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Európsky týždEň mobility 2018

Do šestnásteho ročníka kampane Európsky týždeň mobility 2018 (ETM), ktorý prebieha pravidelne 
v termíne od 16. - 22. septembra, sa tento rok prihlásilo až 54 samospráv. Oproti minulému roku 
sa tak počet zaregistrovaných samospráv zvýšil o päť.  Prvá registrácia bola podaná týždeň po 
vyhlásení kampane, už 25. júna 2018 z mesta Margecany a ako posledné sa prihlásilo mesto 
Pezinok 20. septembra 2018.  

Po ukončení kampane mali všetky zaregistrované samosprávy možnosť prihlásiť svoje zrealizované 
aktivity a opatrenia, ktoré boli zamerané na propagáciu alternatívnych a udržateľných spôsobov 
dopravy, do Národnej súťaže o Cenu ETM 2018. 

Do súťaže sa nakoniec prihlásilo 16 samospráv s celkovým počtom 26 prihlášok v troch 
súťažných kategóriách - v kategórii Aktívna samospráva bolo zaevidovaných 7 prihlášok, v 
kategórii Originálna samospráva 12 prihlášok a v kategórii Efektívne trvalé opatrenie 7 prihlášok. 
Odborná hodnotiaca porota, ktorá spomedzi prihlášok vyberie 3 víťazov, zasadne 11. októbra 
2018 v priestoroch SAŽP. 

Tatiana Hamranová
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Téma mesiaca

Európsky týždeň mobility koordinuje oddelenie komunikácie a osvety.
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Počas septembra 2018 sa uskutočnili informačné dni „Minimalizujme náklady na kúrenie a prispejme k 
čistejšiemu ovzdušiu“ v obciach Stakčín, Dobšiná, Zakamenné a Rabča. 

Cieľom informačných dní bolo  podporiť environmentálne povedomie obyvateľstva, ktoré môže samé 
do veľkej miery ovplyvniť čistotu ovzdušia v súvislosti s vykurovaním vo svojich domácnostiach. Na 
informačných dňoch bola 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 aj moderný, o možnostiach získať 
dotáciu na obnoviteľný zdroj energie ako čistejšej formy vykurovania, ako ušetriť na nákladoch za kúrenie 
a pritom prispieť k čistejšiemu ovzdušiu, o správnych zásadách vykurovania, o ďalších užitočných radách 
týkajúcich sa vykurovania so zameraním dopadu na kvalitu ovzdušia.

Na informačných dňoch sa zúčastnili aj základné a stredné školy, pre ktoré bola pripravená 1,5 hodinová 
prezentácia, počas ktorej boli prostredníctvom mobilného kotla a tiež iných demonštratívnych pomôcok 
ukázané dôsledky nesprávneho kúrenia. Ako príklad môžeme uviesť spaľovanie odpadu. Do mobilného 
kotla bol vložený odpad, po krátkom čase z komína išiel čierny zapáchajúci a zdraviu škodlivý dym. 
Zúčastneným boli ukázané filtre z horenia dreva, z horenia surového dreva a z horenia odpadu. 

Radoslav Virgovič

Informačné dnI o vykurovaní

Informačné dni organizuje oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia v spolupráci s oddelením environmentálnych služieb.



späť

Dňa 18. 09. 2018 sa na pôde MŽP SR uskutočnil workshop k problematike Agendy 2030 pre 
udržateľný rozvoj v podmienkach SR s ťažiskom na úlohy nášho rezortu v tejto oblasti. Okrem 
odprezentovania medzinárodných súvislostí zástupcom MŽP SR bola zo strany zástupcu Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ako gestora vnútroštátnej implementácie 
Agendy 2030, predstavená filozofia implementácie ústiaca do prípravy Vízie a Stratégie rozvoja 
Slovenska, ktoré majú byť vypracované do apríla budúceho roka.

Koordináciou prípravy monitorovacieho rámca a indikátorov hodnotiacich smerovanie Slovenska v 
oblasti udržateľného rozvoja bol vládou SR  poverený Štatistický úrad SR, ktorý prezentoval filozofiu 
vytvorenia informačného portálu k udržateľnému rozvoju. Za účelom definovania predmetného 
monitorovacieho rámca bola založená medzirezortná pracovná skupina, v ktorej je rezort životného 
prostredia zastúpený pracovníkom SAŽP. 

Zo strany zástupcov SAŽP bola na wokshope odprezentovaná téma indikátorov za oblasti udržateľného 
rozvoja relevantné k životnému prostrediu vo väzbe na medzinárodnú, európsku i národnú úroveň. 

Zuzana Lieskovská 

ZástupcovIa saŽp na workshope „na ceste k dosIahnutIu cIeľov agendy 2030 pre 
udrŽateľný roZvoj“

Agendu 2030 rieši oddelenie hodnotenia a analýz životného prostredia.
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SAŽP zorganizovala v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského (PRIF UK) v Bratislave v 
poradí už tretiu tohtoročnú exkurziu určenú študentom, doktorandom a pedagógom vysokých škôl.  Program 
exkurzie, ktorá sa konala v dňoch 25. až 28. septembra, zahŕňal návštevu niekoľkých vybraných lokalít na 
východe Slovenska v regióne Zemplína a Šariša.

Počas exkurzie navštívili účastníci exkurzie nasledovné lokality: Lokalita Pinciná (severovýchodne od 
Lučenca, okres Poltár) reprezentuje ložisko alginitu, ktoré sa nachádza v maari viazanom na vulkanické 
horniny. Lokalita Poproč – ide o lokalitu evidovanú v Informačnom systéme environmentálnych záťaží (ISEZ). 
Tunajšia environmentálna záťaž (EZ) vznikla v dôsledku ťažby antimónových rúd a predstavuje opustené 
Sb ložisko.  Ďalej lokality Bystré (ZEOCEM a. s.) – spracovateľský závod na spracovanie zeolitov – a lokalita 
Nižný Hrabovec, kde účastníci exkurzie navštívili aktívny ťažobný priestor (lom) na ložisku zeolitu. Lokalitu 
Poša (Nižný Hrabovec) – EZ viazanú na odkalisko elektrárenského popola – a lokalitu Merník, ktorá 
predstavuje EZ na opustenom ložisku ortuti. Lokalita Miková – zvyšky po ťažbe ropy – v rámci návštevy tejto 
odľahlej lokality účastníci v teréne preskúmali zlikvidované ťažobné a prieskumné vrty na ropu nad obcou 
Miková. Ďalšou prínosnou zastávkou bola lokalita vodná nádrž Starina a geologická náučná lokalita Dara. 
Ide tu o geologický odkryv v záreze cesty nad vodnou nádržou Starinou. Posledný deň program pokračoval 
obhliadkou lokalít Dubník – opálové bane a priestoru pravdepodobnej environmentálnej záťaže Prešov-
Solivary. 

Exkurzia sa zrealizovala v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva 
v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku .

Informačná aktIvIta pre študentov Zameraná na problematIku envIronmentálnych ZáťaŽí

Exkurziu organizovalo oddelenie environmentálnych služieb. 
Elena Bradiaková
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V septembri bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo 
sa tak v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Špecifikáciou 
činností podpory formou dotácie pre rok 2019.  

Program obnovy dediny 2019 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia a 
bližšie informácie o možnosti poskytnutia podpory nájdete v na http://www.obnovadediny.sk/.

program obnovy dedIny 2019

Program obnovy dediny patrí pod oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie.
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Starosta Oravskej Polhory Michal Strnál za Dedinu roka 2017 prevzal 21. septembra Európsku cenu 
obnovy dediny 2018 za komplexný, trvalo udržateľný rozvoj dediny mimoriadnej kvality v súlade s 
mottom súťaže. 

Medzinárodná porota ocenila vynikajúci občiansku vybavenosť Oravskej Polhory, ako aj jej orientáciu 
na environmentálne vzdelávanie, ktoré sa začína na základnej škole. Obec sa snaží podporovať 
udržateľný cestovný ruch, pre ktorý sú významným potenciálom cyklotrasy a miestny liečivý prameň. 
S tým súvisí aj aktívne vytváranie pracovných miest v komerčnom sektore, čo pôsobí proti odchodu 
mladých obyvateľov z obce.

Slávnostné odovzdávanie 15. ročníka Európskej ceny obnovy dediny sa uskutočnilo v dňoch 20. - 22. 
septembra 2018 v Tirolskej obci Fliess. Obec zvíťazila v predchádzajúcom ročníku súťaže a z toho jej 
vyplynula povinnosť zorganizovať slávnosť pre zúčastnené obce v aktuálnom ročníku súťaže.

Mária Mojžišová

dedIna roka 2017 slávnostne ocenená v európskej súťaŽI

Súťaž Dedina roka zastrešuje oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie.
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SAŽP v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline realizovala míting s názvom „Znečistenie 
ovzdušia nepozná hraníc“. 

Míting sa uskutočnil 19.septembra 2018 na Hlinkovom námestí v Žiline. V rámci mítingu 
mala SAŽP svoj vlastný reprezentačný stánok, v ktorom zamestnanci agentúry oboznamovali 
širokú verejnosť s klimatickými zmenami a ich následnými dopadmi na mesto a pre mestské 
obyvateľstvo. 

Súčasťou mítingu bola výstava SAŽP s názvom „Prírodné inšpirácie pre mesto Žilina“.

Marta Slámková

ZnečIstenIe ovZdušIa nepoZná hraníc

SAŽP na mítingu reprezentovalo oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie.
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V septembri (20. – 21.) sa uskutočnilo 31. plenárne zasadnutie siete 
riaditeľov európskych environmentálnych agentúr (EPA network) v 
Edinburgu, v Škótsku.

Hlavnou témou podujatia bolo ,,Udržať krok so zmenou‘‘ s dôrazom na 
rozvoj spoločného pochopenia udržateľnej ekonomiky a nových dátových 
zdrojov (Copernicus). 

Program podujatia zahŕňal aj aktualizácie zo zastúpenia Európskej 
komisie a Európskej environmentálnej agentúry týkajúce sa súčasných 
a budúcich priorít. Podujatia sa zúčastnil generálny riaditeľ SAŽP Richard 
Müller, a za Národný ohniskový bod pre EEA - Katarína Kosková.

Sylvia Baslarová

účasť na plenárnom Zasadnutí sIete epa network v edInburgu

Spoluprácu s Epa network zabezpečuje oddelenie medzinárodnej spolupráce.
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Dňa 10. septembra 2018 sa v Bratislave uskutočnila prvá výročná donorská konferencia Zeleného vzdelávacieho fondu, 
ktorej cieľom bolo zhodnotenie pilotného ročníka Oznámenia o podpore projektových zámerov a zároveň formálne 
nastavenie podmienok ďalšieho fungovania fondu s cieľom zabezpečiť efektívnosť a reflektovať na požiadavky všetkých 
partnerov. 

Konferencia sa konala za účasti ministra životného prostredia Lászla Solymósa, štátneho tajomníka Norberta Kurillu 
a generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Richarda Müllera. Ďalšími účastníkmi konferencie 
boli donori prvej výzvy, potencionálni donori ďalšej výzvy, spolu so špecializovanými a stálymi členmi komisie Zeleného 
vzdelávacieho fondu.

V rámci programu predstavili svoje projekty, zrealizované s finančnou podporou fondu, aj zástupcovia občianskych združení 
Jesenčatá a Geopark Novohrad-Nógrád. Priestor dostali aj donori prvej výzvy, ktorí zhodnotili prvý ročník spolupráce a 
zároveň ocenili myšlienku MŽP SR vytvoriť nástroj na prepojenie verejného a súkromného sektora. 

Donormi prvej výzvy Zeleného vzdelávacieho fondu sú okrem Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
aj spoločnosti CRH (Slovensko) a.s., VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., Slovnaft, a.s., Slovalco, a.s., Nadácia VÚB a fyzická 
osoba pani Eulalia Štefanová.

Závery vyplývajúce z konferencie zhrnul štátny tajomník Norbert Kurilla, ktorý je zároveň predsedom komisie Zeleného 
vzdelávacieho fondu. Predstavil základnú víziu ďalšieho ročníka a avizoval spustenie druhej výzvy Zeleného vzdelávacieho 
fondu už v októbri tohto roka.

Viac informácií o Výročnej donorskej konferencii Zeleného vzdelávacieho fondu nájdete na: 
http://www.sazp.sk/novinky/startuje-druhy-rocnik-podpory-zo-zeleneho-vzdelavacieho-fondu.html

výročná donorská konferencIa Zeleného vZdelávacIeho fondu

Eva Mihová

Zelený vzdelávací fond patrí pod odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.
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V dňoch 13. - 14. septembra 2018 sa na Správe CHKO Ponitrie uskutočnil 3. ročník podujatia 
ENVIROHRY. Účastníci pozostávali z pracovníkov pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
rezortných organizácií MŽP SR. Počas stretnutia si vymenili nové poznatky a skúsenosti v oblasti 
environmentálnej výchovy. 

SAŽP sa do bloku prednášok a ukážok zapojila dvomi príspevkami BEZ ODPADU a Skrytý svet 
Žitného ostrova. Po prednáškach nasledovali aktivity a tvorivé dielne. Druhý deň v programe bola 
terénna exkurzia s odborným výkladom pracovníka Správy CHKO Ponitrie. Stretnutie prinieslo 
plno nápadov a inšpirácií, organizátorom ďalšieho ročníka bude SAŽP.

Silvia Čiaková

envIrohry 2018

Za SAŽP sa na Envirohrách zúčastnili špecialisti z oddelenia environmentálnej výchovy a vzdelávania.
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V 7. Environmentálnom akčnom programe EÚ bolo stanovené smerovanie Európskej environmentálnej 
politiky do roku 2020, kde sa obehové hospodárstvo stalo prioritným.

Počas septembra preto SAŽP vypracovala Informačný list „Smerom k obehovému hospodárstvu s 
EMAS“, ktorý predstavuje EMAS - schému pre environmentálne manažérstvo a audit ako príležitosť 
nielen na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ale aj na podporu ekonomických cieľov trhu, vďaka 
ktorej vedia  organizácie zvýšiť svoju finančnú výkonnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom 
zvýšenia efektívnosti zdrojov a popritom znížiť svoje negatívne vplyvy na životné prostredie. 

Informačný list prezentuje prínosy organizácií k obehovému hospodárstvu, konkrétne príklady 
prístupov a opatrení na spoluprácu zainteresovaných  strán v obehovom hospodárstve. Súčasťou 
sú aj „osvedčené postupy“ ako implementovať princípy obehového hospodárstva do systému 
manažérstva environmentu, prepojené s príkladmi z praxe a smerovanie k podpore obehového 
hospodárstva prostredníctvom schémy EMAS.

Správa je verejne dostupná na internetovej stránke http://www.emas.sk/node/111  

Mária Fečerová

Informačný lIst smerom k obehovému hospodárstvu

Informačný list vytvorilo oddelenie environmentálneho manažérstva.
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Slovak Centre for Communication and Development (ďalej len „SCCD“), jeden z dvoch 
partnerov medzinárodného projektu „Transferring experience with green public procurement 
in Slovakia to Ukraine“ oslovilo Oddelenie environmentálneho manažérstva OEMBD Bratislava 
s požiadavkou poskytnutia príspevku z oblasti zeleného verejného obstarávania na Slovensku, 
ktorý mal byť súčasťou programu záverečnej konferencie uvedeného projektu, ktorý realizujú v 
spolupráci s Ukrajinským partnerom GoLocal

Oddelenie EM pripravilo v tejto súvislosti požadovaný príspevok pod názvom „Green public 
procurement in SR“. Jeho odprezentovanie prebehlo v priestoroch OEMBD v Bratislave, kde 
bol príspevok nahratý 21. 09. formou videoprezentácie v anglickom jazyku. Dňa 25.9.2018 
bol príspevok odvysielaný v Kyjeve na konferencii „Green Public Procurement: harmonization 
of Ukrainian legislation with the EU standards“, pričom partneri projektu zabezpečili preklad 
prezentácie aj do ukrajinského jazyka, ako i tlmočenie hovoreného slova. 

Zástupcovia oddelenia EM sa tiež zúčastnili medzinárodného stretnutia „Environmentálne 
vhodné nakladanie s odpadom obsahujúcim ortuť“, na pozvanie riaditeľa sekcie ŽP-UNIDO. 
Podujatie bolo 10. – 11. 09. vo Viedni.

Adriána Viteková

príspevok oddelenIa em na konferencII „green publIc procurement: harmonIZatIon of 
ukraInIan legIslatIon wIth the eu standards“ v kyjeve

Prípravu príspevku o GPP a ďalšie spomenuté aktivity zabezpečilo oddelenie environmentálneho manažérstva.
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Dňa 27. septembra 2018 sa v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV v Bratislave, 
konalo slávnostné uvedenie knihy Využívanie vysokohorskej krajiny a jeho dôsledky na zmenu 
prostredia (na príklade Tatier a Nízkych Tatier).

Editorkou publikácie je Veronika Piscová z Ústavu krajinnej ekológie SAV a jedným zo 
spoluautorov je aj Radoslav Považan zo SAŽP. Autori sa venujú aktuálnemu využívaniu 
národných parkov v Tatrách a v Nízkych Tatrách, ktoré lákajú najviac turistov, a tak sú aj 
najviac ohrozované. Sústredili sa na merania návštevnosti pomocou počítacích zariadení, 
erózno-akumulačné javy a morfogenetické procesy vo vysokohorskej krajine, vplyvy devastácie 
a zošľapovania vegetácie, vplyvy deštruovaného prostredia na vybrané druhy živočíchov a 
stanovenie základných funkcií a služieb ekosystémov národných parkov.

Viac informácií o knihe nájdete tu: https://veda.sav.sk/kniha/piscova-veronika-a-kolektiv-
vyuzivanie-vysokohorskej-krajiny-a-jeho-dosledky-na-zmenu-prostredia-na-priklade-tatier-a-
nizkych-tatier

Radoslav Považan 

krst knIhy vyuŽívanIe vysokohorskej krajIny a jeho dôsledky na Zmenu prostredIa

Spoluautor knihy je z oddelenia hodnotenia a analýz životného prostredia.
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V septembri odbor zabezpečil aktualizáciu Príručky pre prijímateľa, verzia 4.6, Príručky k 
procesu VO, verzia 4.2 a Manuálu procedúr SO, verzia 4.6 v nadväznosti na vydanie Systému 
finančného riadenia, verzia 2.1.. Odbor sa zároveň podieľal aj na príprave pripomienok k návrhu 
Systému riadenia EŠIF, verzia 7, vzorov a metodických pokynov CKO, návrhu PHÚ SAŽP na rok 
2019.

Súčasne odbor zabezpečil koordináciu certifikačného overovania ŽoP č. 310011B539400401, 
zasielanie požadovaných informácii v rámci vládneho auditu A948, prípravu záväzného plánu 
čerpania, odhady očakávaných výdavkov, aktualizáciu týždennej monitorovacej tabuľky OP KŽP 
pre RO, predloženie podkladov pri príprave účtov za 4. účtovný rok za OP KŽP a zabezpečil 
podklady k tretej fáze riadenia rizík OP KŽP.

 

Žaneta Rosová

odbor metodIky a monItorovanIa



späť

OPRaP – Oddelenie pre informovanie a komunikáciu:

V septembri oddelenie zrealizovalo v spolupráci s Informačno-
poradenskými centrami KSK a TSK  dva informačné semináre pre 
prijímateľov NFP. Cieľom informačných seminárov bolo poskytnúť 
prijímateľom NFP najnovšie poznatky a skúsenosti v rámci implementácie 
projektov, poukázať na kritické oblasti v procese verejného obstarávania, 
ako aj vytvoriť priestor pre riešenie individuálnych požiadaviek s 
kompetentnými zástupcami SF EÚ. Prínosom pre prijímateľov NFP bolo 
získanie komplexných informácií potrebných k efektívnej implementácií 
projektov v rámci  výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23. 

Za bezproblémový priebeh, pútavý obsah prezentovaných tém a osobnú 
účasť na seminároch patrí poďakovanie všetkým zúčastneným kolegom 
zo SF EÚ, a to konkrétne z odborov: OK VO, OLP, ORIP OP, ORIP OaEZ a 
ORIP V.

Sylvia Jančeková
 

odbor podpory rIadenIa a publIcIty
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Informácie zabezpečil odbor národných projektov.

NárodNé projekty

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku • 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je v procese odborného hodnotenia zo strany riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska • 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená a projekt následne zazmluvnený. Projekt prebieha v súlade s 
naplánovanými aktivitami.

OStatné výZnamné PROjekty:

Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej • 
východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSeS II) 
 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená a projekt následne zazmluvnený. Projekt prebieha v súlade s 
naplánovanými aktivitami. 

Obnova Sev SaŽP DROPIe•  
 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je v procese odborného hodnotenia zo strany riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

projekty
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V septembri bol publikovaný webový formulár žiadostí pre súťaž POD 2019, webová 
stránka http://biodiverzita.sk a aktualizovaná aplikácia http://beiss.sk/. 

Koncom mesiaca bola spustená aj nová verzia iwww.sazp.sk, ktorá poskytuje 
komfortnejšie užívateľské rozhranie a rýchlejšie načítanie stránok intranetu.

septembrové aktIvIty

Informácie zabezpečila sekcia environmentálnej informatiky.



Čo nás Čaká?

OdAHŽP - Účasť na stretnutí pracovnej skupiny JWPAE (Joint Working Party on 
Agriculture and the Environment)
Zástupca oddelenia analýz a hodnotenia životného prostredia SAŽP sa v termíne 22. - 23. 
10. 2018 zúčastní na jednom z pravidelných zasadnutí predmetnej pracovnej skupiny 
OECD v Paríži so zameraním na získavanie informácií a výmenu skúseností v oblasti 
poľnohospodárstva a životného prostredia s ostatnými členskými štátmi. Jednou z hlavných 
úloh je poskytovanie pravidelných údajov a informácií za danú oblasť.

OdAHŽP, OdES – Ďalšie informačné dni o vykurovaní
Počas októbra sa budú konať informačné dni o správnom vykurovaní ešte v 3 obciach. V 
Jelšave - 16. 10., v Čiernom Balogu – 17. 10.  a v Starej Turej – 19. 10. 

OdES – Medzinárodná konferencia Contaminated Sites 2018
V termíne od 8. – 10. októbra sa tentoraz v Banskej Bystrici opäť stretnú odborníci, hostia a 
spíkri k téme Znečistené územia. Medzinárodná konferencia bude hostiť expertov z 24 krajín 
sveta a okrem odborného programu ponúkne aj exkurziu na Zvolenský zámok či spoločenský 
večer v priestoroch stredovekej Radnice na Námestí SNP.

OdES - Informačný deň k zosuvom
SAŽP v spolupráci s MŽP SR organizuje informačný deň k téme „ZOSUVY – SÚČASNÝ STAV, 
SÚVISIACE RIZIKÁ, ICH PREVENCIA A MANAŽMENT“. Naplánovaný je na  24.októbra 2018 v 
Banskej Bystrici

OdSVŽP – Odovzdávanie Ceny za krajinu
Do piateho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu bolo prihlásených 12 realizovaných 
projektov. Nominované projekty boli prezentované a obhajované v auguste 2018 pred 
odbornou komisiou pozostávajúcou z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov 
verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Laureátov Ceny za krajinu 2018 
verejnosti predstavíme 16. októbra na slávnostnom vyhodnotení v B. Bystrici.

OdSMŽP – Medzinárodná konferencia Životné prostredie miest
IX. ročník medzinárodnej odbornej konferencie životné prostredie miest „ZELENÉ MESTO, 
ZDRAVÉ MESTO = UDRŽATEĽNÉ MESTO“ sa uskutoční 2. októbra 2018 v priestoroch Novej 
synagógy - centrum pre súčasné umenie a kultúru v Žiline.  

OdSMŽP – Aktívna účasť SAŽP na odbornej konferencii 
Zástupcovia oddelenia sa vo Zvolene dňa 11. 10. 2018 zúčastnia VI. medzinárodnej 
konferencie „Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia“. Na 
konferencii bude odprezentovaná prednáška Doliny mezozoika Západných Karpát a realizovaná 
sprievodná výstava 12 posterov s názvom „Doliny mezozoika Západných Karpát – prírodné 
dedičstvo SR“. 

OdMS – Októbrové aktivity
V spolupráci s EEA je v októbri naplánovaná štvrtá misia ENI SEIS II - Podpora v oblasti 
zdieľania odbornosti a vedomostí Slovenskej Eionet praxe v environmentálnom hodnotení a 
implementácie princípov podľa SEIS na Ukrajinu.

V dňoch 8. - 11. 10. 2018  sa v Aténach, v Grécku, uskutoční pravidelné zasadnutie siete 
Eionet a Národných kontaktných bodov (NFP).

22. 10. 2018 sa v Bratislave uskutoční zasadnutie OECD GREEN Action Task Force, na ktorom 
bude prezentovaná skúsenosť SAŽP a MŽP SR v projekte ENI SEIS II.

ZVF - Ďalšie kolo podpory projektových zámerov zo ZVF
V priebehu októbra bude na webovom sídle Zeleného vzdelávacieho fondu zverejnené 
Oznámenie o podpore projektových zámerov zo Zeleného vzdelávacieho fondu 2/2018, v 
rámci ktorého sa potencionálni žiadatelia o podporu dozvedia všetky potrebné informácie – 
oprávnenosť žiadateľov,  témy a aktivity druhej výzvy, oprávnené výdavky v rámci podpory zo 
ZVF a i.

OdEVV – Pracovná cesta do Českej republiky
1. - 2. októbra sa špecialisti na environmentálnu výchovu a vzdelávanie chystajú na zahraničnú 
pracovnú cestu do školského zariadenia pre environmentálne vzdelávanie Lipka. Navštívia aj 
jej 4 pracoviská: Lipová, Rozmarýnek, Jezírko a Kamenná. 

Odko – Vyhodnotenie Európskeho týždňa mobility
Na základe výberu hodnotiacej komisie predstavíme víťazov Národnej ceny ETM 23. októbra 
2018 v Hoteli Národný dom v Banskej Bystrici. Pôjde zároveň o zhrnutie  a vyhodnotenie 
tohtoročnej kampane ETM.

OdBD – Workshop BAT a BEP
V Bratislave v hoteli Tatra sa 09. - 11. 10. uskutoční workshop medzinárodného expertného 
mítingu pre najlepšie dostupné techniky (BAT) a najlepšie environmentálne praktiky (BEP). 
Súčasťou je aj toolkit na identifikáciu a kvantifikáciu dioxínov, furánov a iných neúmyselne 
vznikajúcich perzistentných organických látok (POPs) v zmysle Štokholmského dohovoru. 

SEI
V októbri bude ukončené podávanie žiadostí a archivácia pre súťaž POD 2019, bude 
publikovaný webový formulár žiadostí pre festival Šiska 2018 a aktualizovaná stránka http://
www.emas.sk/. Okrem toho prebehne analýza programových modulov ďalšieho pokračovania 
projektu Enviróza a úprava štatistických výstupov IS EIA/SEA (http://www.enviroportal.sk/sk/
eia/statistika). V nasledujúcom mesiaci by malo byť spustené verejné obstarávanie na servery 
pre Oracle cluster a súčiastky na opravy a upgrade počítačov. Tiež sú plánované stretnutia 
ohľadne možného pripojenia sa do GovNetu pre ostatné pracoviská SIŽP a niektoré pracoviská 
SAŽP.

ÚVODNÁ STRÁNKA



Ako dlho pôsobíte na SAŽP? Odkiaľ ste prišli a aké boli Vaše predchádzajúce pracovné 
skúsenosti?

Do agentúry som nastúpil začiatkom roka 2017. Pred nástupom som pracoval päť rokov v sekcii 
fondov EÚ na Ministerstve životného prostredia a neskôr na Ministerstve školstva ako sekčný riaditeľ 
pre operačný program Výskum a vývoj. 

Popíšte bližšie svoju pracovnú náplň.

Ako vedúci odboru riadenia implementácie projektov vôd spolupracujem s tímom 14-tich projektových 
manažérov, s ktorými implementujeme projekty prioritne pre výstavbu a rekonštrukciu kanalizácií a 
čistiarní odpadových vôd pre obce a mestá. Na odbore riešime primárne problémy vo fáze výstavby 
objektov a stavieb, zároveň sa snažíme dosiahnuť stanovené ciele pre aktuálny operačný program.

Čo Vás na Vašej práci najviac motivuje?

Keď sa zamyslím nad touto otázkou, tak ako prvé mi napadne - práca s ľuďmi...

Myslíte si, že témy ako životné prostredie, ekológia, environmentalistika rezonujú v spoločnosti dostatočne? 

Nemám pocit, že téma životného prostredia je málo komunikovaná v slovenských médiách. Dokonca aj z celosvetového pohľadu 
téma životného prostredia rezonuje stále viac a viac. Prekvapuje a zaráža ma skôr, že ešte stále veľa ľudí berie neosobne všetky 
informácie o stave životného prostredia - ako keby sa ich táto téma netýkala.  Možno by sa mal viac medializovať pohlaď na to, 
ako ovplyvňuje kvalita prostredia život jednotlivca. 

Myslím si, že propagácia úspešných príkladov z praxe cez konkrétnych ľudí, ktorí spravili niečo pre zlepšenie životného prostredia 
by mala určite zmysel. V tomto smere vidím stále rezervy v osvete a propagácii. Možno je to len otázka času. 

Čo je podľa Vás najväčším problémom Slovenska v oblasti ŽP?

Ľudia nemajú dostatok informácií o rizikách neriešenia problémov so životným prostredím. Stav životného prostredia na 
Slovensku môžeme zmeniť a verím, že aj zmeníme hlavne úspešnými projektami, ktoré ho pomôžu zlepšiť.

Ako Vy osobne prispievate k ochrane a tvorbe ŽP?

Separujem odpad a hlavne nekupujem balenú vodu. Správam sa zodpovedne k životnému prostrediu.

ĽUBOŠOM DUDÁŠOM, VEDÚCIM ODBORU RIADENIA IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV VÔD  

ÚVODNÁ STRÁNKA

Na slovíčko s ...



SAŽP  
v médiách

ÚVODNÁ STRÁNka

Radí ako vykurovať lacnejšie a ekologickejšie
http://www.lesmedium.sk/aktualne/radi-ako-vykurovat-lacnejsie-a-ekologickejsie

Oravská Polhora si prevezme ocenenie v rámci Európskej ceny obnovy dediny
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/484782-oravska-polhora-si-prevezme-ocenenie-v-ramci-europskej-ceny-obnovy-dediny/

Oravská Polhora získala Európsku cenu obnovy dediny, porota ocenila cyklotrasy aj liečivý prameň
https://www.webnoviny.sk/oravska-polhora-ziskala-europsku-cenu-obnovy-dediny-porota-ocenila-cyklotrasy-aj-liecivy-pramen/

Európsky týždeň mobility 
http://www.priekopnik.sk/europsky-tyzden-mobility/

Zapojte sa aktívne do Európskeho týždňa mobility 2018 
https://www.bystricoviny.sk/spravy/zapojte-sa-aktivne-do-europskeho-tyzdna-mobility-2018/

Európsky týždeň mobility: Vypočítajte si svoju ekologickú stopu! 
https://www1.pluska.sk/regiony/europsky-tyzden-mobility-vypocitajte-svoju-ekologicku-stopu

Počas týždňa mobility budú lacnejšie vlaky aj autobusy 
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/484370-pocas-tyzdna-mobility-budu-lacnejsie-vlaky-aj-autobusy/

Autobusoví dopravcovia podporujú Európsky týždeň mobility 
https://touchit.sk/autobusovi-dopravcovia-podporuju-europsky-tyzden-mobility/191375

Viac mediálnych výstupov o SAŽP nájdete tu: http://old.sazp.sk/download/2018/monitoringSAZPseptember.docx




