Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2019

18 - Ministerstvo životného prostredia SR
Hlavný monitorovateľ: Ing. Jana Roskošová
( v eurách )

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
Zdroje financovania

Schvál.rozp. 2019

Spolu
Štátny rozpočet
-> prostriedky kapitoly
-> prostriedky EÚ
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR
- Rozpočet kapitoly
- Rozpočtové prostriedky kapitoly
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)
- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR
- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020
- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe
- Zdroje z predchádzajúcich rokov
- Zo štátneho rozpočtu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

540 617 207

484 114 998

484 111 124

540 610 207

484 099 706

484 095 833

85 734 305

113 053 275

113 049 402

408 871 489

332 778 553

332 778 553

46 004 413

38 267 878

38 267 878

540 610 207

367 797 882

367 794 262

85 734 305

99 795 053

99 791 434

408 871 489

245 659 327

245 659 327

408 871 489

245 659 327

245 659 327

46 004 413

22 343 502

22 343 502

44 504 413

22 343 502

22 343 502

1 500 000

0

0

0

116 301 824

116 301 570
13 257 969

0

13 258 223

- Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)

0

150 213

150 213

- Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)

0

13 108 010

13 107 756

0

87 119 226

87 119 226

0

87 119 226

87 119 226

0

15 924 376

15 924 376

- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020

0

12 779 437

12 779 437

- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe

0

3 144 938

3 144 938

7 000

15 292

15 292

7 000

15 292

15 292

7 000

15 292

15 292

- Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z.
- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020
- Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR

Iné zdroje
- Prostriedky podľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
- Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia

( v eurách )

Výdavky kapitoly na programy
Por.
č.

Kód
programu

Názov programu

Schvál.rozp. 2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

Výdavky spolu za kapitolu

540 617 207

484 114 998

484 111 124

A

075

Starostlivosť o životné prostredie

497 057 007

428 780 944

428 780 944

a)

07501

- Ochrana a racionálne využívanie vôd

29 294 369

50 539 768

50 539 768

1.

0750101

- Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd

2.

0750103

- Ochrana pred povodňami

3.

0750109

b)

07502

1.
c)

2 699 776

3 375 188

3 375 188

22 946 948

40 817 278

40 817 278

- Výskum a vývoj

3 647 645

6 347 302

6 347 302

- Ochrana ovzdušia

8 695 664

3 981 109

3 981 109

0750201

- Kvalita ovzdušia

8 695 664

3 981 109

3 981 109

07504

- Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia

5 550 790

7 684 934

7 684 934

1.

0750401

- Geologické práce

4 844 944

6 471 687

6 471 687

2.

0750403

- Ostatná činnosť

705 846

1 213 246

1 213 246

d)

07505

- Ochrana prírody a krajiny

11 921 783

17 922 499

17 922 499

1.

0750501

- Druhová a územná ochrana

10 421 783

14 777 561

14 777 561

2.

0750509

- LIFE+

0

1 565 950

1 565 950

3.

075050C

- LIFE (2014 - 2020)

1 500 000

1 578 989

1 578 989

e)

07508

348 652 633

348 652 633

0750801

256 404 973

220 363 707

220 363 707

2.

0750802

19 677 811

11 898 136

11 898 136

3.

0750803

0

7 197 281

7 197 281

4.

0750804

- Operačný program Kvalita životného prostredia
- PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
- PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
- PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy
- PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

441 594 401

1.

165 511 617

109 193 510

109 193 510

B

076

Tvorba a implementácia politík

40 452 791

50 691 281

50 687 495

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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( v eurách )

Výdavky kapitoly na programy
Por.
č.

Kód
programu

Názov programu

a)

07601

- Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov

b)

07602

- Inšpekčná činnosť

c)

07603

1.
d)

Schvál.rozp. 2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

19 380 516

20 559 982

6 039 238

6 909 074

20 557 849
6 907 421

- Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít

11 781 501

18 436 969

18 436 969

076030D

- PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)

11 781 501

18 436 969

18 436 969

07604

- Integrovaná starostlivosť o životné prostredie

3 251 536

4 785 255

4 785 255

165 000

165 000

164 914

2 942 409

4 477 773

4 477 772
2 322 881

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
C

06H06

Hospodárska mobilizácia MŽP SR
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

D

0EK0E

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného
Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

1.

0EK0E01

- Systémy vnútornej správy

747 509

2 322 881

2.

0EK0E02

- Špecializované systémy

210 400

146 578

146 578

3.

0EK0E03

- Podporná infraštruktúra

1 384 500

1 400 010

1 400 009

4.

0EK0E04

- Register priestorových informácií

600 000

608 304

608 304

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

075 - Starostlivosť o životné prostredie
Zámer:
Znížiť zaťaženie životného prostredia, chrániť prírodné dedičstvo, ekologickú stabilitu a krajinnú diverzitu.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
11B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
13B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
1AB1 - Kohézny fond
1AB2 - Kohézny fond
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
3AB1 - Kohézny fond
3AB2 - Kohézny fond
Spolu

Schválený rozp.
2019
53 962 606
1 500 000
0
0
149 294 859
16 216 758
0
249 798 826
26 283 958
0
0
0
0
0
497 057 007

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

67 185 283

67 185 283

9 798 089
3 144 938
38 090 804
1 912 110

9 798 089
3 144 938
38 090 804
1 912 110

199 912 906
18 846 539
66 988 419
8 989 398
410 060
11 823 964
1 678 434
428 780 944

199 912 906
18 846 539
66 988 419
8 989 398
410 060
11 823 964
1 678 434
428 780 944

Cieľ 2:
Zabezpečenie ochrany pred povodňami - zvýšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
K dosiahnutiu cieľa v roku 2019 prispeli projekty financované zo zdrojov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Životné prostredie.
V monitorovanom období boli realizované stavby:
- Vodná stavba Brezová pod Bradlom – rekonštrukcia
- Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454 – 30,025
- Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293 - 2,403.
V monitorovanom období boli zo zdrojov štátneho rozpočtu realizované stavby:
Veľký Cetín-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 42,630- 44,570
Malý Cetín-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 44,330- 46,320
Čechynce-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 46,510- 48,456
Veľký Cetín-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 42,330- 44,330
Malý Cetín-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 44,570- 46,510
Čechynce-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 46,320- 48,320
Ich realizáciou sa zväčšila plocha územia chráneného pred povodňami o 29,773 km2 a tak sa zvýšil podiel územia chráneného pred povodňami o 0,009 % na celkový
podiel 13,919 % na plochu 95,643 km2.
Definované ciele vyplývajú z monitorovania výsledkov a dopadov jednotlivých projektov.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Realizáciou jednotlivých stavieb bola zvýšená ochrana regionálneho územia pred účinkami povodne a zvýšená ochrana priľahlého územia proti prietoku Q100 +
bezpečnosť.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Plnenie ochrany priľahlého územia pred povodňami vychádza z projektového riešenia jednotlivých stavieb, pričom tieto sú výsledkom projektovania a realizácie vlastnými
kapacitami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.. Efektívnosť a hospodárnosť sú zabezpečené využitím vlastných kapacít.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Účinnosť opatrení je sledovaná v priebežnom monitorovaní projektov a priamom prepojení financovania celkových a stavebných nákladov z verejných zdrojov.
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Stanovené ciele sú dosiahnuté naplnením deklarovaného a projektantom overeného technického riešenia protipovodňovej ochrany v jednotlivých opatreniach.
Dosah/vplyv:
Dosah opatrení ochrany pred povodňami je v zmysle národných koncepcií v rámci trvalo udržateľného rozvoja v regiónoch a ochrany obyvateľstva a majetku a tým
udržanie resp. podporu demografického rozdelenia v regiónoch Slovenska s primeranou podporou majetku a objektov spojenú s tvorbou pracovných miest.
Udržateľnosť:
Správca toku a s ním spojených vodných stavieb v rámci opatrení ochrany pred povodňami je povinný v rámci starostlivosti o zverený majetok jeho primeranú údržbu a
prevádzku zariadení tak aby plnili stanovený cieľ, pričom potrebu opráv zohľadňuje vo svojom rozpočte ako podiel obstarávacej hodnoty majetku.
Zdroj získavania údajov:
SVP, š. p.
Typ:
MJ:

Výstupu

C - podiel územia chrán. pred povodňami z plochy územia ohrozov. povodňami

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

12,6

12,7

12,8

12,9

Skutočnosť

13,70

13,89

13,91

13,919

R+2
2021

12,9

R+3
2022

12,9

R+4
2023

R+5
2024

13

Cieľ 3:
Vyčerpať všetky disponibilné prostriedky EÚ a ŠR
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Finančné prostriedky sa využili na implementáciu zazmluvnených projektov v rámci OP KŽP.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele v rámci operačného programu sa naplnili v súlade s prioritami vlády SR (dosiahnutie 100 % úrovne kontrahovania a maximalizovania čerpania.)
Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z fondov EÚ.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené cieľové hodnoty v oblasti maximalizovania čerpania sa naplnili.
Dosah/vplyv:
Napĺňanie cieľa pozitívne prispieva k rozvoju environmentálnej infraštruktúry SR a zlepšeniu stavu životného prostredia.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Ďalšie opatrenia sa nenavrhujú.
Zdroj získavania údajov:
ITMS2014+, monitorovacie správy
Typ:
MJ:

Výsledku

C - čerpanie schválených projektov z KF a ŠR

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

100

100

100

Skutočnosť

100

100

100

Typ:
MJ:

Výsledku

100

R+3
2022
100

R+4
2023

R+5
2024

R+4
2023

R+5
2024

100

D - čerpanie schválených projektov z EFDF a ŠR

%

Rok

R+2
2021

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

100

100

100

Skutočnosť

100

100

100

R+2
2021
100

R+3
2022
100

100

Cieľ 6:
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkových organizácii v pôsobnosti kapitoly
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané v zmysle plánov hlavných úloh na rok 2019 schválených pre jednotlivé príspevkové organizácie. Ide o príspevkové organizácie Slovenský
hydrometeorologický ústav, Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenské banské múzeum, Štátny geologický ústav
Dionýza Štúra, Výskumný ústav vodného hospodárstva a Národná zoologická záhrada Bojnice. Podrobné členenie výdavkov týchto príspevkových organizácií je
predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2019.
Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2019 ako aj na základe rozpočtových opatrení MF SR boli jednotlivým príspevkovým organizáciám pridelené finančné
prostriedky v takej miere, aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z ich Plánov hlavných úloh na rok 2019.
Udržateľnosť:
V ďalšom období je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť výdavkom jednotlivých príspevkových organizácií s dôrazom na efektívnosť, účinnosť, hospodárnosť a
účelnosť.
Zdroj získavania údajov:
RIS, podklady od jednotlivých PO, Výkazy FIN 1-12, on-line
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Typ:
MJ:

Výsledku

A - financovanie činnosti PO

log

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Stanislav Kulla, Ing. Juraj Šiatkovský, Ing. Jana Roskošová

Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc., Ing. Vladimír Novák, Ing. Jana Kauzalová

07501 - Ochrana a racionálne využívanie vôd
Zámer:
Vytvárať podmienky na zvyšovanie zásobovanosti obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov v SR, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, zvyšovanie
ochrany a kvality podzemných a povrchových vôd, budovanie nových vodných zdrojov pitnej vody v oblastiach ich nedostatku a zvýšiť ochranu životov a majetku občanov
riešením protipovodňovej ochrany územia.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Schválený rozp.
2019
29 294 369
0
29 294 369

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
41 641 679
8 898 089
50 539 768

Skutočnosť do
31.12.2019
41 641 679
8 898 089
50 539 768

Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Prostredníctvom spolufinancovania stavieb infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou verejnými vodovodmi a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd verejnými
kanalizáciami z európskych prostriedkov v rámci Kohézneho fondu, OP ŽP a OP KŽP spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sa postupne zvyšuje zásobovanosť pitnou
vodou pre obyvateľov a ostatných odoberateľov vody a odkanalizovanie odpadových vôd od producentov odpadových vôd v súlade s požiadavkami smerníc EÚ.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Vytvorením podmienok pre spolufinancovanie stavieb predmetnej technickej infraštruktúry boli zrealizované stavby spolufinancované OP ŽP a ich postupným uvádzaním do
trvalej prevádzky v roku 2016 a 2017 sa napĺňajú ciele stanovené Vodným plánom Slovenska a postupné napĺňanie záväzkov SR voči EÚ v oblasti čistenia komunálnych
odpadových vôd stanovenými v Zmluve o pristúpení SR k EÚ (pre smernicu Rady 91/271/EHS). V rokoch 2007 - 2013 bolo zazmluvnených a realizovaných 191 projektov z
oblasti najmä verejných kanalizácií z OP ŽP, u ktorých sa po postupnom pripojení odberateľov a producentov na vybudované siete výrazne naplnia očakávané ukazovatele.
V rámci prebiehajúceho OP KŽP 2014 – 2020 bolo schválených 41 projektov v rámci výzvy zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody v celkovej sume 398,58 mil. € z KF a 1
projekt v rámci písomného vyzvania na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP na II. fázu veľkého (fázovaného) projektu - schválený a zazmluvnený v celkovej výške cca 47
mil. € z KF. Z celkového počtu 42 schválených a zazmluvnených projektov bolo k 31. 12. 2019: 6 projektov mimoriadne ukončených - neprispeli k cieľom OP za 51,4 mil. €
(EU zdroj); 10 projektov bolo už riadne ukončených 74,2 mil. € (EU zdroj); 26 projektov je v realizácii cca 310,2 mil. € (EU zdroj).
Efektívnosť a hospodárnosť:
Všetky realizované a zrealizované inžinierske stavby sú navrhnuté a ich samotná realizácia prebiehala v zmysle zásad najvýhodnejšieho technického, ekonomického a
environmentálneho riešenia. Technická a ekonomická efektívnosť je posudzovaná u všetkých verejných stavieb v rámci prípravy – zámerov a navyše stavby s investičným
nákladom nad 6,638 mil. EUR sú posudzované štátnou expertízou podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Environmentálne
posúdenie sa vykonáva pre každý zámer v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V rámci OP ŽP na roky 2007-2013 v r. 2015 bolo ukončených 98 stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktoré postupne boli v roku 2016 a 2017 uvádzané do
skúšobnej a následne trvalej prevádzky. Prínos z týchto projektov sa naplno prejaví do piatich rokov od uvedenia stavby do trvalej prevádzky. V rámci OP KŽP bolo
zazmluvnených 36 projektov (v realizácii 26 projektov), z toho je 10 riadne ukončených – zrealizovaných a ešte 6 projektov bolo mimoriadne ukončených (z dôvodu, že
neprispeli k cieľom OP KŽP) v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd.
Dosah/vplyv:
Vybudovaním stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa zabezpečila bezpečná dodávka pitnej vody odoberateľom a zníženie nepriaznivého vplyvu vypúšťania
nečistených odpadových vôd, resp. nedostatočne čistených, vybudovaním a dobudovaním stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, čím sa zabezpečila vyššia ochrana vôd
a vodných ekosystémov.
Udržateľnosť:
Boli vytvorené podmienky na zvyšovanie zásobovanosti obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov v SR a tiež aj na odkanalizovanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd verejnou kanalizáciou postupne dokončenými stavbami v roku 2015 až 2018 z verejných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu. U schválených projektov z
OP KŽP prebieha realizácia stavieb verejných kanalizácií.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Lýdia Bekerová v spolupráci so SEPP
Monitorovanie schválil:

Ing. Vladimír Novák

0750101 - Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený rozp.
2019
2 699 776
2 699 776

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
3 375 188
3 375 188

Skutočnosť do
31.12.2019
3 375 188
3 375 188

Cieľ 1:
Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z procesu implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda v pôsobnosti SHMÚ.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Úlohy vyplývajúce z procesu implementácie Rámcovej smernice o vode a súvisiacich smerníc stanovené kontraktom medzi MŽP SR – SHMÚ na rok 2019 boli k
31.12.2019 splnené v súlade so schválenými evidenčnými listami a jednotlivými špecifikáciami prác.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Úlohy SHMÚ v sektore voda tvoria kľúčovú prioritu v rámci záväzkov SR v oblasti vodnej politiky realizovanej prostredníctvom Smernice 2000/60/ES Európskeho
parlamentu a rady (Rámcová smernica o vode/RSV). Prioritne sú plnené úlohy potrebné pre zachovanie kontinuity najmä režimových a prevádzkových úloh spojených s
monitorovaním a hodnotením množstva a kvality povrchových a podzemných vôd. SHMÚ pokračoval v monitorovaní a hodnotení meteorologického a pôdneho sucha a
svoju vedecko výskumnú činnosťou zameriava na zlepšovanie procesov pre vykonávanie špecifických hydrologických úloh.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť pridelených finančných prostriedkov je zabezpečovaná kontrolnou činnosťou gestormi zriaďovateľa, maticou riadenia SHMÚ a dynamickým a
flexibilným prístupom riadiacich orgánov SHMÚ.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch. Výstupy jednotlivých úloh tvoria ucelené celky realizácie vodnej politiky SR v rámci 2. plánovacieho cyklu
RSV 2016-2021) a v príprave 3. plánovacieho cyklu RSV (2022-2027). SHMÚ dosahovanými výsledkami pozitívne prezentuje Slovenskú republiku.
Dosah/vplyv:
Riešené úlohy majú národný a medzinárodný charakter. Výstupy riešených úloh sú potrebné pre plnenie procesu implementácie RSV na národnej úrovni ako aj vo
vzťahu k záväzkom SR voči EK.
Udržateľnosť:
Tempo EK ako aj vedecko-technický pokrok v celosvetovom meradle v súčinnosti s extrémnejšími zmenami prírodného prostredia zaznamenanými v posledných rokoch
vyžadujú zvýšené úsilie členských štátov a nutnosť ich okamžitej reakcie, čo vyžaduje výraznejšie posilnenie odborného, technického a finančného zázemia pre SHMÚ
ako kľúčovú rezortnú inštitúciu.
Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V rámci podpory plnohodnotného plnenia PHÚ SHMÚ navrhujeme posilniť personálne kapacity v súlade s postupným nárastom objemu požadovaných prác od
zriaďovateľa na základe prioritných požiadaviek európskej a národnej legislatívy vo vodnom hospodárstve.
Zdroj získavania údajov:
SHMÚ, správy, web sídlo SHMÚ
Typ:
MJ:

Výstupu
logická hodnota

Rok

A - plnenie úloh uložených v Pláne hlavných úloh SHMÚ

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Cieľ 2:
Udržať presnosť hydrologických predpovedí pre Dunaj a Moravu na úrovni 75%.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ stanovený na rok 2019 bol k 31.12.2019 splnený.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
SHMÚ má v rámci hydrologických predpovedí celoslovenské pôsobenie, na hraničných úsekoch s medzinárodným dosahom. Zároveň rieši aj špecializované úlohy
potrebné pre plnenie cieľov EÚ v uvedenej oblasti, ako aj podklady pre bilaterálne zasadania komisií hraničných tokov.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť pridelených finančných prostriedkov v rámci riešených úloh je zabezpečovaná harmonizáciou s legislatívou SR, kontrolnými dňami gestorov
MŽP SR, optimalizovaným prístupom v rámci matice riadenia SHMÚ, dynamickým a flexibilným prístupom jednotlivých etapizácií prác v úlohách, účinnou koordináciou a
komunikáciou s gestormi úloh.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výstupy/výsledky boli dosiahnuté v stanovených termínoch. Výstupy sú podkladmi najmä pre protipovodňovú ochranu (Ústredná povodňová komisia),
optimálne hospodárenie s vodou, zabezpečenie bilaterálnych dohôd Komisií hraničných vôd, pre rokovanie jednotlivých hydrologických pracovných skupín v rámci
Komisií hraničných vôd. Výstupy zároveň tvoria ucelené celky realizácie vodnej politiky SR v rámci 2. plánov manažmentu povodí, ako aj vstupy do 3. plánov
manažmentu povodí.
Dosah/vplyv:
Riešené úlohy majú národný a medzinárodný charakter. Výstupy riešených úloh sú potrebné pre MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy koordinujúci vodnú politiku
SR, ochranu
pred extremalitami a zabezpečovanie medzinárodných záväzkov SR v oblasti vôd.
Udržateľnosť:
Základom pre plnohodnotné plnenie stanoveného cieľa je odborno - technické udržanie a zlepšovanie hydrologických predpovedí ako aj zabezpečenosť potrebného
kvalitného technického vybavenia, od ktorého závisí kvalita poskytovaných údajov.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Navrhujeme podporu personálneho posilnenia ústavu odbornými kapacitami pre komplexné zabezpečenie narastajúcich požiadaviek na udržanie a zlepšovanie kvality
životného prostredia.
Zdroj získavania údajov:
SHMÚ, správy, web sídlo SHMÚ
Typ:
MJ:

Výstupu

B - % vyhovujúcich predpovedí

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

75

75

75

75

Skutočnosť

75

75

75

82,6

R+2
2021
75

R+3
2022
75

R+4
2023

R+5
2024

75

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Monitorovanie vypracoval:

Ing. Peter Košovský

Monitorovanie schválil:

Ing. Vladimír Novák

0750103 - Ochrana pred povodňami
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

22 946 948
0
22 946 948

Skutočnosť do
31.12.2019

31 919 189
8 898 089
40 817 278

31 919 189
8 898 089
40 817 278

Cieľ 4:
Zväčšiť podiel územia SR chráneného pred povodňami.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
K dosiahnutiu cieľa v roku 2019 prispeli projekty financované zo zdrojov štátneho rozpočtu.
V monitorovanom období boli realizované stavby:
Veľký Cetín-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 42,630- 44,570
Malý Cetín-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 44,330- 46,320
Čechynce-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 46,510- 48,456
Veľký Cetín-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 42,330- 44,330
Malý Cetín-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 44,570- 46,510
Čechynce-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 46,320- 48,320
Ich realizáciou sa zväčšila plocha územia chráneného pred povodňami o 19,532 km2 a tak sa zvýšil podiel územia chráneného pred povodňami o 0,006 % na celkový
podiel 13,916 % na plochu 85,402 km2 . Definované ciele vyplývajú z monitorovania výsledkov a dopadov jednotlivých projektov.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Realizáciou jednotlivých stavieb bola zvýšená ochrana regionálneho územia pred účinkami povodne a zvýšená ochrana priľahlého územia proti prietoku Q100 +
bezpečnosť.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Plnenie ochrany priľahlého územia pred povodňami vychádza z projektového riešenia jednotlivých stavieb, pričom tieto sú výsledkom projektovania a realizácie vlastnými
kapacitami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.. Efektívnosť a hospodárnosť sú zabezpečené využitím vlastných kapacít.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Účinnosť opatrení je sledovaná v priebežnom monitorovaní projektov a priamom prepojení financovania celkových a stavebných nákladov z verejných zdrojov.
Stanovené ciele sú dosiahnuté naplnením deklarovaného a projektantom overeného technického riešenia protipovodňovej ochrany v jednotlivých opatreniach.
Dosah/vplyv:
Dosah opatrení ochrany pred povodňami je v zmysle národných koncepcií v rámci trvalo udržateľného rozvoja v regiónoch a ochrany obyvateľstva a majetku a tým
udržanie resp. podporu demografického rozdelenia v regiónoch Slovenska s primeranou podporou majetku a objektov spojenú s tvorbou pracovných miest.
Udržateľnosť:
Správca toku a s ním spojených vodných stavieb v rámci opatrení ochrany pred povodňami je povinný v rámci starostlivosti o zverený majetok jeho primeranú údržbu a
prevádzku zariadení tak, aby plnili stanovený cieľ, pričom potrebu opráv zohľadňuje vo svojom rozpočte ako podiel obstarávacej hodnoty majetku.
Zdroj získavania údajov:
SVP, š. p.
Typ:
MJ:

Výsledku

C - podiel územia chrán. pred povodňami z plochy územia ohrozov. povodňami

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

Plán

12,6

12,7

12,8

12,9

Skutočnosť

13,7

13,89

13,91

13,916

R+1
2020
12,9

R+2
2021
12,9

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

13

Cieľ 5:
Zväčšiť zo zdrojov ŠR veľkosť územia chráneného pred povodňami.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
K dosiahnutiu cieľa v roku 2019 prispeli projekty financované zo zdrojov štátneho rozpočtu.
V monitorovanom období boli realizované stavby:
Veľký Cetín-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 42,630- 44,570
Malý Cetín-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 44,330- 46,320
Čechynce-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 46,510- 48,456
Veľký Cetín-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 42,330- 44,330
Malý Cetín-rieka Nitra, dotesnenie ĽOH v rkm 44,570- 46,510
Čechynce-rieka Nitra, dotesnenie POH v rkm 46,320- 48,320
Ich realizáciou sa zväčšila plocha územia chráneného pred povodňami o 19,532 km2 a tak sa zvýšil podiel územia chráneného pred povodňami o 0,006 % na celkový
podiel 13,916 % na plochu 85,402 km2. Definované ciele vyplývajú z monitorovania výsledkov a dopadov jednotlivých projektov.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Realizáciou jednotlivých stavieb bola zvýšená ochrana regionálneho územia pred účinkami povodne a zvýšená ochrana priľahlého územia proti prietoku Q100 +
bezpečnosť.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Plnenie ochrany priľahlého územia pred povodňami vychádza z projektového riešenia jednotlivých stavieb, pričom tieto sú výsledkom projektovania a realizácie vlastnými
kapacitami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.. Efektívnosť a hospodárnosť sú zabezpečené využitím vlastných kapacít.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Účinnosť opatrení je sledovaná v priebežnom monitorovaní projektov a priamom prepojení financovania celkových a stavebných nákladov z verejných zdrojov.
Stanovené ciele sú dosiahnuté naplnením deklarovaného a projektantom overeného technického riešenia protipovodňovej ochrany v jednotlivých opatreniach.
Dosah/vplyv:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Dosah opatrení ochrany pred povodňami je v zmysle národných koncepcií v rámci trvalo udržateľného rozvoja v regiónoch a ochrany obyvateľstva a majetku a tým
udržanie resp. podporu demografického rozdelenia v regiónoch Slovenska s primeranou podporou majetku a objektov spojenú s tvorbou pracovných miest.
Udržateľnosť:
Správca toku a s ním spojených vodných stavieb v rámci opatrení ochrany pred povodňami je povinný v rámci starostlivosti o zverený majetok jeho primeranú údržbu a
prevádzku zariadení tak aby plnili stanovený cieľ, pričom potrebu opráv zohľadňuje vo svojom rozpočte ako podiel obstarávacej hodnoty majetku.
Zdroj získavania údajov:
SVP, š. p.
Typ:
MJ:

Výsledku

B - zväčšenie plochy územia chráneného pred povodňami

km2

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

49,0

85,0

50

50

Skutočnosť

16,80

52,68

65,87

76,11

R+2
2021
50

R+3
2022
50

R+4
2023

R+5
2024

50

Cieľ 6:
Udržať podiel územia SR chráneného pred povodňami pravidelnou údržbou a obnovou vybudovaných ochranných prostriedkov.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Vybudované ochranné prostriedky sú udržiavané v rámci realizovaných opráv a údržieb.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Pravidelnou údržbou vybudovaných ochranných prostriedkov je zabezpečená zvýšená ochrana regionálneho územia pred účinkami povodne.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečovaná využitím vlastných kapacít SVP, š. p. pri realizácii opráv a údržieb vybudovaných ochranných prostriedkov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Účinnosť opatrení je sledovaná priebežne, či navrhnuté technické riešenia a vykonávaná pravidelná údržba ochranných prostriedkov zabezpečujú požadovanú ochranu
priľahlého územia pred účinkami povodne.
Dosah/vplyv:
Dosah opatrení ochrany pred povodňami je v zmysle národných koncepcií v rámci trvalo udržateľného rozvoja v regiónoch a ochrany obyvateľstva a majetku a tým
udržanie resp. podporu demografického rozdelenia v regiónoch Slovenska s primeranou podporou majetku a objektov spojenú s tvorbou pracovných miest.
Udržateľnosť:
Pravidelnou údržbou sa zabezpečí projektovaná životnosť vybudovaných ochranných prostriedkov a tým sa zabezpečí ochrana územia pred účinkami povodní.
Zdroj získavania údajov:
SVP, š. p.
Typ:
MJ:

Výsledku

A - podiel udržaného územia chráneného pred povodňami z celkového územia chráneného pred povodňami

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

1,7

1,7

1,7

Skutočnosť

1,7

1,7

1,7

R+2
2021
1,7

R+3
2022
1,7

R+4
2023

R+5
2024

1,7

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Juraj Šiatkovský

Monitorovanie schválil:

Ing. Vladimír Novák

0750107 - Vodné diela (stavby)
Cieľ 2:
Prípravou realizácie technických opatrení na vodných tokoch vytvoriť predpoklady pre zväčšenie množstva zadržiavanej povrchovej vody.
Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že v roku 2019 neboli štátnemu podniku pridelené žiadne finančné prostriedky, neboli realizované žiadne vodné stavby a technické opatrenia na
vodných tokoch na zadržiavanie povrchovej vody. Napriek uvedenému pokračuje príprava stavieb VN Tichý Potok, VD Slatinka, ktoré sú viacúčelové a teda zároveň
budú plniť aj funkciu zadržiavanie povrchovej vody v povodí príslušných vodných tokov.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V ďalších rokoch zabezpečiť financovanie prípravy a realizácie uvedených stavieb.
Zdroj získavania údajov:
Vodohospodárska výstavba, š. p.
Typ:
MJ:

Výsledku

C - objem povrch. vôd

m3

Rok

Bázický rok

Plán
Skutočnosť

R-3
2016
24,5

R-2
2017
24,5

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

26,6

26,6

0

0

26,6

R+2
2021
26,6

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

26,6

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Monitorovanie vypracoval:

Ing. Ivan Hapčo

Monitorovanie schválil:

Ing. Vladimír Novák

0750109 - Výskum a vývoj
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

3 647 645
3 647 645

Skutočnosť do
31.12.2019

6 347 302
6 347 302

6 347 302
6 347 302

Cieľ 4:
Zabezpečiť plnenie úloh výskumu a vývoja vo vodnom hospodárstve pre plnenie úloh vyplývajúcich z procesu implementácie Rámcovej smernice o vodách a súvisiacich
smerníc EÚ v sektore voda v pôsobnosti VÚVH.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Prioritné úlohy výskumu a vývoja vo vodnom hospodárstve Slovenskej republiky boli k 31.12.2019 po vecnej stránke splnené v rozsahu kontrahovaných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu pre Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH).
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
VÚVH zabezpečuje komplexný vodohospodársky výskum a ďalšie činnosti vyplývajúce z potrieb vodného hospodárstva Slovenskej republiky. Výskumné a vývojové
úlohy pre VÚVH sú prioritne zamerané na podporu implementácie Rámcovej smernice o vode (RSV) a súvisiacich smerníc EÚ v sektore voda. Úlohy zohľadňujú
strategické ciele a zámery vodnej politiky Slovenska v rozsahu pôsobnosti VÚVH.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Hospodárnosť činností VÚVH je zabezpečovaná snahou o efektívne využívanie pracovného a technického potenciálu a dostupných finančných prostriedkov. Hlavný
dôraz je položený na splnenie prioritných úloh zriaďovateľa v kooperácii s ostatnými odbornými organizáciami vodného hospodárstva.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované prioritné úlohy VÚVH v roku 2019 boli splnené v súlade s požiadavkami zriaďovateľa.
Dosah/vplyv:
Plnenie úloh v oblasti výskumu a vývoja vytvára reálne predpoklady pre splnenie strategických cieľov vodnej politiky Slovenskej republiky v súlade s hlavným cieľom
RSV. Výstupy úloh sú nevyhnutné pre plnenie procesu implementácie RSV na národnej úrovni i vo vzťahu k Európskemu spoločenstvu.
Udržateľnosť:
Rámcová smernica o vode predstavuje globálne fungovanie vodnej politiky nastavenej od r. 2000. Ide o dlhodobý dynamický proces koordinovaný Európskou komisiou.
Hlavným cieľom procesu je harmonizácia postupov členských štátov pri riadení vodného hospodárstva. VÚVH je nevyhnutným prvkom pre udržateľnosť dosahovania
čiastkových výsledkov v tomto procese. Základnou podmienkou dosiahnutia udržateľnosti je aj primeraný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu pre VÚVH v súlade so
zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu a kvantitu úloh vo vzťahu k požiadavkám smerníc EÚ a národnej legislatíve pre vodné hospodárstvo.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Rešpektovať požiadavky VÚVH na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre plnenie prioritných úloh od zriaďovateľa v súlade s aktuálnymi požiadavkami smerníc
EÚ vo vodnom hospodárstve a súvisiacich smerníc.
Zdroj získavania údajov:
VÚVH
Typ:
MJ:

Výstupu

A - plnenie úloh uložených v Pláne hlavných úloh VÚVH

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

100

100

100

100

Skutočnosť

100

100

100

100

R+2
2021
100

R+3
2022
100

R+4
2023

R+5
2024

100

Cieľ 5:
Zabezpečiť činnosť Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd v súvislosti s implementáciou smerníc EÚ a realizáciou národnej legislatívy.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Národné referenčné laboratórium (NRL) v roku 2019 splnilo plánovane úlohy v oblasti základných činností a špecifických výskumných úloh v súlade s vecným a časovým
harmonogramom v rámci kontrahovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Realizovanie odborných aktivít NRL vychádza z požiadaviek MŽP SR v oblasti vodného hospodárstva, ktorých základom sú zámery a ciele stratégie vodnej politiky
Slovenskej republiky v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. Prioritou je plnenie aktuálnych požiadaviek smerníc EÚ v oblasti vodného hospodárstva.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť jednotlivých činností NRL je zabezpečovaná optimalizovaným využívaním finančných prostriedkov, pravidelným dohľadom Slovenskej
akreditačnej služby nad plnením akreditačných kritérií NRL a dohľadom certifikačného orgánu nad plnením požiadaviek na systém manažérstva kvality.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Hodnotenie plnenia jednotlivých úloh NRL gestormi v situačných správach za rok 2018 potvrdzuje súlad medzi plánovanými úlohami a dosiahnutými výsledkami v
základných a špecifických činnostiach NRL.
Dosah/vplyv:
NRL pre oblasť vôd v Slovenskej republike vykonáva akreditované, certifikované a autorizované činnosti v tejto oblasti na národnej a medzinárodnej úrovni . Aktivity
zahŕňajú aj konzultačnú, poradenskú a školiacu činnosť pre pracovníkov hydroanalytických laboratórií rezortov pôdohospodárstva, životného prostredia a zdravotníctva.
Od roku 2009 je NRL členom medzinárodnej asociácie európskych laboratórií NORMAN. Aktívne sa zúčastňuje na tvorbe noriem EÚ a medzinárodných noriem ISO v
oblasti vôd. Podieľa sa na riešení vedecko-výskumných a technických úloh v oblasti vodného hospodárstva.
Udržateľnosť:
NRL pre oblasť vôd na Slovensku je jedinečné laboratórium v tejto oblasti. Plnenie úloh implementácie smerníc EÚ a národnej legislatívy v oblasti vodného hospodárstva
je podmienené dostatočne kvalifikovanou základňou odborných a vedeckých pracovníkov. Jednou z priorít NRL pre udržateľnosť kvality všetkých činností NRL je
zvyšovanie vzdelávania a kvalifikácie pracovníkov v oblasti vodného hospodárstva. Nevyhnutnosť základných a špecifických činností NRL je zdôraznená aj uzneseniami
vlády SR o zriadení NRL a o finančnom zabezpečení jeho činností.
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Navrhujeme akceptovať požiadavky VÚVH na zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre udržateľnosť technickej infraštruktúry NRL, ktorá bola
vybudovaná z OP KŽP. Navrhujeme prehodnotiť a zefektívniť proces verejného obstarávania pre príspevkové organizácie.
Zdroj získavania údajov:
VÚVH
Typ:
MJ:

Výstupu

A - plnenie úloh uložených v PHÚ VÚVH

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

100

100

100

100

Skutočnosť

100

100

100

100

R+2
2021
100

R+3
2022
100

R+4
2023

R+5
2024

100

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Peter Košovský

Monitorovanie schválil:

Ing. Vladimír Novák

075011A - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd (2007-2013)
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Implementácia projektov podporených z Operačného programu Životné prostredie 2007 - 2013 (ďalej len "OP ŽP") je ukončená. Vzhľadom na obdobie oprávnenosti do 31.12.
2015, plánovaná hodnota ukazovateľa na rok 2019 bola „0“. V súčasnosti prebieha uzatváranie OP ŽP. Niektoré projekty podporené z OP ŽP sa nachádzajú ešte v období
udržateľnosti, a to v trvaní 5 rokov od riadneho ukončenia projektu. Celkovo sa z OP ŽP vybudovalo 1 673 km kanalizačnej siete.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020, v časti 3.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z fondov EÚ.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Vzhľadom na obdobie oprávnenosti do 31.12. 2015, plánovaná hodnota ukazovateľa na rok 2019 bola „0“.
Dosah/vplyv:
Realizáciou projektov zameraných na výstavbu kanalizačnej siete sa zabezpečí efektívne zneškodňovanie odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade so
smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, čo vytvára predpoklady pre zvyšovanie kvality života obyvateľstva a ďalší sociálny a ekonomický
rozvoj v danom území.
Udržateľnosť:
Podporené projekty výstavby kanalizácií prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou
o poskytnutí NFP.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Jana Rolínová
Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

075011B - Ochrana pred povodňami (2007-2013)
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Implementácia projektov podporených z Operačného programu Životné prostredie 2007 - 2013 (ďalej len "OP ŽP") je ukončená. Vzhľadom na obdobie oprávnenosti do 31.12.
2015, plánovaná hodnota sledovaného ukazovateľa výstupu Počet realizovaných projektov na rok 2019 bola „0“. Niektoré projekty podporené z OP ŽP sa nachádzajú ešte v
období udržateľnosti, a to v trvaní 5 rokov od riadneho ukončenia projektu. Celkovo bolo z OP ŽP podporených 143 projektov (opatrení) zameraných na ochranu pred
povodňami.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele prvku sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 , v časti 3.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Očakáva sa, že prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z fondov EÚ.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Vzhľadom na obdobie oprávnenosti OP ŽP do 31.12. 2015, bola na rok 2019 plánovaná hodnota sledovaného ukazovateľa výstupu „0“.
Dosah/vplyv:
Realizácia projektov má pozitívny vplyv na zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami a v konečnom dôsledku aj na dosiahnutie lepších životných
podmienok obyvateľstva a znižovanie regionálnych rozdielov.
Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.
Monitorovanie vypracoval:

Mgr. Zdenka Kurčíková

Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

075011G - Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Implementácia projektov podporených z Operačného programu Životné prostredie 2007 - 2013 (ďalej len "OP ŽP") je ukončená. Vzhľadom na obdobie oprávnenosti do 31.12.
2015, plánovaná hodnota ukazovateľa - Počet projektov na prevenciu rizík bola na rok 2019 „0“. Z dôvodu posunu realizácie aktivít jediného projektu na prevenciu rizík POVAPSYS, došlo aj k posunu riadneho ukončenia projektu. Vybudovanie protipovodňového varovného systému bolo ukončené v roku 2016.
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Realizovanie projektu POVAPSYS je pre SHMÚ kľúčový pri plnení si povinností vyplývajúcich z § 14 ods.1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v súlade s
ktorým „predpovedná povodňová služba (SHMÚ) bude s využitím systému POVAPSYS informovať orgány ochrany pred povodňami o v maximálne možnej najpresnejšej
priestorovej lokalizácii vzniku náhlych rizikových meteorologických situácií a následných očakávaných povodňových situácií.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky ERDF ako aj spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu boli vynaložené efektívne a hospodárne v zmysle pravidiel na národnej legislatívy ako aj pravidiel EK.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V rámci projektu bol v r. 2016 dobudovaný POVAPSYS v zmysle stanovených špecifikácii. Plánovaná hodnota ukazovateľa - Počet projektov na prevenciu rizík bola na rok
2019 „0“.
Dosah/vplyv:
Realizácia projektu má pozitívny vplyv na zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami a v konečnom dôsledku aj na dosiahnutie lepších životných
podmienok obyvateľstva.
Udržateľnosť:
Udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.
Monitorovanie vypracoval:
Mgr. Zdenka Kurčíková
Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

07502 - Ochrana ovzdušia
Zámer:
Zlepšenie kvality ovzdušia.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený rozp.
2019
8 695 664
8 695 664

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

3 981 109
3 981 109

3 981 109
3 981 109

Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Cieľ „Zlepšenie kvality ovzdušia“ sa plní iba čiastočne. Ani v jednej zóne a aglomerácii na území Slovenska nebolo v roku 2019 zaznamenané prekročenie limitnej hodnoty
priemernej ročnej koncentrácie pre prachové častice PM10, ani pre NO2 ; oproti roku 2018, kde boli limitné hodnoty priemernej ročnej koncentrácie pre NO2 ešte
prekročené v jednej zóne a jednej aglomerácii. Priemerná denná koncentrácia pre prachové častice PM10 bola v roku 2019 prekročená viac ako je povolené v dvoch zónach
a jednej aglomerácii; oproti roku 2018, kde boli LH prekročené v troch zónach a jednej aglomerácii. Cieľová hodnota pre benzo(a)pyrén nie je plnená na viacerých miestach
na území SR.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Stanovený cieľ je v súlade s prioritami vlády SR „zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva zabezpečením zvyšovania kvality ovzdušia, najmä v mestskom prostredí a
priemyselných aglomeráciách“, uvedenými v Programovom vyhlásení Vlády SR.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Vynaložené prostriedky boli efektívne a hospodárne využité pre podporu dosiahnutia cieľa.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výstupy na rok 2019 boli dosiahnuté, avšak je potrebné plán na ďalšie obdobia aktualizovať s cieľom dosiahnuť, v čo najkratšom čase nulový počet oblastí riadenia
kvality ovzdušia na území SR tak, aby všetko obyvateľstvo žilo na území s dobrou kvalitou ovzdušia.
Dosah/vplyv:
Realizácia programu pozitívne ovplyvnila kvalitu ovzdušia na území Slovenska.
Udržateľnosť:
Predpokladáme, že pokračovanie v realizácii programu prinesie ďalšie pozitívne zmeny v kvalite ovzdušia na území SR.
Ďalšie informácie návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Podpora opatrení, ktoré sú súčasťou „Stratégie ochrany ovzdušia“, ktorú spracováva odbor ochrany ovzdušia od roku 2018, vrátane vyššej finančnej podpory.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Eva Gerhátová
Monitorovanie schválil:

Ing. Gabriela Fischerová

0750201 - Kvalita ovzdušia
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený rozp.
2019
8 695 664
8 695 664

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
3 981 109
3 981 109

Skutočnosť do
31.12.2019
3 981 109
3 981 109

Cieľ 6:
Budovanie environmentálnej infraštruktúry a znižovanie znečistenia životného prostredia.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ je plnený iba čiastočne. Stanovený cieľ bude splnený na 100 % až v prípade, ak na území SR nebude identifikovaná žiadna oblasť s nadlimitnými hodnotami
znečisťujúcich látok v ovzduší.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Merateľný ukazovateľ „počet ORKO“ bolo navrhnuté nahradiť „počtom obyvateľov, žijúcich na územia so zhoršenou kvalitou ovzdušia“. Tento ukazovateľ bude
vhodnejšie sledovať plnenia stanoveného cieľa.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Nie je možné zhodnotiť primeranosť výdavkov na dosiahnuté výstupy.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované výstupy na rok 2019 boli dosiahnuté, avšak je potrebné plán na ďalšie obdobia aktualizovať s cieľom dosiahnuť nulový počet obyvateľov, žijúcich na územia
so zhoršenou kvalitou ovzdušia.
Dosah/vplyv:
Výsledok realizácie programu má zatiaľ dosah iba na určitú časť obyvateľov.
Udržateľnosť:
Pokračovanie v realizácii programu prinesie pozitívne zmeny v kvalite ovzdušia na území SR.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Podpora opatrení, ktoré sú súčasťou „Stratégie ochrany ovzdušia“.
Zdroj získavania údajov:
SHMÚ
Typ:
MJ:

Výsledku

C - počet oblastí riadenia kvality ovzdušia (ORKO) na území SR

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

Plán
Skutočnosť
Typ:
MJ:

12

Výstupu

R+1
2020

16

12

12

12

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

12

D - počet obyvateľov (v tis.), žijúcich v oblastiach riadenia kvality ovzdušia (ORKO)

tis. osôb

Rok

R
2019

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

R+2
2021
1000

Skutočnosť

1164

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Eva Gerhátová

Monitorovanie schválil:

Ing. Gabriela Fischerová

0750208 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (2007-2013)
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
V pláne na rok 2019 nebola stanovená hodnota počtu realizovaných projektov. Implementácia projektov podporených z Operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013
(OP ŽP) je ukončená.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ bol sledovaný v súvislosti s napĺňaním cieľov OP ŽP a priorít vlády SR v čerpaní fondov EÚ.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je zabezpečená dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z fondov EÚ.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Výstupy boli dosahované uspokojivo a primerane.
Dosah/vplyv:
Podporené projekty majú v regiónoch, kde sú realizované, pozitívny vplyv na životné prostredie a regionálny rozvoj.
Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v SR a ich udržateľnosť je zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Ivana Ďuricová, PhD.
Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

07503 - Odpadové hospodárstvo a environmentálne rizikové faktory
Zámer:
Zlepšiť úroveň zhodnocovania odpadov.
Komentár k programovej časti:
Údaje za rok 2019 zatiaľ nie sú k dispozícii z toho dôvodu, že štatistiky za rok 2019 sa vyhodnocujú až v priebehu 1. polroku 2020. Prvé údaje môžeme očakávať v mesiaci
máj 2020. V Slovenskej republike bolo v roku 2018 vyprodukovaných celkovo 13 478 035 ton odpadu (z toho 2 325 178 t komunálnych odpadov). Zo sledovaných dát možno
pozorovať od roku 2013 neustály pokles skládkovania odpadov, ktoré v roku 2018 kleslo na úroveň 25,34 % pre všetky odpady a 53,77 % pre komunálne odpady. Pri
dopočítaní koncových kódov nakladania z dočasných kódov nakladania pre úpravu a iné nakladanie je tento podiel 53,80 % pre komunálne odpady a 38,77 % pre všetky
odpady. Recyklácia v roku 2018 v percentuálnom vyjadrení oproti roku 2017 stúpla. Narástlo aj energetické zhodnocovanie odpadov.
Ako hlavný strategický cieľ SR do roku 2020 je 50 % hranica recyklácie komunálnych odpadov. Ako nevyhnutné je zásadné zvýšenie úrovne triedeného zberu
recyklovateľných zložiek komunálnych odpadov, predovšetkým papiera a lepenky, skla, plastov, kovov a biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
V zmysle požiadaviek rámcovej smernice o odpade a v súvislosti s cieľom dosiahnuť do roku 2020 úroveň recyklácie komunálnych odpadov 50 %, je potrebné vytvoriť účinný
systém triedeného zberu minimálne pre nasledovné druhy komunálnych odpadov: papier a lepenka, sklo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky, drevo, elektroodpad, použité batérie a akumulátory, textil a šatstvo. Pre účely sledovania trendov triedeného zberu sú
jednotlivé druhy odpadov zaradené do 5 prúdov: „klasické zložky“ triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy), biologicky rozložiteľné komunálne odpady (odpady zo záhrad,
kuchynské odpady, jedlé oleje a tuky a drevo), elektroodpad, použité batérie a akumulátory, šatstvo a textil.
V prípade papiera a lepenka, skla, kovu a plastu, vytriedil v roku 2018 jeden obyvateľ SR 104,33 kg. V tomto roku dosiahla najväčší medziročný nárast vytriedenia zložka
kovy, čo je zapríčinené predovšetkým zásadným zlepšením štatistického výkazníctva zberní a výkupní odpadov. Pokiaľ zohľadníme všetky zložky komunálnych odpadov,
ktoré sú recyklovateľné, v roku 2018 vytriedil jeden obyvateľ SR 115,40 kg komunálnych odpadov. Sledované údaje teda potvrdili výrazný pokrok v oblasti triedeného zberu,
stále však zostáva veľký priestor na zlepšenie, predovšetkým v oblasti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Monitorovanie vypracoval:

RNDr. Ing. Daniel Fülle

Monitorovanie schválil:

Ing. Peter Šimurka

0750301 - Zhodnocovanie odpadov
Cieľ 11:
Zvýšiť recykláciu komunálnych odpadov.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Údaje za rok 2019 zatiaľ nie sú k dispozícii z toho dôvodu, že štatistiky za rok 2019 sa vyhodnocujú až v priebehu II. štvrťroka 2020 na základe údajov zo Štatistického
úradu Slovenskej republiky. Prvé údaje môžeme očakávať v mesiaci máj 2020. Predpokladáme však, že ak bude použitá rovnaká metodika výpočtu ako za rok 2018,
bude cieľ 40 % pre rok 2019 naplnený, keďže už v roku 2018 bola recyklácia komunálnych odpadov na úrovni 38,1 % (predošlý odhad 30 %), odborný odhad pre rok
2019 je 46,8 %. Rozdiel vykazovaný Eurostatom pre rok 2018 je spôsobený inou metodikou, t. j. nezaradením drobného stavebného odpadu (200308) medzi komunálny
odpad.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prioritou je neustále zvyšovať úroveň recyklácie komunálnych odpadov z dôvodu, aby sa zvýšilo množstvo recyklovaného odpadov a zároveň znížilo množstvo
skládkovaného odpadu a ušetrilo sa množstvo primárnych surovín v súlade s obehovým hospodárstvom.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Cieľ sa javí ako efektívny, pretože vyššou úrovňou recyklácie komunálnych odpadov dôjde k šetreniu primárnych surovín na výrobu nových výrobkov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Úroveň recyklácie komunálnych odpadov za rok 2018 dosiahla úroveň 38,1 %, čo predstavuje dosiahnutý cieľ pre rok 2018 (30 %), odborný odhad pre rok 2019 je 46,8 %
(cieľ 40 %).
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na recykláciu komunálnych odpadov má nielen vyššia úroveň triedeného zberu komunálnych odpadov, ale aj budovanie zariadení na recykláciu odpadov.
Podpora takýchto zariadení by mala byť najmä prostredníctvom OP KŽP a Environmentálneho fondu.
Udržateľnosť:
Vybudovaním dostatočných kapacít na recykláciu odpadov sa zabezpečí aj lepšia situácia na trhu s odpadmi a podporí sa aj zvýšenie triedenia komunálnych odpadov.
Zdroj získavania údajov:
RISO, ŠÚSR
Typ:
MJ:

Výstupu

A - úroveň recyklácie komunálnych odpadov

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

20

30

40

Skutočnosť

20

30

46,8

R+2
2021
50

R+3
2022
50

R+4
2023

R+5
2024

50

Cieľ 12:
Zvýšiť úroveň triedeného zberu komunálnych odpadov
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Údaje za rok 2019 zatiaľ nie sú k dispozícii z toho dôvodu, že štatistiky za rok 2019 sa vyhodnocujú až v priebehu II. štvrťroka 2020 na základe údajov zo Štatistického
úradu Slovenskej republiky. Prvé údaje môžeme očakávať v mesiaci máj 2020. Predpokladáme však, že ak bude použitá rovnaká metodika výpočtu ako za rok 2018,
bude cieľ 50 % pre rok 2019 naplnený, keďže už v roku 2018 bola recyklácia komunálnych odpadov na úrovni 46,2 % (predošlý odhad 45 %), odborný odhad pre rok
2019 je 51,8 %.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prioritou je neustále zvyšovať úroveň triedeného zberu komunálnych odpadov z dôvodu, aby sa znížilo množstvo skládkovaného odpadu a ušetrilo sa množstvo
primárnych surovín v súlade s obehovým hospodárstvom.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Cieľ sa javí ako efektívny, pretože vyššou úrovňou triedeného zberu komunálnych odpadov dôjde k zníženiu množstva uloženého odpadu na skládky odpadov a tým aj k
zníženiu nákladov za uloženie odpadov na skládku odpadov. Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poplatok na skládku nižší, ak je miera vytriedenia
komunálneho odpadu vyššia.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Úroveň triedeného zberu komunálnych odpadov za rok 2018 dosiahla úroveň 46,2 %, čo predstavuje dosiahnutý cieľ nielen pre rok 2018, odborný odhad pre rok 2018 je
51,8 % (cieľ 50 %).
Dosah/vplyv:
Obce sú povinné zaviesť triedenie týchto zložiek komunálnych odpadov, a to papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad
a umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov a príslušnej tretej osobe alebo príslušnej OZV zaviesť a prevádzkovať systém
oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov.
Udržateľnosť:
Nakoľko je možné predpokladať, že množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa každý rok zvýši, zabezpečí sa týmto väčšie množstvo odpadu, ktorý je
možné následne zhodnotiť a recyklovať.
Zdroj získavania údajov:
RISO, ŠÚSR
Typ:
MJ:

Výstupu

A - miera triedeného zberu komunálnych odpadov

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

30

40

50

Skutočnosť

45

45

51,8

Vytlačené dňa: 28.02.2020

R+2
2021
60

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

60
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Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

RNDr. Ing. Daniel Fülle

Monitorovanie schválil:

Ing. Peter Šimurka

075030A - Odpadové hospodárstvo (2007-2013)
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie bolo možné v programovom období 2007 – 2013 podporiť projekty zamerané na triedenie komunálnych odpadov,
zhodnocovanie ostatných odpadov, nakladanie s nebezpečnými odpadmi, sanáciu environmentálnych záťaží a uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov. Nakoľko
oprávnenosť programového obdobia 2007 – 2013 sa skončila 31. 12. 2015 neboli za rok 2019 pre jednotlivé ciele prvku „Odpadové hospodárstvo (2007-2013)“ stanovené
cieľové hodnoty. Realizácia posledných projektov odpadového hospodárstva bola ukončená do roku 2016, preto neboli za rok 2019 vykazované žiadne hodnoty.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ programu je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním pravidiel určených EK pre financovanie projektov z fondov EÚ.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Celkovo bol v oblasti odpadového hospodárstva zaznamenaný vysoký záujem zo strany žiadateľov a to predovšetkým v triedenom zbere komunálnych odpadov a
zhodnocovaní odpadov. Najnižšia absorpčná kapacita bola zaznamenaná v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Vyplýva to predovšetkým z technickej a
administratívnej náročnosti prípravy projektov zameraných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
Dosah/vplyv:
Budovanie a modernizácia zariadení na triedený zber a zhodnocovanie odpadov prispieva k šetreniu prírodných zdrojov. Sanácia environmentálnych záťaží a uzatváranie a
rekultivácia skládok odpadov zamedzujú ďalšiemu šíreniu znečisťovania životného prostredia a ohrozovaniu zdravia obyvateľov.
Udržateľnosť:
Udržateľnosť projektov v oblasti odpadového hospodárstva vyplýva zo stále sa zvyšujúcej spotreby obyvateľov a s tým spojenej zvýšenej produkcie odpadov, ako aj z právnej
úpravy oblasti odpadového hospodárstva a to predovšetkým z povinnosti obce zabezpečiť triedený zber zložiek komunálnych odpadov.
Monitorovanie vypracoval:
Mgr. Peter Kuna
Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

07504 - Ochrana a racionálne využívanie geologického prostredia
Zámer:
Zabezpečiť realizáciu úloh základného a regionálneho geologického výskumu a prieskumu, environmentálnych záťaží, svahových deformácií, zmiernenia klimatických
zmien v znížení skleníkových plynov, monitorovania geologických faktorov životného prostredia a sanácie geologického prostredia a environmentálnych záťaží.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený rozp.
2019
5 550 790
5 550 790

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
7 684 934
7 684 934

Skutočnosť do
31.12.2019
7 684 934
7 684 934

Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Úlohy geologického výskumu a prieskumu sú priebežne plnené v súlade s PHÚ ŠGÚDŠ. V roku 2019 bolo realizovaných celkom 19 geologických úloh z oblasti výskumu,
prieskumu, prieskumu environmentálnych záťaží a IG prieskumu. V súlade s Plánom hlavných úloh Slovenského banského múzea na rok 2019 bolo realizovaných 38 výstav,
zameraných na propagáciu a oboznamovanie sa verejnosti s kultúrnym dedičstvom Slovenska.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele, definované v projektoch geologických úloh vychádzajú z Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky, kt. predstavujú
strategický plánovací dokument pre systematickú koordináciu vykonávania geologického výskumu a geologického prieskumu v Slovenskej republike, stanovujú priority
vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych prepisov, smerníc a rozhodnutí Európskej komisie a Rady a európskych a vnútroštátnych
strategických dokumentov.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Geologické úlohy sú riešené s dôrazom na vysokú efektivitu a maximálnu hospodárnosť.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Ciele, definované v projekte geologickej úlohy sú prísne konfrontované s dosiahnutým cieľom pri schvaľovaní záverečnej správy geologickej úlohy. Výchovno-vzdelávacia
činnosť a propagácia geológie zabezpečuje odbornú kontinuitu a rast geologického povedomia spoločnosti.
Dosah/vplyv:
Riešenie geologických úloh - využitie dosiahnutých cieľov a ich výstupov má uplatnenie v mnohých sférach činnosti - od získania nových poznatkov o geologickej stavbe
daného územia cez vyhľadávanie a prieskum nerastných surovín a environmentálnych záťaží, aktualizácie a dopĺňania databáz geologického informačného systému
využiteľného pri územnosprávnom rozhodovaní, projektovaní a urbanizme, pri ochrane pôdneho fondu, ochrane podzemných a povrchových vôd, revitalizácii životného
prostredia až po definovanie súčasného stavu zosuvných lokalít a konkrétnych návrhov vhodných sanačných opatrení havarijných zosuvov, s odhadom finančných
nákladov na ich realizáciu.
Udržateľnosť:
Výsledky, získané pri riešení úloh z oblasti geologického prieskumu, napr. inžinierskogeologický prieskum havarijných zosuvov, vstupujú priamo do návrhov sanačných
opatrení, zameraných na elimináciu negatívnych dopadov svahových deformácií a u časti z nich je súčasťou riešenia úlohy aj realizácia okamžitých protihavarijných opatrení.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických prác formou kontrolných dní a operatívne rieši prípadné problémy v
zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č.10/1996 o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.

Vytlačené dňa: 28.02.2020

13 / 39

Monitorovanie vypracoval:

RNDr. Anna Pereszlényiová

Monitorovanie schválil:

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

0750401 - Geologické práce
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

4 844 944
4 844 944

Skutočnosť do
31.12.2019

6 471 687
6 471 687

6 471 687
6 471 687

Cieľ 3:
Zabezpečiť realizáciu geologických úloh: základného a regionálneho výskumu a prieskumu, prieskumu environmentálnych záťaží, svahových deformácií, zmiernenia
klimatických zmien v znížení skleníkových plynov, monitorovania geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia a environmentálnych
záťaží, inventarizácie opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Realizovaných bolo celkom 19 úloh geologického výskumu, prieskumu, prieskumu EZ a IG prieskumu financovaných prevažne z príspevku ŠGÚDŚ. Ukončených bolo 5
geologických úloh (ďalej len "GÚ"). V oblasti riešenia EZ, zosuvov a iných svahových deformácií boli v r.2019 zabezpečené nasledovné úlohy:
1. Čiastkový monitorovací systém – geologické faktory (každoročne k 30. aprílu sa odovzdáva do vlády materiál „Informácia o stave monitorovania geologických faktorov
životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám“).
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele, definované v projektoch GÚ vychádzajú z Koncepcie geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky - predstavujú strateg.
plánovací dok. pre systematickú koordináciu vykonávania GV a GP v SR, stanovujú priority vyplývajúce z uzn. vlády SR, všeobecne záväzných právnych prepisov,
smerníc a rozhodnutí EK a Rady a európskych a vnútroštátnych strategických dokumentov. Úlohy s problematikou IG prieskumu havarijných zosuvov sú súčasťou
riešení, kt. sú zahrnuté v programovom vyhlásení vlády. Úlohou sanácie je zvýšiť stabilitu územia, kt. bolo porušené svah. deformáciami, chrániť životy a majetok
obyvateľov.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Vysoká miera efektívnosti a hospodárnosti je požadovaná už pri objednávke projektu GÚ. Dôsledná koordinácia prác počas riešenia úloh má za cieľ zabezpečiť čo
najkvalitnejšie výstupy, s čo najvyššou mierou ich využiteľnosti.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Definované ciele v projekte GÚ sú prísne konfrontované s dosiahnutým cieľom. Priebežný dohľad nad postupom prác v zmysle definovania cieľov GÚ zabezpečujú
pravidelné kontrolné dni.
Dosah/vplyv:
Miera využitia dosiahnutých cieľov závisí od definovania zámerov GÚ - získanie nových poznatkov o geologickej stavbe územia, tvorba a dopĺňaní databáz geologického
informačného systému, ochrana podzemných a povrchových vôd. Revitalizácia životného prostredia až po definovanie súčasného stavu zosuvných území.
Udržateľnosť:
Poznatky, získané riešením úloh z oblasti geol. výskumu (výskum geol. stavby a jej vývoja, spojený s geol. mapovaním územia štátu) tvoria zákl. informačnú bázu
geológie, na kt. nadväzuje geol. prieskum s praktickým využitím a s výstupmi do sféry rozhodovania št. správy, (podklady na územné a krajinnoekologické plánovanie,
podklady pre úložiská rádioaktívneho, toxického a iného odpadu, zdroje podzemných vôd a geotermálnej energie, surovinové zdroje atď.). Poznatky pri riešení GÚ
prieskumu svahových deformácií, sanácie geol. prostr. a monitorovania svahových deformácií tvoria zákl.informačnú bázu (najmä podklady pre územné a
krajinnoekologické plánovanie).
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Sekcia geológie a prírodných zdrojov vykonáva pravidelnú priebežnú kontrolu riešenia geologických prác formou kontrolných dní a operatívne rieši problémy v zmysle
zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov.
Zdroj získavania údajov:
Kontrolné dni v závislosti od trvania geologickej úlohy (cca 1 až 2x ročne) a komplexné údaje sú v záverečných správach, ktoré sú v zmysle geologického zákona
základným výstupom riešenia geologickej úlohy.
Typ:
MJ:

Výstupu

C - počet realizovaných úloh

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

Plán

R-2
2017
35

R-1
2018
10

Skutočnosť

R
2019

R+1
2020

19

14

16

19

R+2
2021
8

R+3
2022
4

R+4
2023

R+5
2024

14

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

RNDr. Anna Pereszlényiová

Monitorovanie schválil:

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

0750403 - Ostatná činnosť
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Schválený rozp.
2019
705 846
705 846

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
1 213 246
1 213 246

Skutočnosť do
31.12.2019
1 213 246
1 213 246

Cieľ 2:
Realizovať tématické výstavy.
Monitorovanie cieľa:
Vytlačené dňa: 28.02.2020

14 / 39

Stručné hodnotenie:
K termínu 31.12.2019 boli v expozíciách Slovenského banského múzea (Starý zámok, Berggericht,Galéria J. Kollára, Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku,
Handlová) realizované nasledujúce výstavy:
Neobyčajné príbehy obyčajných vecí - dlhodobá výstava od roku 2015
Hroby významných osobností z banskoštiavnických cintorínov - dlhodobá výstava od r. 2017
Starý zámok a Banská Štiavnica v obrazoch- dlhodobá výstava od 10.septembra 2018
Príbeh značky Pleta - dlhodobá výstava od 19.júla 2019
Technické kreslenie v zrkadle času - trvanie 19.9.2018-21.3.2019
TOTO! je Kabinet ilustrácie VII.-trvanie 5.10.2018-27.1.2019
NAPRIEK/NAPRIEČ-trvanie 12.10.2018-31.1.2019
Vianoce s Betlehemom v Starom zámku-trvanie 5.12.2018-6.1.2019
Ihla, ruka, srdce, hlava III.-trvanie 31.12.2018-3.3.2019
ZUŠ v múzeu-trvanie 31.1.2019-31.3.2019
Jakub Němec-Primárna vibrácia-trvanie 6.4.2019-2.6.2019
Dialóg /kultúrne angažmá pred rokom 1989 a po ňom-trvanie 6.4.2019-10.5.2019
TOTO! je Kabinet ilustrácie VIII.- trvanie 6.4.2019-16.6.2019
Oľga Kuchtová-Krajina so snom-trvanie 6.4.2019-2.6.2019
My sa nevieme sťažovať nahlas-trvanie 11.4.2019-16.6.2019
Peter Valach-Cestou domov som skoro levitoval-trvanie 21.6.2019-11.8.2019
TOTO! je Kabinet ilustrácie IX.-trvanie 21.6.2019-29.9.2019
POZDRAV MESTU KULTÚRY Banská Štiavnica 2019-trvanie 22.6.2019-6.7.2019
Prázdniny na Klingeri-trvanie 8.7.2019-31.7.2019
GENESIS- trvanie 19.7.2019-30.9.2019
KRIŠTÁĽOVÁ REŤAZ-trvanie 19.7.2019-30.11.2019
Marilou Schultz- Naanish Vedno, trvanie 13.7.2019-10.8.2019
Ľudové piesne v obrazoch-trvanie 1.8.2019-30.9.2019
ZORKA WOLLNY-Tichý príliv- trvanie 7.8.2019-30.11.2019
Anabela Žigová-Super pocit-trvanie 16.8.2019-16.9.2019
Paralely Banskej Štiavnice a Lavrionu-trvanie 21.8.2019-28.10.2019
Ivan Kopál, Silvia Podobová- Dedinka načúva dlani-trvanie 23.8.2019-13.10.2019
TOTO! je Kabinet ilustrácie X.-trvanie 4.10.2019-12.1.2020
Katarína Hrušková-Slané dutiny-trvanie 18.10.2019-30.11.2019
Ilona Németh, Lucia Tkáčová-Čas tuhne uprostred-trvanie 18.10.2019-30.11.2019
The Spiritual Revolution-Sandra Kyjovská, Stitches Bitches-trvanie 18.10.2019-7.12..2019
ECCE TERRA...(Hľa krajina)-trvanie 3.12.2019-31.3.2019
Pod betlehemskou hviezdou-trvanie 5.12.2019-29.2.2020
To miesto-trvanie 12.12.2019-31.1.2020
Ján Zálešák-Strieborný závrat-trvanie 21.12.2019-20.3.2020
Šimon Patkoš-Človek kričiaci do nekonečného ticha-trvanie 21.12.2019-20.3.2020
Jaro Varga a Lucia Tkáčová-Tušenie svetla-trvanie 21.12.2019-20.3.2020
Ihla, ruka, srdce, hlava IV.- trvanie 31.12.2019-20.3.2020.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Výstavy boli realizované v rámci Plánu hlavných úloh pre rok 2019 Slovenského banského múzea, na základe projektu Mesto kultúry 2019 a na základe spolupráce so
subjektmi: Banská St a nica Contemporary, TOTO! je galéria, BBSK- Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, Slovenská agentúra životného prostredia Banská
Bystrica a Mesto Banská Štiavnica, o.z. Iniciatíva za živé mesto, Galéria HIT, Súkromná základná škola Bakomi, AB ART press, s.r.o., Českými centrami v Prahe a
Bratislave, Katedrou Maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Výstavy boli realizované účelne- časovo, tematicky a finančne. Vynaložené prostriedky boli zhodnotené.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Počet výstupov- realizovaných výstav prevyšuje plán na rok 2019 o 28 výstav a to na základe výhodného partnerstva so subjektmi, ktoré na výstavy získali financie z
rôznych dotačných a grantových schém, Fondu na podporu umenia, ale aj v rámci projektov Mesta kultúry 2019.
Dosah/vplyv:
Laická, ale aj odborná verejnosť, žiaci materských a základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl.
Udržateľnosť:
Výstavy sú zamerané na spoznávanie kultúrneho a prírodného dedičstva, environmentálnu tematiku, regionálne dejiny a súčasnú tvorbu a niektoré sú pre verejnosť
prístupné ako dlhodobé výstavy.
Zdroj získavania údajov:
SBM
Typ:
MJ:

Výsledku

A - počet výstav

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

7

7

10

10

Skutočnosť

7

21

24

38

R+2
2021
9

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

9

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Petra Páchniková, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Monitorovanie schválil:

RNDr. Vlasta Jánová, PhD.

07505 - Ochrana prírody a krajiny
Zámer:
Plniť záväzky vyplývajúce z EÚ predpisov a medzinárodných dohovorov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený rozp.
2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
11B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
13B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

10 421 783
1 500 000
0
0
11 921 783

Skutočnosť do
31.12.2019

13 877 561

13 877 561

900 000
3 144 938
17 922 499

900 000
3 144 938
17 922 499

Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 došlo k ďalšiemu pokroku v príprave a schvaľovaní programov starostlivosti (PS). Uznesením vlády SR (č. 296, 297 a 298 z 19.6.2019 a 417 a 432 zo 4.9.2019)
boli schválené PS o 5 chránených vtáčích území – CHVÚ (Poľana, Slovenský raj, Chočské vrchy, Strážovské vrchy a Čergov) a boli dopracované návrhy PS pre CHVÚ
Muránska planina – Stolica a CHVÚ Sysľovské polia. Celkový počet schválených PS pre CHVÚ dosiahol 18 a celkový počet PS pre územia európskeho významu (ÚEV) za
zvýšil o 10, t j. na 93 (pre spolu 100 ÚEV). Spoločne s realizáciou opatrení programu záchrany pre hlucháňa hôrneho toto prispelo k odstraňovaniu nedostatkov
identifikovaných v rámci konaní Európskej komisie. Štátna ochrana prírody SR, mimovládne organizácie a dotknuté subjekty realizovali ochranárske opatrenia pre chránené
druhy a chránené územia.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele sú relevantné z pohľadu vlády a EU/národnej legislatívy.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Činnosti boli realizované podľa predpisov (ochrany prírody, rozpočtových...) štátnymi inštitúciami ochrany prírody.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Dosiahnuté výsledky sú primerané personálnym kapacitám, náročnosti úloh a výške pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.
Dosah/vplyv:
Vykonané opatrenia majú dosah pre ochranu a trvalo udržateľné využívanie predmetných chránených území.
Udržateľnosť:
Udržateľnosť opatrení do budúcnosti je daná zachovaním a posilnením inštitúcií ochrany prírody a podporou vlastníkov/užívateľov pozemkov, ako aj dotknutých sektorov.
Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Informácie sú na stránke MŽP SR, ŠOP SR; potrebné zintenzívniť úlohy pre územia európskeho významu a pokračovať v uplatňovaných nových pravidiel pri vyhlasovaní
chránených území a zabezpečení starostlivosti.
Monitorovanie vypracoval:
RNDr. Jana Durkošová
Monitorovanie schválil:

Mgr. Katarína Butkovská

0750501 - Druhová a územná ochrana
Informácia o zmene PŠ:
Od 01.10.2013 je programová položka 0750501 delimitovaná do 08C1101 na 12 - MV SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania

Schválený rozp.
2019

111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

10 421 783
0
10 421 783

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

13 877 561
900 000
14 777 561

13 877 561
900 000
14 777 561

Cieľ 3:
Zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny vykonáva Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) a vlastníci/užívatelia dotknutých pozemkov. Činnosti ŠOP SR sú veľmi
podrobne odpočtované v rámci Vyhodnotenia plnenia Plánu hlavných úloh ŠOP SR za rok 2019. Vecné plnenie plánu bolo na cca 95 %, žiadna zo 104 úloh nebola
nesplnená.

Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ vychádza z národnej legislatívy, EU/iných medzinárodných záväzkov.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť je daná tým, že v maximálnej miere sú odborné úlohy zabezpečované interne (pracovníkmi ŠOP SR), externe bol riešený výskum a
budovanie informačného systému a ďalšie úlohy, na ktoré ŠOP SR nemá dostatočné kapacity.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plánované úlohy ŠOP SR boli splnené vo veľmi vysokej miere.
Dosah/vplyv:
Starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny má priamy dosah nielen na chránené druhy/územia, ale aj ekosystémové služby.
Udržateľnosť:
Existencia jednotnej organizácie ochrany prírody, prípadne jej posilnenie a zefektívnenie činnosti do budúcnosti.
Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Aj do budúcnosti pokračovať v systematickom zabezpečovaní odborných úloh ŠOP SR, zlepšiť komunikáciu so zainteresovanými subjektmi a ich spoluúčasť.
Zdroj získavania údajov:
www.sopsr.sk, výročné správy

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Typ:
MJ:

Výsledku

A - plnenie PHÚ ŠOP SR

%

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

100

100

100

100

Skutočnosť

97

97

95

98

R+2
2021
100

R+3
2022
100

R+4
2023

R+5
2024

100

Cieľ 5:
Prehodnotiť a dobudovať sústavu chránených území
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Aj v r. 2019 boli prioritou územia európskeho významu (ÚEV) a pokračovali rokovania s Európskou komisiou (EK) k dostatočnosti národného zoznamu ÚEV (29.11 a
3.12.2019). V r. 2019 bola predložená na EK aktualizovaná databáza ÚEV a chránených vtáčích území (CHVÚ), v ktorej SR riešila požiadavky EK (82 opráv, doplnenie
12 ďalších menších nedostatkov a 2 z 13 vedeckých výhrad), začala identifikácia nových lokalít pre 7 biotopov a druhov európskeho významu. Došlo tiež k odstráneniu
rozporov s rezortom pôdohospodárstva k vyhlasovaniu ÚEV. Najväčším prínosom bola novela zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, ktorá zjednodušila proces vyhlásenia ÚEV.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Vyhlasovanie chránených území patrí medzi hlavné EÚ záväzky. Spolu s cieľom prehodnotiť chránené územia je v programovom vyhlásení vlády SR.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Vyhlasovanie chránených území zabezpečujú štátne inštitúcie.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Novelou zákona boli vytvorené podmienky pre splnenie národného zoznamu ÚEV v r. 2020 a 2021.
Dosah/vplyv:
Chránené územia plnia celospoločenské funkcie, dobudovanie sústavy je prínosom aj pre právnu istotu dotknutých subjektov.
Udržateľnosť:
Vyhlásenie chránených území a následná starostlivosť sú udržateľné len s podporou zainteresovaných. Súčinnosť je podmienkou podpory aj z fondov EÚ.
Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Realizácia úloh podľa prijatého časového harmonogramu.
Zdroj získavania údajov:
www.mizp.sk, www.sopsr.sk, reportingové správy pre Európsku komisiu
Typ:
MJ:

Výsledku

C - počet vyhlásených území NATURA 2000 vrátane CHVÚ

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

450

515

530

Skutočnosť

350

376

376

R+2
2021
560

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

590

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

RNDr. Jana Durkošová

Monitorovanie schválil:

Mgr. Katarína Butkovská

0750508 - Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny (2007-2013)
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Na rok 2019 neboli nastavené ciele. Implementácia projektov podporených z Operačného programu Životného prostredia 2007 - 2013 (ďalej len "OP ŽP") je ukončená.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvku je obsiahnutý v programovom vyhlásení vlády SR v časti 3.0.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky na riešenie projektu boli efektívne a hospodárne vynaložené na splnenie plánovaných výstupov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Ukazovatele boli naplnené už v roku 2016 a na rok 2019 neboli ukazovatele nastavené.
Dosah/vplyv:
V prípade tohto cieľa sa podarilo prekročiť celkovú plánovanú hodnotu ukazovateľa.
Udržateľnosť:
Na základe vypracovaných dokumentov starostlivosti, ktoré boli následne schválené, je možné realizovať manažmentové aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Peter Jány
Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

0750509 - LIFE+

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
13B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
0
0

Skutočnosť do
31.12.2019

1 565 950
1 565 950

1 565 950
1 565 950

Cieľ 2:
Finančne podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšenie kvality životného prostredia, ktoré sú financované v rámci programu LIFE+
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 pokračovala implementácia projektov v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ pre programové obdobie 2007-2013. Nové zmluvy o
poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v roku 2019 neboli uzavreté vzhľadom na to, že posledná výzva na predkladanie žiadostí o
grant zo strany Európskej komisie bola vyhlásená v roku 2013 a úspešný projekt z tejto výzvy získal spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v roku 2015.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie čerpanie prostriedkov programu LIFE+ prostredníctvom projektov realizované organizáciami so sídlom v Slovenskej republike.
Slovenská republika prispela k dosahovaniu cieľa finančnou podporou projektov, t. j. poskytnutím spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne v súlade s pravidlami poskytovania prostriedkov zadefinovanými v Mechanizme čerpania finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre programové obdobie 2007-2013.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V roku 2019 bol stanovený cieľ spolufinancovať 2 projekty v realizácii splnený na 200%, nakoľko v roku 2019 boli spolufinancované 4 projekty v realizácii.
Dosah/vplyv:
Realizácia programu prostredníctvom podporených projektov má výrazný vplyv na životné prostredie, ako aj na lokálnu zamestnanosť, pričom zároveň prispieva k
podpore plnenia medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov.
Udržateľnosť:
Podporené projekty prinášajú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v Slovenskej republike.
Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR
Typ:
MJ:

Výsledku

B - počet projektov v stave realizácie

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

8

4

2

Skutočnosť

10

8

4

R+2
2021
2

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

0

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Elena Molnárová

Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

075050B - Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na východoslov. nížine (SK0121)
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Hlavným cieľom projektu bolo zastavenie straty diverzity druhov vodných vtákov, vrátane sťahovavých druhov, ako aj diverzity ich biotopov na Východoslovenskej nížine.
Účelom projektu bola obnova hniezdnych a potravných biotopov vodných vtákov, vrátane biotopov sťahovaných druhov.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Komplexná ochrana vodného vtáctva a ich biotopov je zakotvená aj v medzinárodných dohovoroch, napr. Ramsarský dohovor a dohodách, napr. Dohoda o ochrane
africkoeuroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva. Medzinárodný význam územia bol potvrdený aj jeho zaradením medzi medzinárodne významné vtáčie územia
(Important Bird Areas - IBAs), ako aj chránené vtáčie územia v zmysle smernice Rady č. 79/ 409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne v súlade s projektovými aktivitami.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Aktivity plánované v projekte boli do ukončenia projektu (04/2012) dosiahnuté, pričom spustené do prevádzky boli 2 stavidlá z troch, 2 vyhliadkové veže, zároveň bol otvorený
aj náučný chodník a vypracovaná bola dokumentácia zabezpečujúca manažment daných lokalít.
Dosah/vplyv:
Výstavbou 2 stavidiel na odvodňovacích kanáloch sa podarilo zlepšiť vodný režim v projektovom území (možnosť regulácie povrchovej vody v poldri s ohľadom na potrebu
obnovy a udržiavania hniezdnych a potravných biotopov vodného vtáctva). Manažmentový plán stanovil zásady starostlivosti pre projektové územie za účelom zabezpečenia
priaznivého stavu druhov a ich biotopov.
Udržateľnosť:
Projekt bol ukončený v apríli 2012. Výsledky projektu (stavidlá, pozorovacie veže, náučný chodník, manažmentový plán) budú dlhodobo využívané za účelom ochrany
diverzity vodného vtáctva.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Tretie stavidlo, pri ktorého výstavbe boli zistené technické nedostatky geologického charakteru, bude postavené na inej lokalite. V priebehu roka 2017 bola vybraná nová
lokalita Ortov, na ktorej bola uskutočnená štúdia vhodnosti daného opatrenia na lokalite. V roku 2019 bola vypracovaná podrobná stavebná dokumentácia, pričom v roku 2020
by sa malo pristúpiť k samotnej výstavbe stavidla.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Peter Jány
Monitorovanie schválil:

Vytlačené dňa: 28.02.2020

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.
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075050C - LIFE (2014 - 2020)
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
11B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
13B6 - Finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

1 500 000
0
1 500 000

Skutočnosť do
31.12.2019

1 578 989
1 578 989

1 578 989
1 578 989

Cieľ 1:
Spolufinancovať projekty LIFE zo štátneho rozpočtu s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu životného prostredia a ochranu klímy.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Program pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE v programovom období 2014 – 2020 nadväzuje na predchádzajúci program LIFE+. Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky poskytuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty podporené z programu LIFE. V roku 2019 MŽP SR pokračovalo v
spolufinancovaní projektov LIFE na základe zmlúv o spolufinancovaní uzatvorených v roku 2018. Zároveň v roku 2019 MŽP SR vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie
projektu LIFE zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE14-LIFE18 (kód výzvy LIFE/2019/SR). V roku 2019 bolo uzavretých 16 zmlúv o spolufinancovaní projektov zo
štátneho rozpočtu pre projekty LIFE14, LIFE16 a LIFE17 (8 projektov).
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľom je dosiahnuť čo najvyššie čerpanie prostriedkov programu LIFE cez projekty realizované organizáciami so sídlom v Slovenskej republike. Pre dosiahnutie
uvedeného cieľa a zvýšenie povedomia o programe LIFE v SR Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje priebežne zverejňovanie informácií o programe LIFE, o
výzvach vyhlásených Európskou komisiou, ako aj zverejňovanie výziev na spolufinancovanie úspešných LIFE projektov zo štátneho rozpočtu SR na webstránke
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a poskytuje konzultácie potenciálnym žiadateľom.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov LIFE je priebežne zabezpečená monitorovaním a kontrolou
realizácie projektov v súlade s legislatívou SR a pravidlami pre spolufinancovanie projektov LIFE stanovenými v riadiacej dokumentácii.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
MŽP SR v roku 2019 prekročilo stanovený cieľ spolufinancovať 5 LIFE projektov uzavretím 16 zmlúv o spolufinancovaní v rámci 8 projektov (1 projekt LIFE14, 2 projekty
LIFE16 a 5 projektov LIFE17).
Dosah/vplyv:
Realizácia programu prostredníctvom podporených projektov má výrazný pozitívny vplyv na životné prostredie, ako aj na lokálnu zamestnanosť. Realizácia projektov
zároveň prispieva k plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov.
Udržateľnosť:
Podpora financovania projektov LIFE v SR prinesie dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia v Slovenskej republike.
Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR
Typ:
MJ:

Výsledku

A - počet podporených projektov

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

3

4

4

5

Skutočnosť

0

0

4

8

R+2
2021
5

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

0

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Elena Molnárová

Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

07506 - Územný rozvoj a tvorba krajiny
Zámer:
Uplatňovať územný systém ekologickej stability a ďalšie nástroje trvalo udržateľného plánovania rozvoja spoločnosti.
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
V r. 2019 Slovenska agentúra životného prostredia (SAŽP) realizovala projekt z OP KŽP SR „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability
pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“. Je spracovaných 30 dokumentácií R-ÚSES pre
vybrané okresy SR, 20 dokumentácií R-ÚSES je rozpracovaných. Bol tiež úspešne zorganizovaný 2.ročník súťaže Enviromesto ako aj 10. ročník Medzinárodnej konferencie
Životné prostredie miest a ERS s cieľom poukázať na pozitívne uplatňovanie environmentálnej politiky v mestách ako aj budovania prvkov zelenej infraštruktúry. Začalo
mapovanie mokradí v mestských sídlach pre získanie informácie o ich stave, určení druhov biotopov, degradácie a návrh následnej revitalizácie. Pokračovala pasportizácia
degradovaných ekosystémov v mestách SR, bolo vymapovaných 116 lokalít v 27 mestách SR. V r. 2019 sa konal seminár „Sídla a biodiverzita“ v Piešťanoch a workshop
„Zelená infraštruktúra v sídlach miest“ v Žiline.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Územný rozvoj a tvorba krajiny vychádza z národnej legislatívy a viacerých EU/iných medzinárodných záväzkov a stratégií, vrátane priorít financovania. Má oporu v
programovom vyhlásení vlády SR ako aj v Koncepcii rozvoja miest SR do roku 2030.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Vynaložené prostriedky prispeli k zlepšeniu územného rozvoja a tvorby krajiny.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Výsledky zodpovedali plánom.
Dosah/vplyv:
Pasportizácia degradovaných ekosystémov a navrhnuté opatrenia na ich revitalizáciu sú podporné opatrenia pre územný rozvoja miest.
Udržateľnosť:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Aktivity realizované spoločne s mestami a ďalšími zainteresovanými inštitúciami.
Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Informácie sú na stránke MŽP SR, a Slovenskej agentúry životného prostredia – www.sazp.sk.
Monitorovanie vypracoval:
RNDr. Jana Durkošová
Monitorovanie schválil:

Mgr. Katarína Butkovská

0750603 - Interreg B CADSES
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 implementácia programu INTERREG IIB CADSES neprebiehala. V súčasnosti prebieha uzatváranie programu a s tým súvisiaca komunikácia riadiaceho orgánu
programu INTERREG III B CADSES, t. j. Ministerstva pre infraštruktúru a dopravu v Ríme s Európskou komisiou (ďalej len „EK“).
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Implementácia programu bola ukončená.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Implementácia programu bola ukončená.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Implementácia programu bola ukončená.
Dosah/vplyv:
Realizáciou projektov sa prispelo k posilneniu nadnárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a ochrany životného prostredia najmä vo vzťahu k ochrane prírodného
dedičstva a ochrany pred povodňami v priestore CADSES.
Udržateľnosť:
Implementácia programu bola ukončená.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V rámci procesu uzatvárania programu nadnárodnej spolupráce INTERREG IIIB CADSES, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pre infraštruktúru a dopravu v Ríme, bol
vykonaný audit EK na úrovni uvedeného programu. Na základe výsledkov uvedeného auditu bola zo strany EK stanovená plošná korekcia v predbežnej výške 3,52 %. MŽP
SR je národným orgánom uvedeného programu a v súlade s „Memorandom o porozumení“ (uzatvoreným medzi partnerskými krajinami programu a talianskym Ministerstvom
pre infraštruktúru a dopravu ako riadiacim orgánom programu), je MŽP SR (analogicky ako národné orgány ostatných partnerských krajín programu) zodpovedné za
uhradenie časti korekcie. Výška korekcie a najmä mechanizmus, akým pomerom ju budú jednotlivé partnerské krajiny znášať, ešte nie je definitívne stanovený, avšak v
rozpočte MŽP SR bude potrebné na zdroji 1352 programu CADSES (účelovo viazané) zabezpečiť prostriedky na úhradu uvedenej korekcie.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Juliana Pilková
Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

0750604 - Interreg B CADSES (MID-Taliansko)
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 implementácia programu INTERREG IIB CADSES neprebiehala. V súčasnosti prebieha uzatváranie programu a s tým súvisiaca komunikácia riadiaceho orgánu
programu INTERREG III B CADSES, t. j. Ministerstva pre infraštruktúru a dopravu v Ríme s Európskou komisiou (ďalej len „EK“).
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Implementácia programu bola ukončená.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Implementácia programu bola ukončená.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Implementácia programu bola ukončená.
Dosah/vplyv:
Realizáciou projektov sa prispelo k posilneniu nadnárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a ochrany životného prostredia najmä vo vzťahu k ochrane prírodného
dedičstva a ochrany pred povodňami v priestore CADSES.
Udržateľnosť:
Implementácia programu bola ukončená.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V rámci procesu uzatvárania programu nadnárodnej spolupráce INTERREG IIIB CADSES, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo pre infraštruktúru a dopravu v Ríme, bol
vykonaný audit EK na úrovni uvedeného programu. Na základe výsledkov uvedeného auditu bola zo strany EK stanovená plošná korekcia v predbežnej výške 3,52 %. MŽP
SR je národným orgánom uvedeného programu a v súlade s „Memorandom o porozumení“ (uzatvoreným medzi partnerskými krajinami programu a talianskym Ministerstvom
pre infraštruktúru a dopravu ako riadiacim orgánom programu), je MŽP SR (analogicky ako národné orgány ostatných partnerských krajín programu) zodpovedné za
uhradenie časti korekcie. Výška korekcie a najmä mechanizmus, akým pomerom ju budú jednotlivé partnerské krajiny znášať, ešte nie je definitívne stanovený, avšak v
rozpočte MŽP SR bude potrebné na zdroji 1352 programu CADSES (účelovo viazané) zabezpečiť prostriedky na úhradu uvedenej korekcie.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Juliana Pilková
Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

07508 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Zámer:
Podporiť udržateľné a efektívne využívani prírodných zdrojov zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky
efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
1AA1
1AA2
1AA3
1AB1
1AB2
3AA1
3AA2
3AA3
3AB1
3AB2
Spolu

-

Schválený rozp.
2019

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
Kohézny fond
Kohézny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
Kohézny fond
Kohézny fond

149 294 859
16 216 758
0
249 798 826
26 283 958
0
0
0
0
0
441 594 401

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

38 090 804
1 912 110

38 090 804
1 912 110

199 912 906
18 846 539
66 988 419
8 989 398
410 060
11 823 964
1 678 434
348 652 633

199 912 906
18 846 539
66 988 419
8 989 398
410 060
11 823 964
1 678 434
348 652 633

Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Cieľom je vyhlásenie výziev v rámci OP KŽP a dosiahnutie nakontrahovania a vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele v rámci operačného programu sa priebežne napĺňajú v súlade s prioritami vlády SR.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V rámci výziev sú podmienky stanovené tak, aby bola zabezpečená efektívna a hospodárna implementácia OP KŽP.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Priebežne sa plní.
Dosah/vplyv:
Napĺňanie cieľov bude pozitívne prispievať k rozvoju environmentálnej infraštruktúry SR, zlepšeniu stavu životného prostredia, manažmentu rizík a nízkouhlíkovému
hospodárstvu.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Ďalšie opatrenia sa nenavrhujú.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Stanislav Kulla
Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

0750801 - PO 1 - Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
1AB1
1AB2
3AB1
3AB2
Spolu

-

Schválený rozp.
2019

Kohézny fond
Kohézny fond
Kohézny fond
Kohézny fond

233 888 973
22 516 000
0
0
256 404 973

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
190 241 428
17 261 753
11 338 815
1 521 711
220 363 707

Skutočnosť do
31.12.2019
190 241 428
17 261 753
11 338 815
1 521 711
220 363 707

Cieľ 1:
Prispieť k zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia a rozvoju environmentálnej infraštruktúry prostredníctvom podpory projektov v oblasti odpadového a
vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia a biodiverzity
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V rámci OP KŽP sa v roku 2019 vyhlásilo celkovo 6 výziev na predloženie ŽoNFP, a to v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.
Zároveň bolo vyhlásené 1 vyzvanie na predloženie národného projektu. V roku 2020 bude proces vyhlasovania výziev pokračovať, a to v oblasti vodného hospodárstva,
ochrany prírody a ochrany ovzdušia.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prostredníctvom prvku sa bude sledovať napĺňanie cieľov OP KŽP a priorít vlády.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V rámci výziev sú podmienky stanovené tak, aby bola zabezpečená efektívna a hospodárna implementácia OP KŽP.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Priebežne sa plní.
Dosah/vplyv:
Prispieť k zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia a rozvoju environmentálnej infraštruktúry Slovenskej republiky prostredníctvom podpory projektov v oblasti
odpadového a vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia a biodiverzity.
Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia SR a ich udržateľnosť bude zmluvne viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.
Zdroj získavania údajov:
ITMS, monitorovacie správy

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Typ:
MJ:

Výsledku

A - vyhlásenie výziev

log

Bázický rok

Rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Stanislav Kulla

Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

0750802 - PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
1AB1
1AB2
3AB1
3AB2
Spolu

-

Kohézny fond
Kohézny fond
Kohézny fond
Kohézny fond

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

15 909 853
3 767 958
0
0
19 677 811

Skutočnosť do
31.12.2019

9 671 478
1 584 786
485 150
156 723
11 898 136

9 671 478
1 584 786
485 150
156 723
11 898 136

Cieľ 1:
Zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení, najmä preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V rámci OP KŽP sa v roku 2019 vyhlásila 1 výzva na predkladanie ŽoNFP a zároveň 1 vyzvanie na predloženie národného projektu. V roku 2020 bude proces
vyhlasovania výziev pokračovať.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prostredníctvom prvku sa bude sledovať napĺňanie cieľov OP KŽP a priorít vlády.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V rámci výziev sú podmienky stanovené tak, aby bola zabezpečená efektívna a hospodárna implementácia OP KŽP.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Priebežne sa plní.
Dosah/vplyv:
Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami a v konečnom dôsledku aj na dosiahnutie lepších životných podmienok obyvateľstva a znižovanie
regionálnych rozdielov.
Udržateľnosť:
Projekty, ktoré budú prostredníctvom výzvy podporené prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v trendoch ochrany životného prostredia SR a ich udržateľnosť bude zmluvne
viazaná zmluvou o poskytnutí NFP.
Zdroj získavania údajov:
ITMS, monitorovacie správy
Typ:
MJ:

Výstupu

A - vyhlásenie výziev

log.

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Stanislav Kulla

Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

0750803 - PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam
ovplyvnených zmenou klímy

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
1AA1
1AA2
1AA3
3AA1
3AA2
3AA3
3AB1
3AB2
Spolu

-

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
Kohézny fond
Kohézny fond

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Skutočnosť do
31.12.2019

550 586
97 162

550 586
97 162

5 567 103
982 430

5 567 103
982 430

7 197 281

7 197 281

Cieľ 1:
Zvýšiť úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy a znižiť environmentálne riziká.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V rámci OP KŽP sa za oblasť podpory PO 3 v roku 2019 nevyhlásila žiadna výzva na predkladanie ŽoNFP, keďže dovtedy vyhlásenými výzvami bola pokrytá alokácia
PO 3.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prostredníctvom prvku sa bude sledovať napĺňanie cieľov OP KŽP a priorít vlády.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V rámci výziev sú podmienky stanovené tak, aby bola zabezpečená efektívna a hospodárna implementácia OP KŽP.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Priebežne sa plní.
Dosah/vplyv:
Realizácia projektov zlepší pripravenosť SR na zvládanie rizík, mimoriadnych udalostí a zvýši odolnosť pri mimoriadnych udalostiach ovplyvnenými zmenou klímy.
Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v oblasti zvládania mimoriadnych udalostí ovplyvnenými zmenou klímy a ich udržateľnosť bude zmluvne viazaná
zmluvou o poskytnutí NFP.
Zdroj získavania údajov:
ITMS, monitorovacie správy
Typ:
MJ:

Výstupu

A - vyhlásenie výziev

log.

Bázický rok

Rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

nie

nie

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Stanislav Kulla

Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

0750804 - PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
1AA1
1AA2
3AA1
3AA2
3AA3
Spolu

-

Schválený rozp.
2019

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

149 294 859
16 216 758
0
0
0
165 511 617

37 540 218
1 814 948
61 421 316
8 006 968
410 060
109 193 510

Skutočnosť do
31.12.2019
37 540 218
1 814 948
61 421 316
8 006 968
410 060
109 193 510

Cieľ 1:
Podporiť využívanie OZE a zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V rámci OP KŽP sa v roku 2019 vyhlásilo 6 výziev na predkladanie ŽoNFP. V roku 2020 bude proces vyhlasovania výziev pokračovať.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Ciele v rámci operačného programu sa priebežne napĺňajú v súlade s prioritami vlády SR.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V rámci výziev sú podmienky stanovené tak, aby bola zabezpečená efektívna a hospodárna implementácia OP KŽP.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Priebežne sa plní.
Dosah/vplyv:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Realizácia projektov bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo SR vo všetkých sektoroch a priaznivý dopad na ovzdušie.
Udržateľnosť:
Podporené projekty prinesú dlhodobé pozitívne zmeny v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva a ochrany prírodných zdrojov a ich udržateľnosť bude zmluvne viazaná
zmluvou o poskytnutí NFP.
Zdroj získavania údajov:
ITMS, monitorovacie správy
Typ:
MJ:

Výstupu

A - vyhlásenie výziev

log.

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Stanislav Kulla

Monitorovanie schválil:

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc.

07509 - Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - programový dokument MŽP SR
Zámer:
Podporiť opatrenia na zmenu klímy a znížiť zraniteľnosť voči zmenám klímy, vrátane rozvoja bilaterálnej spolupráce.
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 bol zo
strany prispievateľských krajín schválený dňa 23.8.2019. Následne bola medzi prispievateľskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Úradom vlády Slovenskej
republiky ako Národným kontaktným bodom dňa 22.9.2019 uzatvorená Programová dohoda č. 1115/2019 o financovaní programu SK-Klíma (účinná od 27.9.2019). Dohoda o
implementácii Programu SK-Klíma medzi Národným kontaktným bodom a Ministerstvom životného prostredia bola uzatvorená dňa 13.11.2019 (s účinnosťou od 14.11.2019).
Program SK-Klíma je zameraný na podporu projektov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a zároveň na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi
prispievateľskými štátmi a Slovenskom.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov: Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus majú za cieľ prispieť k
znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a posilniť bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a štátmi EZVO.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V nadväznosti na schválenie Programu SK-Klíma Správca programu v roku 2019 vyhlásil 3 výzvy na predkladanie žiadostí o projekt – výzvy s kódom ACC01/ACC02 pre
mestá nad 15 000 obyvateľov a ACC03 pre základné a stredné školy. Uzávierka uvedených výziev je až v roku 2020, preto v roku 2019 nedošlo k schváleniu žiadostí o
projekt, ani k zazmluvneniu projektov. V roku 2019 realizoval Správca programu, za účelom rozvoja bilaterálnej spolupráce relevantných subjektov a partnerov, bilaterálnu
iniciatívu v zahraničí v Oslo, Nórske kráľovstvo pre mestá nad 15 000 obyvateľov a v Slovenskej republike v Štiavnických Baniach pre základné a stredné školy v spolupráci s
Programovými partnermi Donorov z Nórskeho kráľovstva.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov: V roku 2019 došlo k schváleniu Programu SK-Klíma a boli vyhlásené 3 výzvy na predkladanie
žiadostí o projekt. Projekty však zatiaľ zazmluvnené neboli.
Dosah/vplyv:
V roku 2019 neboli v rámci programu SK-Klíma schválené žiadosti o projekt a zazmluvnené projekty.
Udržateľnosť:
V roku 2019 neboli v rámci programu SK-Klíma schválené žiadosti o projekt a zazmluvnené projekty.
Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V roku 2020 je predpokladaný začiatok implementácie projektov v rámci programu SK-Klíma.
Monitorovanie vypracoval:
PhDr. Juraj Hrdlovič
Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

0750901 - Zmierňovanie dopadov a prispôsobovanie sa zmene klímy
Cieľ 1:
Zmierniť dopady zmeny klímy a znížiť zraniteľnosť voči zmenám klímy
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 bol
zo strany prispievateľských krajín schválený dňa 23.8.2019. Následne bola medzi prispievateľskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Úradom vlády Slovenskej
republiky ako Národným kontaktným bodom dňa 22.9.2019 uzatvorená Programová dohoda č. 1115/2019 o financovaní programu SK-Klíma (účinná od 27.9.2019).
Dohoda o implementácii Programu SK-Klíma medzi Národným kontaktným bodom a Ministerstvom životného prostredia bola uzatvorená dňa 13.11.2019 (s účinnosťou
od 14.11.2019). Program SK-Klíma je zameraný na podporu projektov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a zároveň na posilnenie bilaterálnych vzťahov
medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus majú za cieľ prispieť k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom
priestore a posilniť bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a štátmi EZVO.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V nadväznosti na schválenie Programu SK-Klíma Správca programu v roku 2019 vyhlásil 3 výzvy na predkladanie žiadostí o projekt – výzvy s kódom ACC01/ACC02 pre
mestá nad 15 000 obyvateľov a ACC03 pre základné a stredné školy. Uzávierka uvedených výziev je až v roku 2020, preto v roku 2019 nedošlo k schváleniu žiadostí o
projekt, ani k zazmluvneniu projektov. V roku 2019 realizoval Správca programu, za účelom rozvoja bilaterálnej spolupráce relevantných subjektov a partnerov,
bilaterálnu iniciatívu v zahraničí v Oslo, Nórske kráľovstvo pre mestá nad 15 000 obyvateľov a v Slovenskej republike v Štiavnických Baniach pre základné a stredné
školy v spolupráci s Programovými partnermi Donorov z Nórskeho kráľovstva.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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V roku 2019 došlo k schváleniu Programu SK-Klíma a boli vyhlásené 3 výzvy na predkladanie žiadostí o projekt. Projekty však zatiaľ zazmluvnené neboli.
Dosah/vplyv:
V roku 2019 neboli v rámci programu SK-Klíma schválené žiadosti o projekt a zazmluvnené projekty.
Udržateľnosť:
V roku 2019 neboli v rámci programu SK-Klíma schválené žiadosti o projekt a zazmluvnené projekty.
Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
V roku 2020 je predpokladaný začiatok implementácie projektov v rámci programu SK-Klíma.
Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj
Typ:
MJ:

Výstupu

A - počet schválených projektov

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

1

5

Skutočnosť

0

0

R+2
2021
10

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

20

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

PhDr. Juraj Hrdlovič

Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

076 - Tvorba a implementácia politík
Zámer:
Koncipovať a uplatňovať environmentálnu politiku a právo, vykonávať inšpekciu ŽP a zabezpečovať integrovanú starostlivosť o ŽP.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
1AC1 - Európsky sociálny fond
1AC2 - Európsky sociálny fond
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
3AC1 - Európsky sociálny fond
3AC2 - Európsky sociálny fond
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia
Spolu

Schválený rozp.
2019
28 664 290
0
0
9 777 804
2 003 697
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000
40 452 791

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

29 911 917
150 213
1 365 001
7 655 617
1 553 866
22 572

29 908 385
150 213
1 364 747
7 655 617
1 553 866
22 572

8 415
8 183 652
1 676 352
29
123 191
25 165
15 292
50 691 281

8 415
8 183 652
1 676 352
29
123 191
25 165
15 292
50 687 495

Cieľ 1:
Zabezpečenie obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie prevádzky ústredného orgánu. Ide predovšetkým o úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, nákup
všeobecného materiálu, interiérového vybavenia, kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, dopravné, údržbu budov,
objektov, na propagáciu v oblasti ŽP, na vypracovanie štúdií a posudkov, na stravovanie, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na zabezpečenie školení,
kurzov, seminárov, členských príspevkov do medzinárodných organizácií ako aj ďalšie služby všeobecného a špeciálneho charakteru. Podrobné členenie výdavkov
ústredného orgánu je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2019.
Dosah/vplyv:
V rámci rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2019 a na základe rozpočtových opatrení MF SR boli ústrednému orgánu pridelené finančné prostriedky v takej miere,
aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2019, z uznesení vlády SR, všeobecne záväzných právnych predpisov,
dohôd, zmlúv, dohovorov a pod.
Udržateľnosť:
Je potrebné venovať neustálu pozornosť výdavkom ústredného orgánu a obmedzovať požiadavky jednotlivých útvarov na fakultatívne výdavky.
Zdroj získavania údajov:
RIS, SAP, Výkazy FIN 1-12
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Typ:
MJ:

Výstupu

A - zabezpečenie

logická

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Cieľ 4:
Podpora a skvalitňovanie administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Finančné prostriedky sa priebežne využívajú na realizáciu všetkých činností spojených s efektívnou implementáciou Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ sa plní v súlade s napĺňaním cieľov Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Realizácia projektov Technickej pomoci bola v sledovanom období primerane efektívna a hospodárna.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené cieľové hodnoty sa priebežne plnia. V roku 2019 bolo priemerne stabilizovaných 107,28 zamestnancov v rámci projektu „Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP
v roku 2019“.
Dosah/vplyv:
Jedná sa o primerané napĺňanie aktivít, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu fungovaniu operačného programu (zabezpečenie informovanosti o programe, realizácia
hodnotenia projektov a pod.).
Udržateľnosť:
Projekty technickej pomoci neobsahujú obdobie udržateľnosti. Na tento projekt nadväzuje ďalší predložený projekt s názvom „Mzdy zamestnancov SEPP OP KŽP v roku
2020“, ktorý obsahuje mzdy zamestnancov sekcie environmentálnych programov a projektov ako aj iných oprávnených zamestnancov za obdobie roku 2020.
Zdroj získavania údajov:
ITMS2014+, monitorovacie správy
Typ:
MJ:

Výsledku

D - počet stabilizovaných a vzdelávaných zamestnancov RO financovaných z TP

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

Plán

R-2
2017

R-1
2018
134

Skutočnosť

R
2019

R+1
2020

115

125

98,75

107,28

R+2
2021
138

R+3
2022
138

R+4
2023

R+5
2024

138

Komentár k programovej časti:
Kľúčové ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Štefan Hanuščin, Ing. Jana Roskošová

Monitorovanie schválil:

Mgr. Zdenko Kavec, Ing. Jana Kauzalová

07601 - Koncipovanie a riadenie environ. politiky, koordinácia programov
Informácia o zmene PŠ:
Od 01.10.2013 je programová položka 07601 delimitovaná do 08C1102 na 12 - MV SR
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
1AC1 - Európsky sociálny fond
1AC2 - Európsky sociálny fond
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata
3AC1 - Európsky sociálny fond
3AC2 - Európsky sociálny fond
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia
Spolu

Schválený rozp.
2019
19 380 516
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 380 516

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

18 299 553
144 659
1 300 001
536 898
94 804
22 572

18 297 420
144 659
1 300 001
536 898
94 804
22 572

8 415
692
122
29
123 191
25 165
3 880
20 559 982

8 415
692
122
29
123 191
25 165
3 880
20 557 849

Cieľ 2:
Zabezpečiť finančné prostriedky na činnosť ústredného orgánu.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie prevádzky ústredného orgánu. Ide predovšetkým o úhradu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, nákup
všeobecného materiálu, interiérového vybavenia, kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, dopravné, údržbu budov,
objektov, na propagáciu v oblasti ŽP, na vypracovanie štúdií a posudkov, na stravovanie, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, na zabezpečenie školení,
kurzov, seminárov, členských príspevkov do medzinárodných organizácií ako aj ďalšie služby všeobecného a špeciálneho charakteru. Podrobné členenie výdavkov
ústredného orgánu je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2019.
Dosah/vplyv:
V rámci rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP SR na rok 2019 a na základe rozpočtových opatrení MF SR boli ústrednému orgánu pridelené finančné prostriedky v takej miere,
aby bolo možné plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2019, z uznesení vlády SR, všeobecne záväzných právnych predpisov,
dohôd, zmlúv, dohovorov a pod.
Udržateľnosť:
Je potrebné venovať neustálu pozornosť výdavkom ústredného orgánu a obmedzovať požiadavky jednotlivých útvarov na fakultatívne výdavky.
Zdroj získavania údajov:
RIS, SAP, Výkazy FIN 1-12
Typ:
MJ:

Výsledku

A - financovanie činnosti ústredného orgánu

logická

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Cieľ 3:
Predkladať právne normy na schválenie.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Úlohy sa plnili podľa termínov uvedených v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 a v Pláne legislatívnych úloh Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky na rok 2019.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Legislatívne úlohy vyplývajú z:
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Plánu legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Práva Európskej únie
Uznesení vlády Slovenskej republiky
Efektívnosť a hospodárnosť:
Plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh Plánu legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2019:
Spolu: 36 legislatívnych úloh z toho 8 úloh bolo splnených, 12 úloh bolo prolongovaných, 11 úloh bolo nesplnených a 5 úloh bolo zrušených.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Plán legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na rok 2019:
Spolu 36 legislatívnych úloh z toho 8 úloh splnených, 12 úloh bolo prolongovaných, 11 úloh bolo nesplnených a pri 5 úlohách bol legislatívny proces zastavený (úlohy
boli zrušené).
15 legislatívnych úloh bolo uverejnených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (výstupy z Plánu legislatívnych úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky na rok 2019 a výstupy nad rámec plánu – iniciatívne úlohy) - z toho 7 zákonov, 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky a 6 vyhlášok Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky.
Zdroj získavania údajov:
Zbierka zákonov, Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019, Plán legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2019, Správa o plnení Plánu legislatívnych úloha MŽP SR za
rok 2019.
Typ:
MJ:

Výstupu

C - počet schválených právnych noriem

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

Plán

R-2
2017

R-1
2018

R
2019
12

Skutočnosť

R+1
2020
15

R+2
2021
10

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

15

15

Cieľ 8:
Podporiť prechod na zelenú ekonomiku.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
MŽP SR v roku 2019 uskutočnilo viacero aktivít zameraných na proces prechodu na zelenú ekonomiku. Tieto aktivity sú súčasťou procesu T2gE (Transition to the green
economy), ktorý MŽP SR spustilo v r. 2016 počas svojho predsedníctva v Rade EÚ.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvku je obsiahnutý v Stratégii environmentálnej politiky 2030 schválenej vládou SR vo februári 2019, v opatreniach 1. Akčného plánu pre realizáciu hospodárskej
politiky a v ďalších koncepčných a strategických dokumentoch.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Všetky aktivity realizované v rámci daného prvku boli realizované na základe efektívnosti a hospodárnosti.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V súčasnosti sú plánované 3 aktivity zamerané na podporu prechodu na zelenú ekonomiku.
Dosah/vplyv:
Programy sú určené pre všetky cieľové skupiny, najmä však pre tvorcov politík.
Udržateľnosť:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Programy zmerané na zelenú ekonomiku sa organizujú ako prioritné a je o ne záujem.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
MŽP vyvíja iniciatívu na zapojenie ostatných kľúčových sektorov hospodárstva.
Zdroj získavania údajov:
interný zdroj MŽP SR
Typ:
MJ:

Výsledku

A - počet aktivít v oblasti zelenej ekonomiky

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

4

Skutočnosť

4

R+2
2021
3

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

3

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

RNDr. Mária Fischerová, JUDr. Silvia Lojková, Ing. Jana Roskošová

Monitorovanie schválil:

Ing. Barbora Bondorová, JUDr. Peter Kozák, PhD., Ing. Jana Kauzalová

07602 - Inšpekčná činnosť
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131H - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017)
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
72e - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

6 032 238
0
0
7 000
6 039 238

Skutočnosť do
31.12.2019

6 827 108
5 554
65 000
11 411
6 909 074

6 825 709
5 554
64 746
11 411
6 907 421

Cieľ 2:
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť rozpočtovej organizácie Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané v zmysle Plánu hlavných úloh SIŽP na rok 2019. Podrobné členenie výdavkov SIŽP je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2019.
Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR ako aj na základe rozpočtových opatrení MF SR boli v roku 2019 SIŽP pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné
plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných úloh SIŽP na rok 2019.
Udržateľnosť:
V ďalšom období je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť výdavkom SIŽP s dôrazom na efektívnosť, účinnosť, hospodárnosť a účelnosť.
Zdroj získavania údajov:
RIS, SIŽP, Výkazy FIN 1-12, on-line
Typ:
MJ:

Výsledku

B - financovanie činnosti SIŽP

log.

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Cieľ 4:
Vykonávať kontrolné akcie v oblastiach ochrany vôd, ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, biologickej bezpečnosti a IPKZ.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Stanovený cieľ – výkon štátneho dozoru vo veci starostlivosti o životné prostredie bol Slovenskou inšpekciou životného prostredia splnený.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie, je orgánom štátneho dozoru a súčasne vykonáva
povoľovania v integrovanom povoľovaní, vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Informácie budú uvedené vo Vyhodnotení PHÚ Slovenskej inšpekcie životného prostredia za rok 2019.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V roku 2019 vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia 3 254 kontrolných akcií. V uvedenom ukazovateli došlo oproti roku 2018 k nárastu počtu kontrolných
akcií a tiež k nárastu uloženia pokút.

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Dosah/vplyv:
Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobí v odborných oblastiach ochrany vôd a prevencie závažných priemyselných havárií a chemických látok, ochrany
ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, biologickej bezpečnosti pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a
environmentálneho označovania výrobkov, integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia, prevencií a náprave environmentálnych škôd.
Udržateľnosť:
Kontrolná činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia má kladný a nezastupiteľný vplyv na udržateľnosť životného prostredia.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s Plánom hlavných úloh Slovenskej inšpekcie životného prostredia na roku 2019. O výsledkoch kontrolnej činnosti bude
informovať Vyhodnotenie PHÚ SIŽP za rok 2019.
Zdroj získavania údajov:
SIŽP
Typ:
MJ:

Výstupu

B - Počet kontrolných akcií

num

Bázický rok

Rok

R-3
2016

R-2
2017

Plán
Skutočnosť

2659

R-1
2018

R
2019

3400

3000

2806

3254

R+1
2020
3200

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

R+5
2024

3400

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Mgr. Juraj Paxián, Ing. Jana Roskošová

Monitorovanie schválil:

JUDr. Róbert Ružička, PhD., Ing. Jana Kauzalová

07603 - Technická pomoc, posilnenie inštitucionálnych kapacít
Zámer:
Podpora procesov programovania, riadenia, implementácie, monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia, publicity, kontroly a auditu prostredníctvom interných aj
externých nástrojov.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
1AA1
1AA2
3AA1
3AA2
Spolu

-

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja

Schválený rozp.
2019
9 777 804
2 003 697
0
0
11 781 501

Upravený rozpočet
k 31.12.2019
7 118 720
1 459 061
8 182 959
1 676 229
18 436 969

Skutočnosť do
31.12.2019
7 118 720
1 459 061
8 182 959
1 676 229
18 436 969

Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Finančné prostriedky Operačného programu Kvalita životného prostredia určené na technickú pomoc boli v roku 2019 využívané najmä na financovanie miezd
administratívnych kapacít a zamestnancov vykonávajúcich podporné činnosti ako aj odmien z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zároveň sa finančné
prostriedky priebežne využívajú na realizáciu všetkých činností spojených s efektívnou implementáciou Operačného programu Kvalita životného prostredia ako
programovanie, kontrola, implementácia, monitorovanie, publicita a pod.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ sa plní v súlade s napĺňaním cieľov Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Realizácia projektov Technickej pomoci bola v sledovanom období efektívna a hospodárna.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené cieľové hodnoty sa priebežne plnia.
Dosah/vplyv:
Jedná sa o primerané napĺňanie aktivít, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu fungovaniu operačného programu (zabezpečenie informovanosti o programe, realizácia hodnotenia
projektov a pod.)
Udržateľnosť:
Projekty technickej pomoci neobsahujú obdobie udržateľnosti.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Štefan Hanuščin

Monitorovanie schválil:

Mgr. Zdenko Kavec

0760307 - Technická asistencia INTERREG IIIB
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 implementácia programu INTERREG IIB CADSES neprebiehala. V súčasnosti prebieha uzatváranie programu a s tým súvisiaca komunikácia riadiaceho orgánu
programu INTERREG III B CADSES, t. j. Ministerstva pre infraštruktúru a dopravu v Ríme s Európskou komisiou (ďalej len „EK“).
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Implementácia programu bola ukončená.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Implementácia programu bola ukončená.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Implementácia programu bola ukončená.
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Dosah/vplyv:
Implementácia programu bola ukončená.
Udržateľnosť:
Implementácia programu bola ukončená.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Juliana Pilková
Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

076030B - Technická pomoc (2007-2013)
Komentár k programovej časti:
V rámci programového obdobia 2007 - 2013 boli ukončené všetky projekty z Operačného programu Životné prostredie, ktorých cieľom bolo napĺňanie merateľného
ukazovateľa "počet zamestnancov RO vybavených materiálno-technickým vybavením z TP". V súčasnej dobe prebieha komunikácia s Európskou komisiou ohľadom
ukončovania programového obdobia 2007 - 2013.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Štefan Hanuščin
Monitorovanie schválil:

Mgr. Zdenko Kavec

076030C - Technická pomoc pre cieľ Európska teritoriálna spolupráca (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa)
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 implementácia programu Tvorba a implementácia politík (OP Stredná Európa a OP Juhovýchodná Európa) neprebiehala.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Implementácia programu bola ukončená.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Implementácia programu bola ukončená.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Implementácia programu ukončená.
Dosah/vplyv:
Realizáciou projektov sa prispelo k posilneniu nadnárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a ochrany životného prostredia v priestore Stredná a Juhovýchodná
Európa.
Udržateľnosť:
Implementácia programu bola ukončená.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Juliana Pilková
Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

076030D - PO 5 - Technická pomoc OP KŽP (2014 - 2020)
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
1AA1
1AA2
3AA1
3AA2
Spolu

-

Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky fond regionálneho rozvoja

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

9 777 804
2 003 697
0
0
11 781 501

7 118 720
1 459 061
8 182 959
1 676 229
18 436 969

Skutočnosť do
31.12.2019
7 118 720
1 459 061
8 182 959
1 676 229
18 436 969

Cieľ 1:
Zabezpečiť personálnu, systémovú a technickú podporu implementácie OP KŽP
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 sa vykonali zmeny k 4 vyhláseným vyzvaniam na predloženie ŽoNFP na realizáciu projektov technickej pomoci pre jednotlivé oprávnené subjekty
(Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru a Ministerstvo vnútra SR) formou jedného
usmernenia (č. 7) k jednotlivým vyzvaniam, a to s cieľom optimalizovať vyzvania tak, aby bolo možné zabezpečiť efektívnejšiu prípravu projektov technickej pomoci, čím
sa umožní efektívne čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených v rámci OP KŽP na prioritnú os 5 Technická pomoc s menšou administratívnou záťažou žiadateľov,
ako aj riadiaceho orgánu pre OP KŽP. Zároveň boli v rámci usmernení zapracované zmeny uvedené v Systéme riadenia EŠIF, verzia 7 a 8 a vo Vzoroch CKO.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Prostredníctvom prvku sa sleduje napĺňanie cieľov OP KŽP.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V rámci vyzvaní sú nastavené podmienky poskytnutia príspevku tak, aby bola zabezpečená efektívna a hospodárna implementácia OP KŽP.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Priebežne sa plní.
Dosah/vplyv:
Prispieť k efektívnej a plynulej implementácii OP KŽP.
Udržateľnosť:
Podporené projekty zabezpečia plnenie cieľov v rámci prioritnej osi 5 OP KŽP.
Zdroj získavania údajov:
ITMS2014+, monitorovacie správy
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Typ:
MJ:

Výstupu

B - vyhlásenie vyzvaní

log.

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

Plán

R-1
2018
áno

Skutočnosť

R
2019

R+1
2020

áno

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Štefan Hanuščin

Monitorovanie schválil:

Mgr. Zdenko Kavec

07604 - Integrovaná starostlivosť o životné prostredie
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

3 251 536
3 251 536

Skutočnosť do
31.12.2019

4 785 255
4 785 255

4 785 255
4 785 255

Cieľ 3:
Zabezpečiť v rozpočte kapitoly MŽP SR finančné prostriedky na činnosť príspevkovej organizácie Slovenská agentúra životného prostredia.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Cieľ bol splnený.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Patrí medzi podporné mechanizmy k zabezpečovaniu plnenia úloh rezortu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vyčerpané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Prostriedky boli vyčerpané v zmysle Plánu hlavných úloh SAŽP na rok 2019. Podrobné členenie výdavkov SAŽP je predmetom návrhu záverečného účtu za rok 2019.
Dosah/vplyv:
V rámci rozpočtu kapitoly MŽP SR ako aj na základe rozpočtových opatrení MF SR boli v roku 2019 SAŽP pridelené finančné prostriedky v takej miere, aby bolo možné
plniť úlohy, vyplývajúce z Plánu hlavných úloh SAŽP na rok 2019.
Udržateľnosť:
V ďalšom období je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť výdavkom SAŽP s dôrazom na efektívnosť, účinnosť, hospodárnosť a účelnosť.
Zdroj získavania údajov:
RIS, SAŽP, Výkazy FIN 1-12, on-line
Typ:
MJ:

Výsledku

A - financovanie činnosti SAŽP

logická

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Cieľ 4:
Zabezpečovať programy vzdelávania k TUR na SEV.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2019 uskutočnila 136 programov zameraných na rozvoj vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a
osvety.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvku je obsiahnutý v opatreniach Koncepcii environmentálnej výchovy a vzdelávania a v rezortnej koncepcii environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do
roku 2025.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Všetky program realizované prostredníctvom SAŽP boli určené deťom, mládeži, koordinátorom EVVO a prostriedky použité na ich realizáciu boli vynaložené efektívne a
hospodárne.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V súčasnosti je plánovaných 120 programov zameraných na EVVO.
Dosah/vplyv:
Programy zamerané na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu sú určené pre všetky cieľové skupiny.
Udržateľnosť:
Programy zmerané na rozvoj EVVO sa organizujú pravidelne a je o ne záujem.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
SAŽP kontinuálne hľadá možnosti zdroja financovania uvedených zámerov.
Zdroj získavania údajov:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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SAŽP
Typ:
MJ:

Výsledku

B - počet programov

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

127

110

120

120

Skutočnosť

124

184

187

136

R+2
2021
120

R+3
2022
120

R+4
2023

R+5
2024

120

Cieľ 5:
Prevádzkovať strediská environmentálnej výchovy.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V súčasnosti je v prevádzke 1 zariadenie environmentálneho zamerania – SEV Dropie Zemianska Olča. V roku 2019 sa z externých zdrojov (LIFE Ostrovné lúky v
celkovej výške 51 321,08 €) vybudoval nový náučný chodník Príbeh krajiny s interaktívnymi prvkami pre širokú cieľovú skupinu a 2 pozorovateľne. Vznikla nová zážitková
edukačná plocha zahŕňajúca veľký trstinový altánok pre 80 ľudí, pocitový chodník, živé vŕbové stavby, ovocný sad z tradičných druhov, štúdia dažďových záhrad, detská
fotopozorovateľňa a ukážkové hospodárstvo zo zdrojov SKHU Interreg V-A Danubeparks v celkovej výške 105 426,24 €. Z tohto zdroja bolo financované aj skvalitnenie
prevádzky a zníženie nákladov osadením filtračného zariadenia na pitnú vodu. A aktuálne prebieha proces zlepšovania stavu vody v jazere formou bioremediácie.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Cieľ prvku je obsiahnutý v opatreniach Koncepcii environmentálnej výchovy a vzdelávania a v rezortnej koncepcii environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do
roku 2025.
Cieľ zahrnutý v ENVIROSTRATÉGII 2030, OPATRENIE 13.2 Viesť k zodpovednej výrobe, spotrebe a ochrane prírody neformálnym vzdelávaním a 13.3 Zlepšiť
environmentálne povedomie prostredníctvom kultúrneho a prírodného dedičstva a cestovného ruchu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
V roku 2019 bola vyvíjaná maximálna snaha o zabezpečenie prevádzky SEV Dropie Zemianska Olča. Všetky výdavky na jeho údržbu a prevádzku boli vynaložené
efektívne a hospodárne. Prioritne je nutné kvalitne dobudovať areál za účelom efektívnej a hospodárnej prevádzky, následne po dobe udržateľnosti projektu sa
vynaložené investície odrazia aj vo výnosoch strediska. V roku 2019 sa z externých zdrojov v celkovej výške 156 747,00 € sa dobudoval areál kvôli skvalitneniu
poskytovaných environmentálnych programov a zníženiu prevádzkových nákladov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V súčasnosti je v prevádzke 1 zariadenie SEV Dropie – Zemianska Olča. Plánované výstupy a výsledky na rok 2019 sú splnené. Návštevnosť SEV Dropie sa zvýšila o 39
%. Čo sa týka výnosov zariadenia, kvôli projektovým aktivitám ich udržateľnosti má SEV Dropie na 5 rokov obmedzené možnosti spoplatňovania programov. To sa môže
dočasne prejaviť v nižších výnosoch zariadenia.
Dosah/vplyv:
Na SEV Dropie sa realizuje prevažne environmentálna výchova na regionálnej úrovni pre všetky cieľové skupiny (vrátane seniorov a marginalizovaných skupín). Od
roku 2019 narastá cezhraničný vplyv SEV Dropie v Maďarsku aj vďaka programu SK-HU Interreg V-A a budovaniu Naturparku Dolný Žitný ostrov.
Udržateľnosť:
V roku 2019 nebolo možné prostredníctvom výchovných aktivít zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na vyrovnané hospodárenie. Čo sa týka výnosov
zariadenia, kvôli projektovým aktivitám ich udržateľnosti má SEV Dropie na 5 rokov obmedzené možnosti spoplatňovania programov. SAŽP dlhodobo pracuje na zvýšení
atraktivity a obsadenosti zariadenia najmä znížením prevádzkových nákladov prostredníctvom jeho rekonštrukcie. Reálne ekonomické prínosy budú vyčísliteľné po
ukončení udržateľnosti projektových výstupov (5 rokov po ukončení projektu).
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
SAŽP kontinuálne hľadá možnosti zdroja financovania rozvojových zámerov. Na príklade SEV Dropie sa úspešne realizuje model viaczdrojového financovania
rozvojových aktivít (LIFE, Interreg, NP, OP KŽP, Granty EHP a Nórska, štátny rozpočet).
Zdroj získavania údajov:
SAŽP
Typ:
MJ:

Výstupu

B - počet SEV

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

1

1

1

1

Skutočnosť

1

1

1

1

R+2
2021
1

R+3
2022
1

R+4
2023

R+5
2024

1

Komentár k programovej časti:
Ciele boli zhodnotené.
Monitorovanie vypracoval:

PhDr. Lucia Thumová, Ing. Jana Roskošová

Monitorovanie schválil:

Ing. Barbora Bondorová, Ing. Jana Kauzalová

07607 - Finančný mechanizmus EHP a NFM 2014-2021 - riadenie programového dokumentu MŽP SR
Zámer:
Zabezpečiť systémovú podporu prípravy a realizácie programového dokumentu z finančného mechanizmu EHP a NFM.
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 bol zo
strany prispievateľských krajín schválený dňa 23.8.2019. Následne bola medzi prispievateľskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Úradom vlády Slovenskej
republiky ako Národným kontaktným bodom dňa 22.9.2019 uzatvorená Programová dohoda č. 1115/2019 o financovaní programu SK-Klíma (účinná od 27.9.2019). Dohoda o
implementácii Programu SK-Klíma medzi Národným kontaktným bodom a Ministerstvom životného prostredia bola uzatvorená dňa 13.11.2019 (s účinnosťou od 14.11.2019).
Program SK-Klíma je zameraný na podporu projektov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a zároveň na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi
prispievateľskými štátmi a Slovenskom. Do prípravy a implementácie Programu SK-Klíma sú zapojení aj Programoví partneri Donorov, a to aj prostredníctvom Výboru pre
spoluprácu Programu SK-Klíma. Pozorovateľmi Výboru pre spoluprácu sú zástupcovia Národného kontaktného bodu, Úradu pre finančný mechanizmus a Veľvyslanectva
Nórskeho kráľovstva v Bratislave. Výboru predsedá štátny tajomník I.
V tejto súvislosti sa uskutočnili 2 zasadnutia Výboru pre spoluprácu, a to dňa 13.5.2019 v Bratislave a dňa 30.10.2019 v Oslo. V rámci zasadnutí Výboru pre spoluprácu boli
prerokované otázky prípravy a realizácie Programu SK-Klíma, vrátane dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus majú za cieľ prispieť k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore
a posilniť bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a štátmi EZVO. Povinnosť zriadiť Výbor pre spoluprácu vyplýva Správcovi programu z implementačných nariadení
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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pre Finančné mechanizmy.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním príslušnej legislatívy.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovená cieľová hodnota v oblasti zrealizovaných aktivít sa naplnila. Plánované boli dve zasadnutia Výboru pre spoluprácu, ktoré sa uskutočnili v máji a októbri 2019.
Dosah/vplyv:
Napĺňanie cieľa pozitívne prispieva k realizácii Programu SK-Klíma, ako aj k budúcej implementácii projektov zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy
v rámci Programu SK-Klíma.
Udržateľnosť:
V súvislosti so zabezpečením efektívnej implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a , resp. implementácie projektov v rámci
Programu SK-Klíma je potrebné v ďalšom období aj naďalej uskutočňovať zasadnutia Výboru pre spoluprácu.
Monitorovanie vypracoval:
PhDr. Juraj Hrdlovič
Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

0760701 - Riadenie programu
Cieľ 1:
Zabezpečiť systémovú podporu realizácie programového dokumentu MŽP SR v rámci finančného mechanizmu EHP a NFM
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 bol
zo strany prispievateľských krajín schválený dňa 23.8.2019. Následne bola medzi prispievateľskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) a Úradom vlády Slovenskej
republiky ako Národným kontaktným bodom dňa 22.9.2019 uzatvorená Programová dohoda č. 1115/2019 o financovaní programu SK-Klíma (účinná od 27.9.2019).
Dohoda o implementácii Programu SK-Klíma medzi Národným kontaktným bodom a Ministerstvom životného prostredia bola uzatvorená dňa 13.11.2019 (s účinnosťou
od 14.11.2019). Program SK-Klíma je zameraný na podporu projektov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy a zároveň na posilnenie bilaterálnych vzťahov
medzi prispievateľskými štátmi a Slovenskom. Do prípravy a implementácie Programu SK-Klíma sú zapojení aj Programoví partneri Donorov, a to aj prostredníctvom
Výboru pre spoluprácu Programu SK-Klíma. Pozorovateľmi Výboru pre spoluprácu sú zástupcovia Národného kontaktného bodu, Úradu pre finančný mechanizmus a
Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Bratislave. Výboru predsedá štátny tajomník I.
V tejto súvislosti sa uskutočnili 2 zasadnutia Výboru pre spoluprácu, a to dňa 13.5.2019 v Bratislave a dňa 30.10.2019 v Oslo. V rámci zasadnutí Výboru pre spoluprácu
boli prerokované otázky prípravy a realizácie Programu SK-Klíma, vrátane dokumentácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus majú za cieľ prispieť k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom
priestore a posilniť bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a štátmi EZVO. Povinnosť zriadiť Výbor pre spoluprácu vyplýva Správcovi programu z
implementačných nariadení pre Finančné mechanizmy.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne, čo je zabezpečené dodržiavaním príslušnej legislatívy.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovená cieľová hodnota v oblasti zrealizovaných aktivít sa naplnila. Plánované boli dve zasadnutia Výboru pre spoluprácu, ktoré sa uskutočnili v máji a októbri 2019.
Dosah/vplyv:
Napĺňanie cieľa pozitívne prispieva k realizácii Programu SK-Klíma, ako aj k budúcej implementácii projektov zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene
klímy v rámci Programu SK-Klíma.
Udržateľnosť:
V súvislosti so zabezpečením efektívnej implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a , resp. implementácie projektov v rámci
Programu SK-Klíma je potrebné v ďalšom období aj naďalej uskutočňovať zasadnutia Výboru pre spoluprácu.
Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj
Typ:
MJ:

Výstupu

A - počet zrealizovaných aktivít

ks

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

1

2

Skutočnosť

1

2

R+2
2021
2

R+3
2022
2

R+4
2023

R+5
2024

2

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

PhDr. Juraj Hrdlovič

Monitorovanie schválil:

Ing. Denis Knotka

05T02 - Oficiálna rozvojová pomoc - MŽP SR
Zámer:
Prispievať k plneniu rozvojovej agendy po r. 2015 aj prostredníctvom bilaterálnej rozvojovej spolupráce.
Komentár k programovej časti:
Plnenie rozvojovej agendy po roku 2018 prostredníctvom príspevkov do medzinárodných zmlúv a dohovorov a prostredníctvom realizácie projektov bilaterálnej rozvojovej
spolupráce je realizované komplexne v rámci podprogramu 07601.
Stručné hodnotenie:
MŽP SR uhradilo v r. 2019 všetky príspevky do medzinárodných organizácií, z ktorých časť sa vykazuje ako oficiálna rozvojová pomoc. MŽP SR sa tiež podieľalo na
implementácii aktivít bilaterálnej rozvojovej spolupráce zamerané na budovanie inštitucionálnych kapacít partnerských štátov.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Členstvo SR v medzinárodných organizáciách je v súlade so zameraním zahraničnej a európskej politiky SR na rok 2019.

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Efektívnosť a hospodárnosť:
Úhrada členských príspevkov bola zrealizovaná vo výške požadovanej medzinárodnými organizáciami, inštitúciami a sekretariátmi dohovorov, ktorých je SR členom a podľa
príslušných rozhodnutí ich orgánov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Dosiahnuté výstupy boli v súlade s plánovanými príspevkami.
Dosah/vplyv:
Členstvo SR v medzinárodných organizáciách, ktoré implementujú oficiálnu rozvojovú spoluprácu, prispieva k podpore ochrany životného prostredia v globálnom meradle a
zároveň aj k zlepšeniu životného prostredia a následne aj kvality života na regionálnej, národnej i lokálnej úrovni.
Udržateľnosť:
Aktivity na riešenie globálnych problémov životného prostredia – zmena klímy, ochrana ozónovej vrstvy Zeme, ochrana prírody, biodiverzity a krajiny – v dlhodobom procese
prispievajú k zlepšeniu kvality životného prostredia na medzinárodnej, regionálnej, národnej i lokálnej úrovni.

Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Výdavky boli uhradené cez materský program MŽP SR 07601.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Soňa Fernandes, PhD.
Monitorovanie schválil:

PhDr. Mgr. Lukáš Kuchta

06H06 - Hospodárska mobilizácia MŽP SR
Zámer:
Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite, ktoré sú v gescii MŽP SR.
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

165 000
165 000

Skutočnosť do
31.12.2019

165 000
165 000

164 914
164 914

Cieľ 2:
Nepretržitá realizácia opatrení hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP SR
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Finančné prostriedky rozpočtované na rok 2019 boli vynaložené nasledovne:
- 93,63 % výdavky za služby - plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP SR,
3,80 % nákup výpočtovej techniky, modul dátové zdroje inventarizácie pre MŽP SR - EPSIS,
2,52 % výdavky na zabezpečenie odborných porád so subjektmi hospodárskej mobilizácie,
0,05 % nevyužité prostriedky.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie ustanovuje zákon 179/2011 Z. z. Na zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MŽP SR je
určených 17 subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré zo zákona plnia v stave bezpečnosti určené opatrenia hospodárskej mobilizácie.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
V rámci odborných porád bola pozornosť zameraná na zvýšenie pripravenosti zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie zodpovedných za oblasť krízového
riadenia a práce v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie v programe EPSIS.
Dosah/vplyv:
Subjekty hospodárskej mobilizácie vykonávajú opatrenia hospodárskej mobilizácie v oblasti krízového plánovania so zameraním na núdzové zásobovanie pitnou a
povrchovou vodou v období krízovej situácie.
Udržateľnosť:
Financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu ustanovuje zákon 179/2011 Z. z. a spresňuje vyhláška MH SR č. 385/2011 Z. z.
Zdroj získavania údajov:
Subjekty hospodárskej mobilizácie, jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
Typ:
MJ:

Výsledku

A - realizácia opatrení HM

logická

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Mgr. Miroslav Miškovčík

Monitorovanie schválil:

Ing. Anna Gajdzicová

0AS07 - MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Zámer:
Opatrenia stanovené Ministerstvom životného prostredia SR zákonom č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v sektore voda a atmosféra.

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Cieľ 2:
Vykonanie rizikovej analýzy prvkov kritickej infraštruktúry
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V priebehu roka 2019 neboli na plnenie cieľa – podieľanie sa na ochrane prvkov kritickej infraštruktúry v podmienkach MŽP SR - vyčlenené žiadne finančné prostriedky.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Za súčasnú ochranu prvkov kritickej infraštruktúry zodpovedá vlastník alebo prevádzkovateľ prvku kritickej infraštruktúry. Prevádzkovateľ má nárok na finančný príspevok
na plnenie povinností súvisiacich s vykonaním bezpečnostných opatrení na ochranu prvku, a to v rámci ústrednému orgánu na úseku kritickej infraštruktúry, podľa
sektora, do ktorého patrí prevádzkovateľ.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Bez vyčlenených finančných prostriedkov.
Dosah/vplyv:
Zničenie alebo narušenie integrity prvkov môže mať nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, a tým na kvalitu života obyvateľov z
hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku, ako aj životného prostredia.
Udržateľnosť:
Splnenie úloh vyplývajúcich zo zákona si vyžaduje rozpočtovanie finančných prostriedkov.
Ďalšie informácie – návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Zvýšiť ochranu prvkov mechanickými zabezpečovacími a technickými prostriedkami.
Zdroj získavania údajov:
MV SR, Prevádzkovatelia prvkov kritickej infraštruktúry
Typ:
MJ:

Výsledku

A - Realizácia opatrení na ochranu kritickej infraštruktúry

log

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

nie

nie

nie

nie

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Branislav Ragan, PhD.

Monitorovanie schválil:

Ing. Anna Gajdzicová

0D404 - SK PRES 2016 - MŽP
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Vzhľadom na to, že všetky aktivity boli ukončené, v roku 2019 neboli na tento účel vyčlenené žiadne finančné prostriedky.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Stanovené zámery a ciele boli splnené v súlade s cieľmi programu a potrebami cieľovej skupiny.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Aktivity boli realizované primerane efektívne a hospodárne, čím bola dosiahnutá úspora vyčlenených finančných prostriedkov.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Všetky potrebné aktivity sa uskutočnili, takže stanovené ciele sa splnili.
Dosah/vplyv:
Napĺňanie zámerov a cieľov pozitívne prispelo k efektívnemu výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016.
Udržateľnosť:
Podprogram bol financovaný z medzirezortného programu.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Nedostatky neboli identifikované a žiadne ďalšie opatrenia sa nenavrhujú.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Ondrej Šurina
Monitorovanie schválil:

Mgr. Barbora Bátorová

0EJ04 - Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MŽP SR
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MŽP SR je zložený z dvoch častí a to "Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Jednotného prístupu k
priestorovým údajom a službám" a z druhej časti " Register priestorových informácií II". RPI fáza II bola ukončená.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
V oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená. Finančné prostriedky boli vynaložené zo zreteľom na efektívnosť a hospodárnosť MŽP SR.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené ciele boli dodržané.
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na informatizáciu.
Udržateľnosť:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Projekt je dlhoročne udržateľný, je potrebné vykonávať údržbou informačných systémov a udržateľnosť projektov, zabezpečovať podporu pre užívateľov.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Nedostatky neboli identifikované.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Martina Gunišová
Monitorovanie schválil:

Ing. Juraj Németh

0EJ0401 - Register priestorových informácií - II. fáza
Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
Register priestorových informácii II.fáza bol ukončený.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Zavádzanie elektr. služieb vyplýva z koncepcie informatizácie verejnej správy a zo zákona eGovernmente.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky boli vynaložené hospodárne v súlade s podmienkami zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Zabezpečenie zosúladenia predpokladaných a skutočných hodnôt.
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na informatizáciu.
Udržateľnosť:
Dlhoročná.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil:

Ing. Juraj Németh

0EJ0402 - Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
Cieľ 1:
Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Jednotného prístupu k priestorovým údajom a službám
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 bola predložená a následne schválená žiadosť o NFP a podpísaná zmluva. V zmysle riadiacej dokumentácie OPII, prioritná os 7 boli predložené podklady
na prvú ex-ante kontrolu a následné vyhlásene verejné obstarávanie.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
Zavádzanie elektr. služieb vyplýva z koncepcie informatizácie verejnej správy a zo zákona eGovernmente.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Finančné prostriedky sú vynaložené hospodárne v súlade s podmienkami zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Zabezpečenie zosúladenia predpokladaných a skutočných hodnôt.
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na informatizáciu.
Udržateľnosť:
Dlhoročná.
Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj MŽP SR
Typ:
MJ:

Výsledku

A - zabezpečenie prevádzky a rozvoja IS JPPUS

log.

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil:

Ing. Juraj Németh

0EK0E - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR
Zámer:
Realizovanie údržby informačných systémov a zabezpečovanie udržateľnosti agendových systémov v kapitole MŽP SR. V zmysle uvedeného zabezpečovanie nákupu a
opráv IKT a komunikačných služieb.

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

2 942 409
0
2 942 409

Skutočnosť do
31.12.2019

2 532 853
1 944 920
4 477 773

2 532 852
1 944 920
4 477 772

Komentár k programovej časti:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 sa plnenie hlavných úloh v tejto oblasti zabezpečovalo prevádzkou informačných systémov v rámci kapitoly MŽP SR, rozvojom projektu národného registra
priestorových informácií, ako aj modernizovaním a inovovaním výpočtovej techniky.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
V oblasti informatizácie spoločnosti zabezpečuje centrálne riadenie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená. Finančné prostriedky boli vynaložené so zreteľom na efektívnosť a hospodárnosť MŽP SR.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Zabezpečenie zosúladenia predpokladaných a skutočných hodnôt. Stanovené ciele boli dodržané.
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na informatizáciu.
Udržateľnosť:
Dlhoročná udržateľnosť, je potrebné vykonávať údržbu informačných systémov a udržateľnosť projektov, zabezpečovať podporu pre užívateľov.
Monitorovanie vypracoval:
Ing. Martina Gunišová
Monitorovanie schválil:

Ing. Juraj Németh

0EK0E01 - Systémy vnútornej správy
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

747 509
0
747 509

Skutočnosť do
31.12.2019

748 761
1 574 120
2 322 881

748 761
1 574 120
2 322 881

Cieľ 1:
Realizovať údržbu informačných systémov v kapitole MŽP SR.
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Ministerstvo životného prostredia SR (sekcia informatiky) v roku 2019 realizovalo údržbu informačných systémov, ktoré využíva vo svojej kapitole na zabezpečenie
prevádzky. Ide o systémy napr.: mzdový systém, správa registratúry, dochádzkový systém, ekonomický systém, systém právnych služieb, interný Helpdesk systém.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
V oblasti informatizácie spoločnosti centrálne riadenie zabezpečoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená. Výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky organizácie. Finančné prostriedky boli zabezpečené v súlade so zmluvami.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené ciele boli dodržané.
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na informatizáciu. Všetky údaje sú bezpečnostne chránené.
Udržateľnosť:
Pravidelnou údržbou sa zabezpečí dlhoročná udržateľnosť IS.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Nedostatky neboli zistené.
Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj MŽP SR
Typ:
MJ:

Výsledku

A - Údržba IS

log

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil:

Ing. Juraj Németh

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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0EK0E02 - Špecializované systémy
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

210 400
210 400

Skutočnosť do
31.12.2019

146 578
146 578

146 578
146 578

Cieľ 1:
Zabezpečovať udržateľnosť agendových systémov v kapitole MŽP SR
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Zabezpečenie udržateľnosti agendových systémov v kapitole MŽP SR Sú to systémy, ktoré organizácia využíva na zabezpečenie svojich kompetencií.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
V oblasti informatizácie spoločnosti centrálne riadenie zabezpečoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená. Aktivity boli realizované primerane efektívne a hospodárne.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené ciele boli dodržané.
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na informatizáciu.
Udržateľnosť:
Pravidelnou údržbou sa zabezpečí dlhoročná udržateľnosť IS.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Nedostatky neboli zistené.
Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj MŽP SR
Typ:
MJ:

Výsledku

A - Zabezpečenie prevádzky a údržby agendových systémov

log.

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil:

Ing. Juraj Németh

0EK0E03 - Podporná infraštruktúra
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

1 384 500
0
1 384 500

1 100 010
300 000
1 400 010

Skutočnosť do
31.12.2019
1 100 009
300 000
1 400 009

Cieľ 1:
Zabezpečiť nákup, údržbu, opravu hardvéru, softvérového vybavenia a komunikačných služieb
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
Ministerstvo životného prostredia SR (sekcia informatiky) v roku 2019 zabezpečovala nákup, údržbu, opravu hardvéru, softvérového vybavenia, LAN a WAN prvkov,
virtualizačnej platformy a komunikačných služieb. Taktiež sa realizovala optimalizácia a rekonfigurácia lokálneho sieťového prostredia MŽP z hľadiska zvyšovania
úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti vrátane monitoringu na úrovní konfigurácií, migrácia systémov a služieb.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
V oblasti informatizácie spoločnosti centrálne riadenie zabezpečoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená. Výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky organizácie. Finančné prostriedky boli zabezpečené v súlade so zmluvami.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené ciele boli dodržané.
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na informatizáciu. Je potrebná modernizácia a inovácia výpočtovej techniky. Výdavky sú potrebné pre podporu zamestnancov ako sú komunikačné linky v
budovách, pripojenia na internet, stolové počítače a notebooky, operačné systémy, virtualizačné platformy.
Udržateľnosť:
Dlhoročná.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Vytlačené dňa: 28.02.2020
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Nedostatky neboli zistené.
Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj MŽP SR
Typ:
MJ:

Výsledku

A - Zabezpečenie nákupu, údržby a opráv IT

log.

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil:

Ing. Juraj Németh

0EK0E04 - Register priestorových informácií
Financovanie programovej časti:

( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Zdroje financovania
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly
131I - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018)
Spolu

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

600 000
0
600 000

Skutočnosť do
31.12.2019

537 504
70 800
608 304

537 504
70 800
608 304

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku a rozvoj národného registra - Registra priestorových informácií
Monitorovanie cieľa:
Stručné hodnotenie:
V roku 2019 v zmysle zmluvy na poskytovanie servisných služieb pre IS RPI bola neustále zabezpečovaná udržateľnosť projektu. Monitorovanie bolo zabezpečené
mesačnými správami od dodávateľa. V rámci tejto zmluvy prebehli aj rozvojové aktivity ako napríklad analýzy možných aktualizácií a vylepšení na strane IS RPI a
následne ich možných realizácií v roku 2020.
Relevantnosť – posúdenie z hľadiska priorít vlády, zámerov a cieľov programov:
V oblasti informatizácie spoločnosti centrálne riadenie zabezpečoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Efektívnosť a hospodárnosť:
Zabezpečená. Výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky organizácie. Finančné prostriedky boli zabezpečené v súlade so zmluvami.
Účinnosť - porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov/výsledkov:
Stanovené ciele boli dodržané.
Dosah/vplyv:
Pozitívny vplyv na informatizáciu.
Udržateľnosť:
Dlhoročná.
Ďalšie informácie –návrhy na rýchle riešenie zistených nedostatkov:
Nedostatky neboli zistené.
Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj MŽP SR, ITMS
Typ:
MJ:

Výsledku

A - Zabezpečenie prevádzky a rozvoja RPI

log.

Rok

Bázický rok

R-3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

R+2
2021
áno

R+3
2022
áno

R+4
2023

R+5
2024

áno

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol zhodnotený.
Monitorovanie vypracoval:

Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil:

Ing. Juraj Németh

Doplňujúca informácia:

Vytlačené dňa: 28.02.2020
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