
Dôvodová správa 
 
 

I. Všeobecná časť 

           Trenčiansky samosprávny kraj v júni 2016 podpísal Memorandum o spolupráci 
pri príprave národného projektu pod názvom „Podpora partnerstva a dialógu    
v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Projekt bol predložený Úradom 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, s ktorým má TSK 
podpísanú Zmluvu o partnerstve (Zmluva č. 2017/0969) a bol financovaný 
prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa, podporeného 
z Európskeho sociálneho fondu a zo zdrojov ŠR SR. Súčasťou projektu bolo aj 
vytvorenie Krajskej koncepcie Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
(EVVO) v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 v spolupráci so Sieťou 
environmentálne výchovných organizácií Špirála.  

 

II.  Osobitná časť 

Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety Trenčianskeho 
samosprávneho kraja (ďalej len „Koncepcia“) vznikla s participatívnym zapojením 
verejnej správy, štátnej správy, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora aj 
občianskej verejnosti. Koncepcia predstavuje cieľavedomý, premyslený a koncepčný 
systém environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v kraji.  

Tvorba Koncepcie sa realizovala v rokoch 2017-2019. Kľúčovú rolu zohral expertný tím 
projektu, ktorý bol zostavený zo zástupcov najdôležitejších inštitúcií pôsobiacich najmä 
v odbore EVVO (zástupcovia škôl, aj vysokých, školských zariadení - CVČ, Štátna 
ochrana prírody, Slovenska agentúra životného prostredia, zástupcovia relevantných 
odborov TSK, obci, poslanci TSK a zástupcovia mimovládnych organizácii). V každej 
fáze projektu boli čiastkové výsledky rôznymi spôsobmi komunikované s cieľovými 
skupinami (predovšetkým s pedagógmi) a ich pripomienky boli zapracovávané. Finálny 
návrh koncepcie, vrátane Akčného plánu na roky 2019 - 2021 bol predstavený na  
odbornej konferencií dňa 4. apríla 2019 v Trenčíne a bol zverejnený aj na stránkach 
TSK s možnosťou pripomienkovania. Pripomienky z verejného prerokovania boli 
zapracované do predkladanej Koncepcie.  

Koncepcia sa skladá z 3 častí:  

I. Východiskový stav – analýza 

• Cieľ, forma a proces prípravy Koncepcie  
• Väzba Koncepcie na legislatívu európsku, národnú a strategické 

dokumenty  
• Analýza prostredia kraja  
• Stav prírodného a životného prostredia, environmentálne záťaže 

a najväčšie problémy životného prostredia v kraji  
• Analýza stavu a dopadov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 

vo vzdelávacích a osvetových inštitúciách, pôsobiacich na území  kraja 



• Analýza stavu environmentálneho povedomia cieľových skupín – 
samospráva, podnikateľsky sektor, verejnosť  

• Analýza inštitúcií pôsobiacich v oblasti environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety na národnej úrovni a území kraja, ich aktivít                       
a cieľových skupín  

• Analýza ľudského potenciálu  
• Analýza aktuálnych zdrojov pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie           

a osvetu  

II. Strategická časť  

• Vízia Koncepcie v roku 2030  
• Identifikácia cieľových skupín a ich potrieb 
• Priority, špecifické ciele a opatrenia rozvoja environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a osvety  
• Finančne zabezpečenie Koncepcie  
• Organizačné opatrenia, legislatívne opatrenia 
• Implementácia Koncepcie  
• Finančné zdroje 
• Indikátory pokroku dosiahnutia cieľov Koncepcie  
• Harmonogram monitoringu, hodnotenia, akčných plánov, aktualizácie 

Koncepcie 

III. Prílohy   

• Závery z medzinárodných konferencií k ENV 
• Správa z prieskumu MPC Trenčín + KŠU Trenčín + Úradu TSK + CEA 

Trenčín na školách Trenčianskeho kraja, realizovaného v roku 2004 
• Prezentácia výsledkov z prieskumu na stredných školách TSK z roku 2018 
• Prezentácia výsledkov dotazníku pre obce na území TSK 
• Rešerš podnikateľského sektoru v Trenčianskom kraji 
• Správa z prieskumu postojov verejnosti (realizovala Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov) 
• Štátna ochrana prírody SR a environmentálna výchova, vzdelávanie 

a osveta  Trenčianskom kraji 
• Definícia ekocentra 
• Príklady funkčných ekocentier v Českej republike a v Slovenskej republike 
• Skúsenosti krajov z Českej republiky s podporou EVVO 
• Akčný plán na roky 2019 – 2021 
• Závery odbornej konferencie k prerokovaniu návrhu KK EVVO v TSK do 

roku 2030 
• SWOT analýza EVVO v Trenčianskom kraji 
• Odporúčaná literatúra a ďalšie relevantne zdroje 
• Mapové prílohy  

Koncepcia je predkladaná na schválenie Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v zmysle schváleného projektu „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participantívnej tvorby verejných politík“ a Zmluve o partnerstve č. 2017/0969. 
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