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POPIS REALIZÁCIE PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT 

A. Kľúčové aktivity  

AKTIVITA A.1:  Zostavenie súboru environmentálnych indikátorov 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: September 2011 – I. štvrťrok 2012 
 
Stručný popis aktivity: Zostavenie súboru environmentálnych indikátorov minimálne z 20 000 
chemických analýz vôd a 10 000 chemických analýz pôd. 
 
Očakávané výsledky: Predpokladá sa zhromaždenie viac ako 20 000 chemických analýz 
podzemných vôd a viac ako 10 000 chemických analýz pôd, z ktorých bude zostavená široká 
škála environmentálnych indikátorov (priemerných obsahov chemických prvkov/zložiek) pre 
každú z 2 800 obcí Slovenskej republiky, 79 okresov a 8 VÚC. Výsledná databáza 
environmentálnych indikátorov bude zverejnená na internetovej stránke projektu v numerickej 
a mapovej forme. 
 
Stav realizácie: ukončená (20.05.2012) 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Aktivita bola úspešne ukončená v roku 2012. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
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AKTIVITA A.2:  Zostavenie súboru zdravotných indikátorov 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: IV. štvrťrok 2011 – II. štvrťrok 2012 
 
Stručný popis aktivity: Zostavenie súboru 40 – 45 zdravotných indikátorov pre všetky obce 
SR. 
 
Očakávané výsledky: Zostavenie súboru 40 – 45 zdravotných indikátorov z celého územia 
SR. Výstupom bude databáza zdravotných indikátorov obyvateľov Slovenskej republiky a to 
po obciach (2 800), okresoch (79) a VÚC (8). Táto databáza bude v numerickej aj mapovej 
forme. Údaje budú predstavovať jednu číselnú informáciu (hodnota zdravotného indikátora 
pre každý hodnotený celok). Výsledná databáza bude v číselnej aj v mapovej forme 
zverejnená na internetovej stránke projektu. 
 
Stav realizácie: ukončená (20.04.2012) 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Aktivita bola úspešne ukončená v roku 2012. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
AKTIVITA A.3:  Spracovanie environmentálnych a zdravotných indikátorov 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: II. – IV. štvrťrok 2012 
 
Stručný popis aktivity: Rozdelenie environmentálnych a zdravotných indikátorov minimálne pre 
8 geologických celkov a 5 kontaminovaných oblastí SR. 
 
Očakávané výsledky: Výstupom tejto aktivity budú databázy environmentálnych a zdravotných 
indikátorov pre jednotlivé základné geologické prostredia a taktiež databázy 
environmentálnych a zdravotných indikátorov pre jednotlivé kontaminované oblasti Slovenskej 
republiky. Výsledné databázy budú zverejnené na internetovej stránke projektu a to v 
numerickej forme. 
 
Stav realizácie: ukončená (25.11.2012) 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Aktivita bola úspešne ukončená v roku 2012. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
AKTIVITA A.4:  Prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: IV. štvrťrok 2012 – II. štvrťrok 2013 
 
Stručný popis aktivity: Prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov pomocou 
neurónových sietí. 
 
Očakávané výsledky: Hlavným výsledkom bude informácia, ktoré environmentálne prvky a v 
akej miere pôsobia na jednotlivé zdravotné indikátory. Pre každý environmentálny indikátor 
bude definované v akej koncentrácii je rizikový, pre ktorú časť ľudskej populácie a jej zdravie. 
Ďalej sa určia optimálne hodnoty hladiny environmentálnych indikátorov ich rizikové ale aj 
potrebné limitné hodnoty pre ľudské zdravie. Výstupom tejto aktivity budú optimalizované 
súbory environmentálnych a zdravotných indikátorov, ktoré sa zverejnia na web stránke 
projektu. 
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Stav realizácie: ukončená (30.09.2015) 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Plnenie tejto aktivity mal značný časový sklz oproti harmonogramu prác projektu, z dôvodu 
omeškania výberového konania na subdodávateľa výpočtových prác. V roku 2014 bol 
subdodávateľ týchto prác úspešne vybraný a ciele aktivity sme začali plniť.  V rámci tejto 
činnosti boli vypracované metodiky hodnotenia environmentálnych a zdravotných indikátorov. 
Subdodávateľ výpočtových prác zrealizoval od dátumu jeho výberu (10.07.2014) všetky 
štatistické výpočty. Išlo o výpočty značného rozsahu, ktoré pozostávali z miliónov 
individuálnych výpočtov a tisícov čiastkových výstupov (celé územie SR, 8 geologických 
celkov, kontaminované/nekontaminované oblasti – podzemné vody a pôdy vs. zdravotné 
indikátory). Spájanie environmentálnych a zdravotných indikátorov bolo realizované 
prostredníctvom umelých neurónových sietí (ANN) a fuzzy-c zhlukovej analýzy. 
Najvýznamnejšie výsledky boli zverejnené na internetovej stránke projektu. Výsledky výpočtov 
ANN tvorili podklad pre realizáciu aktivity A5 – spracovanie limitných hodnôt pre 
environmentálne indikátory. V rámci fuzzy-c zhlukovej analýzy boli hodnotené všetky 
zdravotné indikátory spolu ako aj skupina zdravotných indikátorov charakterizujúcich 
najvýznamnejšie príčiny úmrtí – kardiovaskulárne, onkologické ochorenia, ochorenia 
tráviaceho a respiračného systému ako aj demografické ukazovatele. Tieto výsledky boli 
interpretované v rámci nadväzujúcej aktivity A5 (Environmentálna analýza). 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Dodávateľ výpočtových prác bol vybraný prostredníctvom výberového konania s posunom 2 
rokov oproti pôvodnému harmonogramu projektu, čo spôsobilo veľký časový posun v realizácii 
tejto aktivity a s tým súvisiacich míľnikov „Výber subdodávateľa pre výpočet neurónových sietí 
a fuzzy c-zhlukovej analýzy“ a „Prepojenie dát environmentálnych a zdravotných indikátorov“. 
Výberové konanie na subdodávateľa výpočtových prác – neurónové siete bolo úspešné až na 
tretí pokus. Zmluva bola podpísaná 10. 07. 2014. Oba novo termínované míľniky boli splnené. 
V súvislosti s vyššie uvedenými problémami sme v októbri 2014 podali na Európsku komisiu 
žiadosť o predĺženie projektu (o jeden rok), ktorá bola schválená so stanovením termínu 
ukončenia projektu k 30.08.2016.  
AKTIVITA A.5:  Environmentálna analýza 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: II. štvrťrok 2013 – II. štvrťrok 2014 
 
Stručný popis aktivity: Zhodnotenie rôznorodosti geologického prostredia na zdravotný stav 
obyvateľov SR. 
 
Očakávané výsledky: V rámci tejto aktivity budú spracované nasledovné výstupy. 
1. Zhodnotenie vplyvu geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľstva. 
Spracovanie bude formou stručnej textovej správy, ktorá bude zverejnená na web stránke 
projektu. 
2. Spracovanie limitných hodnôt pre všetky sledované environmentálne indikátory. 
Formou tabuliek limitných hodnôt pre pôdy a podzemné vody budú výsledky zverejnené na 
web stránke projektu. 
3. Spracovanie environmentálno-zdravotnej regionalizácie Slovenskej republiky. Formou 
interaktívnej databázy (mapy a tabuľky) bude zverejnená na web stránke projektu. 
4. Vymedzenie a charakteristika oblastí so zhoršeným zdravotným stavom obyvateľstva v 
dôsledku nepriaznivého geologického prostredia. Formou interaktívnej databázy (mapy a 
tabuľky) budú vymedzené oblasti zverejnené na web stránke projektu. 
 
Stav realizácie: v realizácii 
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Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Hlavnou úlohou tejto aktivity v roku 2015 bolo spracovanie environmentálnej a zdravotnej 
regionalizácie a návrh limitných hodnôt pre environmentálne indikátory. 
Zostavenie environmentálno-zdravotnej regionalizácie SR bolo realizované a ukončené 
k 30.08.2015. Plánovaným výstupom projektu („deliverable“) bolo spracovanie výsledkov 
v tabuľkovej ako aj mapovej forme, ktoré bolo k uvedenému dátumu úspešne 
realizované. Výsledky sú zverejnené na internetovej stránke projektu. 
Spracovanie limitných hodnôt bolo úspešne dokončené a hlavné výsledky boli publikované 
formou stručnej správy na internetovej stránke projektu. 
V roku 2015 boli v rámci tejto aktivity vypracované a na internetovej stránke projektu 
publikované celkovo 2 stručné správy: „Spracovanie limitných hodnôt pre environmentálne 
indikátory“ (22.09.2015) a „Chemické zloženie podzemných vôd a relatívna úmrtnosť na 
onkologické ochorenia“ (30.10.2015). 
V súčasnosti prebiehajú práce na výstupe projektu „Vymedzenie a charakteristika oblastí so 
zhoršeným zdravotným stavom obyvateľstva“ s predpokladaným termínom ukončenia prác 
k 30.03.2016. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Všetky plánované výstupy („deliverables“) v rámci tejto aktivity mali časový posun plnenia 
z dôvodu omeškania prác na aktivite „A4“. V žiadosti o predĺženie projektu, ktorý sme 
predložili v októbri 2014 Európskej komisii sme navrhli nové termíny pre ich realizáciu, ktoré 
spadajú do roku 2015 a 2016: 
„Spracovanie limitných hodnôt pre environmentálne indikátory, tabuľky“ z 30.08.2013 na 
31.01.2016  
„Spracovanie environmentálno-zdravotnej regionalizácie Slovenskej republiky (mapy, tabuľky, 
stručný text)“ z 30.12.2013 na 30.08.2015  
„Vymedzenie a charakteristika oblastí so zhoršeným zdravotným stavom obyvateľstva, mapy, 
tabuľky, stručný text” z 30.01.2013 na 30.03.2016. 
AKTIVITA A.6:  Vypracovanie návrhu opatrení 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: IV. štvrťrok 2013 – III. štvrťrok 2014 
 
Stručný popis aktivity: Spracovanie opatrení ako eliminovať negatívny vplyv geologického 
prostredia na zdravotný stav obyvateľstva v každodennom živote. 
 
Očakávané výsledky: Výsledkom tejto aktivity bude formulár všetkých možných príčin, účinkov 
a opatrení. Tento formou zoznamu zverejníme na web stránke projektu. 
 
Stav realizácie: ukončená (19.10.2015) 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Táto aktivita už bola v roku 2014 vo veľmi vysokom štádiu rozpracovanosti. V roku 2015 sa 
dokončila literárna rešerš, ktorá bola podkladom pre spracovanie katalógu „Chemické prvky 
v životnom prostredí a ich vplyv na ľudské zdravie“. Pre jednotlivé hodnotené environmentálne 
indikátory bol vypracovaný katalógový list „príčina – účinok – opatrenie“, ktorý poskytuje 
jednoduchou formou základnú informáciu o výskyte daného prvku v podzemných vodách 
a pôdach SR, známych nepriaznivých zdravotných účinkoch a navrhovaných opatreniach ako 
je možné predchádzať možným zdravotným rizikám s tým súvisiacich. Táto aktivita bola 
úspešne splnená a výsledky sú publikované na internetovej stránke projektu. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
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Vzhľadom na problémy s výberovým konaním v rámci aktivity A4, ktoré boli vyriešené až 
v roku 2014 meškali v minulosti práce na plánovaných výstupoch projektu. Z tohto dôvodu 
sme v žiadosti o predĺženie projektu, ktorý sme predložili v októbri 2014 Európskej komisii 
navrhli nový termín pre realizáciu súvisiaceho výstupu tejto aktivity „Návrh opatrení na 
zmiernenie negatívneho vplyvu geologického prostredia na zdravotný stav obyvateľov, textová 
správa a formulár” z pôvodného termínu 30.06.2014 na 30.12.2015. 

AKTIVITA A.7:  Realizácia opatrení 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: III. štvrťrok 2014 – II. štvrťrok 2015 
 
Stručný popis aktivity: 1. Osveta a environmentálna zdravotná výchova obyvateľstva 

2. Spracovanie návrhu legislatívnych opatrení 
 
Očakávané výsledky: V rámci tejto aktivity sa zostavia prednášky, plagáty a brožúry pre 
environmentálno-zdravotnú výchovu občanov Slovenskej republiky v slovenskom jazyku. Tieto 
budú zverejnené na web stránke projektu. Ďalej sa zostaví sumarizujúci poster 
charakterizujúci výsledky projektu z hľadiska celoslovenských súvislostí v anglickom jazyku, 
ktorý bude zverejnený na internetovej stránke projektu a bude prezentovaný v zahraničí, na 
viacerých konferenciách a seminároch aj počas trvania projektu aj po jeho skončení.  
Navrhnutý súbor legislatívnych opatrení bude v anglickom aj slovenskom jazyku zverejnený 
na web stránke projektu. 
 
Stav realizácie: začatá 
 
V roku 2015 boli realizované prípravné práce týkajúce sa usporiadania informačných mítingov, 
ktoré budú realizované v celkovom počte 11 podujatí na mesiacoch máj – jún 2016. Oproti 
pôvodne plánovanému termínu došlo k posunu z jesene 2015 vyššie uvedený termín. Detaily 
konania informačných mítingov vrátane termínov a miesta sú zverejnené na internetovej 
stránke projektu. 
Termín ďalšieho plánovaného výstupu projektu „Spracovanie návrhu legislatívnych opatrení“ 
je február 2016. V roku 2015 bol spracovaná návrh limitných hodnôt v rámci aktivity A5 pre 
podzemné vody, v súčasnosti prebiehajú práce na dokončení návrhu limitných hodnôt pre 
pôdy. Práce na tomto výstupe sú v štádiu finálneho spracovania výsledkov. 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Vzhľadom na problémy s výberovým konaním v rámci aktivity A4, ktoré boli vyriešené až 
v roku 2014 meškali práce na plánovaných výstupoch projektu. Z tohto dôvodu sme v žiadosti 
o predĺženie projektu, ktorý sme predložili v októbri 2014 Európskej komisii navrhli nový 
termín pre realizáciu súvisiaceho výstupu tejto aktivity „Návrh zoznamu environmentálnych 
a zdravotných indikátorov a limitných hodnôt environmentálnych indikátorov na zapracovanie 
do slovenskej legislatívy, tabuľky, formulár” z pôvodného termínu 30.04.2015 na 30.02.2016. 
B. Sprievodné aktivity 
AKTIVITA B.1:  Riadenie projektu 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: September 2011 – August 2015 
 
Stručný popis aktivity: Riadenie projektu v zmysle pravidiel LIFE+. 
 
Očakávané výsledky: Efektívne riešenie projektu. Plnenie všetkých „indicators of progress“, 
„deliverable products“ a „milestones“ a harmonogramu projektu. 
 
Stav realizácie: v realizácii 
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Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Cieľom tejto aktivity je efektívne riešenie a riadenie projektu. V decembri 2015 sa uskutočnilo 
IV. zasadnutie Riadiaceho výboru. Riadenie projektu prebieha v zmysle potrieb projektu. 
V roku 2015 bol vypracovaný „Progress report 3“ ku dňu 15.11.2015. V roku 2015 sme dostali 
kladné stanovisko Európskej komisie k našej žiadosti o zmenu dĺžky trvania projektu o jeden 
rok z 30.08.2015 na 30.08.2016. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Čiastočná zmena harmonogramu prác úzko súvisí s časovým posunom výberového konania 
na subdodávateľa prác v rámci aktivity A4. Rok 2014 bol hraničný z pohľadu potreby 
radikálnejšej zmeny časového harmonogramu prác na projekte. Všetky navrhované zmeny 
termínov výstupov a míľnikov projektu boli predložené Európskej komisii v žiadosti o zmenu 
projektu – dĺžku jeho trvania a jednotlivé posuny v termínoch riešenia konkrétnych aktivít boli 
schválené. 
 
AKTIVITA B.2:  Monitoring 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: IV. štvrťrok 2011 – August 2015 
 
Stručný popis aktivity: Pravidelné kontrolovanie a vyhodnocovanie plnenia každej aktivity na 
projekte. 
 
Očakávané výsledky: Písomné správy o monitoringu projektu raz za pol roka. 
 
Stav realizácie: v realizácii 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Cieľom tejto aktivity je pravidelné plnenie každej aktivity na projekte. Projekt je priebežne 
monitorovaný na základe „indicator of progress“ pre každú aktivitu a podľa „deliverable 
products and milestones“. Toto sa sleduje a vyhodnocuje na poradách riešiteľského kolektívu. 
Predkladaná monitorovacia správa k 20.11.2015 je priebežným plnením tejto aktivity a je 
zverejnená na internetovej stránke projektu.  
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
S omeškaním prác na aktivite A4 z dôvodu problémov pri verejnom obstarávaní 
subdodávateľa prác súvisí aj časový posun nadväzujúcich aktivít A5, A6 a A7 a plnenie 
jednotlivých výstupov a míľnikov projektu. 
 
AKTIVITA B.3:  Audit 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: Júl – August 2015 
 
Stručný popis aktivity: Audit bude vykonaný externou formou. 
 
Očakávané výsledky: Spracovanie auditu projektu. 
 
Stav realizácie: začatá 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
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Podľa projektu sa zatiaľ neriešila. Na základe našej žiadosti o predĺženie projektu bola 
Európskou komisou schválená zmena termínov vybraných aktivít, výstupov, míľnikov. Novo 
schválený termín na realizácie auditu je 30.10.2016. 

AKTIVITA B.4:  Prepojenie s inými projektmi 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: IV. štvrťrok 2011 – II. štvrťrok 2015 
 
Stručný popis aktivity: Sledovanie všetkých projektov obdobného charakteru, návšteva 
minimálne 5 európskych konferencií, návšteva WHO. 
 
Očakávané výsledky: Aktívna účasť na dvoch zasadnutiach ENHSI-u a na piatich odborných 
konferenciách v rámci EÚ. 
 
Stav realizácie: v realizácii 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Priebežne sa študujú všetky dostupné materiály relevantné nami riešenej problematiky. 
Spolupracujeme s Úradom verejného zdravotníctva SR, kanceláriou WHO na Slovensku 
a študujeme dostupné materiály ENHIS-u. Skontaktovali sme sa s US EPA, prebieha 
interaktívna komunikácia výmena rôznych odborných materiálov. Plánovaným výstupom tejto 
aktivity je účasť na 5 konferenciách s prezentáciou cieľov a výsledkov projektu a dve návštevy 
WHO – Environment and Health Information System (ENHIS). V roku 2012 sme sa zúčastnili 
International Symposium on Environmental Geochemistry, júl 2012, Portugalsko a zasadania 
ENHIS-u, október 2012, Nemecko. V roku 2013 sme sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie 
SEGH v Toulouse, Francúzsko a v roku 2014 sme sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie 
SEGH v Newcastle upon Tyne, UK a odborného seminára Hydrogeochemického strediska v 
Prahe, Česká republika. V roku 2016 plánujeme účasť na minimálne 2 medzinárodných 
konferenciách (Brussel, Belgicko a Galway, Írsko), kde plánujeme prezentovať čiastkové 
výsledky projektu. 
Aktivita sa plní priebežne podľa potrieb a harmonogramu projektu. Jej ukončenie je predĺžené 
na II. štvrťrok 2016 v súvislosti so schválenou žiadosťou o zmenu – predĺženie projektu o 1 
rok oproti pôvdne plánovanému termínu ukončenia projektu. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
V roku 2015 sme sa z dôvodu neschválenia služobných ciest riaditeľom ŠGÚDŠ nezúčastnili 
ani jednej z plánovaných služobných ciest. 
AKTIVITA B.5:  Plán komunikácie po ukončení LIFE projektu 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: II. štvrťrok 2015 – August 2015 
 
Stručný popis aktivity: Spracovanie všetkých aktivít projektu, ktoré budú pokračovať po 
ukončení projektu spolu s návrhom ich zabezpečenia. 
 
Očakávané výsledky: Spracovanie plánu komunikácie po ukončení LIFE+ projektu v rámci 
„Final report“. 
 
Stav realizácie: nezačatá 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
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Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Európska komisia schválila náš návrh na predĺženie termínu publikovania plánu komunikácie 
po ukončení LIFE projektu na 10.08.2016 v súvislosti so schválenou zmenou ukončenia 
projektu k 30.08.2016. 
 

C. Diseminačné aktivity 
AKTIVITA C.1:  Informačná tabuľa 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: September 2011 – IV. štvrťrok 2011 
 
Stručný popis aktivity: Osadenie 2 informačných tabúľ o projekte. 
 
Očakávané výsledky: Osadenie dvoch vývesných tabúľ. 
 
Stav realizácie: ukončená (30.11.2011) 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Aktivita bola ukončená. Osadené informačné tabule plnia svoju úlohu a sú nepoškodené. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Táto aktivita bola úspešne a bez komplikácií splnená v plánovanom termíne. 
 
AKTIVITA C.2:  Webová stránka 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: September 2011 – August 2015 
 
Stručný popis aktivity: Vytvorenie web stránky projektu. 
 
Očakávané výsledky: Zostavenie a udržiavanie web stránky projektu prostredníctvom, ktorej 
budú šírené informácie o projekte (štruktúre, aktivitách, výsledkoch, projektových podujatiach 
a pod.). 
 
Stav realizácie: v realizácii 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Webová stránka projektu je plne funkčná. Indikátorom pokroku je počet návštevníkov. Ku dňu 

písania tejto monitorovacej správy bol počet návštevníkov stránky (nezarátavajú sa 

opakované návštevy z toho istého počítača) 14 200. Priebežne podľa harmonogramu 

zverejňujeme všetky činnosti na projekte na webovej stránke. 

 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Aktivita sa plní priebežne podľa plánu a potrieb projektu bez problémov. Jej ukončenie bolo po 
schválení Európskou komisiou posunuté na August 2016. 
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AKTIVITA C.3:  Laická správa 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: II. štvrťrok 2015 – Júl 2015 
 
Stručný popis aktivity: Spracovanie laickej správy. 
 
Očakávané výsledky: Publikovanie laickej správy – 300 výtlačkov do 30.07.2015. 
 
Stav realizácie: nezačatá 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Európska komisia schválila náš návrh na predĺženie termínu publikovania plánu komunikácie 
po ukončení LIFE projektu na 30.05.2016 v súvislosti so schválenou zmenou ukončenia 
projektu k 30.08.2016. 
AKTIVITA C.4:  Práca s médiami 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: IV. štvrťrok 2011, Júl – August 2015 
 
Stručný popis aktivity: Usporiadanie tlačovej konferencie, novinové články, relácie v rozhlase 
a televízii. 
 
Očakávané výsledky: Usporiadanie dvoch tlačových konferencií. 
 
Stav realizácie: v realizácii 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
V rámci tejto aktivity prebieha šírenie výsledkov projektu do laickej  i odbornej verejnosti. 
V roku 2015 sme publikovali 3 internetové články a 1 článok v novinách, ktoré sú zverejnené 
na internetovej stránke projektu. Pre šírenie projektu medzi odbornú verejnosť bolo doposiaľ 
spracovaných 5 NEWSLETTEROV, z toho 1 v roku 2015, ktoré boli rozposlané medzi 
environmentálno-geochemickú a medicínsku komunitu. Vyvolal veľmi priaznivú odozvu. 
Doposiaľ v žiadnom prípade nekontaktujeme média. Uvedené články vyšli z iniciatívy redakcií, 
ktoré získali informáciu o projekte z internetu. Táto aktivita sa plní priebežne. Dokonca 
novinové články už máme v počte, ktorý prevyšuje plánovaný počet. V roku 2015 prebiehali 
intenzívne práce na propagácii medzinárodnej konferencie SEGH 2015, ktorý sa neskôr 
uskutočnil v júni 2015 pod záštitou projektu Geohealth. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
V nadväznosti na podanú žiadosť o predĺženie projektu bol Európskou komisou schválený 
posun termínu výstupu projektu pre tlačovú konferenciu na koniec projektu (30.08.2016). 
 
AKTIVITA C.5:  Workshop, seminár, konferencia 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: II. štvrťrok 2012, II. štvrťrok – August 2015  
 
Stručný popis aktivity: Zorganizovanie workshopu, seminárov a konferencie. 
 
Očakávané výsledky: Usporiadanie všetkých plánovaných podujatí. 
 
Stav realizácie: v realizácii 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 
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predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
Projekt zakladá usporiadanie jedného workshopu (do 9 mesiacov od zahájenia projektu), 
jedného seminára (pol roka pred ukončením projektu) a jednej konferencie (tri mesiace pred 
ukončením projektu). Workshop bol usporiadaný v roku 2012. V roku 2015 bola pod záštitou 
projektu Geohealth organizovaná medzinárodná konferencia SEGH v Bratislave (31.5.-
1.6.2015). Priebeh a výstupy z tejto konferencie sú publikované na internetovej stránke 
projektu www.geology.sk/geohealth/segh-conference-2015. Spolu sme privítali 65 
zahraničných účastníkov z viac ako 20 krajín sveta. Celková účasť vrátane domácich 
účastníkov bola viac ako 100 delegátov. V rámci tejto konferencie boli členmi riešiteľského 
kolektívu aktívne prezentované výsledky projektu formou prednášky a posterov. V rámci 
organizácie tejto konferencie boli využitý pracovníci ŠGÚDŠ v trvalom pracovnom pomere, J. 
Melicherčík a I. Zvarová ako výpomoc pre zabezpečenie technických záležitostí, a to výlučne 
len počas konferencie (5 dní). 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
Navrhli sme Európskej komisii spojiť plánovanú organizáciu dvoch seminárov (pre odbornú 
a laickú verejnosť) do jedného podujatia v termíne 3 mesiacov pred ukončením projektu. 
Dôvodom je zabezpečenie dostatočného počtu účastníkov. Naša žiadosť bola schválená. 
 
Aktivita sa plní priebežne podľa plánu projektu bez problémov. 
AKTIVITA C.6:  Odborné publikácie projektu 
Plánovaný začiatok a koniec aktivity: III. štvrťrok 2013 – Júl 2015 
 
Stručný popis aktivity: Čo najširšie publikovanie o výsledkoch projektu. 
 
Očakávané výsledky: Vydanie slovenskej monografie a anglickej brožúry a publikovanie 
výsledkov projektu v troch medzinárodných impaktovaných časopisoch. 
 
Stav realizácie: v realizácii 
 
Popis aktivity v sledovanom období (popis toho, čo sa v rámci tejto aktivity zrealizovalo a ktorý výdavok 

predložený na zúčtovanie s touto aktivitou súvisí – uviesť číslo faktúry, alebo iného dokladu a sumu): 
 
V roku 2015 bol publikovaný 1 odborný článok v karentovanom medzinárodnom časopise: 
 
Rapant, S., Fajčíková, K., Cvečková, V., Ďurža, A., Stehlíková, B., Sedláková, D. & Ženišová, Z. (2015). 

Chemical composition of groundwater and relative mortality for cardiovascular diseases in the Slovak 

Republic. Environ. Geochem. Health, 37, 745-756. 

 
Výstupom medzinárodnej konferencie SEGH, ktorá bola v rámci projektu organizovaná bol 
publikovaný zborník abstraktov v anglickom jazyku. 
Všetky publikácie projektu sú zverejnené na internetovej stránke projektu. 
V roku 2016 sú plánované práce na publikovaní monografie a anglickej brožúry s posunutým 
schváleným termínom ukončenia k 30.05.2016. 
 
Problémy a ich vplyv na realizáciu aktivity (vrátane návrhu na ich riešenie) 
 
Aktivita sa plní priebežne podľa plánu a potrieb riešenia projektu bez problémov. 
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ODPOČET VÝSTUPOV PROJEKTU 

Názov Kód aktivity 

Plánovaný 
termín 

splnenia/*novo 
schválený 

termín 

Stav realizácie 

Web stránka - spustenie C2 01.12.2011 20.12.2011 
Databáza environmentálnych 
indikátorov v numerickej a mapovej 
forme 

A1 30.05.2012 20.05.2012 

Databáza zdravotných indikátorov 
v numerickej a mapovej forme A2 30.04.2012 20.04.2012 

Databázy environmentálnych 
a zdravotných indikátorov 
rozčlenených podľa geologického 
prostredia a pre kontaminované 
oblasti v numerickej forme 

A3 30.11.2012 25.11.2012 

Optimalizované súbory 
environmentálnych a zdravotných 
indikátorov v textovej forme – tabuľky 

A4 30.05.2013 20.05.2013 

Ohodnotenie vplyvu geologického 
prostredia na ľudské zdravie – 
stručná textová správa 

A5 30.07.2013 17.07.2013 

Spracovanie limitných hodnôt pre 
environmentálne indikátory, tabuľky A5 31.01.2016*  

Spracovanie environmentálno-
zdravotnej regionalizácie Slovenskej 
republiky (mapy, tabuľky, stručný 
text) 

A5 30.08.2015* 30.08.2015 

Vymedzenie a charakteristika oblastí 
so zhoršeným zdravotným stavom 
obyvateľstva, mapy, tabuľky, stručný 
text 

A5 30.03.2016*  

Návrh opatrení na zmiernenie 
negatívneho vplyvu geologického 
prostredia na zdravotný stav 
obyvateľov, textová správa a 
formulár 

A6 30.12.2015* 19.10.2015 

Publikovanie výsledkov 
v medzinárodných impaktovaných 
časopisoch – 3 publikácie 

C6 30.03.2015 30.03.2015 

Návrh zoznamu environmentálnych 
a zdravotných indikátorov a limitných 
hodnôt environmentálnych 
indikátorov na zapracovanie do 
slovenskej legislatívy, tabuľky, 
formulár 

A7 10.02.2016*  

Odborné publikácie projektu – 
monografia (v slovenskom jazyku) 
a brožúrka (v anglickom jazyku) 

C6 30.05.2016*  

Laická správa B3 30.05.2016*  
Final report B1 30.11.2016*  

Významné indikátory pokroku, ktoré by mali byť zahrnuté do výstupov projektu 

Vývesné tabule - osadenie C1 01.12.2011 30.11.2011 
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ODPOČET MÍĽNIKOV PROJEKTU 

Názov Kód aktivity 
Plánovaný 

termín splnenia 
Stav realizácie 

Ustanovenie manažmentu projektu B1 30.09.2011 20.09.2011 
Ustanovenie riadiaceho výboru B1 30.10.2011 20.10.2011 
Kúpa dvoch PC A1 15.12.2011 10.01.2012 
Ukončenie excerpcie 
environmentálnych dát A1 30.01.2012 15.01.2012 

Ukončenie excerpcie medicínskych 
dát A2 28.02.2012 20.02.2012 

Usporiadanie workshopu 
s medzinárodnou účasťou 
a odsúhlasenie metód spracovania 
dát 

A3, A4 30.05.2012 30.05.2012 

Výber subdodávateľa pre výpočet 
neurónových sietí a fuzzy c-zhlukovej 
analýzy 

A4, A5 30.08.2012 10.07.2014 

Prepojenie dát environmentálnych a 
zdravotných indikátorov  A4 30.03.2015* 30.03.2015 

Usporiadanie seminára (pre 
účastníkov zo Slovenska) C5 30.05.2016*  

Usporiadanie najmenej 10 
informačných podujatí pre verejnosť A7 30.06.2016*  

Usporiadanie konferencie 
s medzinárodnou účasťou C5 30.06.2015* 30.06.2015 

Usporiadanie propagačného 
seminára pre administratívnych 
pracovníkov 

C5 30.06.2016*  

Ukončenie projektu B1 30.08.2016*  

Významné indikátory pokroku, ktoré by mali byť zahrnuté do míľnikov projektu 

Tlačová konferencia/tlačová správa 
na začiatku projektu C4 30.09.2011 20.08.2011 

Plán komunikácie po ukončení LIFE 
projektu B5 10.08.2016*  

Audit B3 30.11.2016*  

Tlačová konferencia na konci 
projektu C4 30.08.2016*  

*schválený posun termínu Európskou komisiou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3b k Mechanizmu LIFE+ 
 

 
 

Skutočný časový priebeh realizácie aktivít   
Aktivita  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

A. kľúčové aktivity:  
A1   x x x                    
A2    x x x                   
A3      x x x                 
A4           x    x x x        
A5         x x x      x x x x     
A6         x x x      x x x x     
A7                   x x     

B. sprievodné aktivity  
B1   x x x x x x x x x x x x x x x x x x     
B2    x x x x x x x x x x x x x x x x x     
B3                         
B4    x x x x x x x x x x x x x x x x x     
B5                         

C. diseminačné aktivity  
C1   x x                     
C2   x x x x x x x x x x x x x x x x x x     
C3                         
C4      x x  x   x x x x x x x x x     
C5      x            x x      
C6    x     x x x x x x x x x x x x     

 
 
 
 




