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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

UZNESENIE č. ......../2022 
zo dňa 24. 06. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

s c h v a ľ u j e  
 

 
Správu o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier 
v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 – 2025 za rok 2021. 

  



D ô v o d o v á  s p r á v a  
 

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho 
kraja (ďalej aj ako „OSÚRaRP“) predložil na Zastupiteľstvo BSK dňa 16.03.2018 materiál 
schválenie dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier“ 
(ďalej aj ako „Koncepcia“). V rámci Uznesenia Z BSK č. 23/2018 schválili poslanci samotný 
dokument Koncepcie, ale taktiež uložili povinnosť predkladať Z BSK hodnotiacu správu  
o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie za predchádzajúci kalendárny rok pravidelne raz za 
rok najneskôr v termíne k 30. júnu daného kalendárneho roka. 
 
V Bratislavskom kraji je environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (ďalej aj ako 
„EVVO“) realizovaná už niekoľko desaťročí. Súčasná situácia si žiada intenzívnejší  
a systematickejší prístup k napĺňaniu legislatívnych predpisov v oblasti EVVO, ktorý spočíva 
okrem iného v definovaní obsahu a zabezpečenia podpory pre fungovanie komplexnej  
a funkčnej siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom kraji. 
 
Zámer spracovania Koncepcie vznikol 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). 
 
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. Koncepcia stanovuje priority, ciele a konkrétne kroky pre 
efektívne budovanie siete environmentálno-vzdelávacích centier (ďalej aj ako „EVC“) v BSK. 
Úlohou siete je zabezpečenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, 
vzdelávania  
a osvety v regióne BSK, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s využitím inovatívnych 
nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja. 
 
V rámci napĺňania a koordinácie Akčného plánu bola na oddelení životného prostredia Úradu 
BSK zriadená funkcia koordinátora environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, ktorý 
má v zmysle schválenej koncepcie hlavnú zodpovednosť 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 v území, koordinácia 
jednotlivých zapojených subjektov, organizácia významných akcií, dohľad nad realizáciou 
akčných plánov koncepcie a zvolávanie stretnutí Poradnej skupiny EVVO. 
 
BSK ako prvá župa na Slovensku rieši túto problematiku koncepčne, čím sa stáva  
v tejto oblasti slovenským lídrom. 
 
Samotná Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier  
v BSK na obdobie 2018-2025 za rok 2021 sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je 
odpočet napĺňania úloh vyplývajúcich z Akčného plánu Koncepcie za rok 2021. 
Odpočet je  
v zmysle Koncepcie spracovaný formou tabuľky, pričom je ku každému kroku, ktorého termín 
realizácie mal byť alebo začať v r. 2021 informácia o stave plnenia, resp.  
o posune termínu plnenia aktivity. Odpočet Akčného plánu koncepcie obsahuje aj aktivity  
v zodpovednosti iných subjektov poskytujúcich EVVO služby v regióne. Jednotlivé informácie 
v odpočte ako aj ich detailnosť vychádzajú z najnovších dostupných verejných informácií, 



ako aj z podkladov od kontaktných osôb jednotlivých zodpovedných inštitúcií v zmysle 
Akčného plánu Koncepcie. Druhou časťou Koncepcie je aktualizovaný Zoznam 
poskytovateľov EVVO v BSK. Zoznam vychádza z Prílohy č. 4 Koncepcie a bol doplnený  
o nové identifikované subjekty poskytujúce EVVO služby v kraji. 
 
Dokument predstavuje interné hodnotenie napĺňania Koncepcie, ktoré vypracoval 
regionálny koordinátor pre EVVO v BSK v spolupráci s a Inštitútom regionálnej 
politiky Bratislavského kraja. 
 
 
 
 
Príloha č. 1: Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích 
centier v BSK na obdobie 2018-2025 za rok 2021 

 
 


