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Z Á P I S N I C A  č. 13 / 2021 
 

Zo zasadnutia tematickej komisie Rady partnerstva 
Životné prostredie 

zo dňa 27.01.2021 o 13:45 h 
 
 
Členovia:    
 
Martina Brinzíková Badidová - 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.BA 
Ivan Patoprstý - MAS Malokarpatsko 
Nikola Žišková - MAS Malodunajsko 
Ondrej Uhliarik - MAS Podhoran 
Adrián Pernecký MAS Dolné Záhorie 
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 
 
Martin Matys - Lesy SR 
Boris Kováč - Slovenský vodohospodársky podnik  
Pavol Siman - SAV 
 - Ministerstvo Životného prostredia 
Katarína Mravcová - Výskumný ústav vodného hospodárstva 
Tomáš Kušík v zastúpení Katarína Mikulová - BROZ 
Miroslav Demko - Slovenská ornitologická spoločnosť 
Alexandra Kolarik, Marián Kobolka - Združenie pre efektívne nástroje zberu odpadov 
 
BSK – Martin Hakel 
Lídri komisie: Mgr. Ivana Maleš a Mgr. Andrej Kovarik 
Líder: Mgr. Viliam Záhumenský 
 
Ján Stano, Viera Sláviková 
  
Prítomní:  18  
Ospravedlnení: 4 
 
Za BSK:  Glasová, Patoprstá (OIOP) 
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PROGRAM ZASADNUTIA 
 

Program rokovania komisie  
 
1. Stratégie, PHRSR, IÚS – ujasnenie pojmov a rozdielov 
2. Komunikácia k projektovým zásobníkom doteraz 
3. Príklad dobre a zle vyplneného zásobníka 
4. Stav vyplnenia zásobníkov 
5. Harmonogram ďalších krokov 
6. Otázky a odpovede 
7. Rôzne 
 
 

    Otvorenie 
 

Rokovanie komisie otvorila RNDr. Mgr. Viera Sláviková, predstavila seba a prítomných. Na 
začiatok upresnila technické inštrukcie k online rokovaniu.  
 
Materiál prezentovali: 
Prezentáciu otvoril M. Hakel, ktorý bližšie predstavil prehľad regionálnych a miestnych 
strategických dokumentov. Ďalej vysvetlil vzťah PHRSR a IÚS – IÚS je kľúčový nástroj, ktorý 
zadefinuje čo sa bude realizovať. Gestorom IÚS je BSK v úzkej spolupráci s hl. mesto Bratislava. 
 
V. Sláviková informovala o pláne prípravy „PHRSR mesta Bratislava a Udržateľný mestský rozvoj 
(UMR). Pre oblasť UMR bude vyčlenená samostatná alokácia z EFRR na úrovni 6-8% 
regionálnej alokácie.  
Následne zhrnula základné termíny a míľniky v rámci prebiehajúcej komunikácie s členmi 
tematickej komisie k projektovým zásobníkom.  
 
J. Stano informoval o aktuálnom stave vyplnenia a spätnej väzby dotazníkov (obcí a miest BSK 
a socio-ekonomických partnerov a mestských podnikov) – o návratnosti a kvalite. Vyzval na širšiu 
komunikáciu a identifikovanie priorít a potrieb územia, proces napĺňania zásobníkov bude 
pokračovať, potrebné je zasielať správne vyplnenú tabuľku (najmä oblasť „stav pripravenosti“). 
Následne J. Stano predstavil príklady správneho a nesprávneho vyplnenia projektových 
zásobníkov a zhodnotil stupeň vyplnenia zásobníkov za jednotlivých členov komisie vrátane 
nových projektových zámerov. Najväčším nedostatkom zaslaných projektových zásobníkov bolo 
nekompletné vyplnenie stavu pripravenosti jednotlivých projektov. 
 
V. Sláviková predstavila harmonogram a ďalší postup prác, pričom ďalšie zasadnutie tematických 
komisií bude v priebehu marca. Február bude využitý na individuálne stretnutia a konzultácie 
zásobníkov a zasadnutie Rady partnerstva. Požiadala o spätnú väzbu ohľadom vypĺňania 
dotazníka a komunikácie s blízkymi tematickými organizáciami. 
 
M. Drotovan – otázka na zle vyplnené projekty v dotazníku (napr. keď nemá právoplatné 
stavebné povolenie / územné rozhodnutie a pod. – čo s tým neúplne vyplneným zámerom? 
Vyškrtne sa? Povolenia a procesy trvajú niekedy aj 2 roky – je možné aj takéto projekty zahrnúť 
do zásobníka? V. Sláviková odpovedala, že mapuje sa dopyt a štádium projektového cyklu – do 
zásobníka sa musia dostať zámery, ktoré majú definovaný časový horizont (napr. kedy sa 
predpokladá vyhotovenie projektovej dokumentácie, začatie stavebného konania, VO a pod.). M. 
Hakel poukázal na potrebu prehľadu pripravenosti PZ aj z časového hľadiska, aby mohlo byť 
zabezpečené čerpanie.  
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M. Badidová – nevedeli, že zásobníky projektov sú ešte otvorené, budú ďalej pracovať na 
príprave a spolupráci  
 
A. Kolárik – nezaslali podklady, pretože nezachytili výzvu na predloženie PZ 
 
O. Uhliarik – požiadal o ujasnenie komunikácie ohľadom vypĺňania dotazníkov – pripravili v 
spolupráci s BSK zásobník zámerov s podrobnými položkami, tieto zámery však neboli 
premietnuté v konsolidovanom zásobníku, ktorý bol zasielaný pred zasadnutím komisie. 
Odpoveď – J. Stano – smerom na samosprávy bola cez ZMO osobitná komunikácia na starostov 
– zásobníky sa evidujú a sú zaregistrované, zajtra (štvrtok 28.1.) bude doručená informácia 
o zapracovaní aktualít. 
 
P. Siman– od p. Donauera dostal pred Vianocami požiadavku na predloženie návrhov projektov, 
v spolupráci SAV s UK a STU sa zoznam kreuje, projekty sú v stave zrodu, preto dávali do 
zásobníka predpokladané projekty, SAV ide do nového obdobia „zelenou cestou“, projekty ešte 
doplnia, bude komunikovať s p. Stanom 
 
J. Melichar – pýtal sa na prepojenie zberu projektových zámerov s PHRSR (napr. regionálne 
energetické centrá – sú v PHSR v analytickej aj programovej časti, na národnej úrovni je pre ne 
vyčlenených 16-30 mil. z EŠIF, vyčlenená je aj podpora z MH SR, zaujímalo ho kto bude 
iniciátorom). Chcel by  poprosiť o dlhodobejší plán zapájania verejnosti do spolupráce a 
pripomienkovania – v druhej polovici 12/2020 pripomienkovať 270 strán PHRSR, následne do 
15.1. zbierať projekty z územia je časovo náročné, mimovládne organizácie nemajú podľa neho 
kapacitu na zber projektov a pripomienkovanie dokumentov v takomto krátkom období. V. 
Sláviková odpovedala, že termíny sa posielajú na základe požiadaviek CKO a MIRRI SR, aj 
samospráva vníma neustále požiadavky vypĺňať nové údaje, nie je dobrá koordinácia na 
národnej úrovni.   
 
A. Kolárik sa informovala na zriaďovanie kompostární – či sa budú koordinovať regionálne, ak 
prídu zámery od napr.  10-15 obcí, M. Hakel odpovedal, že je potrebné s MŽP SR nastaviť 
komplexnú odpadovú politiku, stále je nedoriešená nominácia zástupcu MŽP SR do komisie. 
 
L. Kizak – pýtal sa ako často zasielať update projektov, V. Sláviková odpovedala, že momentálne 
sa robí prvotný zber, keď sa ukončí táto fáza, nastaví sa systém aktualizácie (bude sa 
koordinovať režim periodicity a funkčný systém aktualizácie).  
 
K. Mravcová – sa spýtala, či sa do zásobníka uvádzajú iba projekty, ktoré bude financovať BSK, 
alebo aj iné typy projektov za iné oblasti – napr. Oblasť Dunaja  financovaná z iných zdrojov – 
a či bude sledovaná duplicita. V. Sláviková odpovedala, že cieľom zásobníka nie je zmapovať 
všetky projektové nápady, vzhľadom na obmedzený rozpočet vyzvala na racionálnosť uvádzania 
projektov do tabuliek, záujem je predovšetkým o väčšie investičné projekty a veľké komplexné 
integrované projekty. Iné typy projektov môže odkomunikovať s M. Hakelom. 
 
Následne P. Siman zdôraznil potrebu integrovaných projektov.  
 
Na záver diskusie V. Sláviková informovala, že sa pripravuje spoločná mailová adresu pre 
komisiu, členovia komisie môžu samostatne komunikovať aj s lídrami skupiny.  
 
Informáciou, že prezentácia zo zasadnutia bude členom zaslaná mailom, V. Sláviková ukončila 
zasadnutie komisie. 


