
 

 

 

ZÁPIS Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA NP ÚSV ROS  

Názov projektu:  

NP ÚSV ROS / PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V 

OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH 

POLITÍK 

Názov pilotného 

projektu:  

PP 3: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania 

a osvety v Trenčianskom kraji 

Prijímateľ:  Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  

ITMS: 314011M298 

Termín stretnutia:  04.04.2019 

Doba trvania 

stretnutia:  
09:00 –  15:00 

Miesto stretnutia:  Úrad TSK, K  dolnej stanici  7282/20A  

Prítomní:  V zmysle prezenčnej listiny  

Účel stretnutia:  Konferencia k návrhu Krajskej koncepcie EVVO v Trenčianskom 

kraji 

 

Program: 

9.00 - 10.00 Prezentácia (v predsálí Kongresovej sály TSK) 

10.00 Otvorenie konferencie  

- Ing. Marek Briestenský, vedúci kancelárie predsedu 

- Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vláda SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

- Mgr. Milan Chrenko, MSc., generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a 

medzinárodných vzťahov MŽP SR 

10.30 Predstavenie projektu a návrhu Krajskej koncepcie EVVO TK 

- Mgr. Richard Medal, Špirála 

10.45 Prestávka 

11.00 Panelová diskusia k opatreniam štyroch priorít KK EVVO TK 

- priorita 1: rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO v TK (Mgr. Ladislav Bíro, Green Foundation) 

- priorita 2: podpora ľudských zdrojov pre realizáciu EVVO (Ing. Gabriela Támová, CVČ Púchov) 



 

- priorita 3: rozvoj informačnej a metodickej podpory pre realizáciu EVVO (Dagmar Lišková, 

konzultantka) 

- priorita 4: vytvorenie systému financovania EVVO aktivít v kraji (Andrea Molnárová, B.S.B.A., 

Trenčiansky samosprávny kraj) 

12.00 Prestávka na obed 

13.00 Predstavenie Akčného plánu KK EVVO TK do roku 2021 

- Mgr. Richard Medal, Špirála 

Diskusia a návrh záverov konferencie, schválenie záverov konferencie 

15.00 Záver konferencie 

 

 

Na úvod prebehlo privítanie prítomných riaditeľom úradu p. Briestenským. Zároveň predstavil 

p. Giertla, splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a p. Chrenka, ktorý zastupoval 

Ministerstvo životného prostredia. Nasledoval krátky príhovor p. Giertla, v ktorom vyzdvihol najmä 

spoluprácu štátu, samosprávy s reprezentantom občianskej spoločnosti, ako sú mimovládne 

organizácie, teda úradu vlády, TSK a Špirálu. Po ňom mal krátku prezentáciu aj p. Chrenko (generálny 

riaditeľ, sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov). Hovoril najmä o 

pôsobnosti Ministerstva životného prostredia, infomoval o envirostratégii 2030, ktorej jedným z 

cieľov je aj environmentálna výchova a vzdelávanie. Zopár slov povedal aj o Rezortnej koncepcii 

EVVO do roku 2025. 

      Ďalším z bodov programu bola prezentácia garanta pilotného projektu p. Medala. Stručne 

informoval o projekte, o jeho cieľoch. Spomenul jednotlivé aktivity a doterajšie činnosti, ktoré viedli k 

vzniku verzie Krajskej koncepcie. Vyzval zúčastnených k zaslaniu pripomienok ku koncepcii a 

Akčnému plánu, informoval aj o ďalšom postupe, ktorým je: 

- odovzdanie do legislatívneho procesu v rámci úradu TSK, tlačová konferencia 

- predloženie finálneho dokumentu na schválenie Zastupiteľstvom TSK v júli 2019 

- grafické spracovanie a vydanie schválenej verzie dokumentu  

- šírenie – TTSK, ŽSK, PSK, KSK 

 

Nasledovali krátke prezentácie jednotlivých priorít akčného plánu, prezentovali p. Támová, 

Lišková, Biro, Molnárová. Po nich prebehla diskusia. 



 

 

Pripomienky a návrhy: 

- návrh na doplnenie miestnej akčnej skupiny Magura Strážov do zoznamu miestnych akčných skupín 

(KK 1.3.1, Mikroregióny, miestne akčné skupiny,  str. 16) 

- návrh na doplnenie zmienky o ohrozovaní podzemnýhc vôd o rizikách v obhospodarovaní 

poľnohospodárskej  pôdy, nakoľko sa rozmohli bioplynové stanice ale nie je kontrolované množstvo 

materiálu, ktoré sa dáva na polia (KK 1.3.1. Povrchové a podzemné vody, str. 14) 

- návrh na doplnenie a zaradenie okresu Ilava, napr.pri budúcej tvorbe školiacich centier (kam bude 

patriť) 

- návrh na doplnenie Národnej ZOO Bojnice aj Slovenského banského múzea do zoznamu inštitúcií 

pôsobiacich v oblasti EVVO  (KK 1.3.4. - Analýza inštitúcií pôsobiacich v oblasti EVVO na národnej 

úrovni a území kraja, ich aktivít a ich cieľových skupím, str. 28) 

- možnosť podať návrhy a pripomienky na úpravu WWW stránky,ktorú pripravuje agentúra životného 

prostredia. Má byť zameraná na všetky oblasti EVVO (AP priorita 2, podpora ľudských zdrojov pre 

realizáciu EVVO) 

- návrh na zapracovanie envirokriminality do koncepcie 

- návrh na doplnenie projektu Prírodná záhrada, nakoľko zahŕňa aj školské záhrady (AP priorita 4)  

- návrh na doplnenie do AP 1.8  podpora náučných chodníkov - propagácia environmentálnych súťaží 

( je aj v AP 3.3) 

- v priorite 4 nie je uvedený systém financovania 

- návrh na vytvorenie samostantého predmetu Environmentálna výchova (reakcie zúčastnených boli 

prevažne také, že to nie je dobrá cesta, je potrebné ju včleniť do ostatných predmetov, ako aj do 

reálneho života) 

-  návrh na spoluprácu s lesníckymi organizáciami 

  

Po prestávke nastala posledná časť konferencie venovaná Akčnému plánu KK EVVO v TN 

kraji, p. Medal predstavil v skratke Akčný Plán. Následne prebiehala diskusia tak, že sa nastolila téma 

a prítomní vyjadrili svojé názory, príladne mali konkrítne otázky ohľadom Akčného plánu. 

 



 

Pripomienky a otázky: 

- otázky cikrvi, Je potrebné venovať jej väčšiu pozornosť? Podľa jedného názoru je dôležité venovať sa aj 

cirkvi nakoľko majú vplyv na deti a mládež, vzdelávanie by sa malo prispôsobiť ich potrebám.  

- znížiť náklady na výskumy, peniaze radšej  dávať priamo do aktivít (Prítomní sa zhodli, že výskumy sú 

dôležité a mala by sa im venovať pozornosť, chýbajú komplexné štatistické údaje, je nutné ich robiť aby 

sme mohli vidieťpokroky, nevýhodou je, že sú drahé) 

- návrh na využívanie študentov na výskumy 

- informačná otázka: Kto bude certifikovať ekocentrá?  

- informačná otázka: Stihnú sa uskutočniť všetky aktivity podľa časového plánu? 

 

Na záver p.  Medal predstavil závery odbornej konferencie, prítomní s nimi vyjadrili súhlas. 

Následne uzavrel konferenciu a zároveň vyzval zúčastnených k zaslaniu pripomienok ku Krajskej 

koncepcii alebo k akčnému plánu do 18. apríla 2019. 

 

 

Spracoval/a: Nikola Bľachová 

Dátum: 5.4.2019 

 

 

podpis, dátum  

 

 

 

 

 

 


