
Národné projekty implementované 
SAŽP v rámci OPKŽP (2014 – 2020)

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

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

www.op.kzp.sk www.minzp.sk www.sazp.sk



Názov národného projektu Alokácia/€ Implementácia

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti 
zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku 23 990 501,67 v realizácii

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach 
Slovenska - Zelené obce Slovenska 6 990 351,44 v realizácii

Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a 
možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov 
sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA

2 491 969, 14 v realizácii

Projekt sú financované z Kohézneho fondu v rámci OP KŽP (2014 – 2020).



Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 
poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na Slovensku 



podanie ŽoNFP: 26/01/2018

rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 12/10/2018

alokovaná čiastka (€) 23 990 501,67

čerpanie k 06/2019 (€) 701 844,57

termín realizácie: 06/2016 – 12/2022

stav realizácia: projekt je v realizácii, podaných 12 žiadostí 
o platbu

miesto realizácie: celé SR

merateľný ukazovateľ plánovaný stav/skutočný stav 

počet zrealizovaných informačných 
aktivít

1035/63

počet osôb zapojených do informačných 
aktivít

5 955 513/124 559

počet subjektov zapojených do 
informačných aktivít

11 430/1 151

„NP3“



Hlavný cieľ projektu je zlepšovanie kvality životného
prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu
cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v
oblasti životného prostredia.

HAP1 - Informačné aktivity v oblasti odpadov
HAP2 - Informačné aktivity v oblasti vôd a vodného hospodárstva
HAP3 - Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny
HAP4 - Informačné aktivity v oblasti ochrany ovzdušia a IPKZ
HAP5 - Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží
HAP6 - Informačné aktivity v oblasti zmeny klímy



Národní projekt sa orientuje na občanov SR.

Hlavnou cieľovou skupinou sú vo všeobecnosti obyvatelia SR, členení na
odbornú a laickú verejnosť. Odbornú verejnosť predstavuje verejná a štátna
správa, samospráva, akademická obec, profesijné organizácie neziskového
charakteru. Laickú verejnosť predstavujú deti a mládež, žiaci a študenti,
verejnosť vo všeobecnosti.

Cieľová skupina



Národný projekt umožní realizovať (1)

Environmentálne súťaže a hry

Osvetové festivaly o životnom prostredí

Odborno – náučné výstavy

Študijné cesty, exkurzie a kurzy

Reklamné spoty, tematické klipy, infografiky, streamy a filmy

Informačné a metodické dni pre širokú verejnosť, štátnu správu a 
mimovládny sektor

Odborné konferencie, webináre, semináre, workshopy

Informačné kampane pre komunikovanie dôležitých tém životného 
prostredia



Informačný portál novej generácie, špecializované web stránky a 
mobilné aplikácie

Plagáty, postery a letáky

Enviroučebňu

Národnú výstavu ENVIROEXPO so sprievodnými podujatiami

Tvorivé dielne, letné tábory, detské univerzity

Špeciálne osvetové materiály (metodické listy, skladačky, pexesá...)

Špecializované správy, publikácie, metodické príručky, zborníky 

Národný projekt umožní realizovať (2)



budú nadväzovať na aktivity prieskumu, sanácie a monitorovania EZ v

mestskom prostredí a v opustených priemyselných lokalitách vrátane oblastí,

ktoré prechádzajú zmenou. Cieľom aktivít je zvýšenie povedomia rozličných

skupín širokej verejnosti o problematike EZ počas ich životného cyklu. Aktivity

sa realizujú rôznymi formami a obsah je šitý na mieru jednotlivým cieľovým

skupinám. Typmi informačných aktivít sú:

HAP 5 – Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží



HAP 5 – Informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží

aktívna účasť na konferenciách, seminároch či iných informačných podujatiach 
organizovaných inými subjektmi

webové aplikácie – mobilná aplikácia školského programu, terminologický slovník v 
oblasti znečistených území

periodické a neperiodické odborné a náučné publikácie a tlačoviny, 

školské programy (ENVIRÓZA, www.enviroza.sk) vrátane metodických dní, exkurzií a 
festivalu ŠIŠKA pre pedagógov a pracovníkov environmentálnej výchovy

konferencie, semináre, webináre, terénne kurzy či exkurzie a workshopy

konzultácie a priame poradenstvo v rámci národnej environmentálnej služby



http://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/sumarny-kalendar/



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



podanie ŽoNFP: 05/01/2018

rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 14/03/2018

alokovaná čiastka (€) 6 990 351,44

čerpanie k 06/2019 (€) 136 215,15    (ŽoP 200 000,- je prerušená 
finančná kontrola)

termín realizácie: 06/2016 – 12/2022

stav realizácia: projekt je v realizácii, podaných 9 žiadostí o 
platbu, vysadených 19 obcí /56 
zazmluvnených

miesto realizácie: celá SR

merateľný ukazovateľ plánovaný stav/skutočný stav

počet realizovaných prvkov zelenej 
infraštruktúry

390/19

„NP4“



Hlavný cieľ projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo
chránených území. Zachovanie prírodných a poloprírodných oblastí
prostredníctvom cielenej výsadby drevín, zelenej infraštruktúry na miestnej
úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami.

HAP – zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb

Cieľ „NP4“



https://www.zeleneobce.sk/



Informačný program o nepriaznivých 
dôsledkoch zmeny 

klímy a možnostiach proaktívnej 
adaptácie - Akčný plán na  

riešenie dôsledkov sucha a nedostatku 
vody H2ODNOTA JE VODA



podanie ŽoNFP: 06/11/2018

rozhodnutie o schválení ŽoNFP: 15/11/2018

alokovaná čiastka (€) 2 491 969,14

čerpanie k 06/2019 (€) 762 728,27

termín realizácie: 06/2018 – 05/2021

stav realizácia: projekt je v realizácii, podané 2 žiadostí o 
platbu

merateľný ukazovateľ plánovaný stav/skutočný stav

počet zrealizovaných informačných 
aktivít

29/7

„NP6“



Národný projekt predostiera problematiku sucha a nedostatku vody, ktorá je
obsiahnutá v Akčnom pláne H2O ako riešenie dôsledkov sucha a nedostatku
vody H2ODNOTA JE VODA.

Hlavné aktivity projektu sú realizované prostredníctvom mixu mediálnych a
komunikačných aktivít/nástrojov, tak aby bol zabezpečený čo najefektívnejší
zásah cieľovej skupiny.

Mediálne kampane v ,,mainstreamových‘‘médiách a interaktívne spôsoby
komunikácie hlavne na sociálnych sieťach a v digitálnom prostredí.

Cieľ „NP6“



HAP – „NP6“

Iné netradičné formy komunikácie

Kampane na sociálnych sieťach

Online články

Rádio spoty

TV spoty



https://www.protisuchu.sk/



www.sazp.sk

www.facebook.com/SAZPBB

www.twitter.com/SvkEnviroAgency

www.instagram.com/slovakenvironmentagency

Ďakujem za pozornosť.

vladimir.maly@sazp.sk


