
 
 

 

 

Ministerstvo životného prostredia - Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného 

prostredia 

 

Zámer národného projektu 

 

Operačný program: Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so 

zameraním na ochranu pred povodňami 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení 

smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu 

podzemných a povrchových vôd 

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a 

posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 

2000 

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie 

jeho kvality 

1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych 

záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených 

priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré 

prechádzajú zmenou) 

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy 

Žiadateľ: Slovenská agentúra životného prostredia 

Názov projektu: „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie 

informovanosti a poskytovanie poradenstva v 

oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na 

Slovensku 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 584 596,00 EUR 

Požadovaná výška NFP: 2 584 596,00 EUR 
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1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný 

prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?  

V zmysle Systému riadenia EŠIF je národný projekt definovaný ako „projekt, ktorý z hľadiska 

jeho vecného zamerania, charakteru aktivít, geografického záberu a ďalších atribútov rieši 

komplexne a systémovo konkrétne oblasti podporované z EŠIF s celonárodným dopadom, je 

viazaný na stratégiu OP a realizácia jeho aktivít vychádza z jasne stanovených národných 

politík alebo tieto politiky dopĺňa“. 

Výsledkom NP „Envirocentrum Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“ bude moderné 

stredisko environmentálnej výchovy, ktoré bude z hľadiska jeho vecného zamerania 

(environmentálna výchova v oblasti predchádzania odpadov, dosiahnutia dobrého stavu vôd, 

ochrany prírody, zlepšenia kvalita ovzdušia, zabezpečenia sanácií environmentálnych zaťaží  

ako aj zníženia negatívnych dôsledkov klímy), charakteru (výchova a osveta formou 

praktických príkladov a názorných ukážok) a geografického záberu (široká verejnosť 

z celého Slovenska) riešiť komplexne a systémovo informačné aktivity špecifikované v 

Prioritnej osi 1 a 2 Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uvedený národný 

projekt je zároveň previazaný s už realizovaným NP „Zlepšovanie informovanosti a 

poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, 

ktorého cieľom je zabezpečenie osvety a lepšej informovanosti verejnosti a dotknutých 

subjektov v oblastiach jednotlivých zložiek životného prostredia, a to prostredníctvom 

rôznych typov informačných aktivít, osvetových programov a poradenstva. Uvedený NP bol 

schválený v roku 2018 a v súčasnosti prebieha jeho implementácia. Predmetom schváleného 

projektu sú aj rôzne podujatia, ako napr. konferencie, semináre, workshopy, fóra, výstavy 

a exkurzie, z ktorých časť má byť realizovaná v zmodenizovanom stredisku environmentálnej 

výchovy, t. j. Envirocentre Dropie. Nakoľko tieto dva národné projekty na seba úzko 

nadväzujú, je nevyhnutné, aby boli oba zastrešené jednou organizáciou, ktorá bude efektívne 

koordinovať výstavbu Envirocentra a zariadenie Enviroučebne (súčasť envirocentra) 

a v nadväznosti na to aj informačné aktivity v oblasti zlepšovania kvality životného 

prostredia. Implementáciou národného projektu sa teda zabezpečí informovanie na národnej 

úrovni prierezovo, t. j. informovanie širokej verejnosti, prostredníctvom rezortnej organizácie 

MŽP SR s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti životného prostredia - Slovenskou 

agentúrou životného prostredia (ďalej len „SAŽP“).  

Významnou argumentačnou bázou pre takto koncipovaný NP je jeho koncepčnosť a 

komplexnosť v porovnaní s dopytovo orientovanými projektmi (ďalej len „DOP“). V prípade 

riešenia cez DOP, by nebol komplexný zabezpečený systémový prístup k napĺňaniu 

strategických cieľov EÚ a SR a riešené by boli spravidla len čiastkové ciele národných 

stratégií a politík. Ďalej realizáciou projektu formou národného projektu bude zabezpečené 

dosiahnutie strategických cieľov v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a 

informovanosti a tiež efektívne vynaloženie finančných prostriedkov alokovaných na 

príslušnú prierezovú aktivitu Envirocentrum. 

 

 

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu 

Prioritná os 
1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

so zameraním na ochranu pred povodňami 

Investičná priorita  1.1 Investovanie do sektora odpadového 
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hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, 

ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s 

investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s 

cieľom splniť požiadavky environmentálneho 

acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 

špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 

uvedených požiadaviek 

1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a 

podpora ekosystémových služieb, a to aj 

prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej 

infraštruktúry 

1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie miest, oživenia a 

dekontaminácie opustených priemyselných areálov 

(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), 

zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory 

opatrení na zníženie hluku 

2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene 

klímy vrátane ekosystémových prístupov 

Špecifický cieľ 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora predchádzania vzniku 

odpadov 

1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení 

smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu 

podzemných a povrchových vôd 

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a 

posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy 

Natura 2000 

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie 

jeho kvality 

1.4.2: Zabezpečenie sanácie environmentálnych 

záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených 

priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré 

prechádzajú zmenou) 

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy 

Miesto realizácie projektu (na úrovni 

kraja) 

Celé územie SR 

Identifikácia hlavných cieľových 

skupín (ak relevantné) 

Obyvatelia SR 
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3. Prijímateľ1 národného projektu 

Dôvod určenia prijímateľa 

národného projektu2  
Ako prijímateľ podpory prostredníctvom národného 

projektu pre zabezpečenie realizácie informačných 

aktivít v rôznych oblastiach životného prostredia je 

aj priamo v OP KŽP určená Slovenská agentúra 

životného prostredia. Takáto forma realizácie 

informačných aktivít je v súlade so závermi 

negociácií uskutočnenými v rámci procesu prípravy 

OP KŽP s partnermi na národnej úrovni 

a Európskou komisiou. 

Vybudovaním Envirocentra Dropie 

prostredníctvom národného projektu sa 

systémovým spôsobom zabezpečí environmentálna 

výchova a informovanosť verejnosti na celom 

území SR a zároveň sa prispeje k napĺňaniu cieľov 

stanovených v rámci NP „Zlepšovanie 

informovanosti a poskytovanie poradenstva v 

oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na 

Slovensku“, ktorého prijímateľom je SAŽP. Oba 

národné projekty sú teda úzko prepojené a je 

nevyhnutné, aby boli realizované jedným 

subjektom. 

Má prijímateľ osobitné, jedinečné 

kompetencie na implementáciu 

aktivít národného projektu priamo  

zo zákona, osobitných právnych 

predpisov, resp. je uvedený priamo  

v príslušnom operačnom programe?  

SAŽP ako prijímateľ národného projektu je 

uvedená priamo v platnom OP KŽP.  

SAŽP je jedinou organizáciou rezortu Ministerstva 

životného prostredia SR prierezového charakteru, 

pričom v kompetencii má aj podporu nástrojov 

informačného charakteru v oblasti životného 

prostredia, koncepčné a koordinačné zabezpečenie 

a realizáciu informačných, propagačných 

a osvetových aktivít a programov na národnej 

úrovni (čo jej vyplýva z platného štatútu - písmeno 

s)). 

Aj na základe vyššie uvedených skutočností bola 

SAŽP identifikovaná ako oprávnený prijímateľ 

predmetného NP už vo fáze prípravy OP KŽP.  

Doterajšie skúsenosti s realizáciou obdobných 

aktivít umožnili SAŽP vybudovanie potrebných 

administratívnych kapacít, čo dáva predpoklad na 

úspešné zabezpečenie udržateľnej realizácie tohto 

NP, keďže jednou z úloh SAŽP je okrem iného aj 

                                                 
1 V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva 

prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP. 
2 Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP 

(napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa 

NP).  
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zvyšovanie environmentálneho povedomia 

verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky 

programov neformálnej environmentálnej výchovy 

a osvety na národnej a regionálnej úrovni. SAŽP 

zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, 

projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. 

Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, 

spolupracuje so zainteresovanými rezortami (napr. 

MŠVVaŠ SR), inštitúciami a mimovládnymi 

organizáciami na Slovensku aj v zahraničí. 

Realizuje úlohy v zmysle Koncepcie 

environmentálnej výchovy,  vzdelávania a osvety 

do roku 2025, Národnej stratégie trvalo 

udržateľného rozvoja, ako aj Stratégie EHK OSN 

pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. 

Na základe uvedeného je pre realizáciu 

predmetného NP v zmysle platného znenia 

schváleného OP KŽP možný iba jeden prijímateľ - 

SAŽP. 

Obchodné meno/názov (aj názov 

sekcie ak relevantné) 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Sídlo Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

IČO 00626031  

 

 

4.  Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné) 

Zdôvodnenie potreby partnera 

národného projektu (ak relevantné)3 

Bez partnera 

Kritériá pre výber partnera 4 Bez partnera 

Má partner monopolné postavenie  

na implementáciu týchto aktivít? 

(áno/nie) Ak áno, na akom základe? 

Bez partnera 

Obchodné meno/názov Bez partnera 

Sídlo Bez partnera 

IČO Bez partnera 

 

 

5.  Predpokladaný časový rámec 

 

Dátum vyhlásenia vyzvania 

vo formáte Mesiac/Rok 

11/2019 

Uveďte plánovaný štvrťrok 

podpísania zmluvy o NFP s 

12/2019 

                                                 
3 Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia 

akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora. 
4 Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú 

stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca 

spolupráca žiadateľa  s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by 

v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO. 
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prijímateľom  

Uveďte plánovaný štvrťrok  

spustenia realizácie projektu  

12/2019 

Predpokladaná doba realizácie 

projektu v mesiacoch  

24 

 

6. Finančný rámec 

Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ 

a ŠR) 

2 584 596,00 EUR 

Celkové oprávnené výdavky projektu 2 584 596,00 EUR 

Vlastné zdroje prijímateľa 0 

 

 

7. Východiskový stav 

a. Východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré 

priamo súvisia s realizáciou NP: 

 

- Agenda 21; 

- Stratégia EHK OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju; 

- Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu - Stratégia 

Európa 2020; 

- Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja; 

- Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025; 

- Programové vyhlásenie vlády SR - Časť 2.5 Starostlivosť o životné prostredie (z 

28.07.2010) 

- OP KŽP, PO1 a PO2, ŠC 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 a 2.1.1., aktivity Informačné 

aktivity v jednotlivých oblastiach životného prostredia; 

 

 

b. Predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný 

zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):  

 

Navrhovaný zámer NP vychádza z Analýzy postojov dospelej slovenskej populácie voči 

ochrane životného prostredia, ktorá bola realizovaná v roku 2017 v rámci projektu 

Zelené Slovensko. Z uvedenej analýzy vyplynulo, že až 58 % respondentov si myslí, že 

na Slovensku nie je venovaná dostatočná pozornosť životnému 

prostrediu a 40 % respondentov považujú vzdelávanie a osvetu v oblasti životného 

prostredia za nedostatočnú, majú len minimum informácií o ochrane životného 

prostredia na Slovensku a aj informácie, ktoré sa k nim dostanú, sú len čiastočne 

zrozumiteľné. Respondenti majú záujem o viac informácií najmä v oblastiach 

zhodnocovania odpadov, zmeny klímy, predchádzania vzniku odpadov, inváznych 

rastlín a živočíchov, sucha, zosuvov a povodní, environmentálnych značiek a 

recyklačných symbolov.  

 

c. Nadväznosť zámeru NP na ukončené a prebiehajúce, v čom je navrhovaný zámer 

NP odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP: 

 

Uvedený zámer NP svojimi aktivitami nadväzuje na aktivity v rámci už schváleného 

zámeru NP SAŽP „Zlepšenie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti 
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zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. Schválený zámer NP sa 

zameriava na organizáciu rôznych podujatí, ako napr. konferencie, semináre, 

workshopy, fóra, výstavy a exkurzie, z ktorých časť má byť realizovaná v 

zmodernizovanom stredisku environmentálnej výchovy - Envirocentrum. Predmetom 

uvedeného NP bude teda vybudovanie Envirocentra a zariadenie Enviroučebne, ktoré 

budú slúžiť na environmentálnu výchovu a informovanosť širokej verejnosti. 

Zamedzenie duplicity  predkladaného NP s už schváleným zámerom NP bude 

zabezpečené taktiež tým, že oba projekty budú zastrešené jednou organizáciou (SAŽP). 

 

d. Problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam 

známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):  

 

Na Slovensku nie je venovaná dostatočná pozornosť výchove a vzdelávaniu v oblasti 

životného prostredia. Je nevyhnutné vybudovať stredisko environmentálnej výchovy, 

ktoré bude poskytovať osvetu najmä v oblastiach zhodnocovania odpadov, zmeny 

klímy, predchádzania vzniku odpadov, inváznych rastlín a živočíchov, sucha, zosuvov a 

povodní, environmentálnych značiek a recyklačných symbolov.  

 

Národný projekt si kladie za cieľ vybudovať Envirocentrum, ktoré bude otvorené pre 

všetkých občanov SR a poskytne praktické ukážky implementácie jednotlivých 

environmentálnych riešení v praxi (vegetačná strecha, zachytávanie zrážkovej vody, 

koreňová čistička odpadových vôd, automatizácia a inteligencia systémov a pod.).  

 

e. Administratívna, finančná a prevádzková kapacita žiadateľa 

 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou organizáciou Ministerstva 

životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť 

o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. 

SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 

ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, od 1. 1. 2001 je 

príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty systému 

manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 

a 14001. 

SAŽP je právnickou osobou poverenou Ministerstvom životného prostredia SR 

vykonávať funkciu príslušného orgánu SR pre EMAS. Od roku 2013 je držiteľom 

osvedčenia MŠVVaŠ SR vykonávať výskum a vývoj. SAŽP zabezpečuje úlohy 

v oblastiach: Hodnotenie životného prostredia, Environmentálna informatika, 

Environmentálne služby, Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej 

politiky, Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie, Environmentálna 

výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia, Reporting a podpora plnenia 

medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca a Podpora štátnej 

environmentálnej politiky. SAŽP plní viacero významných funkcií. Je Národným 

ohniskovým bodom za SR pre spoluprácu s Európskou environmentálnou agentúrou 

(EEA). Zástupca SAŽP je členom Riadiaceho výboru (Management Board) EEA. SAŽP 

je taktiež tvorcom a prevádzkovateľom národného uzla európskej siete EIONET 

(European Environment Information and Observation Network), ktorá prepája EEA 

a 38 krajín Európy a umožňuje okamžitú informovanosť o stave životného prostredia 

v Európe. Zamestnanci SAŽP zabezpečujú členstvo SR v pracovných skupinách 

a štruktúrach OECD, UNEP, Európskej komisie a EEA. SAŽP má bohaté skúsenosti 
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s realizáciou národných, cezhraničných a medzinárodných projektov vrátane projektov 

rozvojovej pomoci. 

 

Riadenie projektu bude zabezpečované internými kapacitami, a to zamestnancami 

Odboru národných projektov. Táto úroveň bude zahŕňať najmä každodenné finančné 

riadenie, monitorovanie, publicitu a správu administratívnych úloh projektu. Z hľadiska 

udržateľnosti projektu je dôležité, aby jednotlivé interakcie boli manažované v súlade so 

stanovenými cieľmi a boli realizované prostredníctvom špičkových manažérskych 

a finančných kapacít, ktoré budú kooperovať v rámci tohto projektu. 

 

Realizácia hlavnej aktivity projektu bude koordinovaná na úrovni prijímateľa – SAŽP, 

pričom bude prioritne zabezpečená externe, a to na základe výsledku verejného 

obstarávania. 

 

Výstavba Envirocentra (stavebné výdavky) a zariadenie enviroučebne budú financované 

v rámci uvedeného národného projektu zo zdrojov EÚ a ŠR bez spolufinancovania 

žiadateľa, keďže intenzita pomoci v rámci národného projektu bude v súlade so 

Stratégiou financovania 100 % z oprávnených výdavkov projektu. Finančné prostriedky 

na exteriérové opatrenia (zelená stena, zelená strecha, zásobníky na dažďovú vodu, 

dažďové záhrady, výsadba stromov, zeleň, fotovoltaické nabíjacie stanice a pod.) 

a interiérové opatrenia (fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, využitie tradičných 

materiálov, inteligentné meracie systémy, rekuperácia) budú zase financované v rámci 

projektu „Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) 

v Dropie“ z Nórskych fondov. Výdavky, ktoré budú kryté z programu Nórskych fondov 

budú jednoznačne oddelené od výdavkov realizovaných v rámci národného projektu, 

tak aby sa zabránilo duplicite financovania. V prípade vzniku nepredvídaných 

stavebných výdavkov súvisiacich s výstavbou a zariadením enviroučebne, žiadateľ 

zabezpečí dodatočné finančné zdroje na financovanie projektu. Prevádzkovanie 

envirocentra a enviroučebne bude zabezpečené z vlastných zdrojov SAŽP. 

 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že SAŽP má primeranú administratívnu, finančnú 

a prevádzkovú kapacitu pre navrhnutý národný projekt. 

 

 

8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne): 

 

Hlavným cieľom národného projektu je vybudovanie moderného strediska 

environmentálnej výchovy – envirocentrum a enviroučebňa, v rámci ktorého budú 

prebiehať rôzne informačné a vzdelávacie aktivity v jednotlivých oblastiach životného 

prostredia. Týmto sa dosiahne naplnenie cieľov OP KŽP.  

Prínos projektu k plneniu strategických dokumentov 

Realizácia národného projektu prispeje k cieľom stanoveným v Národnej stratégii trvalo 

udržateľného rozvoja, Rezortnej koncepcii environmentálnej výchovy ako aj k plneniu 

cieľov OP KŽP. Národný projekt prispieva k realizácii aktivít v rámci prioritnej osi 1 a 2, 

špecifického cieľa 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 a 2.1.1. 
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Prínos projektu k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP 

Projekt zameraný na výstavbu envirocentra a zariadenie enviroučebne bude prispievať 

k zvýšeniu povedomia obyvateľstva v oblasti životného prostredia. Informačné aktivity, 

ktoré budú prebiehať v stredisku environmentálnej výchovy, budú zároveň viesť ku 

komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi človekom a starostlivosťou 

o životné prostredie a nevyhnutnému prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti. 

Prostredníctvom návštevy envirocentra bude zabezpečená aj environmentálna výchova 

marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktorí budú týmto oboznámení so základnými 

princípmi fungovania prírodných procesov a budú im vštepované základné vedomosti 

o starostlivosti o životné prostredie. Envirocentrum a enviroučebňa budú adekvátne 

technicky vybavené, aby vedeli uvedené priestory využiť aj telesne postihnutí návštevníci. 

Prínos projektu k dosahovaniu špecifických cieľov a výsledkov na úrovni príslušnej 

prioritnej osi 

Cieľ projektu – vybudovanie Envirocentra a zariadenie Enviroučebne je v súlade 

s intervenčnou logikou priamo prepojený na stanovené ciele na úrovni OP KŽP a prispieva 

k naplneniu programového merateľného ukazovateľa výstupu „O0178 Počet 

zrealizovaných informačných aktivít“, ktorý bude dosahovaný v rámci implementovaného 

NP „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na Slovensku“. 

 

 

9. Očakávaný stav a merateľné ciele 

                                                 
5 Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje  

do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A. 

Cieľ  národného 

projektu 

Merateľný 

ukazovateľ 

Indikatív

na 

cieľová 

hodnota 

Aktivita projektu Súvisiaci 

programový 

ukazovateľ5 

Vybudovanie 

Envirocentra 

Dropie, ktoré bude 

slúžiť na 

zlepšovanie 

environmentálneho 

povedomia a 

informovanosti 

verejnosti v oblasti 

životného prostredia 

P0XXX – 

Počet 

podporených 

centier na 

zlepšovanie 

environmentál

neho 

povedomia 

a informovano

sti verejnosti 

v oblasti 

životného 

prostredia 

1 

Prierezová aktivita 

„Envirocentrum Dropie“ v 

rámci  hlavných aktivít OP KŽP:  

• Informačné aktivity v 

oblasti odpadov  

• Informačné aktivity v 

oblasti vôd a vodného 

hospodárstva  

• Informačné aktivity v 

oblasti ochrany prírody a krajiny  

• Informačné aktivity v 

oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ  

• Informačné aktivity v 

oblasti environmentálnych 

záťaží  

• Informačné aktivity v 

oblasti zmeny klímy 

O0178 

(nepriamy 

príspevok 

projektu) 
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10. Bližší popis merateľných ukazovateľov  

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov  

Názov merateľného 

ukazovateľa6 

P0XXX – Počet podporených centier na zlepšovanie 

environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v 

oblasti životného prostredia“ 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
ITMS 2014+ 

 

Hlavným cieľom národného projektu je vybudovanie moderného strediska environmentrálnej 

výchovy „Envirocentrum Dropie“, ktoré bude slúžiť na zlepšovanie environmentálneho 

povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia. Dosiahnutie tohto cieľa 

bude zabezpečené prostredníctvom naplnenia merateľného ukazovateľa „Počet podporených 

centier na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti 

životného prostredia“, ktorý bude dosiahnutý ku dňu realizácie hlavných aktivít projektu. 

Zrealizovanie daného národného projektu prispeje k napĺňaniu merateľných ukazovateľov 

                                                 
6 V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ. 

Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) 

Cieľ národného 

projektu 
Ukazovateľ 

Indikatív

na 

cieľová 

hodnota 

Aktivita projektu 

Vybudovanie 

Envirocentra 

Dropie, ktoré bude 

slúžiť na 

zlepšovanie 

environmentálneho 

povedomia a 

informovanosti 

verejnosti v oblasti 

životného prostredia 

D0128 -  Počet 

nástrojov 

zabezpečujúcic

h prístupnosť 

pre osoby so 

zdravotným 

postihnutím 

1 

Prierezová aktivita „Envirocentrum Dropie“ v 

rámci  hlavných aktivít OP KŽP:  

• Informačné aktivity v oblasti odpadov  

• Informačné aktivity v oblasti vôd a 

vodného hospodárstva  

• Informačné aktivity v oblasti ochrany 

prírody a krajiny  

• Informačné aktivity v oblasti ochrany 

ovzdušia a IPKZ  

• Informačné aktivity v oblasti 

environmentálnych záťaží  

• Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy 

Vybudovanie 

Envirocentra 

Dropie, ktoré bude 

slúžiť na 

zlepšovanie 

environmentálneho 

povedomia a 

informovanosti 

verejnosti v oblasti 

životného prostredia 

D0260 -  

Miera 

zabezpečenia 

bezbariérového 

prístupu osôb 

so zdravotným 

postihnutím k 

výsledkom 

projektu 

100 % 

Prierezová aktivita „Envirocentrum Dropie“ v 

rámci  hlavných aktivít OP KŽP:  

• Informačné aktivity v oblasti odpadov  

• Informačné aktivity v oblasti vôd a 

vodného hospodárstva  

• Informačné aktivity v oblasti ochrany 

prírody a krajiny  

• Informačné aktivity v oblasti ochrany 

ovzdušia a IPKZ  

• Informačné aktivity v oblasti 

environmentálnych záťaží  

• Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy 
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v rámci národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v 

oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, a to: „Počet zrealizovaných 

informačných aktivít“ a „Počet osôb zapojených do informačných aktivít“. 

 

 

11. Očakávané dopady 

 

Uvedený projekt nie je financovaný z ESF, takže nerelevantné. 

    

12. Aktivity 

a) Detailnejší popis aktivít 

Uvedený projekt zahŕňa prierezovú aktivitu „Envirocentrum Dropie“, ktorá bude slúžiť na 

zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného 

prostredia. Envirocentrum bude poskytovať priestor pre oblasť neformálneho vzdelávania v 

oblasti environmentálnej výchovy (konferencie, školenia, semináre a iné aktivity zamerané na 

informovanie) pre širokú verejnosť, predovšetkým pre deti základných škôl. Jej návrh a 

vybavenie, ako aj obsahová stránka, bude zameraná na predstavenie väzieb na lokálnej, 

štátnej a celosvetovej úrovni v oblasti ochrany životného prostredia, predstavenie 

klimatických zmien a ich dopadov, princípov trvalo udržateľného rozvoja, fungovanie 

ekosystémov, jednotlivých živlov a podobne. Priestor bude spĺňať viaceré požiadavky z 

pohľadu priestorovej, konštrukčnej a funkčnej stránky, tak aby v ňom boli vhodne 

zapracované interaktívne prvky spolu s prvkami technickými a úžitkovými. Súčasťou 

„Envirocentra Dropie“ bude budova, ktorá bude návštevníkom areálu poskytovať ubytovanie, 

stravovacie možnosti a priestory pre vzdelávanie (enviroučebňa). Ubytovanie a stravovanie 

budú deťom poskytované za podmienok, aby boli dodržané pravidlá štátnej pomoci a budú 

dotované z vlastných zdrojov. 

Enviroučebňa bude slúžiť ako multifunkčné miesto a preto aj jej interiérové prvky budú 

disponovať veľkou mierou variability. Základným účelom využitia priestoru je účel 

prednáškovej miestnosti. Základným bodom priestoru by malo byť priestorové variabilné 

sedenie (napr. kino sedenie) pre max. 50 osôb, po úprave sedenie vo forme lavíc a stolov pre 

tvorivé dielne a individuálne/skupinové aktivity pre max. 30 osôb. Pódium alebo pódiový 

systém oddeľujúci jednotlivé časti učebne, variabilný a riešený aj ako odkladací priestor. K 

vybaveniu Enviroučebne bude patriť aj náučný chodník, exteriérové kryté sedenie, prvky pre 

názorné ukážky fungovania ekosystémových väzieb.  

K dosiahnutiu najefektívnejšieho zriadenia a následného využitia Envirocentra je nevyhnutné 

výstavba novej budovy envirocentra, ktorá bude vyhovovať súčasným požiadavkám 

a technickým normám. 

Na uvedený národný projekt nadviaže aj projekt financovaný v rámci Nórskych fondov 

„Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie“, v rámci 

ktorého sa budú financovať exteriérové opatrenia (zelená stena, zelená strecha, zásobníky na 

dažďovú vodu, dažďové záhrady, výsadba stromov, zeleň, fotovoltaické nabíjacie stanice 

a pod.) a interiérové opatrenia (fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, využitie tradičných 

materiálov, inteligentné meracie systémy, rekuperácia) týkajúce sa environmentálnej 

výchovy. 
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Uvedená prierezová aktivita bude realizovaná v rámci nasledujúcich hlavných aktivít OP 

KŽP: 

 Informačné aktivity v oblasti odpadov – špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

 Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva – špecifický cieľ 1.2.3 

Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého 

stavu podzemných a povrchových vôd 

 Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny - 1.3.1 Zlepšenie stavu 

ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 

2000 

 Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ – 1.4.1 Zníženie 

znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 

 Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží – 1.4.2 Zabezpečenie 

sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených 

priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) 

 Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy – 2.1.1 Zníženie rizika povodní a 

negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

  

 

b) Rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu 

realizované  a ich prepojenie so špecifickými cieľmi. 

 

 

 

13. Rozpočet  

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich 

výstižné zdôvodnenie 

Názov aktivity Cieľ, ktorý má byť 

aktivitou dosiahnutý 

(podľa sekcie 

Očakávaný stav) 

Spôsob 

realizácie 

(žiadateľ 

a/alebo 

partner) 

Predpokladaný 

počet 

mesiacov 

realizácie 

aktivity 

Prierezová aktivita „Enviroučebňa“ v 

rámci  hlavných aktivít OP KŽP:  

• Informačné aktivity v oblasti 

odpadov  

• Informačné aktivity v oblasti 

vôd a vodného hospodárstva  

• Informačné aktivity v oblasti 

ochrany prírody a krajiny  

• Informačné aktivity v oblasti 

ochrany ovzdušia a IPKZ  

• Informačné aktivity v oblasti 

environmentálnych záťaží  

• Informačné aktivity v oblasti 

zmeny klímy 

Informovať 

verejnosti v oblasti 

ochrany životného 

prostredia s dôrazom 

na oblasť odpadov, 

vôd a vodného 

hospodárstva, 

ochrany prírody 

a krajiny, ochrany 

ovzdušia 

a environmentálnych 

záťaží 

Žiadateľ 24 
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Predpokladané 

finančné 

prostriedky na 

hlavné aktivity 

Celková suma  

 

Uveďte plánované vecné vymedzenie 

Prierezová aktivita    

skupina výdavkov 

021 Stavby 
2 000 000,00 

prípravná a projektová dokumentácia, stavebný 

dozor, stavebné práce (zariadenie staveniska, 

výdavky na výstavbu, rekonštrukciu 

a modernizáciu stavieb) 

skupina výdavkov 

022 Samostatné 

hnuteľné veci 

a súbory hnuteľných 

vecí 

521 148,00 

 

materiálno-technické vybavenie enviroučebne 

vrátane náučného chodníka 

Hlavné aktivity 

SPOLU 
2 521 148,00 

 

Predpokladané 

finančné prostriedky 

na podporné aktivity  

 

 

skupina výdavkov 

521 Mzdové 

výdavky 

  62 028,00 

1 projektový manažér 

skupina výdavkov 

518 Ostatné služby  
1 420,00 

stála tabuľa a veľkoplošný pútač 

Podporné aktivity 

SPOLU 
63 448,00 

 

CELKOM 2 584 596,00  

 

Výška jednotlivých skupín oprávnených výdavkov bola určená na základe predbežného 

rozpočtu stavby a na základe skúseností s prípravou národného projektu SAŽP zameraného na 

zlepšovanie informovanosti a poskytovania poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na Slovensku. 

Jednotlivé položky podrobného rozpočtu národného projektu sa stanovujú v súlade  

so zadefinovanými postupmi v rámci Príručky pre žiadateľa a v rámci Príručky 

k oprávnenosti výdavkov.  

Dodržanie zásady hospodárnosti a efektívnosti výdavkov pripravovaného NP je zo strany 

RO pre OP KŽP zabezpečované na základe usmerňovania žiadateľa v procese prípravy 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj prostredníctvom nastavených pravidiel 

oprávnenosti výdavkov národných projektov (definovaných v Príručke k oprávnenosti 

výdavkov pre národné projekty OP KŽP zverejnenej na webovom sídle OP KŽP).  

Po predložení NP bude oprávnenosť výdavkov overená v procese odborného hodnotenia NP 

v súlade s platnými hodnotiacimi kritériami. 

S cieľom predísť schváleniu projektov s nadhodnotenými výdavkami stanovuje RO pre OP 

KŽP osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, týkajúce sa hospodárnosti a efektívnosti 

výdavkov. Vychádzajúc zo schválených kritérií pre výber projektov OP KŽP, musia 

navrhnuté výdavky projektu spĺňať podmienku hospodárnosti a efektívnosti a musia 

zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a čase. Uvedené sa overuje prostredníctvom 

stanovených benchmarkov (mernej investičnej náročnosti projektu), finančných limitov, 
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prieskumu trhu, príp. zrealizovaného verejného obstarávania alebo ďalších nástrojov na 

overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (ako napr. znalecký posudok). 

SAŽP je ako subjekt verejnej správy (štátna príspevková organizácia) v zmysle národnej 

legislatívy povinná vykonávať aj vlastnú finančnú kontrolu, t. j. je povinná dodržiavať 

všeobecne záväzne právne predpisy (zákon č. 357 o finančnej kontrole a audite), overovať 

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť finančných operácií v ich priebehu a až do ich 

konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných 

operácií. Zároveň SAŽP ako subjekt verejnej správy podlieha ďalším kontrolným režimom, 

kde relevantnými kontrolnými orgánmi je overované hospodárenie organizácie ako celku, 

preto riziko nadhodnotenia výdavkov v rámci implementácie NP je minimálne. 

Priame náklady projektu predstavujú sumu 2 521 148,00 €. Predpokladaná cena stavby bola 

určená na základe predbežného rozpočtu stavby. Výdavky na materiálno-technické vybavenie 

učebne vrátane realizácie náučného chodníka boli stanovené na základe vykonaného 

prieskumu trhu. Mzdy boli vypočítané podľa priemerných tabuľkových platov SAŽP za 

obdobie trvania projektu. Výdavky na dočasný pútač a stálu tabuľu boli vyčíslené na základe 

stanovených finančných limitov určených v aktuálnej verzii Príručky k oprávnenosti 

výdavkov. Nepriame náklady projektu predstavujú 63 448,00 €, čo je 2,45 % celkových 

oprávnených výdavkov projektu.  

Dodržanie princípu hodnoty za peniaze bude v rámci NP zabezpečené najmä prostredníctvom 

zrealizovaného prieskumu trhu, resp. verejného obstarávania v súlade so zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

na výdavky tvoriace hlavnú aktivitu projektu a prostredníctvom stanovených finančných 

limitov, resp. jednotkových cien pre jednotlivé typy výdavkov v podporných aktivitách. 

Uvedenými postupmi bude zabezpečené, že výsledky stanovené v projekte budú dosiahnuté 

hospodárnym spôsobom, tzn. že dôjde k dodržaniu princípu hodnoty za peniaze. Naplnenie 

predmetného kritéria bude overené v rámci odborného hodnotenia po predložení žiadosti. 

 

14. Dodržanie zásady doplnkovosti (t. j. projektom sa nenahrádzajú verejné alebo 

ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 

všeobecného nariadenia). 

 

SAŽP zabezpečuje environmentálnu výchovu, vzdelávanie, osvetu a informačné aktivity  v 

oblasti životného prostredia z vlastného rozpočtu na základe kontraktu so svojim 

zriaďovateľom (MŽP SR) v súlade s Plánom hlavných úloh a z projektovej činnosti na 

národnej úrovni (napr. Environmentálny fond). Projekt je prierezovo zameraný na informačné 

aktivity v rámci špecifických cieľov 1.1.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 a 2.1.1 a ako taký je 

doplnkový k aktivitám realizovaným SAŽP na základe Plánu hlavných úloh a kontraktu 

s MŽP SR. 

 

 

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, 

aký typ?  

nie 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Strana 15 

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov 

Existuje relevantná štúdia 

uskutočniteľnosti7 ? (áno/nie) 
nie 

Ak je štúdia uskutočniteľnosti 

dostupná na internete, uveďte jej 

názov a internetovú adresu, kde je 

štúdia zverejnená 

Štúdia uskutočniteľnosti je povinná pre investície s odhadovanou 

hodnotou nad 10 miliónov eur v oblasti informatizácie a nad 40 mil. 

eur v ostatných projektoch (bez DPH), v zmysle uznesenia č. 

461/2016 z 5. októbra 2016 

V prípade, že štúdia 

uskutočniteľnosti nie je dostupná na 

internete, uveďte webové sídlo a 

termín, v ktorom predpokladáte jej 

zverejnenie (mesiac/rok) 

Štúdia uskutočniteľnosti je povinná pre investície s odhadovanou 

hodnotou nad 10 miliónov eur v oblasti informatizácie a nad 40 mil. 

eur v ostatných projektoch (bez DPH), v zmysle uznesenia č. 

461/2016 z 5. októbra 2016 

 

                                                 
7  Pozri aj  Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných 

investičných projektov v SR (dostupné na: 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 ) 

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598

