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Návrh na uznesenie 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov:  

 
schvaľuje 

 
a) účasť PSK v projekte „LIFE-IP-SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie 

programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a 
kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality 
ovzdušia“.  

 
b) spolufinancovanie projektu „LIFE-IP-SK AQ Improvement – Zlepšenie 

implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením 
kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti 
kvality ovzdušia“ z rozpočtu PSK v sume do výšky 43 200,00 € na obdobie 8 rokov. 

 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Problematiku kvality ovzdušia je možné považovať za jeden z najväčších súčasných 
problémov životného prostredia na Slovensku. Slovenská republika už dlhšie nespĺňa všetky 
ustanovené kritéria určujúce dobrú kvalitu ovzdušia. Problémom je najmä prekračovanie 
limitných koncentrácií pre jemné prachové častice PM10, PM2,5, ale aj ďalších znečisťujúcich 
látok vypúšťaných do ovzdušia. Jemné prachové častice v ovzduší sú rizikovým faktorom 
najmä pre vznik kardiovaskulárnych a respiračných ochorení. Riešenie tejto komplexnej 
otázky si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu a nájdenie efektívnych opatrení na zlepšenie 
kvality ovzdušia na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni.  

 V tejto súvislosti chce Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
(ďalej len „MŽP SR“) pomôcť orgánom samosprávy zvládnuť úlohy, ktoré jej budú z 
novelizovanej právnej úpravy ochrany ovzdušia vyplývať získaním finančných prostriedkov z 
EÚ v rámci integrovaného projektu LIFE zameraného na budovanie kapacít a vytvorenie 
pozícii „Air Quality manažérov“ pôsobiacich na orgánoch samosprávy (VÚC) a ktorí budú 
zároveň aj poradcami pre miestnu samosprávu (obce). Zapojenie miestnych orgánov sa môže 
stať rozhodujúcim faktorom v úsilí dosiahnuť zlepšenie kvality ovzdušia, keďže tieto orgány 
sa nachádzajú najbližšie k ľudom postihnutým znečistením ovzdušia a nimi presadzované 
opatrenia môžu byť adresné a účinné. Na druhej strane „štát“ konečne zistil, že existujúci 
systém riadenia v tejto oblasti je neúčinný, nepomáha a nijako sa aktívne neplnia ani  
Programy zlepšenia kvality ovzdušia. Z vyššie uvedených dôvodov v súčasnosti MŽP SR 
pripravuje novelu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v ktorom chce upraviť kompetencie 
a  zodpovednosti obcí aj VÚC v riešení problémov kvality ovzdušia. Novela zákona by mala 
vstúpiť do platnosti v druhej polovici roku.  

Projekt „LIFE-IP-SK AQ Improvement – Zlepšenie implementácie programov na 
zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a 
miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia“ je zameraný práve na 
pokrytie rozšírenia kompetencií samosprávnych orgánov  v oblasti ochrany ovzdušia. V 
projekte je MŽP SR koordinujúcim príjemcom („coordinating beneficiary“) a PSK je 
pridruženým príjemcom („associated beneficiary“). PSK bude v rámci projektu vystupovať 
ako partner s úlohou vytvorenia a udržania na najbližších 8 rokov pozíciu „manažéra kvality 
ovzdušia“.  

Finančné prostriedky z projektu „LIFE-IP-SK AQ Improvemen t – Zlepšenie 
implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením 
kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti 
kvality ovzdušia“ vo výške 432 000,00 €/8 rokov čo činí na jeden rok 54 000 €, budú 
určené pre PSK práve na vytvorenie pozície „manažéra kvality ovzdušia“, čo by bolo 
hradené z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Výška 
spolufinancovania zo strany PSK by bola 10 %  t.j. 43 200,00 €/8 rokov a za jeden by to 
bolo 5 400,00 €.  
 
Predpokladaná pracovná náplň manažéra kvality ovzdušia na PSK:  
 V prvom období po začatí projektu bude hlavnou náplňou manažéra analýza problému 
na lokálnej a regionálnej úrovni, identifikácia kľúčových osôb a inštitúcií, identifikácia 
možných opatrení, podpora a pomoc pri hľadaní finančných zdrojov pre realizáciu opatrení, 
osvetová činnosť a pod.  
Úlohy:  
- dôkladné zmapovanie hlavných príčin zhoršenej kvality ovzdušia v rámci kraja, vrátane 

zdrojov prispievajúcich k znečisteniu ovzdušia;  



- identifikácia aktérov  zodpovedných za  riešenie konkrétneho problému znečistenia 
ovzdušia; 

- vytvorenie prehľadu existujúcich dokumentov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 
(stratégií, politík, programov, akčných plánov, generelov, investičných zámerov...), ktoré 
majú vplyv na kvalitu ovzdušia;  

- spolupráca na príprave programov resp. integrovaných programov na zlepšenie kvality 
ovzdušia a akčných plánov v danej zóne a navrhovanie opatrení na riešenie problémov 
v kvalite ovzdušia a pri aktualizácii programu na zlepšenie kvality ovzdušia; 

- informovanie o možných zdrojov financovania navrhovaných opatrení (napr. v rámci 
kotlíkovej dotácie, z EU fondov, Environmentálneho fondu, bilaterálnej pomoci ...) a príp. 
poradenstvo pri žiadaní o finančnú podporu;    

- spolupráca s kompetentnými orgánmi a odbornou verejnosťou  (samosprávou, SIŽP, 
SHMÚ, SAŽP, centrá energetického poradenstva...); 

- spolupráca na úrovni VÚC/mesta pri vypracovaní dokumentov (týkajúcich sa dopravy, 
priemyslu, energetiky, územného rozvoja)  z pohľadu zabezpečenie požiadaviek na 
zlepšenie kvality ovzdušia resp. udržanie  dobrej kvality ovzdušia;  

- spolupráca s verejnosťou: - osvetová činnosť (letáky, workshopy, školenia, informácie v 
regionálnych/ lokálnych médiách, organizovanie  informačných kampaní ) ; 

- poradenstvo v oblasti  zlepšovania kvality ovzdušia; 
- sledovanie, pravidelné vyhodnocovanie a reportovanie  plnenia opatrení (v polročných 

intervaloch) vrátane kontroly ich realizácie;   
- vzdelávanie sa a spoločné aktivity (semináre, workshopy s Koordinačnou jednotkou pre 

kvalitu ovzdušia  v oblasti prístupu a hľadaní opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia, ZPC  
za príkladmi dobrej praxe  riešení problémov kvality ovzdušia).   

 
Rozpočet projektu: 

• VÚC boli oslovené, aby sa zapojili ako „associated beneficiaries“ (tzn. pridružení 
prijímatelia) 

o je zapojených 6 VÚC (bez NSK, BSK) = 6 ekomanažérov na VÚC 
o ráta sa s rozpočtom 54 000/ VÚC/rok  = (mzdové + režijné náklady) 
o spolufinancovanie vo výške 10% predstavuje sumu 5 400 Eur/VÚC/rok. 

Zapojenie miest: 
• vybrané mestá boli oslovené listom z úrovne MŽP SR, by participovali v programe 

nepriamo ako tzv. zúčastnené osoby „bez finančnej spoluúčasti“ („stakeholders“). 
• návrh projektu počíta s tým, že bude vytvorených osem pracovných pozícií manažérov 

kvality ovzdušia (pre mestá) v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia 
• daní manažéri pre mestá budú pracovať na pobočkách SAŽP v Bratislave, Banskej 

Bystrici, Košiciach a Žiline. Každý z nich bude mať na starosti 1 – 2 vybrané mestá v 
okolí, resp. v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. 

Ekomanažéri: 6 (VÚC) + 8 (v rámci SAŽP – pre mestá) 
 
Trvanie projektu: 1/1/2020 – 31/12/2027 (8 rokov) 
Udržateľnosť projektu: 5 rokov 
 
Finančná spoluúčasť PSK na projekte IP LIFE je v sume 43 200 € za obdobie trvania 
projektu (8 rokov), čo tvorí ročne nároky na finančné prostriedky z rozpočtu PSK vo 
výške 5 400 €/rok. 


