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Projekt Osveta, práca s verejnosfou ako podpora pri rie!enl environmentélnych zéfažf v SR je dalšlm z projektov 
implementovaných Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAžP), které sa zaoberajú problematikou environmentálnych 
záťaží. Nadvězuje na predoAié tri projekty: pilotný projekt geologickej úlohy Systematická identifikácia environmentálnych 
záťažf Slovenskej republiky (2006 - 2008), Regionélne itlldie hodnotenia dopadov environmenlálnych záťažf na životné 
prostredie pre vybrané kraje (regióny) (2008 - 201 O) a v súčasnosti ešte stále prebiehajúci projekt Dobudovanie 
lnformačného systému environmentélnych zéfažf, ktorý bol odštartovaný v r. 2009 a jeho aktivity sa zav~ia v r. 2013. Základ 
lnformačného systému environmentálnych záťažf (IS EZ) bol vytvorený v rámci pilotného projektu v rokoch 2006 - 2008. 

Vzdelávacie a propagačně podujatia s dOrazem na problematiku environmentálnych záťaží budú prebiehať v rámci 
jednoHivjch krajov Slovenskej republiky, kterými sú Bratislavskj', Trnavský", Trenčiansky, Nitriansky, Žilinskj', Banskobystrickj', 
Košický a Prešovskj' kraj. 

Realizáciou projektu Osveta sa podporia aj niektoré aktivity, ktoré majú byt' naplnené v strednodobom časovom horizonte 
(2012- 2015) v zmysle Štátneho programu sanácie environmentálnych záťažf na r. 2010-2015, a to v rámci ciera 
1. Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží podporou uznania problému a legitimizácie politiky environmentálnych 
záťažf prostrednfctvom osvetovo-vzdelávacfch programových opatrenf. 

V rámci projektu sa realizujú 3 hlavné skupiny aktivit so zameranim na problematiku environmentálnych záťaží (EZ): 

VZDELÁVACIE AKTIVITY 
• 2 medzinárodné konferencie, 
• 5 odborných seminárov pre držiterov environmentálnych záťažf, odbome spOsobilé osoby a ltátnu správu, 
• aktívna prezentácia projektu na medzinárodných a slovenských konferenciách, 
• prezentačný deri k problematika environmentálnych záťaží. 

PUBLIKÁCIE A FILM 
• publiká.cia Rielenie environmentálnych záťažf na Slovensku v slovenskom a anglickom jazyku, 
• vydanie a distribúcia propagačných (informačných) letákov určených pre laickú a odbomú verejnosť 

v slovenskom a v anglickom jazyku, 
• 30-minútový dokumentámy film s anglickými titulkami a 6 krátkych videoklipov so zameranfm na znečisťujúce látky 

a súvisiace zdravotné riziká., 
• vydanie mimoriadneho čfsla ENVIROMAGAZINU. 

SKOLSK~ PROGRAMY A SOfA!E 
• vel'lrh environmentálnych výučbovjch programov SISKA pre učiterov, koordinátorova odborných pracovníkov 

environmentálnej vjchovy, 
• korelpondenčná vedomostná súťaž EnvirOtázniky pre žiakov ll. stupria základných škOl, 
• §kolský program (súťaž) zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záfažf pre ll. stuperi základných §kOl 

a stredné školy, 
• vydanie letákov, pracovných materiálov, metodických pokynov, ... ku školským programem a súťažiam. 

1. SEMINÁR PRE DRžiTEI!OV ENVIRONMENTÁLNYCH zAfA!I 
Miesto konania: Hotel DIXON, Svermova 32, Banská. Bystrica 
Termfn konania: 27. február 2013 
Jednodriový seminár pre držiterov environmentálnych záfažf- Atátne a súkromné společnosti, obce i fyzické osoby
predstavillnformačný systém environmentálnych záťaží, priniesol dOiežité informácie z oblasti platnej legislativy na úseku 
environmentálnych záťažf a o konanf o určeni povinnej osoby, o problematika rizikovej analýzy znečistených územf a plánu 
prác, predstavil aktuálne prebiehajúce projekty v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) 
v rámci Operaeného programu Životné prostredie (OPŽP) v r. 2007 - 2013 a systém podpory implementácie OPŽP 
prostrednfctvom služieb regionálnych kancelárif REPIS-u. 
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SLOVENSKÁ AGENTÚRA 
21VOTN~HO PROSTREDIA 
SLOVAK ENVIRONMENTAL AGENCY 

Termrn: 27.hbruin~2013 
Miesto konania: Hotel DIXON1111 

Bllnskilystrka 

Adresa: Slovenská agentúra životného prostredia 
Centrum environmentalistiky a informatiky 
Tajovského 28 
975 90 Banská Bystrica 
Slovenská republika 

Telefón: +421 48 43 74 164 
E-mail: elena.bradiakova@sazp.sk 
Web: http://www.sazp.sklpublic/indexlgo.php?id=2222 

INTERNAnONAL CONFERENCE 
CONTAMINATED SITES 2013 

BRATISLAVA MAY 29-31, 2013 

INTERNATIONAL CON FERENCE 
CONTAMINATED SITES 2013 

BRATISLAVA MAY 29-31, 2013 

2. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA CONTAMINATED SITES 2013 BRATISLAVA 
Miesto konania: Hotel abba Bratislava 
Termfn konania: 29.- 31. máj 2013 
Stránka konferencie: http://contaminated-sites.sazp.skl 

3. SEMINÁR PRE ODBORNE SP0SOBIL~ OSOBY V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNYCH zAfAžl 
Miesto konania: Bratislava 
Termfn konania: 25. jún 2013 

4. PRIPRAVA SKOLSK~HO PROGRAMU (S0fAžE) ZAMERAN~HO NA MAPOVANIE VYBRANÝCH 
ENVIRONMENTÁLNYCH zAfA!I 
Skolský program má za ciar hravou formou zoznámif mládaž s problamatikou anvironmantálnych záfaží. Tamaticky buda 
zameraný na mapovanie vybraných environmentálnych záfažf- nelegálnych skládek odpadu, hnojfsk, skladov pesticfdov 
kontaminujúcich okolité životné prostredie a pod. 
Program je určený pre žiakov ll. stupňa základných škOl a pre študentov stredných škOl a ich pedagógov. Program bude 
oclprezentovaný učiterom a slávnostne spustený počas Vertrhu environmentálnych vý'učbovjch programov- SISKA na 
začiatku nasledujúceho Akolského roka 201312014. V súčasnosti prebiehajú prfpravné práce zahfňajúce metoclickú, obsahovú 
a vizuálnu stránku tohto ďaliieho eclukačného programu z dielne SAžP, ktorý bude mať aj vlastný priestor na internete. 

Základně informácie o projekte Osveta, práca s verejnosfou ako podpora 
pri riešeni environmentálnych záfaži v SR: 
Zdroj financovania: Kohézny fond v rámci Operaeného programu Životné prostredie 
Termfn realizácie: 06/2012-05/2015 
Hlavný cier: Zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych 

záťaží vrátane problematiky ich sanácií. 
Specifické ciele: Zvýšenie informovanosti verejnosti v problematika environmentálnych záfaži. 
Zodpovedný riešiter: Ing. arch. Elena Bradiaková 


