Správa o plnení Koncepcie budovania siete
environmentálno-vzdelávacích centier v BSK
na obdobie 2018-2025
za rok 2018

2019

ÚVOD
Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja ako územného koordinátora Dohovoru
primátorov a starostov je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne. Jednou
z oblastí spadajúcich pod túto prioritnú tému BSK je aj environmentálne vzdelávanie. Ideálnymi
miestami na realizovanie environmentálno-vzdelávacích programov počas celého roka sú
environmentálno-vzdelávacie centrá (ekocentrá, lesné škôlky a lesné školy). BSK má záujem
podporovať nielen vznik, sieťovanie a rozvoj existujúcich centier, ale aj dlhodobú udržateľnosť
centier v kraji.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) schválilo dňa
16.12.2016 uznesením č. 119/2016 aktualizáciu Akčného plánu Úradu BSK
pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského
samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len Akčný plán BSK), ktorej súčasťou je aj
projekt s číslom OÚSRaRP_20 s názvom „Budovanie funkčnej siete ekocentier a lesných škôl
v BSK“, v rámci ktorého bola spracovaná Koncepcia budovania siete environmentálnovzdelávacích centier v Bratislavskom kraji (ďalej len „Koncepcia“). Zaradenie projektu vzniklo
z uvedomenia si potreby zvyšovania environmentálneho povedomia širokej verejnosti ako aj
nastavenia systémového rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a rozvoja
ekoturizmu. Koncepcia zároveň reaguje na jednu z priorít Bratislavského samosprávneho kraja
ako územného koordinátora Dohovoru primátorov a starostov, ktorou je ochrana a zlepšovanie
kvality životného prostredia v regióne (BSK pristúpilo k Dohovoru Uznesením č. 57/2013
zo dňa 20.9.2013).
Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom
samosprávnom kraji (ďalej aj ako „Koncepcia“) je dokument formujúci spoločnú rozvojovú
víziu zakladania a rozvoja subjektov zameraných na kvalitnú environmentálnu výchovu,
vzdelávanie a osvetu v BSK, ktorá na základe širokej názorovej zhody subjektov pôsobiacich
v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete (ďalej aj ako „EVVO“) vyjadruje obecne
reálnu predstavu budovania environmentálno-vzdelávacích centier na obdobie rokov 20182025. Koncepcia bola spracovaná širokým participatívnym procesom v súčinnosti s odbornou
verejnosťou. Dňa 15.11.2017 sa na Úrade BSK uskutočnilo odborné prerokovanie pracovnej
verzie dokumentu, na ktorom sa zúčastnili odborníci z neziskového sektora, akademickej
obce, ako aj zo štátnej správy, samosprávy a z radov poslancov BSK. Rovnakým
participatívnym spôsobom sa tvoril aj Akčný plán napĺňania Koncepcie.
Hlavným cieľom Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier
v Bratislavskom kraji na obdobie 2018-2025 je podpora výučby environmentálnej výchovy a
prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom
rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho
povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti
ekoturizmu.
Dokument predstavuje interné hodnotenie napĺňania Koncepcie, ktoré vypracoval
regionálny koordinátor pre EVVO (zástupca Oddelenia životného prostredia Úradu BSK)
v BSK v spolupráci s Oddelením stratégie a územného rozvoja Úradu BSK.

PRIORITNÉ OBLASTI ROZVOJA EVVO V BSK:
Prioritná oblasť 1: Rozvoj kapacít a kvality EVVO
Opatrenie 1.1 Rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO
Opatrenie 1.2 Rozvoj informačnej a metodickej podpory pre realizáciu EVVO
Opatrenie 1.3 Podpora rozvoja a rozširovania ľudských kapacít poskytovateľov EVVO
Opatrenie 1.4 Koncepčné zapojenie miest a obcí BSK do realizácie EVVO
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Opatrenie 1.5 Rozvoj spolupráce medzi verejnou správou, poskytovateľmi EVVO, školami
a ďalšími subjektmi
Opatrenie 1.6 Hodnotenie PEV za účelom zvyšovania kvality produktov EVVO
Prioritná oblasť 2: EVVO zameraná na deti a mládež
Opatrenie 2.1 Realizácia kvalitných vzdelávacích programov a aktivít EVVO v školách
a školských zariadeniach
Opatrenie 2.2 Systematické vzdelávanie pedagogických pracovníkov škôl a školských
zariadení v oblasti EVVO
Opatrenie 2.3 Podpora výučby v bezprostrednom kontakte s prírodou
Prioritná oblasť 3: EVVO pre špecifické skupiny a verejnosť
Opatrenie 3.1 Podpora realizácie kvalitných programov a projektov EVVO
Opatrenie 3.2 Podpora rozvoja a činnosti ekoporadní a informačných centier
Opatrenie 3.3 Rozvoj EVVO vo verejnej správe a podnikateľskom sektore
Prioritná oblasť 4: Systémový́ prístup k realizácii EVVO
Opatrenie 4.1 Zavedenie kvalitného a efektívneho koordinačného a systémového prístupu
pri realizácii EVVO v BSK
Opatrenie 4.2 Finančné zabezpečenie systému EVVO
Opatrenie 4.3 Vytvorenie informačného systému ŽP/EVVO a využívanie nových informačných
a komunikačných kanálov
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ODPOČET PLNENIA AKČNÉHO PLÁNU KONCEPCIE ZA ROK 2018
P.č.

Aktivita

Časový plán

Zodpovednosť

Financovanie

Stav plnenia za r. 2018

PO 1: Rozvoj kapacít a kvality EVVO
Opatrenie 1.1 Rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO
1

Obnovenie Centra
environmentálnej
2019-2020
výchovy SOFRON na PRIF
UK v Bratislave.

V štádiu prípravy.

2

Aktualizácia
informačných systémov 2018
náučné chodníky.

PRIF UK

3

Podpora budovania siete
lesných klubov (ako
priebežne
potenciálnych lokálnych
ekocentier).

Asociácia detských samofinancov
lesných klubov na anie/individuá
Slovensku
lne

4

Vybudovanie Infocentra
2018-2020
Kamzík v BA.

MLB, Daphne

Interreg SK-AT

5a

Vytvorenie Ekocentra v
BA-Devínskej Novej Vsi 2018-2020 - zodpovedná 2018-2020
MČ BA DNV - Interreg
SK-AT.

Lead partner
projektu je mesto
Stupava, túto aktivitu realizuje MČ
BA-DNV

Interreg SK-AT

Environmentálna
sekcia PRIF UK

4

UK

PRIF UK

Internetová stránka
naucnechodniky.eu je v
prevádzke a priebežne sa
ďalšie chodníky na stránku
dopĺňajú.
V rámci projektu V4 bolo
realizované stretnutie
zamerané na vytvorenie
vhodnej legislatívy pre
detské lesné kluby (DLK) na
SR, zúčastnili sa ho
zástupcovia MŠVVaŠ SR,
MŽP SR a zástupcovia ÚVZ
SR/RÚVZ SR. Druhou časťou
projektu bol tréning pre
vznikajúce DLK, zúčastnilo sa
ho približne 15 záujemcov
o založenie DLK z celého SR.
Infocentrum bude
vybudované v rámci
prebiehajúceho projektu
„CITY NATURE“. V tomto
infocentre sa budú
sústreďovať poznatky
získané v projekte, zároveň
tu mestské obyvateľstvo
regiónu Twin City spolu s
návštevníkmi bude
nachádzať príležitosti na
oddych a jedinečné zážitky s
prírodou. Infocentrum
Kamzík ako viacúčelové
zariadenie pre vzdelávanie a
inštitucionálnu spoluprácu
má za cieľ účinne
komunikovať verejnosti
význam ochrany prírody,
rozmanitosti druhov a
aktívne k nej prispievať.
V rámci projektu „3EMorava Nature“ bude
zriadené ekocentrum,
pričom Daphne pre MČ BADNV pripravuje celoročný
cyklus envirovýchovných
programov.

5b

Vytvorenie zázemia pre
EV vo forme besiedky v
areáli Sandbergu - 20182020 zodpovedná org.
BROZ - Interreg SK-AT.

6

Vybudovanie ekocentra
2018-2020
v Stupave.

7

Vybudovanie ekocentra
2018-2021
v Čunove.

8

Vybudovanie ekocentra
2020
v Cvernovke, BA.

9

Vybudovanie ekocentra
2018
na Búdkovej ceste v BA.

Aktuálne je realizovaná
súťaž na lektorovanie týchto
programov, ktorý by MČ BADNV chcela spustiť
v septembri v roku 2019.
Lektorovanie bude pre
všetky školopovinné deti v
ZŠ /ročníky 1-8/ a pre
predškolákov z MŠ - v rámci
Devínskej Novej Vsi a taktiež
blok prednášok pre učiteľov.
Splnené v marci v roku 2019.
Altánok je vybavený sedením
pre 20 detí, pracovným
stolom, magnetickou tabuľou
a ďalšími výchovnovzdelávacími prvkami.
Zázemie budú využívať už
existujúce zabehnuté
envirovýchovné programy
a iniciatívy.
Vybudovanie ekocentra
(ekoučebne) v Stupave je
súčasťou projektu „3E
Morava Nature“ a malo by
Obec Stupava
Interreg SK-AT byť zriadené
v revitalizovanom
Krupičkovom dome
a v skleníku v mestskom
parku.
Projekt je v štádiu prípravy.
Bola spracovaná projektová
dokumentácia a podaná
žiadosť na stavebné
povolenie. Plánuje sa
podanie ŽoNFP do
aktuálneho zberu projektov
BSK (MČ BA
Interreg SK-AT
Programu Interreg V-A SKČunovo, ŠOP SR)
5,1 mil. Eur
AT, t.j. do 28.6.2019.
V prípade schválenia
projektu sa z realizáciou
stavby začne začiatkom r.
2020. Otvorenie ekocentra
pre verejnosť sa
predpokladá v r. 2022.
V štádiu prípravy.
Nadácia Cvernovka
200 tis. Eur
(+Živica a iné MVO)

GreenFoundation

5

V roku 2018 bol otvorený
zrekonštruovaný nadačný
dom, ktorý slúži ako sídlo
GreenFounda enviro. a socialnotion
inovačných subjektov, kde
sa realizujú aj tematické
aktivity pre odbornú či
širokú verejnosť.

10

Vybudovanie ekocentra
2020
Modra - Piesok.

11

Múzeum včelárstva –
ekocentrum v Kráľovej
pri Senci – zlepšenie
infraštruktúry.

2020

BSK v rámci BRDS na
podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
na r. 2019 podporuje
budovanie a rozvoj
Modra, BSKMesto Modra
ekovzdelávacích programov
-BRDS, granty
a školení (v rámci oblasti
podpory 4.). Mesto Modra
nepredložilo žiadosť
o dotáciu pre túto oblasť
podpory.
BSK v rámci BRDS na
podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
ako aj BRDS na podporu
turizmu má vytvorené
podmienky na podporu
Múzeum včelárstva BSK-BRDS
ekoturizmu
a ekovzdelávania. Múzeum
včelárska doposiaľ
nepredložilo žiadosť
o dotáciu do ani jednej
z výziev.

Opatrenie 1.2 Rozvoj informačnej a metodickej podpory pre realizáciu EVVO
1

Projekt zameraný na
informovanie o
biodiverzite Slovenska.

potenciálne,
po schválení
2019-2023

2

Tlač materiálov v rámci
aktivít ekocentra Kamzík 2018-2020
v BA.

3

Metodická a informačná
podpora
prostredníctvom
Enviroportálu, web
2018-2020
stránky MŽP SR a web
stránky SAŽP (ako aj
aktivity, akcie, ekomapa
a pod.)

4

Metodická a informačná
podpora
(prostredníctvom
2018-2020
akreditovaných
programov pre školy aj
verejnosť) SMOPAJ.

5

Metodická a informačná
2018-2020
podpora PEV.

PRIF UK

OP KŽP

Bol schválený, začiatok
riešenia projektu bol
stanovený na máj 2019.

Infocentrum bude
vybudované v rámci
prebiehajúceho projektu
MLB, Daphne, ŠOP
Interreg SK-AT „CITY NATURE“, ktorý je
SR
v realizácii. Tlačové
materiály sa ešte len
pripravujú.
MŽP SR v spolupráci s SAŽP
vytvorili pracovnú skupinu
pre vytvorenie funkčného
systému EVVO v SR. Členom
pracovnej skupiny je aj BSK.
MŽP SR
MŽP SR
Nastavenie a sfunkčnenie
centrálneho portálu pre
EVVO má byť súčasťou
stretnutia pracovnej skupiny
15.-16.5.2019.
V štádiu prípravy.
SMOPAJ

BSK

6

SNM

BSK

Tvorba a distribúcia
metodických materiálov
a pomôcok doteraz nebola
ešte zabezpečená.

Informačná podpora
prebieha pod záštitou
regionálneho koordinátora
pre EVVO.

Opatrenie 1.3 Podpora rozvoja a rozširovania ľudských kapacít poskytovateľov EVVO

1

Vybudovanie systému
certifikácie EVVO.

2

Pravidelné stretnutia
poskytovateľov EVVO.

3

Nastavenie systému
vzdelávania lesných
klubov.

4

Nastavenie systému
certifikácie lesných
klubov.

5

Podpora učiteľských
aprobácií na stredných a 2018
vysokých školách –
-2020
učitelia pre prax.

2019

MŽP SR - Špirála

BSK

raz ročne od
2018

BSK

BSK

2018 - 2020

Asociácia DLK

Samofinanco
vanie/
individuálne

Asociácia DLK

Samofinanco
vanie/
individuálne

2018

UK – vysoké školy/ BSK, MŠVVaŠ
stredné pedagoSR, Nadácia
gické školy/ŠPÚ
tatra banky

MŽP SR v spolupráci s SAŽP
vytvorili pracovnú skupinu
pre vytvorenie funkčného
systému EVVO v SR. Členom
pracovnej skupiny je aj BSK.
Certifikácia organizácií
poskytujúcich neformálnu
EVVO má byť súčasťou
stretnutia pracovnej skupiny
15.-16.5.2019.
Boli realizované stretnutia
poskytovateľov EVVO, ktorí
sú zároveň aj v Poradnou
skupinou regionálneho
koordinátora EVVO.
1. stretnutie sa konalo
25.6.2018 v priestoroch BSK.
2. stretnutie sa konalo
11.9.2018 v priestoroch
vodárenského múzea BVS.
Kvôli priorite legislatívneho
rámca pre DLK na SR sa
Asociácia DLK k tejto téme
ešte nedostala. Posúvajú ju
na rok 2019/2020.
Kvôli priorite legislatívneho
rámca pre DLK na SR sa
Asociácia DLK k tejto téme
ešte nedostala. Posúvajú ju
na rok 2019/2020.
V štádiu prípravy.

Opatrenie 1.4 Koncepčné zapojenie miest a obcí BSK do realizácie EVVO

1

Vytvorenie zoznamu
pracovníkov obcí
s agendou EVVO.

2

3

2018

BSK

BSK

Vzdelávanie pracovníkov
obcí s agendou
2018 - 2020
EVVO.

BSK

BSK

Rozvoj spolupráce a
vytváranie partnerstiev
medzi obcami
pri realizácii EVVO.

BSK

BSK

2018 - 2020

7

V procese realizácie –
z dôvodu náročnejšej
komunikácie so
samosprávami zoznam ešte
stále nie je uzatvorený.
Úloha nadväzuje na
predchádzajúcu aktivitu,
bude plnená po zrealizovaní
úlohy číslo 1.
Úloha nadväzuje na
predchádzajúcu aktivitu,
bude plnená po zrealizovaní
úlohy číslo 1.

Opatrenie 1.5 Rozvoj spolupráce medzi verejnou správou, poskytovateľmi EVVO, školami a
ďalšími subjektmi
Environmentálne
informačné semináre
pre zamestnancov
verejnej správy
(obecných úradov).

1

2018-2020

BSK

BSK

Úloha nadväzuje na
predchádzajúcu aktivitu,
bude plnená po zrealizovaní
úlohy číslo 1. v opatrení 1.4.

Opatrenie 1.6 Hodnotenie PEV za účelom zvyšovania kvality produktov EVVO

Nastavenie systému
evaluácie pre
skvalitnenie EVVO.

1

2018-2019

Monitorovanie stavu
EVVO v jednotlivých
Od 2019
oblastiach.
Podpora PEV v evaluácii
Od 2019
produktov EVVO.

2
3

P.č.

Aktivita

Časový plán

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Zodpovednosť

Financovanie

MŽP SR v spolupráci s SAŽP
vytvorili pracovnú skupinu
pre vytvorenie funkčného
systému EVVO v SR. Členom
pracovnej skupiny je aj BSK.
Certifikácia organizácií
poskytujúcich neformálnu
EVVO má byť súčasťou
stretnutia pracovnej skupiny
15.-16.5.2019.
V štádiu prípravy.

Aktivita nadväzuje na
predchádzajúcu aktivitu č. 1.

Stav plnenia za r. 2018

PO 2: EVVO zameraná na deti a mládež
Opatrenie 2.1 Realizácia kvalitných vzdelávacích programov a aktivít EVVO v školách a
školských zariadeniach
1

2

3

Celoročná ponuka
kvalitných produktov
2018 EVVO pre všetky stupne 2020
škôl.
Podpora koordinátorov
ENV na školách (zoznam
2018 kontaktov, distribúcia
2020
materiálov, stretnutia 2x
ročne).

Podpora účasti škôl v
dlhodobých programoch
2018 a projektoch EVVO
2020
(Zelená škola, Mladí
reportéri pre ŽP a pod.).

Individuálne
Daphne, MLB,
poplatky
Živica, Strom života
prijímateľov

Do súčasnosti sa zúčastnilo
tematických aktivít 220
žiakov z 5 škôl a škôlok
V štádiu prípravy.

BSK

BSK

8

BSK

BSK-BRDS

BSK v rámci BRDS na
podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
na r. 2019 podporuje
realizáciu ekovzdelávacích
programov a školení (v
rámci oblasti podpory 4.).
V r. 2019 bolo v rámci BRDS
na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
v oblasti ekovýchovy
podporených 5 projektov
sumou 19 259,00 EUR.

Opatrenie 2.2 Systematické vzdelávanie pedagogických pracovníkov škôl a školských
zariadení v oblasti EVVO
1

2

3

Pravidelný mentoring od
vysokoškolských
Od 2018
pedagógov pre učiteľov
ZŠ a SŠ (1x mesačne).
Vzdelávanie
prostredníctvom
akreditovaného
vzdelávania pedagógov 2018 - 2020
vytvoriť ponuku
vzdelávania min 1x
mesačne.

Informovanie
pracovníkov škôl cez
národný osvetový
projekt „Zlepšovanie
informovanosti a
2018-2022
poskytovanie
poradenstva v oblasti
zlepšovania kvality
životného prostredia na
Slovensku“.

PRIF UK

MPC, SAŽP, PEV

SAŽP

PRIF UK

MŽP SR,
MŠVVaŠ SR

OP KŽP

Realizujú sa prednášky v
rámci klubu učiteľov geovied
„Geovedy pre každého“
V súčasnosti je 7 akredit.
vzdel. Programov, ktorých sa
zúčastňuje 223 účastníkov.
V ponuke sú aj 2
neakreditované formy
vzdelávania (semináre).
Národný projekt je vo fáze
odborného hodnotenia.
Základom národného
projektu je súbor 6 hlavných
aktivít, ktorých predmetom
je realizácia uceleného
komplexu informačných
nástrojov, zahŕňajúcich
najmä informačné aktivity,
ktoré budú zabezpečované
prostredníctvom organizácie
podujatí, marketingových
nástrojov (informačné
kampane, konferencie,
semináre, webináre,
workshopy, informačné
programy, fóra, výstavy,
exkurzie a iné).

Opatrenie 2.3 Podpora výučby v bezprostrednom kontakte s prírodou

1

Celoročná ponuka
kvalitných produktov
EVVO realizovaných
priamo v prírode pre
všetky stupne škôl.

2018 - 2020

Daphne, MLB,
Živica, Strom
života

Individuálne
poplatky
prijímateľov

2

Vzdelávanie pedagógov
v oblasti výučby
2018 - 2020
povinných predmetov v
exteriéri.

MPC, PEV

MŠVVaŠ SR

3

Metodická a finančná
podpora tvorby
prírodných záhrad,
2018 - 2020
učební v prírode,
arborét, miest bohatých
na biodiverzitu.

BSK, MPC, PEV

MŠVVaŠ SR,
MŽP SR

9

Do súčasnosti sa zúčastnilo
tematických aktivít 702
žiakov z 5 škôl a škôlok.

Outdoorových aktivít
o výchove mimo vyučovania
sa zúčastnilo 106
účastníkov. Uskutočnila sa
revízia obsahu
predprimárneho vzdelávania
v rámci aktivity Vzdelávacia
oblasť Človek a príroda,
ktorej sa zúčastnilo 74
účastníkov.
MPC vo svojej činnosti
zabezpečuje vzdelávanie PZ
a OZ podľa zákona č.
317/2009 Z. z.
BSK v rámci BRDS na
podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
na r. 2019 podporuje

4

P.č.

Legislatíva umožňujúca
začlenenie detských
lesných klubov/lesných
škôlok do siete škôl a
školských zariadení a
2018 možnosť zakladania
dlhodobo
štátnych lesných škôlok
a škôl podobne ako je to
v zahraničí, napríklad v
ČR.

Aktivita

Časový plán

Asociácia DLK

Zodpovednosť

budovanie a rozširovanie
zelenej infraštruktúry ako aj
realizáciu ekovzdelávacích
programov a školení.
ADLK realizovala spomínaný
projekt v rámci V4. ADLK
vedie rokovania s ÚVZ. Na
MŠVVaŠ SR by radi
podnietili vytvorenie
Asociácia DLK
pracovnej skupiny k téme
DLK na SR.

Financovanie

Stav plnenia za r. 2018

PO 3: EVVO pre špecifické skupiny a verejnosť
Opatrenie 3.1 Podpora realizácie kvalitných programov a projektov EVVO

1

2

Podpora činností
environmentálne
2018 - 2020
zameraných materských
centier/klubov.

obecné úrady

Koordinácia
dobrovoľníckych akcií
2018 - 2020
pre mládež a verejnosť v
oblasti EVVO.

BDC-Bratislavské
dobrovoľnícke
centrum/CARDONárodné
dobrovoľnícke
centrum/
Slovenský skauting

Aktivita je v zodpovednosti
jednotlivých obcí. Podpora
predmetných aktivít je
Participatívne možná aj prostredníctvom
rozpočty MČ participatívneho rozpočtu
BA, resp. obcí BSK. Prihlasovanie projektov
do participatívneho
rozpočtu BSK prebieha do
20.5.2019.
V štádiu riešenia.
finančné dary,
resp. ľudské
zdroje
súkromného
sektora

Opatrenie 3.2 Podpora rozvoja a činnosti ekoporadní a informačných centier
1

2

3

Aktualizácia ekomapy
BSK.

2019

Vytvorenie / aktualizácia
zoznamu ekoporadní a
informačných centier v
BSK. Vytvorenie
2018 - 2019
zoznamu tém, v ktorých
je potrebné zabezpečiť
ekoporadenstvo v BSK.
Zabezpečenie kvalitných
služieb ekoporadenstva 2018 - 2020
v BSK.

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK-BRDS

Mapa poskytovateľov EVVO
bola spracovaná v rámci
Koncepcie a bude
aktualizovaná v r. 2019.
V štádiu riešenia.

Zabezpečené pod štatútom
regionálneho koordinátora
pre EVVO.

Opatrenie 3.3 Rozvoj EVVO vo verejnej správe a podnikateľskom sektore
1

Realizácia zeleného
auditu na Úrade BSK –
pozitívna motivácia.

2018 - 2019

BSK

10

BSK

Na Úrade BSK sa používali
plastové poháre a fľaše
a tlačili sa materiály pre

2

Zelené úradovanie na
Úrade BSK - pozitívna
motivácia.

2019

BSK

BSK

3

Vzdelávanie verejnej
správy a súkromného
sektora v oblasti
prioritných tém
životného prostredia v
BSK.

2018 - 2022

SAŽP

OP KŽP

P.č.

Aktivita

Časový plán

Zodpovednosť

Financovanie

potreby Zastupiteľstva BSK
pre každého poslanca
separátne. Realizácia
zeleného auditu zatiaľ
nebola uskutočnená.
Na Úrade BSK bolo od roku
2018 obmedzené používanie
plastových fliaš a zavedenie
elektronických materiálov
pre potreby Zastupiteľstva
BSK, pričom sa obmedzila
tlač materiálov. Úrad BSK
taktiež obstaral prvý
elektromobil na podporu
a propagáciu udržateľnej
dopravy.
Národný projekt je vo fáze
odborného hodnotenia.
Základom národného
projektu je súbor 6 hlavných
aktivít, ktorých predmetom
je realizácia uceleného
komplexu informačných
nástrojov, zahŕňajúcich
najmä informačné aktivity,
ktoré budú zabezpečované
prostredníctvom organizácie
podujatí, marketingových
nástrojov (informačné
kampane, konferencie,
semináre, webináre,
workshopy, informačné
programy, fóra, výstavy,
exkurzie a iné).

Stav plnenia za r. 2018

PO 4: Systémový prístup k realizácií EVVO
Opatrenie 4.1 Zavedenie kvalitného a efektívneho koordinačného a systémového
prístupu pri realizácii EVVO v BSK

1

Vytvorenie pozície
krajského koordinátora
EVVO.

Máj 2018

BSK

11

BSK

Pozícia regionálneho
koordinátora bola
zriadená na oddelení
životného prostredia
BSK. Koordinátor je
zodpovedný za realizáciu
EVVO na území BSK a
jeho úlohou je
mapovanie stavu
environmentálnej
výchovy v kraji,
iniciovanie a realizácia
systémových krokov
podpory EVVO,
koordinácia aktivít EVVO

2

Vytvorenie databázy
subjektov EVVO v BSK.

priebežne 2018SOFRON PriF UK
2019

3

Vytvorenie a aktualizácia
databázy ľudských
Apríl 2018
kapacít v oblasti EVVO.

PRIF UK,
PRIF UK, Nadácia
Nadácia
Cvernovka,
Cvernovka,
Špirála
Špirála

4

Vytvorenie Poradnej
skupiny EVVO v BSK.

BSK

BSK

5

Odpočet plnenia KEVC v
2019-2021
BSK.

BSK

BSK

Máj 2018
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UK

v území, koordinácia
jednotlivých zapojených
subjektov, organizácia
významných akcií,
dohľad nad realizáciou
akčných plánov
koncepcie a zvolávanie
stretnutí Poradnej
skupiny EVVO.
Databáza poskytovateľov
EVVO bola spracovaná
v rámci Koncepcie. Jej
aktualizácia pre r. 2019
tvorí súčasť Správy
o plnené Koncepcie
budovanie siete
environmentálnovzdelávacích centier
v BSK na roky 2018-2025
za rok 2018.
Databáza poskytovateľov
EVVO bola spracovaná
v rámci Koncepcie. Jej
aktualizácia pre r. 2019
tvorí súčasť Správy
o plnené Koncepcie
budovanie siete
environmentálnovzdelávacích centier
v BSK na roky 2018-2025
za rok 2018.
Boli realizované
stretnutia
poskytovateľov EVVO,
ktorí sú zároveň aj
v Poradnou skupinou
regionálneho
koordinátora EVVO.
1. stretnutie sa konalo
25.6.2018 v priestoroch
BSK. 2. stretnutie sa
11.09.2018 v priestoroch
vodárenského múzea
BVS.
Odpočet plnenia sa
realizuje formou Správ
o plnení Koncepcie,
ktoré budú predkladané
každoročne
Zastupiteľstvu BSK
v zmysle uznesenia č.
23/2018 zo dňa
16.03.2018.

Opatrenie 4.2 Finančné zabezpečenie systému EVVO

1

2

3

Vytvorenie nového
dotačného mechanizmu
2018
BSK vrátane oblasti
ŽP/EVVO.

Realizácia semináru pre
obce v oblasti
informovania o
možnostiach
2018
financovania oblasti
EVVO + príklady dobrej
praxe.
Zavedenie systému
vzdelávacích poukazov 2019
pre oblasť EVVO.

BSK

BSK

BSK + Nadácia
Cvernovka

BSK + Nadácia
Cvernovka

BSK, MŠVVaŠ SR

BSK, MŠVVaŠ SR

Oblasť životného
prostredia a EVVO sa
stala v r. 2019 súčasťou
BRDS na podporu
životného prostredia
a rozvoja vidieka. Výzva
bola otvorená od
26.11.2018 do
31.1.2019. Spolu bolo
podporených 49
projektov s celkovou
alokáciou
332 644,00 EUR.
Obciam bola zaslaná
Koncepcia, ktorej
súčasťou je aj prehľad
možností financovania
EVVO aktivít.

V štádiu riešenia.

Opatrenie 4.3 Vytvorenie informačného systému ŽP/EVVO a využívanie nových
informačných a komunikačných kanálov

1

Vytvorenie samostatnej
sekcie na stránke BSK –
2018
EVVO (kontakty, články,
materiály a pod.).

BSK

13

BSK

V procese realizácie –
prebieha proces tvorby
novej web stránky, kde
vznikne sekcia EVVO
v rámci sekcie životného
prostredia. Pripravuje sa
celoslovenský ústredný
portál EVVO, ktorý
pripravuje SAŽP a MŽP
SR.

ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV EVVO V BSK (AKTUALIZÁCIA, R. 2019)
Názov subjektu/ web

Právna forma

Popis činnosti

Celoslovenské občianske združenie
s vlastným vzdelávacím centrom Ekocentrum ArTUR, kde poskytuje
ďalšie vzdelávanie pre dospelých a
odbornú prípravu v oblasti udržateľnej
architektúry, staviteľstva a bývania ako aj
obnovy tradičných domov a širších
environmentálnych tém. Akreditované
kurzy robí v oblasti využitia prírodných
materiálov v stavebníctve. Cieľovou
skupinou vzdelávania sú najmä dospelí
na slovenskej, regionálnej aj lokálnej
úrovni. Združenie robí nepravidelné
podujatia pre deti a žiakov, no
v budúcnosti sa chystá túto činnosť
rozšíriť. V Ekocentre organizuje aj
otvorené akcie pre verejnosť najmä
rodiny s deťmi.
Biofarma Príroda
Orava - stav
Farma so salašom, kolibou a areálom
www.biofarma.sk
spol. s r.o.
s ihriskami a ohradami so zvieratami
v katastri obce Stupava. Materské a
základné školy ju využívajú pre potreby
školského výletu, verejnosť zariadenie
využíva najmä počas voľných dní.
V rámci exkurzie sa záujemcovia
oboznámia so životom na hospodárskom
dvore a výrobou produktov (syr a chlieb)
a
pod.
Zariadenie
neposkytuje
ekovýchovné
programy
s
iným
zameraním.
Botanická záhrada
VedeckoPoslaním je udržovať a rozširovať
www.uniba.sk/o-univer- pedagogické zbierky
živých
rastlín,
pomáhať
zite/fakulty-a-dalsiepracovisko
vo výchovno-vzdelávacej
činnosti
sucasti/botanickaUniverzity
odborným školám i pracoviskám a
-zahrada-uk
Komenského v poskytovať odborné informácie širokej
BA
verejnosti (napr. vo forme odborných
sprevádzaných exkurzií).
Bratislavské
Občianske
Organizácia aktívna v ochrane prírody,
regionálne
združenie
organizuje nepravidelné exkurzie a
ochranárske
vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové
združenie (BROZ)
skupiny, najmä v oblasti ochrany vôd a
www.broz.sk
lužných lesov. Ponúka vzdelávacie
programy na ekofarme na Veľkolélskom
ostrove (obec Veľký Lél, okres
Komárno).
Bratislavská
Akciová
Dlhodobo sa venuje projektom v oblasti
vodárenská
spoločnosť
spoločenskej zodpovednosti, podporuje
spoločnosť, a.s.
a spolupracuje so školami v oblasti
(BVS)
environmentálnej výchovy. Spoločnosť si
www.bvsas.sk
zároveň uvedomuje dôležitosť pitnej
vody a s tým spojenú potrebu ochrany
životného prostredia, a preto podporuje
environmentálne, športové, kultúrne
podujatia a projekty na území, na ktorom
obchodne
pôsobí.
Prostredníctvom
vzdelávacích programov šíri osvetu
o vode medzi mladými ľuďmi a deťmi.
ArTUR
ozartur.sk

Občianske
združenie
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Sídlo
Hrubý Šúr

Stupava

Bratislava – Karlova
Ves

Bratislava – Karlova
Ves

Bratislava – Ružinov

DAPHNE – Inštitút
aplikovanej ekológie
www.daphne.sk

ENVI-PACK, a.s.
https://envipak.sk/

Horáreň Horský park
www.horaren.sk

Envirosvet
www.envirosvet.sk

Green Foundation
greenfoundation.eu

IUVENTA - Slovenský
inštitút mládeže
www.iuventa.sk

Občianske
združenie

Má
celoslovenskú
pôsobnosť
vo vzdelávaní učiteľov a príprave
metodických materiálov. Vzdelávacie
programy pre školy ponúka nepretržite
od roku 1999 v Bratislavskom,
Trenčianskom a Trnavskom kraji
a od roku 2010 aj v Nitrianskom a
Banskobystrickom kraji. V období rokov
1999 – 2005 Daphne prevádzkovalo
Ekocentrum v priestoroch DK Devín,
avšak v roku 2006 bolo Ekocentrum
zatvorené z dôvodu neustále sa
zvyšujúceho nájmu a chýbajúcej podpory
zo strany miestnej samosprávy. Od roku
2006 prebieha realizácia ekovýchovných
programov na školách a v exteriéri.
Akciová
Organizácia zodpovednosti výrobcov
spoločnosť
(OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou
podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá
zabezpečuje pre výrobcov obalov a
neobalových
výrobkov
plnenie
povinností vyplývajúcich zo zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Realizujú
výchovno-vzdelávaciu
a
osvetovú
činnosť týkajúcu sa triedeného zberu a
zhodnocovania odpadov pre obyvateľov
Slovenska.
Organizujú
školenia
a vzdelávacie
kurzy
pre
svojich
partnerov, deti v školách o triedení
odpadu a ochrane prírody.
Nadácia HorskýPonúka priestor pre organizovanie aktivít
park
pre deti a osláv. Taktiež je tu možnosť
organizovať
rôzne
podujatia
aj
pre dospelých ako napríklad výstavy,
semináre, prednášky, teambuilding až
pre 40-50 ľudí. V horárni sa prevádzkuje
lesná škola, funguje tu lesné kino,
Mama-centrum a iné.
Občianske
V súčasnosti realizuje pravidelný
združenie
ekokrúžok na ZŠ Veternicova a
poskytuje environmen- tálne vzdelávacie
programy pre školy. Nemajú vlastné
priestory ekocentra.
Nadácia
V rámci Slovenska koordinuje „Roots
and shoots“ (Korienky a výhonky),
medzinárodný
program
zameraný
na zapájanie
detí
a
komunít
do praktických aktivít na ochranu prírody
pod záštitou Jane Goodalovej.
Príspevková
Predmetom jej činnosti je práca
organizácia
s mládežou mimo školy a rodiny a
MŠVVaŠ SR mládežnícka politika na Slovensku aj
mimo neho (medzinárodná spolupráca).
Poskytuje
(nielen)
mládežníckym
pracovníkom a lídrom vzdelávacie,
metodické
a
informačné
aktivity
zamerané najmä na podporu a rozvoj
výskumu v oblasti mládeže. Kurzy a
školenia ponúka aj pre zástupcov
samospráv a pre všetkých, ktorí majú
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Bratislava –
Podunajské Biskupice

Bratislava - Ružinov

Bratislava – Staré
Mesto

Bratislava – Karlova
Ves

Bratislava – Staré
Mesto

Bratislava – Karlova
Ves

špecifické potreby.
Jablonka

Klub stráže prírody

Mestské lesy
v Bratislave
www.ba-lesy.sk

Modrá sova
www.modrasova.sk

NATUR-PACK, a.s.
www.naturpack.sk

Občianske
združenie

Na súkromnom pozemku v obci Kuchyňa
vybudovalo
Ekodomček,
ktorý
v súčasnosti slúži najmä ako komunitné
centrum, kde sa organizujú stretnutia a
dobrovoľnícke akcie na ochranu prírody.
OZ spolupracovalo na zakladaní lesných
škôlok v Stupave a Lamači, pričom na
prevádzke lesnej škôlky v Lamači sa
naďalej podieľa. Venuje sa predaju odrôd
starých ovocných stromov a krov,
ekovýchove a tradičným remeslám.
Občianske
Združuje členov stráže prírody najmä na
združenie
území Bratislavského kraja. Poslaním
organizácie je praktická ochrana
prírodných hodnôt regiónu, skvalitnenie
výkonu strážnej služby v oblasti
západného
Slovenska,
práca
s verejnosťou
a
environmentálna
výchova.
Príspevková
Starajú sa o priestor bratislavského
organizácia hl. lesoparku
a
budujú
vzdelávaciu
mesta
infraštruktúru
najmä
v
oblasti
Bratislava
Partizánskej lúky a okolia na Železnej
studničke. Priamo v budove MLB,
v zasadacej
miestnosti,
realizujú
vzdelávacie
programy pre
školy.
Programy prebiehajú aj v exteriéri.
Pravidelne organizujú Lesnícke dni osvetovú akciu pre širokú verejnosť.
Občianske
Poslaním je napĺňanie potrieb lokálnych
združenie
komunít, ochrana a tvorba životného
prostredia,
rozvoj
informovanosti,
občianskej
spolupatričnosti
a
spolupráce. Realizuje denné edukačné
programy so zameraním na ekovýchovu pre deti v rámci Lesného klubu
Jadierko, vo vzdelávacom centre
Makovice ponúka odborné poradenstvo,
vzdelávanie, kurzy aj workshopy a iné.
K dlhodobým cieľom patrí iniciovanie
vzniku prírodného areálu v Stupave
slúžiaceho nielen miestnej komunite a
celému mikroregiónu Záhorie.
Akciová
Organizácia zodpovednosti výrobcov
spoločnosť
(OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou
podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá
zabezpečuje pre výrobcov obalov a
neobalových
výrobkov
plnenie
povinností vyplývajúcich zo zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Realizuje
aktivity zamerané na zvyšovanie
environmentálneho
povedomia
obyvateľov, najmä v oblasti triedeného
zberu a predchádzania vzniku odpadov.
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Kuchyňa

Bratislava – Staré
Mesto

Bratislava – Nové
Mesto

Stupava

Bratislava - Ružinov

Pod Gaštankou
www.podgastankou.sk

Ochrana dravcov na
Slovensku (RPS)
www.dravce.sk
SAOLA
saolask.blogspot.sk

Slovenská agentúra
životného prostredia
(SAŽP)
www.sazp.sk

SLOVENSKÝ ZVÄZ
VČELÁROV (SZV)
www.vcelari.sk

Sloboda zvierat
www.slobodazvierat.s
k

Súkromná
Rodinná farma, ktorá ponúka programy
rodinná farma pre rodiny s deťmi, jazdu na koni, v areáli
nájdete aj bylinkovú záhradu, mini ZOO
s domácimi zvieratami. Súčasťou farmy
sú náučné stanovištia
zamerané
na poznávanie života domácich zvierat.
Občianske
Aktívna v ochrane prírody, organizuje
združenie
nepravidelné exkurzie a vzdelávacie
aktivity pre rôzne cieľové skupiny
v oblasti ochrany dravcov.
Občianske
Zamerané na praktickú ochranu prírody
združenie
a
vzdelávanie
detí.
Pôsobí
na základných školách v Bratislave,
na Záhorí a v oblasti Malých Karpát, kde
realizuje
interaktívne
vzdelávacie
programy na rôzne témy (netopiere,
krkavcovité vtáky a pod.), ako aj
praktické aktivity (napr. monitoring
netopierov, výroba búdok, atď.).
Úlohou
je
zvyšovanie
Príspevková
environmentálneho
povedomia.
organizácia
Zabezpečuje
praktickú,
metodickú,
MŽP SR
publikačnú, projektovú a koncepčnú
činnosť. Cieľovou skupinou sú školy
(materské,
základné,
stredné),
koordinátori a odborní pracovníci
environmentálnej výchovy, zamestnanci
štátnej správy a široká verejnosť.
Realizuje celoslovenské súťaže a
programy pre školy, pobytové a
jednodňové programy v SEV Dropie,
prednášky, workshopy, školenia a
konferencie.
Slovenský zväz včelárov je dobrovoľným
Občianske
združením občanov a právnických osôb,
združenie
ktoré chovajú včely, majú záujem
o včelárstvo, jeho rozvoj a zveľaďovanie.
Medzi činnosti SZV patrí aj Múzeum
včelárstva (Včelárska paseka v Kráľovej
pri Senci), ktoré je jedno z najznámejších
včelárskych kultúrno- osvetových centier
slovenských včelárov. Zariadenie bolo
otvorené už v roku 1932 ako včelárske
učilište.
V súčasnosti
organizuje
osvetové
a
vzdelávacie
aktivity
venované
včelám.
Múzeum
zhromažďuje materiál a dokumenty o
vývoji včelárstva a jeho využívaní
v rozličných oblastiach života človeka.
Celoslovenská nezisková organizácia
Občianske
pre ochranu zvierat, ktorá pracuje formou
združenie
kampaní, zmeny legislatívy, výchovy,
osvety a priamou záchranou zvierat
v útulkoch pre zvieratá. Jej výchovnovzdelávacie centrum ponúka programy,
prednášky aj besedy pre MŠ, ZŠ i SŠ.
V rámci BSK lektorujú aj priamo na
školách.
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Modra

Bratislava Dúbravka

Bratislava

Banská Bystrica

Bratislava-mestská
časť Karlova Ves

Bratislava Dúbravka

SOS/BirdLife
Slovensko
–
Slovenská
ornitologická
spoločnosť
www.vtaky.sk
Strom života
www.stromzivota.sk

Občianske
združenie

Mimovládna
organizácia
aktívna Bratislava- Ružinov
v ochrane
prírody,
organizuje
nepravidelné exkurzie a vzdelávacie
aktivity pre rôzne cieľové skupiny
v oblasti ochrany vtákov.

Občianske
združenie

SZOPK - Slovenský
zväz ochrancov prírody
a krajiny www.szopk.sk

Občianske
združenie

Štátna ochrana
prírody SR
(ŠOP SR)
www.sopsr.sk

Príspevková
organizácia
MŽP SR

Združenie Abeland
www.abeland.sk

Občianske
združenie

Ponúka programy environmentálnej
výchovy,
ktoré
sú
založené
na systémových (holistických) základoch
v environmentálnych témach, v oblasti
ochrany kultúrneho a prírodného
dedičstva. Podporuje rozvoj tvorivosti,
komunikačných
a
prezentačných
zručností ako aj projektové riadenie detí
a mládeže.
Poslaním je pôsobiť na svojich členov,
inštitúcie
a
verejnosť
v
duchu
zodpovednosti za stav a vývoj životného
prostredia. Aj prostredníctvom svojich
členských
organizácií
sa
venuje
vzdelávacej,
výchovnej
(napr.
Miniopterus - jarná migrácia žiab
so školami) a propagačnej práci,
informačnej, odbornej a poradenskej
činnosti, kampaniam, organizovaním
programov a podujatí, realizácii opatrení
na ochranu prírody a životného
prostredia a pod.
Vykonáva odbornú činnosť na úseku
ochrany prírody a krajiny, vrátane správy
jaskýň a na úseku ochrany druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín reguláciou obchodu s nimi. Z troch
správ CHKO, ktoré pôsobia v BSK, robí
EV sporadicky iba Správa CHKO Malé
Karpaty a CHKO Dunajské luhy (časť
bývalého RCOPK Bratislava, a to najmä
prostredníctvom
strážcov
prírody).
Nemajú v tejto oblasti samostatne
vyčlenených pracovníkov ani ponuku
programov. EVVO je každoročne v Pláne
hlavných úloh ŠOP (PHÚ).
Poskytuje program pre školy a počas
jarných a jesenných mesiacov je jeden
deň v týždni otvorený aj pre verejnosť
(sobota).
Návštevníkom
približuje
spôsob života našich predkov, ponúka
jazdu na koni, starostlivosť a kŕmenie
domácich zvierat, tradičné ľudové
remeslá, spoznávanie prírody atď.
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Bratislava – Staré
Mesto

Prievidza

Banská Bystrica

Lozorno

ZOO Bratislava
www.zoobratislava.sk

Príspevková
organizácia hl.
mesta
Bratislava

Živica
www.zivica.sk

Občianske
združenie

Jednou z jej hlavných činností je aj
vzdeláva- nie verejnosti s cieľom
nenásilnou formou vytvárať a upevňovať
v ľuďoch zodpovednosť voči prírode.
Robí tak prostredníctvom besied
o zvieratách, náučných panelov a
menoviek zvierat, podujatí (napr.
tematické sprevádzania pre ZŠ a SŠ) a
programov ekologickej výučby pre školy
(ZŠ,
SŠ),
ako
aj
vedením
prírodovedného krúžku.
Organizácia, ktorá inšpiruje k zmene.
Venuje sa vzdelávaniu (zážitkové
programy pre školy, celoslovenské
programy ako Zelená škola, Záhrada,
ktorá učí, Komenského inštitút, Sokratov
inštitút a iné), ekoporadenstvu (mestské
včely, ekomapa, komunitné záhrady) a
inšpiruje deti, učiteľov, firmy aj verejnosť
k hľadaniu vlastnej cesty k životu
v súlade s prírodou aj sebou samým.
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Bratislava – Karlova
Ves

Bratislava - Staré
Mesto

