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Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os:                  4. Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ:                         4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane 

ich odstraňovania
Skupina aktivít: Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží

Spolufinancovaný fondom:    Kohézny fond Európskej únie
Poskytovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia SR
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Celkové výdavky projektu: 419 716,00 EUR
Miesto realizácie projektu: všetky kraje Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu:     06/2012 – 05/2015

Špecifický cieľ projektu

Informačná a propagačná podpora  na zvýšenie informovanosti
verejnosti v problematike environmentálnych záťaží.

Dôležité dátumy

Vyhlásenie výzvy: 4. 11. 2011
Uzavretie výzvy: 10. 02. 2012
Schválenie projektu: 14. 09. 2012
Podpis zmluvy: 14. 12. 2012
Účinnosť zmluvy od: 21. 12. 2012
1. monitorovacia správa: 06 2013

Základná náplň aktivity
Informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti 
verejnosti v problematike environmentálnych záťaží/1

• 2 medzinárodné konferencie so zameraním na problematiku EZ 
(1 × medzinárodná, 1 × česko-slovenská, možná poľská účasť),

• 5 odborných seminárov v oblasti EZ pre držiteľov 
environmentálnych záťaží, odborne spôsobilé osoby a štátnu 
správu,

• aktívna účasť na konferenciách (medzinárodných, slovenských) 
v r. 2012 – 2014,

• prezentačný deň k problematike EZ,
• publikácia Riešenie EZ na Slovensku,
• vydanie a distribúcia propagačných (informačných) letákov 

určených pre laickú a odbornú verejnosť v SJ a AJ,



Základná náplň aktivity
Informačná a propagačná podpora na zvýšenie informovanosti 
verejnosti v problematike environmentálnych záťaží/2

• film o problematike environmentálnych záťaží (cca 30 min) 
+ 6 krátkych videoklipov k danej problematike (6 × cca 3 min.),

• vydanie mimoriadneho čísla Enviromagazínu venovaného 
problematike EZ,

• veľtrh environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 
pre učiteľov, koordinátorov a odborných pracovníkov 
environmentálnej výchovy,

• korešpondenčná vedomostná súťaž EnvirOtázniky
pre žiakov II. stupňa ZŠ,

• školský program zameraný na mapovanie vybraných 
environmentálnych záťaží pre II. stupeň základných škôl 
a stredné školy.

Prehľad zrealizovaných aktivít projektu

• Seminár pre držiteľov environmentálnych záťaží
Miesto konania: Hotel DIXON, Švermova 32, Banská Bystrica
Termín konania: 27. február 2013
Počet účastníkov: 77

• Medzinárodná konferencia Contaminated Sites Bratislava 2013
Miesto konania: Hotel TATRA****, Námestie 1. mája 5, Bratislava
Termín konania: 29. – 31. máj 2013
Počet účastníkov: 261 za 3 dni (max. 95/deň) z 27 krajín
Zborník konferencie: 210 strán, 100 ks
Stránka konferencie: http://contaminated-sites.sazp.sk/

• Seminár pre odborne spôsobilé osoby v oblasti EZ
Miesto konania: Hotel Barónka****, Mudrochova 2, Bratislava
Termín konania: 25. jún 2013
Počet účastníkov: 98 prihlásených

Prehľad aktuálne pripravovaných aktivít (výber)

• Seminár pre držiteľov EZ 10 2013 
(západné Slovensko)

• Školský program zameraný na mapovanie 11 2012 – 05 2015
vybraných environmentálnych záťaží

• Korešpondenčná vedomostná súťaž 10 2013 – 05 2014
• Veľtrh environmentálnych výučbových 10 2013

programov ŠIŠKA
• Informačný leták k školskému programu 11 2013
• Krátky film o problematike EZ

a 6 videoklipov ???

Meškajúce verejné obstarávanie

On-line informácie o projekte OSVETA

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2222
PROJEKTY SAŽP – CELOSLOVENSKÉ



Ďakujem za pozornosť a prajem príjemný deň


