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Z Á P I S N I C A  č. 02 / 2020 
 

Z ustanovujúceho zasadnutia tematickej komisie Rady partnerstva 
Životné prostredie 

zo dňa 8. 12. 2020 o 10:30h 
 
 
Členovia:    
 
Richard Medal - Špirála  
Dušan Magula - Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 
Ladislav Kizak - Asociácia vodárenských spoločností  
Juraj Petrakovič v zastúpení p. Klimentová - Združenie miest a obcí malokarp. regiónu 
Martin Zálesňák - Združenie miest a obcí Záhoria 
Jozef Konrád - Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti 
Michal Drotován – Regionálne združenie MČ hl. m. SR Bratislavy 
Tomáš Olšovský - Štátna ochrana prírody SR 
Juraj Melichár - Slovenská klimatická iniciatíva – CEPA – Priatelia zeme 
Hana Ovesna - Slovenská komora pre zelené budovy 
Zdenko Letenay - Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Ivan Patoprstý - MAS Malokarpatsko 
Nikola Žišková - MAS Malodunajsko 
Ondrej Uhliarik - MAS Podhoran 
Adrián Pernecký MAS Dolné Záhorie 
Martin Matys - Lesy SR 
Boris Kováč - Slovenský vodohospodársky podnik  
Pavol Siman - SAV 
__ - Ministerstvo životného prostredia SR 
Katarína Mravcová - Výskumný ústav vodného hospodárstva 
Tomáš Kušík v zastúpení Katarína Mikulová - BROZ 
Alexandra Kolarik, Marián Kobolka - Združenie pre efektívne nástroje zberu odpadov 
Miroslav Demko - Slovenská ornitologická spoločnosť 
Ivana Maleš, Andrej Kovarík, Viliam Záhumenský, Eduard Donauer - Hl. mesto SR 
Bratislava  
Martin Hakel, Peter Furik, Ján Stano – Bratislavský samosprávny kraj 
 
Lídri komisie: Viera Sláviková, Eduard Donauer, Viliam Záhumenský 
 
Prítomní: 25  
Ospravedlnení: 6 

 
PROGRAM ZASADNUTIA 

 
 

Program rokovania komisie  
 
1. Aktuálny stav nastavenia nového programového obdobia 2020 – 2027 
2. Predstavenie nového územného konceptu  
3. Predstavenie Rady partnerstva a jej komôr 
4. Predstavenie tematických komisií a ich hlavných úlohách v Rade partnerstva 
5. Predstavenie sekretariátu Rady partnerstva 
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6. Časový harmonogram prác a úlohy tematických komisií 
7.   Rôzne 

     
 
Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvorila p. Sláviková za magistrát Hl. mesta SR Bratislavy, predstavila seba 
a prítomných kolegov. Na začiatok upresnila technické inštrukcie k online rokovaniu a požiadala 
o predstavenie jednotlivých členov komisie. 
 
Materiál prezentoval/i 

Martin Hakel 
Peter Furik 
Eduard Donauer 
Ján Stano 
 
p. Martin Hakel odprezentoval v akom štádiu sú rokovania EÚ, bližšie vysvetlil Partnerskú 
dohodu a jej 5 cieľov, alokáciu investícií pre BSK.  
Diskusia: 0 
Prezentácia pokračovala predstavením nového územného konceptu s zdôraznením na nový 
operačný program OP Slovensko. Vysvetlil vznik a úlohy Rady partnerstva, jej jednotlivé komory 
a členov. 
Pokračoval Peter Furik s predstavením sekretariátu Rady partnerstva a jeho úlohami 
a možnosťou pomoci pri nastavení, príprave a implementácii projektov. 
p. Donauer predstavil harmonogram prác. Ďalej predstavil najväčšie výzvy a prehľad 
projektového zásobníka. 
Konkrétne projekty predstavil Ján Stano z BSK. 

 
Úlohy tematickej komisie 
 

• Doplnenie a aktualizácia projektového zásobníka 

• Kontrola zadefinovaných projektov a realizovateľnosť do 2030 

• Práca s aktuálnymi projektami a doplnenie nových projektov 

• Spájanie projektov do väčších (integrovaných) celkov 

• Získavať a poskytovať vstupy pre zlepšenie pozície BSK pri vyjednávaniach oblastí 
podpory v rámci PC 2 - Ekologickejšia nízko-uhlíková Európa 

• Zastupovať potreby a priority všetkých subjektov v území a komunikovať so 
všetkými relevantnými stakeholdermi v území jednotlivých oblastiach a na 
jednotlivých úrovniach na dosiahnutie územnej dohody 
 

Diskusia: 
p. Kováč - sa pýtal z akých podkladov boli poskladané projekty a sumy? 
p. Stano – vychádzajúc z prípravy PHRSR BSK – komunikácia a spolupráca so starostami, 
samosprávami a ďalšími partnermi a stakeholdermi v území. Projektová zásobník je však stále 
možné dopĺňať a aktualizovať. 
 
p. Žišková: či dostanú konkrétne úlohy v rámci práce v komisii? 
Úlohou členov komisie je dávať návrhy na projekty, kontrolovať, aktualizovať a diskutovať 
o navrhovaných projektoch, zastupovať záujmy tematickej komisie a cez jej členov aj partnerov 
v území. 
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p. Matys: prečo nie je v komisii zahrnutý zástupca Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR? 
Ministerstvo  je v komore štátnej správy a tam má spolu rozhodovacie práva.  
Môžu Lesy SR vstúpiť  do procesu aj v oblasti poskytovania služieb obyvateľstvu? 
Áno, je možné ich realizovať v projektovom zásobníku a aj cez partnerskú spoluprácu. 
 
Viera Sláviková sa  poďakovala za účasť i otázky a dala slovo Martinovi Hakelovi, ktorý požiadal 
členov komisie o spoluprácu pri vyplnení a aktualizovaní tabuliek pre podrobnejší prehľad 
a aktuálny stav projektov. 
Rokovanie ukončila p. Sláviková. 
 

 
Zapísal/a -  
 
 


