
PREHĽAD AKTIVÍT SAŽP PLÁNOVANÝCH NA REALIZÁCIU V OBLASTI OVZDUŠIE – ROK 2019 

Názov aktivity Typ aktivity (výstup) Merný 
ukazovateľ/
výstup 

Termín 
konania 

Stručný popis 

Minimalizujme 
náklady na 
kúrenie 
a prispejme 
k čistejšiemu 
ovzdušiu 

Informačné dni 7 Apríl 
Jún 
Júl 
September 
Október 

Cieľom informačných dní je podporiť environmentálne povedomie obyvateľstva, ktoré v súvislosti s vykurovaním 
v domácnostiach môže do veľkej miery samé ovplyvniť čistotu ovzdušia.  
Na informačných dňoch je verejnosť informovaná:  

 o možnostiach čistejšieho vykurovania,  

 prečo sa nesmú spaľovať alebo spoluspaľovať odpady, 

 o vplyve škodlivín vypúšťaných z vykurovania v domácnostiach na zdravie ľudí, 

 čo môžeme získať výmenou starého zdroja tepla za nový, moderný, 

 o možnostiach získať dotáciu na obnoviteľný zdroj energie ako čistejšej formy vykurovania,  

 ako ušetriť na nákladoch na kúrenie a pritom prispieť k čistejšiemu ovzdušiu 

 o správnych zásadách vykurovania 

 o ďalších užitočných radách týkajúcich sa vykurovania s dopadom na kvalitu ovzdušia. 
 

Informačná 
kampaň, 
workshop, 
konferencia 
Európsky týždeň 
mobility 

workshop 
konferencia 
národná súťaž 

2 x 
workshop 
1 x 
konferencia 
1 x národná 
súťaž 

Workshop – 
28. máj, 
Október 
Konferencia 
– Október 
Národná 
súťaž – 
vyhlásenie – 
18. jún 2019 

ZA ETM: kampaň ETM a Národná súťaž ETM - celoslovenský dosah (určená pre všetky samosprávy Slovenska) – 
1. Workshop – 28. máj, Banská Bystrica, vyhlásenie kampane a súťaže každoročne 18. Jún Bratislava, priebeh 
aktivít kampane každoročne 16. - 22. 9.,  Konferencia - 1 x ročne a druhý  workshop – cca 22. Október, Galanta,  - 
spojený s vyhlásením výsledkov kampane a Národnej súťaže  
 

MFF Ekotopfilm – 
Envirofilm  

Sprievodné podujatie 
– Juniorfestival 

1 Máj 2019 Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí: 
Juniorfestival – aktivity, hry, súťaže pre deti a mládež s tematikou ovzdušia,  

Monitorovanie 
vplyvu 
znečistenia 
ovzdušia na 
ekosystémy 

Zastúpenie SR 
v pracovnej skupine pri 
EK, dopracovávanie 
návrhu site vo väzbe 
na závery EK. 
Zabezpečenie 
vyhodnotenia 
monitoringu pre EK (k 
polroku 2019) 

Účasť v PS, 
Správa pre 
EK, 
aktualizácia 
návrhu siete 

Správa na EK 
- Jún 

Zabezpečenie úlohy vyplývajúcich zo smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie 
– monitoring vplyvu znečistenia ovzdušia  na biotu (zastúpenie v PS, revízia monitorovacej siete – ak bude 
potrebné, vyhodnotenie monitoringu a predloženie správy EK). Správa bola zaslaná EK 

Čistejšie 
vykurovanie 
v domácnostiach 

publikácia 
 

2 000 August Brožúra s informáciami o podpore environmentálneho povedomia verejnosti za účelom zníženia emisií 
z vykurovania v domácnostiach.  
Obsah: 

- Kvalita ovzdušia v kontexte s vykurovaním tuhým palivom v domácnostiach  
- Dopad znečisťovania ovzdušia z vykurovania tuhým palivom v domácnostiach na ľudské zdravie  



- Dôvody prečo nespaľovať alebo nespoluspaľovať odpad v kotloch a peciach domácností 
- Súčasné a pripravované legislatívne požiadavky v oblasti vykurovania tuhým palivom v domácnostiach  
- Súčasné a pripravované dotačné mechanizmy s cieľom znížiť emisie z vykurovania tuhým palivom v 

domácnostiach  
- Výhody investície do čistejšieho ovzdušia  
- Zatepľovanie  - úspora energie  
- Možnosti čistejšieho vykurovania v domácnostiach  
- Zásady čistejšieho vykurovania  

 

Festival ŠIŠKA – 
OVZDUŠIE 

festival + sprievodné 
aktivity 

1 Október 3-dňové podujatie zamerané na aktívnu výmenu nápadov, skúseností a materiálov v oblasti zvyšovania 
environmentálneho povedomia  na školách a v školských zariadeniach, vytváranie priestoru pre neformálnu 
diskusiu a nadviazanie vzájomnej spolupráce. Cieľovou skupinou sú učitelia a koordinátori environmentálnej 
výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora. Poslaním festivalu je prinášať nové nápady, 
poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a 
otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy. 

Indikátory 
zeleného rastu 

indikátor Elektronická 
verzia  
(SK/EN) 

Október Aktualizácia indikátorov Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia polietavým prachom (PM10). 
Expozícia obyvateľstva voči znečisteniu ovzdušia PM2,5. 
Kvalita ovzdušia v urbanizovaných oblastiach. 

Indikátory 
efektivity zdrojov  

indikátor Elektronická 
verzia  

Október Aktualizácia indikátorov Expozícia mestskej populácie voči znečisteniu ovzdušia pevnými znečisťujúcimi látkami. 
Podiel obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach s koncentráciami PM10 prekračujúcimi denný limit. 

Kľúčové 
indikátory 

indikátor Elektronická 
verzia 
(SK/EN) 

November Aktualizácia indikátorov Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, Kvalita ovzdušia na ročnej báze. 

Sektorové 
indikátory  

indikátor Elektronická 
verzia 

November Aktualizácia indikátorov Emisie hlavných znečisťujúcich látok z priemyselnej výroby. 
Emisie hlavných znečisťujúcich látok z energetiky. 
Emisie hlavných znečisťujúcich látok z dopravy. 
Emisie hlavných znečisťujúcich látok z poľnohospodárstva. 

Seminár k 
ochrane ovzdušia 

seminár 
 

1 December Dvojdňový seminár pre okresné úrady a inšpekciu ŽP 

Opatrenia na 
znižovanie emisií 
do ovzdušia z 
vykurovania v 
domácnostiach 

Rozšírenie existujúcej 
web stránky o ďalšie 
informácie za účelom 
podpory budovania 
environmentálneho 
povedomia 
obyvateľstva, ktoré 
môže viesť k účinnému 
zníženiu emisií do 
ovzdušia z malých 
zdrojov znečisťovania. 

Stránka – 1 
Šoty, 
komiksy - 4 

Rozšírenie 
stránky – 
etapovite do 
konca roka 

Rozšírenie existujúcej web stránky o informácie:  
- pripravované legislatívne zmeny týkajúce sa vykurovania v domácnostiach, 
- vzdelávanie online formou  - zásady správneho vykurovania – cieľová skupina žiakov  základných 

a stredných škôl,  
- inovácie malých zdrojov tepla pre domácnosti, 
- osveta správnych zásad vykurovania  formou krátkych animovaných šotov, komiksov. 

Aktualizácia kalkulačky pre orientačný výpočet nákladov na kúrenie, množstva emisií do ovzdušia, hodnotenie 
z pohľadu komfortu vykurovania. 

 



PREHĽAD AKTIVÍT MŽP SR PLÁNOVANÝCH V OBLASTI OVZDUŠIE – ROK 2019 

Názov aktivity Typ aktivity 
(výstup) 

Merný 
ukazovateľ/vý
stup 

Termín 
konania 

Stručný popis 

Rozšírenie Národnej 
monitorovacej siete  

Počet nových 
monitorovacích 
staníc 

14 September – 
december 
2019 

SHMÚ – je správcom NMSKO.  PO realizácii rozšírenia siete o 14 staníc  bude mať sieť 52 monitorovacích 
staníc. 

SK-AT ENVI Workshop Bilaterálne 
rokovanie so 
zástupcami 
Rakúska 

1 x workshop 10.9.2019 Kvalita ovzdušia 
Prezentácie a diskusia na témy:  

- Národné záväzky znižovania emisií 
- Národný program kontroly znečistenia ovzdušia 
- Politiky a opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia 

18. zasadnutie 
Spoločnej maďarsko-
slovenskej komisie pre 
spoluprácu v oblasti 
ochrany životného 
prostredia a prírody 

Rokovanie so 
zástupcami 
Maďarska 

1 x rokovanie 19.9.2019 Jednou z tém rokovania budú vplyvy na zložky životného prostredia (ovzdušie). 

Enviromanagement 
2019 | Energia z 
odpadov 

Medzinárodná 
konferencia 

1 x 
konferencia 

25-26. 9. 2019 V poradí 10. ročník medzinárodnej konferencie sa bude venovať najmä problematike energetického využitia 
odpadov a požiadaviek ochrany ovzdušia na energetické využitie odpadov. 

10. ročník konferencie 
Životné prostredie 
miest 

Medzinárodná 
konferencia  

 1.-2.10. 2018 Cieľom konferencie je poskytnúť odporúčania pre skvalitnenie mestského životného prostredia: 
- v rámci konferencie budú udelené ceny v rámci súťaže Enviromesto 2019, jednou 

z oceňovaných kategórií je aj ochrana ovzdušia 
- jeden blok prednášok bude venovaný stratégiam na zlepšenie ovzdušia 

druhý deň konferencie bude zameraný na dáta a informačné systémy SAŽP pre mestské životné prostredie 

ŠIŠKA – festival 
environmentálnych 
výučbových 
programov 

Konferencia a 
workshopy 

 V závislosti od 
VO buď 
október alebo 
november 

Každoročné podujatie, ktorého poslaním je  prinášať nové nápady, poznatky a informácie z oblasti 
environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností a otvára dvere všetkým 
priaznivcom environmentálnej výchovy. V roku 2019 bude nosnou témou ochrana ovzdušia.  

Bilaterálne stretnutie 
s ČR 

Bilaterálne 
stretnutie so 
zástupcami 
Českej republiky 

1 x rokovanie November 
2019 

Ochrana ovzdušia. 

Medzinárodná 
konferencia Ochrana 
Ovzdušia  2019 

Medzinárodná 
konferencia 

 11.-13. 11. 
2019  

Tradičná konferencia, ktorá sa koná každoročne na Štrbskom plese. Zameraná bude hlavne na 
- Aktuálne otázky  právnej úpravy ochrany ovzdušia   
- Národné záväzky znižovania emisií 
- Stratégia na zlepšeni kvality ovzdušia  
- Monitorovanie emisií a kvality ovzdušia 
- Kvalita ovzdušia a zdravie obyvateľstva   



Expertný panel – Clean 
Air in Cities 

Zasadnutie 
expertov 

 27. 11. 2019  Panel expertov pod CLRTAP  zaoberajúci sa kvalitou ovzdušia  v mestách a podielom diaľkového prenosu 
znečistenia ovzdušia na kvalitu ovzdušia v mestách 

Partnership Air Quality 
PAQ 

Zasadnutie  
Iniciatívy EK 

 27. 11.2019 Zasadnutie iniciatívy zastrešenej Európskou komisiou: The Urban Agenda for the EU, kde bude   
prezentovaný nový „toolkit“  PAQ 

Vypracovanie  NPZE 
(NAPCP) 

Strategický 
dokument 

Predloženie 
na schválenie 
vládou SR  
dokumentu  

Do konca roka 
2019 

MŽP SR pripravuje Národný program znižovania emisií s cieľom zabezpečiť národné redukčné záväzky 
vyplývajúce zo smernice (EÚ)  2016/2084  ustanovené  na rok 2030.  

Vypracovanie   
Stratégie na zlepšenie 
kvality ovzdušia  

Strategický 
dokument 

Predloženie 
na schválenie 
vládou SR  
dokumentu 

Do konca roka 
2019 

MŽP SR pripravuje Stratégiu  na zlepšenie kvality ovzdušia, v ktorej predstaví svoje ciele v kvalite ovzdušia  
a tiež   míľniky,  ktorými sa  ich plánuje  dosiahnuť.  

Podpora na výmenu 
kotlov 
v domácnostiach 

OPKŽP - Výzva     V dohľadnej dobe  bude  vydaná výzva z OPKŽP na podporu  výmeny kotlov v domácnostiach zameraná na 
výmenu kotlov na tuhé palivo  za plynové kotly. 

Vydanie kódexu 
správnej 
poľnohospodárskej 
praxe  

  Do konca roka 
2019 

Kódex bude obsahovať opatrenia na zníženie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat: z ustajnenia 
zvierat, kŕmenia zvierat, skladovanie hnoja a hnojovice a aplikovania hnoja do pôdy 
 

Vydanie metodického 
pokynu k príprave 
Programov na 
zlepšenie kvality 
ovzdušia  

  Do konca roka 
2019 

Metodický pokyn bude slúžiť na aktualizáciu programov na zlepšenie kvality ovzdušia  a na lepšie riadenie 
kvality ovzdušia a zacielenie prijatých opatrení  na tie zdroje a sektory, ktoré  sú zodpovedné zhoršenie 
kvality ovzdušia. 

Vydanie metodického 
pokynu k zriadeniu 
nízkoemisných zón 

  Do konca roka 
2019 

Metodický pokyn bude slúžiť mestám, ktorým poskytne návod ako pristupovať k zriadeniu nízkoemisných 
zón.  

MŽP SR sa uchádza 
o projekt  IP LIFE  
- na zlepšenie 

implementácie  
Programov na 
zlepšenie kvality 
ovzdušia  posilnením 
kapacít 
a kompetencií  
regionálnych 
a miestnych orgánov 

 

   MŽP SR sa uchádza o integrovaný projekt (Enhancing the implementation of Air Quality Management Plans 
in Slovakia by strengthening capacities and competencies of regional and local authorities and promoting air 
quality measures), ktorý je v procese schvaľovania EK. Tento projekt má zlepšiť implementáciu  riadenia 
kvality ovzdušia  a posilniť kapacity v regionálnych a miestnych orgánov a podporiť opatrenia pre zlepšenie 
kvality ovzdušia.  

 


