
PONUKA PRODUKTOV SAŽP PRE VEREJNOSŤ
Ponuka podľa oblastí:Ponuka podľa oblastí:

kácií (brožúrky, letá-

ky, metodické mate-

riály, pracovné listy), 

návrhu informačnej 

kampane, súťaží ale-

bo aktivít pre školy a 

širokú verejnosť,

• realizácia praktic-

kých aktivít environ-

mentálnej výchovy 

pre zamestnancov 

podnikov a firiem, ich 

rodín, prípadne pre ši-

rokú verejnosť, zame-

raných na oblasť činnosti firmy (napr. pri príležitosti výročia 

založenia firmy, zavádzaní environmentálnych technológií na 

trh alebo v rámci environmentálnych významných dní),

• organizácia konferencií, odborných seminárov a worksho-

pov so zameraním na rôzne témy v oblasti ochrany životného 

prostredia

Ponuka v oblasti využitia geografickýchPonuka v oblasti využitia geografických
informačných systémov a spracovania dátinformačných systémov a spracovania dát
• spracovanie údajov, ich vyhodnotenie, digitalizácia dát,

• grafické výstupy, tlač máp a iných grafických výstupov

Ponuka v oblasti nakladania s odpadomPonuka v oblasti nakladania s odpadom
• vypracovanie analýz a štúdií týkajúcich sa vzniku a naklada-

nia s odpadom,

• analýza povinností subjektov vyplývajúcich z legislatívy 

v oblasti rôznych druhov odpadu  a obalov,

• návrh optimalizácie systému nakladania s odpadom v pod-

nikoch,

• návrh systému evidencie a ohlasovania v oblasti odpadu 

a obalov,

• školenia personálu v oblasti nakladania s odpadom a evi-

dencie a ohlasovania odpadu a obalov

Ponuka v oblasti environmentálneho Ponuka v oblasti environmentálneho 
manažérstvamanažérstva

• školenia v oblasti národnej a európskej schémy environmen-

tálneho označovania v SR, o postupoch a podmienkach ude-

ľovania národnej environmentálnej značky Environmentálne 

vhodný produkt a environmentálnej značky EÚ, 

• konzultácie a prednášky v oblasti systémov environmentál-

neho manažérstva EMS a EMAS

Ponuka v oblasti vyhľadávania Ponuka v oblasti vyhľadávania 
finančných zdrojovfinančných zdrojov

• cielené vyhľadávanie finančných zdrojov pre realizáciu pro-

jektov, vrátane príslušnej dokumentácie, poradensko-kon-

zultačné služby a spolupráca pri implementácii projektov so 

zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia, krajiny, 

vzdelávania v oblasti environmentu a obnovy obcí
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Ponuka v oblasti starostlivosti o mestské Ponuka v oblasti starostlivosti o mestské 
a vidiecke životné prostredie, rozvoja a vidiecke životné prostredie, rozvoja 

obcí, miest a územného plánovania obcí, miest a územného plánovania 
• obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplá-

novacích dokumentácií prostredníctvom odborne spôsobi-

lej osoby,

• komplexné spracovanie územnoplánovacích dokumentácií  

na úrovni obce a zóny,

• spracovanie existujúcich územnoplánovacích dokumentá-

cií prostredníctvom webových aplikácií s cieľom ich umiest-

nenia na webových stránkach obcí, regiónov,

• spracovanie urbanistických štúdií IBV pre obce a spracova-

nie zastavovacích štúdií IBV,

• spracovanie dokumentácií k procesu posudzovania vply-

vov na životné prostredie (EIA, SEA) v zmysle zákona NR SR 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostre-

die v rozsahu zámeru a správy o hodnotení, spracovanie od-

borných posudkov na dokumentáciu EIA,

• spracovanie auditov území obcí a regiónov, programov hos-

podárskeho a sociálneho rozvoja,

• spracovanie  programov odpadového hospodárstva miest 

a obcí

Ponuka v oblasti starostlivosti o krajinuPonuka v oblasti starostlivosti o krajinu
• spracovanie krajinárskych štúdií na úrovni obce a regiónu, 

hodnotenie charakteristického vzhľadu krajiny, jeho zmeny 

pri umiestňovaní výstavby, definovanie limitov rozvoja pre 

zachovanie charakteristického vzhľadu krajiny,

• spracovanie dokumentácií územných systémov ekologickej 

stability na úrovni regiónu, obce, pre potrebu projektov po-

zemkových úprav (RÚSES, MÚSES),

• spracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania 

územia pre pozemkové úpravy,

• spracovanie strategických dokumentov pre oblasť rozvoja 

budovania geoparkov na Slovensku,

• spracovanie krajinnoekologických plánov území obcí, mikro-

regiónov a regiónov,

• spracovanie dokumentácií starostlivosti o krajinu 

Ponuka v oblasti environmentálneho Ponuka v oblasti environmentálneho 
vzdelávania, výchovy a osvetyvzdelávania, výchovy a osvety

• organizačné a odborné zabezpečenie programov zamera-

ných na integrovanú starostlivosť o krajinu, životné prostre-

die a rozvoj obcí,

• zabezpečenie aktivít (vzdelávanie, organizačné a odborné 

zabezpečenie študijných ciest) v rámci Školy obnovy dediny,

• odborné a organizačné zabezpečenie realizácie programov 

environmentálnej výchovy vychádzajúcich zo Štátneho vzde-

lávacieho programu a prierezovej témy environmentálna 

výchova,

• predaj publikácií a pomôcok pre oblasť environmentálnej vý-

chovy za symbolické ceny (metodické a pracovné listy, skla-

dačky, pexesá, kvartetá, plagáty, DVD),

• organizačné a odborné zabezpečenie workshopov a školení 

pre zamestnancov obecných a mestských úradov v oblasti 

TUR, ochrany, tvorby životného prostredia a krajiny,

• prezentácia environmentálnych činností firmy a zlepšovanie 

jej „zeleného“ imidžu prostredníctvom: spracovania publi-




