvhodnejšou formou propagácie aktivít celého rezortu ţivotného prostredia. 

Prostredníctvom filmovej prehliadky a programu sprievodných podujatí informuje verejnosť o 

globálnych ale aj miestnych problémoch ţivotného prostredia. Festival napomáha zvyšovaniu 

environmentálneho povedomia širokej verejnosti, najmä však mládeţe. Prínosom projektu je 

okrem propagácie MŢP SR a SAŢP ako hlavného organizátora festivalu aj rozšírenie odbornej 

environmentálnej videotéky SAŢP. Filmy sú po festivale bezplatne vyuţívané pre 

environmentálne vzdelávanie verejnosti 

KO/SEPZ

EUL

OMP/CT

KEVV

73

Uţívatelia výstupov: MŢP SR, široká verejnosť, študenti, domáci a zahraniční odborníci z 

oblasti environmentu, filmu a televízie
KO/SEPZ

EUL

OMP/CT

KEVV

73

Výstup 1 Vyhlásenie súťaţí Envirofilm a Zelený svet
KO/SEPZ

EUL
1

OMP/CT

KEVV

x

73

Výstup 2 Spracovanie programu festivalu v piatich festivalových mestách
KO/SEPZ

EUL
1

OMP/CT

KEVV

x

73

Výstup 3 Propagácia festivalu v elektronických a printových médiách
KO/SEPZ

EUL
1

OMP/CT

KEVV

x x

73

Výstup 4 Festival 16. - 21. mája 2011
KO/SEPZ

EUL
1

OMP/CT

KEVV

x x

73

Výstup 5 Pofestivalové prehliadky v mestách SR
KO/SEPZ

EUL
2

OMP/CT

KEVV

x

73

Výstup 6 Medzinárodná spolupráca v rámci Ecomove International
KO/SEPZ

EUL
2

OMP/CT

KEVV

x

74

 Realizácia osobitných  programov environmentálnej výchovy a vzdelávania v intenciách k 

TUR                                                                                           

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1 CTKEVV 2 800

OPŢP     

EkoFon

d    

CENIA

RNDr. 

Šimonovičo

vá
2 548 18 090
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74

Anotácia:SAŢP ako vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje neformálne a celoţivotné vzdelávanie 

spoločnosti. Prostredníctvom programov a súťaţí praktickej EV ako aj vydávaním odborných 

publikácií napĺňa ciele projektu „Milénium“ a "Dekády výchovy k trvalo udrţatľnému rozvoju" 

na školách. Projekt Praktická environmentálna výchova rozširuje ponuku programov pre 

environmentálnu výchovu na strediskách SAŢP; prispieva k propagácii environmentálnych 

aktivít smerom k verejnosti, na školách, medzi ţiakmi, pedagogickou a nepedagogickou 

verejnosťou a marginalizovanými skupinami obyvateľstva v SR; umoţňuje aktívnu výmenu 

odborných skúseností a získavanie nových kontaktov v danej oblasti.

SEPZEUL CTKEVV

74

Cieľ:Cieľom je organizácia celoslovenských programov pre školy, pedagogickú verejnosť, 

koordinátorov environmentálnej výchovy v školách a v mimovládnych organizáciách. Ďalej 

uskutočnenie celoslovenských súťaţí pre školy, ţiakov, študentov, ale aj pedagógov. Vydanie 

metodických príručiek, manuálov a propagačných materiálov s problematikou ochrany a tvorby 

ţivotného prostredia a výchovy k TUR.
SEPZEUL

CTKEVV

74

Uţívatelia výstupov: školy (materské, základné, stredné, vysoké), ţiaci a študenti, riaditelia, 

pedagogickí a nepedagogickí pracovníci škôl, koordinátori environmentálnej výchovy, 

spolupracujúce rezortné organizácie a MVO, ďalšia odborná a široká verejnosť

SEPZEUL

CTKEVV

74
Výstup 1 Programy: Na túru s NATUROU, Ekologická stopa, BEAGLE, tábory, exkurzie a 

pobyty na SEV, Veľtrh environmentálnych programov a publikácií (Šiška) SEPZEUL 1
CTKEVV

x
x

74
Výstup 2 Portál EV Vitajte na Zemi

SEPZEUL 2
CTKEVV

x

74
Výstup 3 Celoslovenské súťaţe Hypericum, EnvirOtázniky, ProEnviro

SEPZEUL 1
CTKEVV

x

74
Výstup 4 príprava a tlač metodických a informačných materiálov

SEPZEUL 2
CTKEVV

x

75 Enviromagazín – XVI. Ročník

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011

SEPZEUL

/KO
1 OMP 32 500

Ing. 

Kučerová
3 385 24 033

75

Anotácia:Úloha vyplýva zo Stratégie štátnej environmentálnej politiky, schválenej uznesením

NR SR č. 339/1993 a uzneseniami vlády SR č. 619/1993 č. 531/1994, Koncepcie

environmentálnej výchovy a vzdelávania (uznesenie vlády SR č. 846/ 1997), ako aj opatrení na

realizáciu Národného environmentálneho akčného programu (uznesenie vlády SR č. 1112/1999).

Sprístupnili sa aktuálne informácie o ţivotnom prostredí a starostlivosti o ţivotné prostredie v

zmysle: čl. 45 Ústavy SR č. 460/1992 Zb., zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na medzinárodnej úrovni v zmysle

záväzkov vyplývajúcich najmä z Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti

verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záleţitostiach ţivotného

prostredia (Aarhuský dohovor, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromaţďovaní, uchovávaní a šírení

informácií o ţivotnom prostredí) a i.

SEPZEUL/

KO
OMP

75

Cieľ:Sprístupiť najnovšie poznatky z oblasti tvorby a ochrany ţivotného prostredia a

propagovať environmentálne aktivity v prospech trvalej udrţateľnosti SR, EÚ a ostatného sveta

širokej a laickej verejnosti v súvislosti s mediálnzmi potrebami MŢP SR. Je to jediné

environmentálne zamerané periodikum v SR.

SEPZEUL/

KO

OMP

75
Uţívatelia výstupov:Odborná a laická verejnosť – celoštátny rezortný populárno-odborný

časopis pre tvorbu a ochranu ţivotného prostredia 
SEPZEUL/

KO OMP

75
Výstup1: 1.- 6. riadne čísla - periodikum, CD ROM, web stránka SAŢP SEPZEUL/

KO
1

OMP

x
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75
Výstup 2: 1.- 2. mimoriadne čísla - periodikum, CD ROM, web stránka SAŢP SEPZEUL/

KO
1

OMP

x

75
Výstup 3: 1. -2. špeciálne prílohy - printové propagačné materiály (významné dni ŢP,

propagácia rezortu...)

SEPZEUL/

KO
1

OMP

x

XXI.Environmentálne vzdelávanie 

76

Osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŢP SR č. 462/2004 T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
OÚ 1 CTKEVV 6 500

Mgr. 

Bobková
740 5 254

76

Anotácia:Kompletné organizačné, administratívne a tematické zabezpečenie odbornej prípravy 

na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu 

správu starostlivosti o ţivotné prostredie
OÚ CTKEVV

76

Cieľ: Realizáciou odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov 

zamestnancov štátnej správy starostlivosti o ţivotné prostredie vytvoriť podmienky pre to, aby 

zamestnanci štátnych orgánov a zamestnanci orgánov územnej samosprávy zabezpečovali výkon 

štátnej správy pre fyzické a právnické osoby na poţadovanej kvalitatívnej úrovni.

OÚ CTKEVV

76
Uţívatelia výstupov:Zamestnanci KÚ ŢP, OÚ ŢP, SIŢP a obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu 

starostlivosti o ţivotné prostredie OÚ
CTKEVV

76 Výstup 1 Zostavenie plánu odbornej prípravy OÚ 1 CTKEVV x

76
Výstup 2 Organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie odbornej prípravy

zamestnancov KÚŢP, OÚŢP a SIŢP na získanie OKP OÚ 1
CTKEVV

x

76
Výstup 3 Organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie odbornej prípravy

zamestnancov obcí na získanie OKP OÚ 1
CTKEVV

x

77

Vzdelávanie v oblasti EIA, IPKZ, EMAS,PZPH, Ecolabeling,GPP T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011

SEPZEUL

/SEHR
1

CTKEVV

/CEI/CO

HEM
500

Mgr. 

Bobková 200 1 420

77

Anotácia: Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v

procese IPKZ, pre pracovníkov štátnej správy a samosprávyv oblasti EIA/SEA, školiace

aktivity pre štátnu správu v oblasti prevencie ZPH a školenia pre uţívateľov IS PZPH. Prispieť k

zvýšeniu zainteresovanosti a povedomia u výrobcov, spotrebiteľov, dodávateľov, odberateľov,

obstarávateľov a verejných obstarávateľov, ako aj predstaviteľov ÚOŠS a im podriadených

organizácií .

SEPZEUL/

SEHR

CTKEVV

/CEI/CO

HEM

77

Cieľ: Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v procese

IPKZ, EIA/SEA. Školenia štátnej správy (KÚ, ObÚ, SIŢP, NIP, CO, HaZZ, RÚVZ) v oblasti

prevencie ZPH. Školenia uţívateľov k IS PZPH.Zvyšovanie povedomia o podstate, princípoch a

výhodách realizácie dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky pre všetky

zainteresované subjekty.

SEPZEUL/

SEHR

CTKEVV

/CEI/CO

HEM

77

Výstup 1:Organizačné, obsahové a administratívne zabezpečenie vzdelávania
SEPZEUL/

SEHR
1

CTKEVV

/CEI/CO

HEM

x

XXII.Podpora plnenia medzinárodných environmentálnych 

záväzkov SR 

78

Zabezpečovanie plnenia povinností SR, vyplývajúcich z členstva SR v EEA a sieti 

EIONET a v pracovných skupinách OECD

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SEPZEUL 1

SAŢP -

Ú/CEI
7 303

Mgr. 

Kosková
7 900 56 090
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78

Anotácia:Aktívna účasť v MB a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR 

vyplývajúcich z členstva SR v EEA, plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií PCP a NRC, 

zabezpečovanie činnosti informačných stredísk pre EEA, prevádzka, prebudovávanie EIONET 

–SR, organizácia EIONET školení.Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich z členstva v 

pracovných skupinách OECD- WG on Environmental Information and Outlooks, WP 

Agriculture and Environment. Participácia na činnosti EPA network. Koordinácia aktivít 

iniciatív GMES a GEO v SR. SEPZEUL

SAŢP -

Ú/CEI

78

Cieľ:Zabezpečenie povinností vyplývajúcich z členstva SR v EEA, koordinácia prác vo vzťahu 

k EPA network, koordinácia aktivít GMES. Zabezpečenie povinností vyplývajúcich z členstva 

vo vyššie uvedených skupinách OECD SEPZEUL

SAŢP -

Ú/CEI

78
Uţívatelia výstupov:EEA, OECD,EK, príslušné rezortné ministerstvá, odborné organizácie, 

laická verejnosť. SEPZEUL

SAŢP -

Ú/CEI

78
Výstup 1: Zabezpečenie činnosti siete EIONET - Zastúpenia v MB, NFP, NRC za Slovensko

SEPZEUL 1

SAŢP -

Ú/CEI
x

78
Výstup 2: Zabezpečenie členstva v prac. skupine OECD pre env. informácie a výstupy

SEPZEUL 1

SAŢP -

Ú/CEI
x

78
Výstup 3: Zabezpečenie úloh z členstva SAŢP v EPA network

SEPZEUL 1

SAŢP -

Ú/CEI
x

78
Výstup 4: Koordinácia aktivít vyplývajúcich z iniciatívy GMES

SEPZEUL 1

SAŢP -

Ú/CEI
x

78
Výstup 5: Koordinácia aktivít vyplývajúcich z iniciatívy GEO, prepojenie činností EEA, GMES, 

GEO, SEIS vytvorením odborného sekretariátu pri SAŢP SEPZEUL 1

SAŢP -

Ú/CEI
x

79

Dopracovanie bilaterálneho nominačného projektu UNESCO - WH Doliny mezozoika Západných 

Karpát ( v spolupráci s Poľskom)

T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011
SOPTK 3 CTKEVV 1 500

Ing. 

Garčárová
1 000 7 100

79

Anotácia: Úloha vyplýva z uznensenia č. 509/1996 a  je zameraná na plnenie záväzkov Slovenskej 

republiky v oblasti starostlivosti o svetové prírodné dedičstvo - Dohovor o ochrane svetového dedičstva. 

Nominačný projekt sa pripravuje na medzinárodnej úrovni, zahraničný partner Poľská republika rieši 

svoju časť územia Západných Karpát, ktorá bude predloţená spoločne s našimi navrhovanými dolinami 

mezozoika na nomináciu k zapísaniu do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

SOPTK CTKEVV

79

Cieľ:Cieľom projetu je predlioţenie konečnej verzie nominačného projektu na Doliny mezozoika 

Západných Karpát projektu pred komisiu UNESCO v Paríţi. Projekt rieši 12 dolín mezozoika z toho 11 

na území Slovenskej republiky a jednu na území Poľska : Prielom Dunajca Slovenká a Poľská strana, 

Zádieľska dolina, Hájska dolina, Veľký Sokol, Sokolia dolina, Blatnická a Gaderská dolina, Piecky, 

Jánska dolina, Prosiecka dolina, Kvačianska dolina.

SOPTK CTKEVV

79 Uţívatelia výstupov:MŢP, ŠOP SR, Vláda SR SOPTK CTKEVV

79
Výstup 1: Nominačný projekt na Doliny mezozoika Západných Karpát v slovenskom a anglickom jazyku

SOPTK 3 CTKEVV x

80

Implementácia Európskeho dohovoru o krajine                                      T:XII.011

KT:III.011

VI.011 IX.011

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV 4 000

Ing. 

Lakanda
7 900 56 090

80

Anotácia:Implementácia Európskeho dohovoru o krajine (EDoK) vytvára podmienky pre 

zabezpečenie integrovanej  starostlivosti o krajinu. Európsky dohovor sa v súčasnosti stal 

silným, medzinárodne uznávaným nástrojom riadenia krajiny. Ratifikácia samotného dohovoru 

si vyţaduje naplnenie zásad vyplývajúcich z jeho dikcie a realizáciu jednotlivých opatrení na 

národnej úrovni,  podporu medzinárodnej spolupráce ako aj napĺňanie Národného programu 

implementácie dohovoru v SR.

SOPTK/S

EPZEUL

CTKEVV
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80

Cieľ:Cieľom implementácie EDoK (realizáciou úlohy) je trvalo podporovať ochranu, 

manaţment a plánovanie krajiny na národnej úrovni, vytvárať podmienky pre integrovaný 

manaţment krajiny, aktívne organizovať európsku spoluprácu v oblasti implementácie dohovoru 

a napĺňať jednotlivé záväzky SR. Tieto ciele sú napĺňané prostredníctvom čiastkových aktivít 

vyplývajúcich z jednotlivých úloh v procese implementácie EDoK .

SOPTK/S

EPZEUL

CTKEVV

80

Uţívatelia výstupov:MŢP SR, dohovorom dotknuté rezorty, orgány štátnej správy, samospráva, 

odborné organizácie, vysoké školy, medzinárodné organizácie, neziskový sektor, široká odborná 

a laická verejnosť

SOPTK/S

EPZEUL CTKEVV

80

Výstup 1:   Súbor strategických, koncepčných, legislatívnych dokumentov ,vedenie agendy 

dohovoru, účasť v pracovných skupinách (určenie vízie a stratégie starostlivosti o krajinu v SR, )

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

80
Výstup 2: Propagácia, výchova a vzdelávanie: Príspevky a prednášky,  web stránky, , príprava 

podkladov pre tvorbu multimediálneho DVD o krajine,  

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

80

Výstup 3:   Podpora spolupráce s vysokými školami a výskumnými pracoviskami, medzinárodná 

spolupráca vo vzťahu k Rade Európy, RECEP/ENELC, CIVILSCAPE, UNISCAPE a partnerom 

v priestore V4

SOPTK/S

EPZEUL 1 CTKEVV x

80
Výstup 4:  Konzultačná sluţba k metodikám a podpora spracovanie expertných štúdií, príprava 

odborných materiálov( vazba na metodiku hodnotenia CHVK) 

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

80
Výstup 5:  Národný monitoring a overovanie Informačného systému Rady Európy o Európskom 

dohovore o krajine ELCIS. 

SOPTK/S

EPZEUL
1 CTKEVV x

80

Výstup 6: Manaţment nominácie zástupcu SR v Cene Rady Európy za krajinu 2011: 

zabezpečenie agendy vo väzbe na nomináciu kandidáta SR, nominačná dokumentácia, publicita. 

SOPTK/S

EPZEUL 1 CTKEVV x

80
Výstup 7: Register krajinných dokumentácií a území SR, optimalizácia registra, napĺňanie 

obsahu, sprístupňovanie informácií.

SOPTK/S

EPZEUL
1 CPPEZ x

81

Odborné a organizačné zabezpečenie 3. konferencie členských krajín Karpatského 

dohovoru 25. aţ 27. máj 2011 v Bratislave                 
T:V.011

KT:III.011
SOPTK 2 CTKEVV 1000

Ing. 

Brezníková
1 000 7 100

81

Anotácia:Karpatský dohovor (KD) je rámcový medzinárodný dohovor krajín Slovenska, Česka, 

Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska o ochrane a trvalo udrţateľnom rozvoji 

Karpát, ktorý sa vyuţíva pri posilnení hospodárstva formou poskytovania podpory pre 

obyvateľov ţijúcich v izolovaných horských oblastiach a na podporu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja Karpát, ktorý nezaťaţuje prírodné prostredie a nevyčerpáva prírodné zdroje. 

KD umoţňuje implementáciu globálne platných princípov týkajúcich sa trvalo udrţateľného 

rozvoja na regionálnej úrovni. KD tieţ otvára priestor pre najvhodnejšie environmentálne 

postupy s cieľom zabezpečiť ekologický základ pre zdravú ekonomiku. Z rozhodnutia COP 2/16 

vyplynulo a určilo dátum a miesto konania 3. zasadnutia zmluvnúch strán Karpatského dohovoru 

COP3 a rozhodlo o prijatí ponuky vlády SR na usporiadanie COP3 na roky 2011 a poţiadalo 

dočasný sekretariát o vykonanie potrebných opatrení pri konzultácii s hosťujúcou krajinou a 

vyzvalo na poskytnutie finančných príspevkov na zorganizovanie COP3.

SOPTK CTKEVV

81
Cieľ:Konferencia - zasadnutie zmluvných strán Karpatského dohovoru k plneniu úloh na 

ochranu a trvaloudrţateľný rozvoj Karpát.
SOPTK CTKEVV

81 Uţívatelia výstupov:MŢP SR, ŠOP SR, odborná a laická verejnosť SOPTK CTKEVV

81 Výstup 1: Odborné a  organizačné zabezpečenie konferencie SOPTK 2 CTKEVV x

Spolu SAŢP:

Vysvetlivky:

SOPTK - Sekcia ochrany prírody a rvorby krajiny
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SEPZEUL- Sekcia env.politiky záleţitostí EÚ a legislatívy

SV- Sekcia vôd

SEHR - Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia

SGPZ - Sekcia geológie a prírodných zdrojov

OI - Odbor informatiky

OÚ - Osobný úrad

KO - Komunikačný odbor

CEI - Centrum environmentalistiky a informatiky

CTKEVV - Centrum tvorby krajiny a environmentálnej výchovy a vzdelávania

CPPEZ - Centrum plánovania prírodných a energetických zdrojov

COHEM - Cetrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manaţérstva

SAŢP Ú - SAŢP ústredie
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