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1. Identifikácia organizácie 
 
 

Názov organizácie:   Environmentálny fond  

 

Sídlo organizácie:   Bukureštská 4, 813 26  Bratislava 

 

IČO:     30 796 491 

  

Rezort:    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

 

Kontakt:    tel.: +421(2) 57 783 116  

 

fax: +421(2) 57 783 216  

e-mail: podatelna@envirofond.sk 

internetová stránka: www.envirofond.sk 

 

Forma hospodárenia:  Štátny účelový fond 

 

Riaditeľ:    PhDr. Branislav Valovič 

  

Námestník riaditeľa:  Ing. Robert Novotný 

 

Vedúci organizačných útvarov:  

kancelária riaditeľa:                         Mgr. Jana Sásfaiová, MBA 

odbor ekonomiky a správy:  Ing. Diana Máčajová 

odbor environmentálnej podpory: Ing. Mária Zapletalová   

odbor kontroly:              Ing. Ľudovít Priester 

  

 

Environmentálny fond bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky      

č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Environmentálny fond je samostatná právnická osoba so sídlom v 

Bratislave. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.  

 

Postavenie Environmentálneho fondu, jeho predmet činnosti a základné poslanie 

sú vymedzené:  

 

- zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 

fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

 

- vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo 

dňa 31. 03. 2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 

fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Štatutárnym orgánom Environmentálneho fondu v súlade so štatútom fondu je riaditeľ. 

Rozsah náplne práce a kompetencií jednotlivých organizačných útvarov fondu vyplýva zo 

štatútu Environmentálneho fondu a organizačného poriadku Environmentálneho fondu. 
 

 

mailto:podatelna@envirofond.sk
http://www.envirofond.sk/
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2. Poslanie organizácie 
  

 Poslanie Environmentálneho fondu vyplýva zo zákona č. 587/2004 Z. z. o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Environmentálny fond je zriadený na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti 

o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.  

 

Hlavným poslaním Environmentálneho fondu je poskytovanie finančných 

prostriedkov žiadateľom na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej  

environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vo forme dotácií 

alebo úverov, resp. ich kombináciou v závislosti od charakteru projektu. Týmto spôsobom sa 

vytvárajú predpoklady na účinnú, komplexnú a efektívnu realizáciu environmentálnych 

projektov. Environmentálny fond kladie dôraz na podporu žiadateľov, ktorí nemajú možnosť 

získať zahraničnú pomoc (napríklad obce s menej než 2000 obyvateľmi) s cieľom postupného 

ukončovania rozostavaných stavieb environmentálnej infraštruktúry. 

 

Poskytovanie a použitie prostriedkov Environmentálneho fondu musí byť v súlade s 

prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej 

republiky.  
 

V súlade s citovaným zákonom o Environmentálnom fonde prostriedky 

Environmentálneho fondu možno poskytnúť a použiť na:  

 

- podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky 

na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,  

- podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia,  

- podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,  

- podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie, alebo riešenia 

odstraňovania environmentálnych záťaží,  

- podporu odstraňovania následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo 

mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné 

prostredie,  

- správu fondu, 

- odvod do príjmov štátneho rozpočtu v príslušnom roku, 

- na úhradu nákladov za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra,  

- podporu projektov zameraných na účely reálne dosiahnuteľných a merateľných úspor 

emisií skleníkových plynov, 

- financovanie výskumu a vývoja v oblasti energetickej účinnosti, čistých technológií 

a vývoja nízkouhlíkových technológií vrátane druhotných energetických zdrojov, 

- modernizáciu zariadení s cieľom úspory energie na strane spotrebiteľa, 

- zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania, 

- pokrytie nákladov spojených s odborným a administratívnym zabezpečením plnenia 

záväzkov Slovenskej republiky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, 

- podporu prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej 

dopravy k verejnej doprave.  
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3. Činnosti organizácie 

 
Činnosti súvisiace s poslaním Environmentálneho fondu je možné rozčleniť na:  

 

- zabezpečenie evidencie zdrojov príjmu z poplatkov a pokút od znečisťovateľov 

za jednotlivé oblasti životného prostredia na základe právoplatných rozhodnutí, 

vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy a všeobecne záväzných právnych 

predpisov, 

- sledovanie plnenia úhrad za jednotlivé oblasti životného prostredia a v prípade 

preplatkov po preverení a dokladovaní uskutočnenie ich vrátenia, 

- spracúvanie zoznamov povinných za všetky zdroje príjmov, ktorí neuhradili 

predpísané finančné čiastky a predkladanie ich orgánom, ktoré platby uložili, 

za účelom ich vymáhania,  

- vypracovávanie a sledovanie plnenia uzatvorených splátkových kalendárov dlžníkov, 

- prijímanie a evidencia žiadostí o podporu z prostriedkov fondu, 

- vykonávanie kontroly predložených žiadostí o podporu, príloh a požadovaných 

dokumentov z hľadiska ich úplnosti a správnosti, 

- vypracovanie výziev na doplnenie žiadosti o podporu, 

- zabezpečenie kompletizácie doručených dokumentov potrebných pre posudzovanie 

žiadostí, 

- zabezpečenie odborného posúdenia žiadostí o podporu z prostriedkov fondu, 

- prípravu podkladov pre zasadnutia Rady Environmentálneho fondu, potrebných pre 

rozhodovanie ministra životného prostredia o poskytnutí podpory, 

- vypracovanie rozhodnutí o poskytnutí podpory, 

- vypracovanie oznámení o schválení podpory spolu s vyžiadaním dokladov 

pred podpisom zmluvy o poskytnutí podpory 

- spracovanie návrhov zmlúv o poskytnutí podpory a zabezpečenie ich uzatvárania so 

žiadateľmi o podporu, v prípade zmien v zmluvných podmienkach 

vypracovanie dodatkov k uvedeným zmluvám, 

- vykonávanie predbežnej kontroly predložených faktúr za vykonané práce, následné 

vykonanie ich úhrad bezhotovostným prevodom 

- vykonávanie následnej finančnej  kontroly plnenia podmienok zmlúv o poskytnutí 

podpory formou dotácie a úveru podľa zákona o finančnej kontrole a zákona o 

Environmentálnom fonde u príjemcov podpory,  

- spracovanie protokolu k záverečnému vyhodnoteniu plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí podpory. 

 
 

Poskytovanie podpory žiadateľom 
 

V rámci poskytovania podpory Environmentálnym fondom sú žiadatelia, ktorí môžu 

žiadať o podporu vo forme dotácie alebo úveru, rozdelení do nasledovných skupín, pričom aj 

samotné poskytovanie podpory závisí od jednotlivých čiastkových činností uvedených 

v špecifikácii činností pre konkrétny rozpočtový rok, zverejnených Environmentálnym 

fondom v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
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Prehľad skupín žiadateľov 

 

1.  Fyzická osoba, ktorá nepodniká, je občanom SR a má na území SR trvalý pobyt, 

dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem.   

 

Môže žiadať o podporu formou dotácie na:  

a. podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej 

politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní 

vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny (nižšie 

uvedené Činnosti A,B,C,D,G), 

b. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia (Činnosť F), 

c. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie (Činnosť E), 

d. podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie (Činnosti 

A,B,C,D,E,F,G) – rozdiel od. „a“, „b“, „c“ v tom, že žiadosti o podporu formou 

dotácie na jednotlivé činnosti sa môžu predkladať priebežne počas roka 

s odôvodnením mimoriadnej závažnosti situácie. 

   

2.  Právnická osoba - podnikateľ  

Fyzická osoba- podnikateľ  

 

Môžu žiadať o podporu formou dotácie na:  

a. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia (Činnosť F), 

b. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie (Činnosť E). 

 

Môžu žiadať o podporu formou úveru na: 

a. podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej 

politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní 

vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny (Činnosti 

A,B,C,D,G), 

b. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia (Činnosť F), 

c. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie (Činnosť E), 

d. podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie (Činnosti 

A,B,C,D,E,F,G).  

  

3. Právnická osoba, ktorá nepodniká  

  Obec, samosprávny kraj  

Príspevková organizácia  

Občianske združenie  

Záujmové združenie právnických osôb  

Nadácia  

Neinvestičný fond  

     Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s enviro zameraním   

     Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť  

 

Môžu žiadať o podporu formou dotácie na:  

a. podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej 

politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní 
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vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny (Činnosti 

A,B,C,D,G), 

b. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia (Činnosť F), 

c. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie (Činnosť E), 

d. podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie (Činnosti 

A,B,C,D,E,F,G) – rozdiel od. „a“, „b“, „c“ v tom, že žiadosti o podporu formou 

dotácie sa môžu predkladať priebežne počas roka s odôvodnením mimoriadnej 

závažnosti situácie. 

 

Môžu žiadať o podporu formou úveru na: 

a. podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej 

politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní 

vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny (Činnosti 

A,B,C,D,G), 

b. podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie (Činnosti 

A,B,C,D,G). 

 

4. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva 

  

  Môže žiadať o podporu formou dotácie na podporu odstraňovania následkov havárie 

(§21 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch). Prostriedky EF nemožno použiť 

pokiaľ je známy pôvodca havárie. 

 

5. Slovenská inšpekcia životného prostredia   

 

  Môže žiadať o podporu formou dotácie na podporu odstraňovania mimoriadneho 

zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo 

poškodzujúcich životné prostredie. Prostriedky EF nemožno použiť pokiaľ je známy 

pôvodca havárie. 

 

6. Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR 

 

Môžu jej byť poskytnuté prostriedky EF na úhradu nákladov za služby vo verejnom 

záujme na základe rozhodnutia ministra životného prostredia  

 

7. Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky 

  

Podpora je určená na riešenie odstraňovania environmentálnych záťaží Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky podľa §5  ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o 

niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (Činnosť H). Žiadateľ o podporu  – Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky je povinný postupovať podľa zákona č. 569/2007 Z. z. 

o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Prehľad podporovaných činností formou dotácie 

 

A.  Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme  
  

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania 

nízkoemisných zdrojov 

Podpora je určená na dosiahnutie požadovaných emisných limitov prostredníctvom 

zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu. Podporené 

budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, 

zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.). 

 

A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom 

využívania obnoviteľných zdrojov 

Podpora je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej úžitkovej vody a 

elektrickej 

energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci činností môže 

ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie 

tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na 

budovanie nových zariadení. Ide napr. o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a 

vodnej energie a energie z biomasy. Podporené budú najmä projekty zamerané na 

verejnoprospešný  účel 

(napr. verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne 

zariadenia a pod.). 

 

A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 

Podpora je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so 

zabezpečením kvality ovzdušia požadovanej Vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č.  360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia. Ide o 

financovanie opatrení na zníženie prašnosti (zatrávňovanie plošných zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, polievanie komunikácií v správe obcí a pod.), na zníženie 

znečistenia z dopravy v obciach, a iných opatrení. 

 

B.  Ochrana a využívanie vôd  

 

Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie 

 

BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd 

 Podpora je určená na rekonštrukciu alebo rozšírenie ČOV so zameraním na splnenie 

požiadaviek stanovených v smernici Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych 

odpadových vôd a nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

 

BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných 

obyvateľov 

 Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových 

vôd a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú 

čistiareň odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, 

resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových 

vôd sa nachádza v inej obci. 
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BK3: Ochrana vodných zdrojov 

Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových 

vôd a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú 

funkčnú stokovú sieť a čistiareň odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd 

nemá  dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd 

alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza v inej obci.  

Podmienkou poskytnutia podpory je situovanie zdroja znečistenia vo 

vodohospodársky významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokov, v 

chránených vodohospodárskych oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich 

vodárenských zdrojov, v pásmach ochrany 3 prírodných liečivých zdrojov a zdrojov 

prírodných minerálnych vôd, ako aj situovanie zdroja znečistenia na území národných 

parkov a chránených krajinných oblastí.  

 

BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných 

obyvateľov 

 Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových 

vôd a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú 

stokovú sieť a čistiareň odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá  

dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo 

čistiareň odpadových vôd sa nachádza v inej obci. 

 

BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete 

 Podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete. 

Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na 

existujúcej, kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd. 

 

Vodovody  

 

BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské 

kapacity 

 Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, keď je 

technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných 

vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti 

vybudovaných vodných zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 

0,5 l/s. 

 

BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov 

 Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy 

nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných 

vodovodných radov a vodných zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať výdatnosť 

minimálne 0,5 l/s. 

 

BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu 

 Podpora je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu 

v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do 

novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 

0,5 l/s. 

 

BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených 

zariadení 
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 Podpora je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov 

a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre 

ľudskú spotrebu v zmysle smernice č. 98/83/EC a nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. 

z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z.. Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť 

minimálne 0,5 l/s. 

 

Protipovodňová ochrana  

 

BP1: Opatrenia na vodnom toku 

 Podpora je určená na realizáciu opatrení zabezpečujúcich ochranu a prevenciu pred 

povodňami. Podporené budú najmä projekty, ktoré riešia technické a biotechnické 

opatrenia na vodnom toku zamerané na zvýšenie prietokovej kapacity koryta toku 

(podpora je určená pre žiadateľov, ktorým správca vodného toku prenechal  drobný 

vodný tok alebo jeho ucelený úsek  do nájmu alebo výpožičky podľa §51, ods. 2 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). Žiadateľ o podporu je 

povinný postupovať podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov) a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a 

manažmente povodňových rizík. 

 

BP2: Opatrenia mimo vodného toku 

Podpora je určená na vybudovanie a rekonštrukciu systémov odvodňovacích zariadení 

slúžiacich na odvádzanie vôd z povrchového odtoku (ide o vodu zo zrážok, ktorá 

nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do 

povrchových vôd alebo späť do podzemných vôd). Podpora je ďalej určená na 

opatrenia mimo vodného toku, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne a ktoré sú 

zamerané na zníženie následkov intenzívnych zrážok, hromadenia sa vody z topiaceho 

snehu alebo dôsledkov vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v 

území, chránenom vodnou stavbou alebo inou stavbou pred účinkami povodní. 

Žiadateľ o podporu je povinný postupovať podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a 

o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení 

a manažmente povodňových rizík. 

 

C.  Rozvoj odpadového hospodárstva  

 

C1: Uzavretie a rekultivácia skládok 

 Podpora je určená na uzavretie a rekultiváciu skládok tuhého komunálneho odpadu, 

ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom bolo mesto, obec alebo nimi zriadená 

rozpočtová alebo príspevková organizácia a ktoré boli prevádzkované ako skládky s 

osobitnými podmienkami do 31.07.2000. Podporované budú len skládky odpadov, 

ktoré nevytvorili v dostatočnej miere účelovú finančnú rezervu k 01.07.2002 na 

uzavretie a rekultiváciu skládky odpadov. Podpora nie je určená na uzavretie a 

rekultiváciu skládky odpadov bez udeleného rozhodnutia orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva alebo bez udeleného územného rozhodnutia alebo 

stavebného povolenia príslušného stavebného úradu. Podpora taktiež nie je určená  na 

sanáciu miest s nepovolene uloženým odpadom. 
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C2: Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

 Podpora je určená na separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, 

výstavbu a zakúpenie zariadení určených na separáciu a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných odpadov ako jednej z vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 

(napr. výstavbu kompostoviska, drvič, štiepkovač, traktor, vlečka, čelný nakladač). 

 

C3: Zavedenie separovaného zberu v obciach, budovanie zberných dvorov a 

dotrieďovacích zariadení 

Podpora je určená na zavedenie systému separovaného zberu na komunálnej úrovni, 

na vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení ako jedného z dôležitých 

krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa 

zberu (napr. zabezpečenie zberných nádob), dotrieďovacích zariadení, príp. 

zabezpečenie zvozu a odvozu separovaného materiálu. Podpora je určená hlavne 

obciam, príp. iným organizáciám v 100% vlastníctve obcí. 

 

 

D.  Ochrana prírody a krajiny  

 

 D1: Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej 

dokumentácie ÚSES 

Podpora je zameraná na realizáciu aktivít, ktorých cieľom je vytváranie a udržiavanie 

územného systému ekologickej stability a zelenej infraštruktúry. 

 

D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 

Podpora je zameraná najmä na realizáciu činností zameraných na odstraňovanie 

nepôvodných druhov, sledovanie výskytu, veľkosti populácie a spôsobu šírenia 

nepôvodných druhov v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny (regulácia rozširovania a odstraňovanie inváznych druhov). 

 

D3: Realizácia schválených programov starostlivosti 

Podpora je zameraná na realizáciu schválených programov starostlivosti o chránené 

územia a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených 

programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov 

rastlín a živočíchov. 

 

D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území 

Podpora je zameraná na realizáciu opatrení v ochranných pásmach chránených území 

na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s 5. stupňom 

ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánom štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny na vykonávanie náhodnej ťažby. 

 

D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu 

chránených druhov a biotopov 

Podpora je zameraná na realizáciu opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie 

priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho 

významu, ktoré sa nedajú zabezpečiť bežným obhospodarovaním. 

 

E.  Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia  

  

E1:  Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 
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Podpora je určená na realizáciu medzinárodných, celoštátnych, krajských, 

regionálnych alebo mestských environmentálnych vzdelávacích a výchovných 

činností neziskového charakteru, na realizáciu akcií environmentálneho významu a 

podporu vydávania odborných publikácií, informačných a propagačných materiálov s 

environmentálnou tematikou len na základe súhlasného stanoviska Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky k súladu projektu s prioritami a cieľmi 

štátnej environmentálnej politiky. Podporu nie je možné použiť napr. na úhradu 

miezd, cestovných nákladov, poštovného, telekomunikačných služieb, ubytovania, 

leteniek, nákup strojov, prístrojov a zariadení. 

 

F.  Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu ŽP  

 

F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 

prostredia 

Podpora je určená na: 

- zisťovanie a zlepšenie stavu kvality vôd v Slovenskej republike správcovi 

vodohospodársky významných vodných tokov (v zmysle § 14 Nariadenia vlády 

Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje 

výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so 

spoplatňovaním užívania vôd, 

- prieskum a monitoring havarijných environmentálnych záťaží, prieskum, monitoring 

a sanáciu havarijných zosuvov a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe 

nerastov len na základe súhlasného stanoviska Sekcie geológie a prírodných zdrojov 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k oprávnenosti lokality. 

Žiadateľ o podporu je povinný postupovať podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o 

geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, 

- sledovanie, prieskum a vývoj režimu podzemných vôd v útvare podzemných vôd, 

pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov, laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s 

vodným tokom a na zlepšenie prietoku vodného toku, len na základe súhlasného 

stanoviska Sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k 

oprávnenosti lokality, 

- monitorovanie a hodnotenie množstva povrchových a podzemných vôd, ich 

interakcií a vplyvu na kvalitu vôd a stavu vôd, najmä vo vzťahu k výskytu extrémnych 

hydrologických situácií a klimatickej zmene a návrh a realizácia adaptačných opatrení 

na vzniknuté javy, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie vôd Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, 

- prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie stavu rádioaktivity životného 

prostredia, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie environmentálneho 

hodnotenia a riadenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.  

 

Podporu nie je možné použiť na nákup materiálu, tovaru, strojov, prístrojov a 

zariadení určených na prieskum, výskum a vývoj. 

 

G.  Zelená investičná schéma  

 

Zelená investičná schéma je podporný mechanizmus krajín vytvorený na financovanie 

domácich projektov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov zdrojmi 

z výnosov z predaja nevyužitých priznaných jednotiek Kjótskeho protokolu (AAUs). 
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GIS1: Výmena zariadení na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody a chladu - 

využívajúcich fosílne palivá za zariadenia využívajúce biomasu, za tepelné čerpadlá 

alebo solárne systémy vrátane výmeny celej sústavy  

 

GIS2: Inštalácia nových zariadení na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody a chladu 

využívajúce biomasu alebo solárne systémy, inštalácia tepelných čerpadiel vrátane 

inštalácie celej sústavy  

 

GIS3: Inštalácia nových zariadení s cieľom úspory energie 

 

GIS4: Modernizácia zariadení s cieľom úspory elektrickej energie a/alebo fosílnych 

palív (napr. inteligentné riadenie budovy) 

 

GIS5: Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 

Cieľom programu je dosiahnuť zníženie spotreby tepla a zvýšenie technických 

a hygienických štandardov prostredníctvom realizácie nasledovných opatrení: 

- zateplenie obvodových stien, 

- zateplenie strechy, 

- zateplenie stropu najvyššieho podlažia, 

- zateplenie stropu nevykurovanej pivnice, podlahy nad zeminou alebo 

nevykurovaným priestorom, stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, 

- výplň otvorov, 

- systém vetrania s rekuperáciou odpadového tepla, 

- kombinácia aktivít. 

 

Podmienky podpory formou dotácie pre činnosti GIS1 - GIS5 

- o podporu nemôžu žiadať subjekty zaradené do schémy obchodovania s emisnými 

kvótami podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- podpora z Environmentálneho fondu bude poskytnutá len v tom prípade, ak budú v 

roku 2013 k dispozícii finančné zdroje získané z predaja priznaných jednotiek podľa § 

9 ods. 9 zákona NR SR č. 572/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a maximálne 

do výšky týchto zdrojov, 

- na zníženie prašnosti (napr. zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

zníženie znečistenia z dopravy v obciach) v intraviláne obce výlučne na území, v 

rámci ktorého sú projektové aktivity realizované môže požiadať samospráva v 

kombinácii s inými podporovanými činnosťami GIS1 až GIS5. 

 

H.  Environmentálne záťaže  

 

Podpora je určená na riešenie odstraňovania environmentálnych záťaží Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5  ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o 

niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Žiadateľ o podporu  – Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky je povinný postupovať podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o 

geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. Prostriedky 

EF nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. 
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Prehľad podporovaných činností formou úveru 
 

A.  Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme  
 

A1 Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania 

nízkoemisných zdrojov 

Podpora je určená na dosiahnutie požadovaných emisných limitov prostredníctvom 

zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu. Podporené 

budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, 

zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.). 

 

A2 Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom 

využívania obnoviteľných zdrojov 

Podpora je určená na financovanie investícií určených na výrobu tepla, teplej 

úžitkovej vody 

a elektrickej energie využívajúcich obnoviteľné zdroje („zelená energia“). V rámci  

činností môže ísť o financovanie investícií do zariadení nahradzujúcich pôvodné 

zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív alebo 

využívajúcich elektrickú energiu) alebo na  financovanie záväzkov, ktoré vznikli 

nadobudnutím zariadení určených na výrobu tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej 

energie využívajúcich obnoviteľné zdroje („zelená energia“). Ide napr. o využívanie 

veternej, slnečnej, geotermálnej  a vodnej energie  a energie z biomasy. Podporené 

budú projekty využívané na verejnoprospešný  (napr. verejné budovy, školy, 

zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.) a podnikateľský 

účel. 

 

A3 Podpora koncových technológií znižovania znečistenia ovzdušia 

Podpora je určená na inštalovanie odlučovacích technológií a iných end-of-pipe 

technológií, ktorých cieľom je zníženie obsahu znečisťujúcich látok v odpadových 

plynoch. Cieľovou skupinou sú prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov 

znečisťovania ovzdušia, ktoré preukázateľne nespĺňajú emisné limity pre určené 

znečisťujúce látky (Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o 

technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname 

znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách 

zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok). 

 

A4 Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné 

technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých je 

zníženie emisií  do ovzdušia 

Podpora je určená na výmenu technológií za nízkoemisné technológie, najmä v 

sektore používania rozpúšťadiel, prípadne na investície súvisiace so zmenou 

surovinovej základne z environmentálnych dôvodov. 

 

A5 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 

Podpora je určená na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením kvality 

ovzdušia požadovanej Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky  č. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdušia. Ide o financovanie opatrení na 

zníženie prašnosti (zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

polievanie komunikácií a pod.), na zníženie znečistenia z dopravy a iných opatrení. 
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A6 Podpora aktivít zameraných na vylúčenie používania látok poškodzujúcich 

ozónovú vrstvu Zeme (LPOV) a na ich zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie 

 Podpora je určená na investície súvisiace s inštaláciou zariadení s obsahom 

alternatívnych náhrad, na výmenu technológie existujúceho zariadenia a na podporu 

zberu, recyklácie, regenerácie a zneškodňovania použitých regulovaných látok (podľa 

zákona č. 76/1998 Z. z. 3 o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnením zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). 

 

B.  Ochrana a využívanie vôd  

 

Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie 

 

BK1 Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd 

 Podpora je určená na rekonštrukciu alebo rozšírenie ČOV so zameraním na splnenie 

požiadaviek stanovených v smernici Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych 

odpadových vôd a nariadení vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a na podporu výroby technológie 

čistiarní odpadových vôd. 

 

BK2 Čistenie odpadových vôd  

 Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových 

vôd a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú 

čistiareň odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, 

resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových 

vôd sa nachádza v inej obci. 

 

BK3 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete 

 Podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete. 

Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na 

existujúcej, kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd. 
 

Vodovody  
 

BV1 Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské 

kapacity 

 Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, keď je 

technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných 

vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti 

vybudovaných vodných zdrojov).  

 

BV2 Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov 

 Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy 

nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných 

vodovodných radov a vodných zdrojov. 

 

BV3 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu 

 Podpora je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu 

v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do 

novovybudovanej siete.  
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BV4 Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených 

zariadení 

 Podpora je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov 

a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre 

ľudskú spotrebu v zmysle smernice č. 98/83/EC a nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. 

z. v znení NV SR č. 496/2010 Z. z..  
 

Protipovodňová ochrana  
 

BP1 Opatrenia na vodnom toku 

 Podpora je určená na realizáciu opatrení zabezpečujúcich ochranu a prevenciu pred 

povodňami. Podporené budú najmä projekty, ktoré riešia technické a biotechnické 

opatrenia na vodnom toku zamerané na zvýšenie prietočnej kapacity koryta toku 

(podpora je určená pre žiadateľov, ktorým správca vodného toku prenechal  drobný 

vodný tok alebo jeho ucelený úsek  do nájmu alebo výpožičky podľa §51, ods. 2 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov). Žiadateľ o podporu je 

povinný postupovať podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov) a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a 

manažmente povodňových rizík. 

 

BP2 Opatrenia mimo vodného toku 

Podpora je určená na vybudovanie a rekonštrukciu systémov odvodňovacích zariadení 

slúžiacich na odvádzanie vôd z povrchového odtoku (ide o vodu zo zrážok, ktorá 

nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do 

povrchových vôd alebo späť do podzemných vôd). Podpora je ďalej určená na 

opatrenia mimo vodného toku, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne a ktoré sú 

zamerané na zníženie následkov intenzívnych zrážok, hromadenia sa vody z topiaceho 

snehu alebo dôsledkov vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v 

území, chránenom vodnou stavbou alebo inou stavbou pred účinkami povodní. 

Žiadateľ o podporu je povinný postupovať podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a 

o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení 

a manažmente povodňových rizík. 

 

C.  Rozvoj odpadového hospodárstva  

 

C1 Uzavretie, rekultivácia a budovanie skládok 

 Podpora je určená na uzavretie, rekultiváciu a budovanie skládok a odstránenie miest s 

nepovolene uloženým odpadom/skládky odpadov bez udeleného rozhodnutia orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva alebo bez udeleného územného rozhodnutia 

alebo stavebného povolenia príslušného stavebného úradu. 

 

C2 Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov 

 Podpora je určená na výstavbu a zakúpenie zariadení určených na separáciu a 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. 
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C3 Zavedenie separovaného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích 

zariadení 

Podpora je určená na zavedenie systému separovaného zberu, na vybudovanie 

zberných dvorov a nákup dotrieďovacích zariadení ako jedného z dôležitých krokov 

pri dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu 

(napr. zabezpečenie zberných nádob), dotrieďovacích zariadení, príp. zabezpečenie 

zvozu a odvozu separovaného materiálu.  

 

D.  Ochrana prírody a krajiny  
 

 D1 Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES 

Podpora je zameraná na realizáciu aktivít, ktorých cieľom je vytváranie a udržiavanie 

územného systému ekologickej stability. 

 

D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 

Podpora je zameraná najmä na realizáciu činností zameraných na odstraňovanie 

nepôvodných druhov, sledovanie výskytu, veľkosti populácie a spôsobu šírenia 

nepôvodných druhov v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny (regulácia rozširovania a odstraňovanie inváznych druhov). 

 

D3 Realizácia schválených programov starostlivosti 

Podpora je zameraná na realizáciu schválených programov starostlivosti o chránené 

územia a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených 

programov záchrany chránených území, chránených stromov a chránených druhov 

rastlín a živočíchov, vybudovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov, ekoparkov, 

ekotrás, budovanie športovísk, oddychových miest pre dospelých a deti, úprava 

rybníkov a malých vodných plôch a revitalizácia územia. 

 

D4 Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území 

Podpora je zameraná na realizáciu opatrení v ochranných pásmach chránených území 

na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s 5. stupňom 

ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka orgánom štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny na vykonávanie náhodnej ťažby. 

 

D5 Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených 

druhov a biotopov 

Podpora je zameraná na realizáciu opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie 

priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho 

významu, ktoré sa nedajú zabezpečiť bežným obhospodarovaním. 

 

E.  Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia  

  

E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

Podpora je určená na realizáciu medzinárodných, celoštátnych, krajských, 

regionálnych alebo miestnych environmentálnych a výchovných činností neziskového 

charakteru, na realizáciu akcií environmentálneho významu a podporu vydávania 

odborných publikácií, informačných a propagačných materiálov s environmentálnou 

tematikou. Podpora je taktiež zameraná na budovanie a rekonštrukciu 

environmentálnych informačných stredísk a expozícií, náučných  chodníkov, 

environmentálnych cyklistických trás, náučných lokalít a geoparkov. Podporu nie je 
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možné použiť napr. na úhradu miezd, cestovných nákladov, poštovného, 

telekomunikačných služieb, ubytovania, leteniek, nákup strojov, prístrojov a zariadení. 

 

F.  Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu ŽP  

 

F1 Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 

prostredia 

Podpora je zameraná na prieskumné, výskumné a vývojové činnosti zamerané na 

zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia. Ďalej je podpora určená na 

prieskum, monitoring a sanáciu havarijných environmentálnych záťaží, prieskum a 

sanáciu havarijných zosuvov a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe nerastov 

len na základe súhlasného stanoviska Sekcie geológie a prírodných zdrojov 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k oprávnenosti lokality. 

 

G.  Zelená investičná schéma  

 

Zelená investičná schéma je podporný mechanizmus krajín vytvorený na financovanie 

domácich projektov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov zdrojmi 

z výnosov z predaja nevyužitých priznaných jednotiek Kjótskeho protokolu (AAUs). 

 

GIS1 Výmena zariadení na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody a chladu 

využívajúcich fosílne palivá za zariadenia využívajúce biomasu, za tepelné čerpadlá 

alebo solárne systémy vrátane výmeny celej sústavy  

 

GIS2 Inštalácia nových zariadení na prípravu tepla, teplej úžitkovej vody a chladu 

využívajúce biomasu alebo solárne systémy, inštalácia tepelných čerpadiel vrátane 

inštalácie celej sústavy  

 

GIS3 Inštalácia nových zariadení s cieľom úspory energie 

 

GIS4 Modernizácia zariadení s cieľom úspory elektrickej energie a/alebo fosílnych 

palív (napr. inteligentné riadenie budovy, dopravné systémy) 

 

GIS5 Zníženie tepelných strát v rozvodoch tepelných médií v centrálnych rozvodoch 

tepla 

 

GIS6 Nákup elektromobilov 

 

GIS7 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 

Cieľom projektu je dosiahnuť zníženie spotreby tepla a zvýšenie technických a 

hygienických štandardov prostredníctvom realizácie nasledovných opatrení: 

- zateplenie obvodových stien,  

- zateplenie strechy,  

- zateplenie stropu najvyššieho podlažia, 

- zateplenie stropu nevykurovanej pivnice, podlahy nad zeminou, nevykurovaným 

priestorom, stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,  

- výplň otvorov,  

- systém vetrania s rekuperáciou odpadového tepla,  

- kombinácia aktivít.  
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GIS8 Program na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 

Žiadateľ o podporu realizuje rovnakú podporovanú aktivitu na viacerých miestach, 

cieľom programu je dosiahnuť zníženie spotreby tepla a zvýšenie technických 

a hygienických štandardov prostredníctvom realizácie nasledovných opatrení: 

- zateplenie obvodových stien, 

- zateplenie strechy, 

- zateplenie stropu najvyššieho podlažia, 

- zateplenie stropu nevykurovanej pivnice, podlahy nad zeminou alebo 

nevykurovaným priestorom, stien medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, 

- výplň otvorov, 

- systém vetrania s rekuperáciou odpadového tepla, 

- kombinácia aktivít. 

 

Podmienky podpory formou úveru pre činnosti GIS1 – GIS8 

- o podporu nemôžu žiadať subjekty zaradené do schémy obchodovania s emisnými 

kvótami podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- podpora z Environmentálneho fondu bude poskytnutá len v tom prípade, ak budú v 

roku 2013 k dispozícii finančné zdroje získané z predaja priznaných jednotiek podľa § 

9 ods. 9 zákona NR SR č. 572/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a maximálne 

do výšky týchto zdrojov, 

- na zníženie prašnosti (napr. zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, 

zníženie znečistenia z dopravy v obciach/v priemyselných parkoch) výlučne na území, 

v rámci ktorého sú projektové aktivity realizované môže požiadať žiadateľ 

o poskytnutie podpory formou úveru  v kombinácii s inými podporovanými 

činnosťami GIS1 až GIS8. 

 

Postup poskytovania podpory 

 

Všetky žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie musia byť predložené 

na Environmentálny fond do 31.10 príslušného kalendárneho roka. Po registrácii sú následne 

kontrolované z hľadiska ich úplnosti a správnosti a kompletizované. Žiadatelia s neúplnými 

alebo nesprávne vyplnenými žiadosťami sú vyzvaní na ich doplnenie v stanovenej lehote. 

Nedoplnené žiadosti (z dôvodu doručenia nesprávnych dokladov alebo doručenia doplnenia 

po termíne) sú vyradené.  

 

Kompletné žiadosti sú následne predložené na hodnotenie pracovníkom 

Environmentálneho fondu a externým hodnotiteľom z odborných útvarov Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky a iných organizácií podľa jednotlivých oblastí 

a činností.  Do ich komplexného hodnotenia sú okrem odborných údajov zakomponované 

aj všeobecné údaje (napr. nezamestnanosť, hrubý domáci produkt).  

 

Vyhodnotené žiadosti o poskytnutie podpory sa predkladajú na zasadnutie Rady 

Environmentálneho fondu. O poskytnutí podpory rozhoduje minister životného prostredia 

Slovenskej republiky na základe odporúčania Rady Environmentálneho fondu formou 

písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie. 
 

           Žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru sa predkladajú na Environmentálny fond 

v priebehu kalendárneho roka. Kompletné žiadosti sú zaslané na odborné posúdenie po 

ekonomickej stránke príslušnej banke a následne jednotlivé žiadosti hodnotí príslušný odbor 
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Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z environmentálneho hľadiska. 

Posúdené žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru sú predložené na Radu 

Environmentálneho fondu. O poskytnutí podpory formou úveru rozhoduje minister životného 

prostredia Slovenskej republiky na základe odporúčania Rady Environmentálneho fondu 

formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou úveru. 
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4. Rozpočet organizácie 
 

           Rozpočet Environmentálneho fondu bol schválený Vládou Slovenskej republiky ako 

súčasť schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2012 Uznesením č. 651 zo dňa 12. 10. 

2011. Environmentálny fond vykonal vo svojom rozpočte na rok 2012 jedinú úpravu 

rozpočtu, ktorá vychádzala z plnenia Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 584/2012 zo 

dňa 24. 10. 2012. Plnenie príjmov a výdavkov Environmentálneho fondu za rok 2012 je 

hodnotené porovnaním dosiahnutej skutočnosti s úpravou rozpočtu č. 1 na rok 2012. 

 

a) Príjmy Environmentálneho fondu 

 

           Príjmy Environmentálneho fondu boli na rok 2012 rozpočtované v celkovej výške 

65 984 000 EUR, skutočnosť k 31. 12. 2012 predstavovala 48 520 190,90 EUR, t. j. plnenie 

ročného rozpočtu na 73,53 %.  

 

Príjmy Environmentálneho fondu podľa ekonomickej klasifikácie 

 

           Najväčší podiel na celkových  príjmoch  tvorili   Ďalšie   administratívne  poplatky  

(položka 229) vo výške 30 652 440,81 EUR, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na      

90,15 %.   
 

Z nich predstavovali: 

- Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (podpoložka 229001)         

7 174 630,86 EUR,  t. j. 89,68 % ročného rozpočtu (8 000 000 EUR). Dôvodom nižších 

príjmov v tejto položke je pokles množstva vypúšťaného znečistenia z viacerých 

monitorovaných zdrojov znečistenia po zrealizovaní opatrení na zvýšenie účinnosti 

čistenia produkovaných odpadových vôd v predchádzajúcom období. 

 

- Poplatky za odber podzemnej vody (podpoložka 229002) vo výške 10 674 427,70 EUR,  

t. j. 88,95 % z ročného rozpočtu (12 000 000 EUR). 

 

- Poplatky za znečisťovanie ovzdušia (podpoložka 229005) 12 803 382,25 EUR, t. j.    

91,45 % z ročného rozpočtu (14 000 000 EUR). 

 

Za hodnotené obdobie  boli  ďalej  dosiahnuté  nasledovné druhy príjmov: 

- Príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín  (položka 134)  vo  výške 

1 021 028,67 EUR, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 102,00 %, 

 

- Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty (položka 212) vo výške  2 516 269,51 EUR, u 

ktorých predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 119,82 %. Nakoľko sa pri príjmoch 

z úhrad za vydobyté nerasty nevydávajú žiadne rozhodnutia a Banským úradom zákon 

neukladá povinnosť zasielať Environmentálnemu fondu priznania ohľadne úhrad za 

vydobyté nerasty, fond dopredu nevie presne predpovedať výšku tohto príjmu. 

 

- Ostatné poplatky (položka 221) vo výške 6 790,02 EUR, čo predstavuje plnenie ročného 

rozpočtu na 226,33 %. 

 

- Pokuty za  porušenie  predpisov (položka 222) vo výške 687 941,06 EUR, plnenie  

rozpočtu na 85,99 %. Je ťažko predvídateľné v akej výške budú pokuty v priebehu roku 

uložené, keďže sa jedná o jednorazové finančné sankcie za porušenie legislatívnych 
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predpisov v životnom prostredí uložené Slovenskou inšpekciou životného prostredia 

a Obvodnými resp. Krajskými úradmi životného prostredia. 

 

- Skutočné plnenie príjmov v  položke Poplatky a  platby z nepriemyselného 

a náhodného predaja a služieb – úhrady za prieskumné územie (položka 223) 

predstavuje 1 127 400,33 EUR, plnenie na 173,45 %. Zvýšené percentuálne plnenie je 

z dôvodu zväčšenia plochy viacerých prieskumných území. 

 

- Príjem z predaja kapitálových aktív - príjmy z predaja emisných kvót (pol. 231) vo 

výške 12 193 290,00 EUR plnenie rozpočtu na 45,16 %. 

 

- Výška rozpočtovaných úrokov z poskytnutých úverov (položka 241) bola splnená na    

101,23 %, keďže skutočnosť predstavovala 182 207,88 EUR. 

 

- Úroky z účtov finančného hospodárenia (položka 243) boli dosiahnuté vo výške 

105 633,99 EUR, plnenie na 75,45 %. V roku 2012 nastal v dôsledku zníženia 

referenčných sadzieb Európskej centrálnej banky prudký pokles úrokových sadzieb na 

medzibankovom trhu. 
 

- Ostatné príjmy (položka 292) vo výške 27 188,63 EUR, plnenie rozpočtu na 24,72 %.  

V roku 2012 mal Environmentálny fond v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi oveľa 

nižšie príjmy plynúce z finančných náhrad za ochranu biotopov. 
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Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
Príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín
Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty
Ostatné poplatky
Pokuty za  porušenie  predpisov
Poplatky a  platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
Príjem z predaja kapitálových aktív
Úroky z poskytnutých úverov
Úroky z účtov finančného hospodárenia
Ostatné príjmy
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Prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ 

 

           Environmentálnemu fondu neboli v roku 2012 poskytnuté žiadne finančné prostriedky 

zo štátneho rozpočtu ani z prostriedkov rozpočtu EÚ.  
 

b) Výdavky Environmentálneho fondu 

 

           Výdavky Environmentálneho fondu boli rozpočtované vo výške 37 478 572 EUR. 

Skutočnosť k  31. 12. 2012 predstavovala čerpanie celkových výdavkov vo výške 

37 085 806,88 EUR, čo predstavuje  čerpanie  98,95 % z rozpočtu.  

 

Výdavky Environmentálneho fondu podľa ekonomickej  klasifikácie 

 

           Bežné výdavky boli čerpané v celkovej výške 9 130 961,81 EUR, z nich na bežné 

transfery vo forme dotácií (položka 640) bolo použitých 5 441 048,76 EUR, čerpanie 

rozpočtu na 96,25 % (bežné transfery vo forme dotácií boli rozpočtované vo výške 5 653 008 

EUR). 

 

           Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 27 954 845,07 EUR, z toho na 

kapitálové transfery vo forme dotácií (položka 720) bolo použitých 27 111 713 EUR, 

čerpanie rozpočtu na 99,94 % (kapitálové transfery vo forme dotácií boli rozpočtované vo 

výške 27 128 404 EUR). 

 

           Celkové výdavky na správu Environmentálneho fondu boli v úprave rozpočtu na rok 

2012 navýšené na sumu 1 982 316 EUR (rozdiel +788 316 EUR v porovnaní s pôvodne 

schváleným rozpočtom), z toho bežné výdavky boli v úprave rozpočtu znížené na sumu  

1 132 156 EUR (rozdiel – 47 844 EUR v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom) a 

kapitálové výdavky boli navýšené na sumu 850 160 EUR (rozdiel + 836 160 EUR v 

porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom).  

 

           Skutočné čerpanie celkových výdavkov na správu Environmentálneho fondu bolo za 

rok 2012 vo výške 1 818 098,78 EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 91,72 %.  

 

           V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostriedky na správu 

Environmentálneho fondu okrem nákladov na vedenie účtov a bankové služby nesmú 

prekročiť 3 % z ročného príjmu Environmentálneho fondu. Skutočné čerpanie výdavkov na 

správu Environmentálneho fondu predstavuje  1,33 % z celkových príjmov za rok 2012 
vo výške 136 404 270,64 EUR (tieto celkové príjmy sú vrátane zostatku prostriedkov z 

predchádzajúcich rokov, ktoré sú vo výške 85 320 046,42 EUR, ako aj splátok úverov a 

pôžičky vo výške 2 564 033,32 EUR). Z prírastku príjmov dosiahnutého za obdobie január až 

december 2012 vo výške 48 520 190,90 EUR (bez príjmových finančných operácií) 

predstavujú výdavky na správu Environmentálneho fondu 3,75 %. 

 

           Bežné výdavky na správu Environmentálneho fondu boli čerpané vo výške 974 

966,71 EUR (t. j. 86,12 % z ročného rozpočtu) a kapitálové výdavky na správu boli čerpané 

vo výške 843 132,07 EUR (t. j. 99,17 % z ročného rozpočtu).  

 

           Bežné výdavky boli čerpané na mzdy zamestnancov vo výške 528 993,10 EUR               

(t. j. 90,93 % ročného rozpočtu)  s odvodmi z miezd vo výške 199 951,27 EUR (t. j. 88,38 % 
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ročného rozpočtu), na bežné transfery na odstupné, na odchodné a na nemocenské dávky v 

celkovej výške 9 931,80 EUR (t. j. 39,73 % ročného rozpočtu) a na výdavky súvisiace                 

s činnosťou Environmentálneho fondu v oblasti tovarov a služieb vo výške 236 090,54 EUR      

(t. j. 78,92 % ročného rozpočtu). 

            

V položke obstarávanie kapitálových aktív sa v roku 2012 čerpal výdavok vo výške   

836 160 EUR na vytvorenie počítačového programu „dodávka úprav informačného systému 

SREP“ na základe Zmluvy uzavretou so spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o. Bratislava ako 

aj výdavok vo výške 6 972,07 EUR na nákup výpočtovej techniky „Windows Server Standard 

2008“ a „SmallBusiness Server 2011“.  

 

           Významnú položku vo výdavkoch Environmentálneho fondu tvorili výdavky Vrátenie   

príjmov minulých rokov (podpoložka 637018) vo výške 2 714 843,70 EUR, ktoré 

predstavuje vrátenie preplatkov zo zaplatených poplatkov za rok 2011 vo výške 2 350 251,43 

EUR za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (1 887 548,05 EUR) a za odbery 

podzemných vôd (462 703,38 EUR) prostredníctvom Slovenských vodohospodárskych 

podnikov, š.p. OZ a sumu 364 592,27 EUR, ktoré predstavujú vrátené nevyčerpané finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu (určené na financovanie sanácie havarijných zosuvov pôdy) 

odvedené na depozitný účet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

 

           Skutočné čerpanie bežných a kapitálových výdavkov na správu Environmentálneho 

fondu podľa položiek ekonomickej klasifikácie bolo v roku 2012 nasledovné:    
 

 Výdavky na správu EF podľa ekonomickej klasifikácie v EUR 

610    

620    

630    

640 

710    

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania                                                                        

Poistné a príspevok do poisťovní                                                                               

Tovary a služby                                                                                                          

Bežné transfery (odchodné, odstupné a nemocenské dávky)                                                                                  

Obstarávanie kapitálových aktív 

528 993,10 

199 951,27 

236 090,54 

9 931,80 

843 132,07 

SPOLU: 1 818 098,78 

 

 

 
 

528 993,10 

199 
951,27 

236 090,54 

9 931,80 

843 132,07 

Výdavky na správu Environmentálneho fondu 
podľa ekonomickej klasifikácie 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania

620 Poistné a príspevok do
poisťovní

630 Tovary a služby

640 Bežné transfery (odchodné,
odstupné a nemocenské dávky)

710 Obstarávanie kapitálových
aktív
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Výdavky Environmentálneho fondu podľa funkčnej klasifikácie 

 

           Výdavky Environmentálneho fondu podľa funkčnej klasifikácie boli v roku 2012 

v porovnaní s rozpočtom čerpané nasledovne: 
 

 

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

      v EUR       v EUR 

Rozpočet 

Úprava č. 1 

 

Skutočnosť 

Zdroj: 131B (zo štátneho rozpočtu z roku 2011) 

Oddiel 04. – Ekonomická oblasť  

                    (protipovodňové opatrenia) 
0,00 0,00 

Oddiel 05. – Ochrana životného prostredia, z toho: 3 770 939,00 3 771 042,36 

 05.1. – Nakladanie s odpadmi 

05.2. – Nakladanie s odpadovými vodami 

05.3. – Znižovanie znečistenia 

05.4. – Ochrana prírody a krajiny 

05.5. – Výskum a vývoj 

05.6. – Iné akcie 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

3 406 347,00 3 406 347,45 

364 592,00 364 694,91 

Oddiel 06. – Bývanie a občianska vybavenosť  

                    (zásobovanie vodou)                                                
0,00 0,00 

SPOLU zdroj 131B: 3 770 939,00 3 771 042,36 

Zdroj: 46 (vlastné zdroje Environmentálneho fondu) 

Oddiel 04. – Ekonomická oblasť  

                    (protipovodňové opatrenia) 
2 352 029,00 2 312 621,05 

Oddiel 05. – Ochrana životného prostredia, z toho: 23 890 093,00 23 560 926,74 

 05.1. – Nakladanie s odpadmi 

05.2. – Nakladanie s odpadovými vodami 

05.3. – Znižovanie znečistenia 

05.4. – Ochrana prírody a krajiny 

05.5. – Výskum a vývoj 

05.6. – Iné akcie 

281 139,00 281 139,00 

18 089 098,00 17 990 095,16 

30 000,00 6 069,04 

520 947,00 520 281,63 

38 695,00 30 033,00 

4 930 214,00 4 733 308,91 

Oddiel 06. – Bývanie a občianska vybavenosť  

                    (zásobovanie vodou)                                                
7 465 511,00 7 441 216,73 

SPOLU zdroj 46: 33 707 633,00 33 314 764,52           

SPOLU zdroj 131B a zdroj 46: 37 478 572,00 37 085 806,88           

            

           Z hľadiska funkčnej klasifikácie smeroval najvyšší objem výdavkov do oddielu          

05. – Ochrana životného prostredia a v rámci nej do skupiny 05.2. – Nakladanie s 

odpadovými vodami.  

 

Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry  

 

           Programová štruktúra zohľadňuje rozhodujúcu činnosť, ktorú vykonáva 

Environmentálny fond v oblasti uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné 

prostredie. Táto činnosť je premietnutá v jednom programe 08U. Plnenie programovej 

štruktúry v jednotlivých podprogramoch bolo v roku 2012 nasledovné: 
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Program: Podpora projektov Environmentálneho fondu (bez úverov) 

Podprogram: v EUR 

Zdroj: 131B (zo štátneho rozpočtu z roku 2011) 

01 

02 

03 

05 

06 

07 

08 

09 

Ochrana a využívanie vôd 

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 

Rozvoj odpadového hospodárstva 

Ochrana prírody a krajiny 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

Správa fondu vrátane vrátenia príjmov z minulých  rokov 

Prieskum, výskum a vývoj 

Program obnovy dediny 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

364 694,91 

3 406 347,45 

0,00  

SPOLU zdroj 131B: 3 771 042,36 

Zdroj: 46 (vlastné zdroje Environmentálneho fondu) 

01 

02 

03 

05 

06 

07 

08 

09 

Ochrana a využívanie vôd 

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 

Rozvoj odpadového hospodárstva 

Ochrana prírody a krajiny 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

Správa fondu vrátane vrátenia príjmov z minulých  rokov 

Prieskum, výskum a vývoj 

Program obnovy dediny 

27 750 001,98  

0,00 

281 139,00 

520 281,63 

113 403,85 

4 168 350,21 

30 033,00 

451 554,85 

SPOLU zdroj 46: 33 314 764,52 

SPOLU zdroj 131B a zdroj 46: 37 085 806,88           

 

 

27 750 001,98 € 
0,00 € 

281 139,00 € 

520 281,63 € 

113 403,85 € 

4 533 045,12 € 

3 436 380,45 € 
451 554,85 € 

Výdavky Environmentálneho fondu podľa                                                         
programovej štruktúry   

Ochrana a využívanie vôd 

Ochrana ovzdušia a 
ozónovej vrstvy Zeme 

Rozvoj odpadového 
hospodárenia 

Ochrana prírody a krajiny 

Environmentálna výchova, 
vzdelávanie a propagácia 

Správa EF vrátane vrátenia 
príjmov z minulých rokov 

Prieskum, výskum a vývoj 

Program obnovy dediny 
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c) Finančné operácie 

 

Príjmové finančné operácie 

 

           V oblasti Príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami   

dosiahol Environmentálny fond v roku 2012 nasledovné  druhy príjmov: 

 

- Príjem zo splátok tuzemských  úverov (pol. 410) od obcí, od neziskových právnických 

osôb a od nefinančných subjektov spolu vo výške 2 564 033,32 EUR, t. j. plnenie   

celoročného  rozpočtu  na  134,95 %  a 

 

- Z ostatných finančných operácií (pol. 450) - zostatok finančných prostriedkov z 

predchádzajúceho roka 2011 bol vo výške 85 320 046,42 EUR (z toho 81 549 538,36 

EUR predstavuje celkový zostatok vlastných finančných prostriedkov Environmentálneho 

fondu vedený na bežných účtoch v Štátnej pokladnici a 3 770 508,06 EUR predstavuje 

zostatok prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2011 – väčšia časť týchto finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu bola určená na financovanie sanácie havarijných 

zosuvov pôdy. Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mohol Environmentálny fond 

tieto finančné prostriedky použiť do 31. 3. 2012). 

 

Výdavkové finančné operácie 

 

           Environmentálny fond poskytoval aj návratnú finančnú výpomoc – úvery a pôžičku 

(pol. 810). V roku 2012 boli na úvery použité finančné prostriedky v celkovej výške 

6 586 393,98 EUR, t. j. čerpanie rozpočtu na 19,96 % (úvery, pôžičky a návratné finančné 

výpomoci boli rozpočtované vo výške 33 000 000 EUR). 

 

           V roku 2012 Environmentálny fond poskytol úver spoločnosti Crow Arena s.r.o. vo 

výške 1 330 000 EUR. Environmentálny fond umožnil príjemcovi podpory formou úveru 

Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov NÁDEJ, Senica dočerpať 

zmluvne viazané prostriedky vo výške 28 309,98 EUR. 

 

           Na základe Zmluvy č.1/PPA/2012 o poskytnutí pôžičky z Environmentálneho fondu 

uzatvorenej v nadväznosti na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 413/2012 zo dňa       

22. 8. 2012 a podľa ustanovenia §15a zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond 

poskytol v decembri 2012 Pôdohospodárskej platobnej agentúre pôžičku vo výške            

5 228 084 EUR s úrokom 0,5 % p.a. a so splatnosťou (vrátane úrokov) v termíne najneskôr 

do 31. 12. 2013. Požadovaná výška pôžičky Pôdohospodárskej platobnej agentúre bola určená 

na základe žiadostí žiadateľov o poskytnutie podpory vo forme pôžičky a minimálnej pomoci. 

V schválenej úprave rozpočtu Environmentálneho fondu sa pôvodne plánovala pôžička vo 

výške 30 000 000 EUR. 
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           Úvery poskytnuté Environmentálnym fondom podľa funkčnej klasifikácie boli 

v roku 2012 v porovnaní s rozpočtom čerpané nasledovne: 

 

 

Poskytnuté úvery podľa funkčnej klasifikácie 

      v EUR v EUR 

Rozpočet 

Úprava č. 1 

Skutočnosť 

Zdroj: 46 (vlastné zdroje Environmentálneho fondu) 

Oddiel 04. – Ekonomická oblasť  

                    (protipovodňové opatrenia) 
0,00 0,00 

Oddiel 05. – Ochrana životného prostredia 33 000 000,00 6 586 393,98 

z toho:   

 05.1. – Nakladanie s odpadmi 

05.2. – Nakladanie s odpadovými vodami 

05.3. – Znižovanie znečistenia 

05.4. – Ochrana prírody a krajiny 

05.5. – Výskum a vývoj 

05.6. – Iné akcie 

1 440 000,00 0,00 

120 000,00 0,00 

1 440 000,00 1 358 309,98 

30 000 000,00 5 228 084,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

Oddiel 06. – Bývanie a občianska vybavenosť  

                    (zásobovanie vodou)                                                
0,00 0,00 

SPOLU zdroj 46: 33 000 000,00 6 586 393,98 

 

           Úvery poskytnuté Environmentálnym fondom podľa programovej štruktúry boli 

v roku 2012 nasledovné: 
 

Podprogram: v EUR 

Zdroj: 46 (vlastné zdroje Environmentálneho fondu) 

01 

02 

03 

05 

06 

07 

08 

09 

Ochrana a využívanie vôd 

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 

Rozvoj odpadového hospodárstva 

Ochrana prírody a krajiny 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

Správa fondu vrátane vrátenia príjmov z minulých  rokov 

Prieskum, výskum a vývoj 

Program obnovy dediny 

0,00 

1 358 309,98 

0,00 

5 228 084,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00  

SPOLU zdroj 46: 6 586 393,98 

 

 

d) Zhodnotenie majetkovej pozície Environmentálneho fondu 

 

Vývoj a stav záväzkov a pohľadávok  
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Stav pohľadávok a záväzkov k 1. 1. 2012: 

Pohľadávky:  

z toho:  

- 067  Dlhodobé pôžičky  20 889 130,57 

- 378  Pohľadávky z rozpočtovaných príjmov  

- 096  Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 

- 391  Opravné položky k pohľadávkam 

6 559 109,50 

1 632 981,90 

5 995 688,31 

Pohľadávky po lehote splatnosti k 1. 1. 2012            5 995 688,31 

Záväzky:  99 368,79 
Záväzky po lehote splatnosti k 1. 1. 2012 0,00  

  

Stav pohľadávok a záväzkov  k 31. 12. 2012: 

Pohľadávky:  

z toho:  

- 067  Dlhodobé pôžičky 24 883 181,25 

- 378  Pohľadávky z rozpočtovaných príjmov 7 950 633,97 

- 096  Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku 3 227 504,03 

- 391  Opravné položky k pohľadávkam 6 217 125,54 

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31. 12. 2012            6 217 125,54 

Záväzky: 85 242,28 
Záväzky po lehote splatnosti k 31. 12. 2012 0,00  

               

           Pohľadávky po lehote splatnosti k  31. 12. 2012 narástli v porovnaní s vykázaným 

stavom k 1.1.2012 o 221 437,23 EUR. Záväzky Environmentálneho fondu k 31. 12. 2012   

klesli v porovnaní so stavom k 1. 1. 2012 o 14 126,51 EUR.  

 

e) Stav finančných prostriedkov  
 

K 1. 1. 2012 bol stav finančných prostriedkov na bankových účtoch Environmentálneho fondu 

v Štátnej pokladnici nasledovný: 

                                                                                                                                       v EUR 

- bežný účet  neúročený  č. 7000198071/8180 

- bežný účet  úročený  č. 7000214051/8180 

- VÚB č.1942089058/0200 

- účet Sociálneho fondu č. 7000214078/8180 

- bežný účet č. 7000429001/8180 Prostriedky zo ŠR 

- bežný účet č. 7000436914/8180 Prostriedky zo ŠR - zosuvy 

- bežný účet č. 7000440526/8180 Výnosy z predaja emisných kvót 

- bežný účet č. 7000440788/8180 Vrátené neoprávnene použité  

  prostriedky                                  

3 520 618,11 

78 027 789,42 

1 130,83 

1 269,69 

910,90 

3 769 597,16                                              

0,00                                

0,00                                                                            
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K 31. 12. 2012 bol stav finančných prostriedkov na bankových účtoch Environmentálneho fondu 

v Štátnej pokladnici nasledovný: 

                                                                                                                                       v EUR 

- bežný účet  neúročený  č. 7000198071/8180 

- bežný účet  úročený  č. 7000214051/8180 

- VÚB č.1942089058/0200 

- účet Sociálneho fondu č. 7000214078/8180 

- bežný účet č. 7000429001/8180 Prostriedky zo ŠR 

- bežný účet č. 7000436914/8180 Prostriedky zo ŠR - zosuvy 

- bežný účet č. 7000440526/8180 Výnosy z predaja emisných kvót 

- bežný účet č. 7000440788/8180 Vrátené neoprávnene použité  

  prostriedky                                  

4 778 992,42 

75 747 963,13 

305,83 

26,52 

0,00 

0,00                                                                                                  

12 193 449,00 

11 182,98                            
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5.  Personálne otázky 
   

           Organizačná štruktúra Environmentálneho fondu vychádza z praktických skúseností 

z uplynulých rokov existencie predchodcu Environmentálneho fondu Štátneho fondu 

životného prostredia, viažucich sa na činnosti, ktoré je Environmentálny fond povinný 

v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečovať. 

 

 V roku 2012 uskutočnilo nové vedenie Environmentálneho fondu viaceré kľúčové 

zmeny, ktorých súčasťou bola aj zmena organizačného poriadku a organizačnej štruktúry 

Environmentálneho fondu, zmena pracovného zaradenia a náplní práce viacerých 

zamestnancov a v neposlednom rade vytvorenie nového odboru kontroly s 3 zamestnancami. 

 

 Uvedené zmeny boli potrebné pre zlepšenie procesného riadenia, zefektívnenie 

spolupráce a komunikácie medzi jednotlivými organizačnými útvarmi ako aj medzi 

samotnými zamestnancami za účelom jednotného postupu pri vykonávaní činností v súlade 

s poslaním Environmentálneho fondu. 

 

Organizačne sa Environmentálny fond člení na 4 útvary: 

 

1. kancelária riaditeľa                  

2. odbor ekonomiky a správy  

3. odbor environmentálnej podpory  

4. odbor kontroly 

 

Evidenčný stav a kvalifikačná štruktúra 

 

V roku 2012 bol na Environmentálnom fonde priemerný evidenčný počet 

zamestnancov vo fyzických osobách 32. 

 

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov Environmentálneho fondu v roku 2012: 

 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa    25 zamestnancov  78,2 % 

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa     1 zamestnanec                        3,1 % 

úplné stredné odborné vzdelanie      5 zamestnancov  15,6 % 

úplné stredné vzdelanie   1 zamestnanec     3,1 % 

 

Veková štruktúra zamestnancov Environmentálneho fondu v roku 2012: 

 

21 – 30 rokov     8 zamestnancov  25,0 % 

31 – 40 rokov     9 zamestnancov  28,1 % 

41 – 50 rokov     6 zamestnancov  18,8 % 

51 – 60 rokov     9 zamestnancov  28,1 % 

61 a viac rokov    0 zamestnancov               0,0 % 

 

Týždenný fond pracovného času využívaný v organizácií v roku 2012 bol 37,5 

hodinový a vychádzal z  Kolektívnej zmluvy na rok 2012 uzatvorenej medzi vedením 

Environmentálneho fondu a odborovou organizáciou. 
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Rozvoj ľudských zdrojov 

 

Environmentálny fond umožňoval svojim zamestnancom za účelom zvyšovania 

a prehlbovania ich kvalifikácie zúčastňovať sa na školeniach, kurzoch a odborných 

seminároch organizovaných odbornými vzdelávacími agentúrami. V priebehu roku 2012 sa 

zamestnanci zúčastnili rôznych školení a odborných seminárov organizovaných odbornými 

vzdelávacími agentúrami, týkajúcich sa novelizácie zákona o sociálnom poistení, dani 

z príjmov zo závislej činnosti a ročného zúčtovania, zverejňovania zmlúv a faktúr, zásadných 

zmien v konkurznom práve, civilnej ochrany a IT produktov.   

 

Na zabezpečenie vzdelávania formou školení a seminárov vynaložil 

Environmentálny fond v roku 2012 čiastku 1 946,53 EUR. Uvedená čiastka predstavovala 

priame náklady súvisiace s účasťou na spomínaných odborných školeniach (účastnícky 

poplatok, odborné materiály). 

 

Na nákup odbornej literatúry a časopisov, ktoré boli využívané na zvyšovanie 

kvalifikácie a osobnostnej profilácie, vynaložil Environmentálny fond v roku 2012 čiastku 

1 616,73  EUR. 

 

Environmentálny fond vysielal svojich zamestnancov na služobné cesty 

tuzemského charakteru za účelom vykonávania kontrol dodržiavania podmienok zmluvy 

o poskytnutí finančnej podpory u príjemcov podpory. 

 

Zamestnávateľ v roku 2012 vytváral priaznivé pracovné podmienky na zvyšovanie 

kultúry pracovného prostredia a práce. Pre svojich zamestnancov bolo zabezpečené 

stravovanie formou stravovacích poukážok Ticket Restaurant. 

 

V priebehu roku 2012 sa uskutočňovali pravidelné pracovné porady na jednotlivých 

útvaroch Environmentálneho fondu za účelom ukladania a kontroly plnenia úloh, určovania 

spôsobu ich zabezpečovania, riešenia odborných problémov ako aj prenosu informácií. 

 

Vývoj v oblasti personalistiky 

 

Environmentálny fond bude aj v roku 2013 preferovať prehlbovanie odbornej 

kvalifikácie svojich zamestnancov a zabezpečovať pravidelné preškoľovanie zamestnancov 

v tých oblastiach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú pracovného zaradenia. Medzi hlavné 

priority budú patriť školenia v oblasti finančného riadenia, finančnej kontroly, projektového 

manažmentu a účtovníctva. 

 

Okrem rozvoja odborných zručností bude Environmentálny fond klásť dôraz na 

zlepšovanie tzv. „soft skills“ svojich zamestnancov, najmä v oblasti interpersonálnych 

vzťahov, efektívnej komunikácie, tímovej spolupráce, analytického myslenia a time 

manažmentu.  
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6. Prehľad plnenia jednotlivých činností organizácie 
 

 Hlavné činnosti Environmentálneho fondu vyplývajú z jeho poslania, určeného 

zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

a) Environmentálna podpora 

Podpora formou dotácie 

V roku 2012 prijal Environmentálny fond 1987 žiadostí. Z toho: 

- 13 žiadostí bolo vyradených z dôvodu doručenia po termíne,  

- 93 žiadostí bolo vyradených z dôvodu nezaslania povinných príloh k žiadosti, 

- 1881 žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie bolo zaradených do zoznamu 

žiadostí o podporu v celkovej výške 406 547 781,73 EUR.  

 

Prehľad požiadaviek o  podporu formou dotácie podľa jednotlivých oblastí: 
 

Oblasť Počet Požadovaná podpora % 

    

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 125 14 800 377,79 EUR 3,64 

Ochrana a využívanie vôd 1015 283 961 295,57 EUR 69,85 

Rozvoj odpadového hospodárstva 299 47 381 246,54 EUR 11,65 

Ochrana prírody a krajiny 19 2 371 448,13 EUR 0,58 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a 

propagácia 

61 2 845 113,65 EUR 0,70 

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na 

zisťovanie  

a zlepšenie stavu životného prostredia 

26 6 091 105,34 EUR 1,50 

Havárie  2 2 928 238,00 EUR 0,72 

Zelená investičná schéma 334 46 168 956,71 EUR 11,36 

Spolu 1881 406 547 781,73 EUR 100 

 

Z toho bolo na mimoriadne závažné environmentálne situácie predložených 31 žiadostí vo výške 

6 856 635,52 EUR. 
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Ďalej bolo v rámci Programu obnovy dediny na rok 2012 predložených 505 kusov 

žiadostí. Z toho 443 žiadostí splnilo formálne kritériá v zmysle metodického usmernenia a 62 

žiadostí nesplnilo formálne kritériá v zmysle metodického usmernenia. Celková požadovaná 

suma znížená o neoprávnené aktivity bola v celkovej sume 1 599 018,82 EUR. 

 

V roku 2012 bola rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky 

poskytnutá podpora formou dotácie jednotlivým žiadateľom v nasledovných oblastiach: 
 

Oblasť Počet Poskytnutá podpora % 

    

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 0 0,00 EUR 0,00 

Ochrana a využívanie vôd 

z toho:  ČOV a kanalizácie 

             vodovody 

             protipovodňové opatrenia 

331 

140 

63 

128 

27 906 638,00 EUR 

18 089 098,00 EUR 

7 465 511,00 EUR 

2 352 029,00 EUR 

86,34 

55,97 

23,10 

7,28 

Rozvoj odpadového hospodárstva 1 281 139,00 EUR 0,87 

Ochrana prírody a krajiny 12 520 947,00 EUR 1,61 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a 

propagácia 

13 138 268,57 EUR 0,43 

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na 

zisťovanie  

a zlepšenie stavu životného prostredia 

19 3 445 042,58 EUR 10,66 

Havárie  1 30 000,00 EUR 0,09 

Zelená investičná schéma 0 0,00 EUR 0,00 

Spolu 377 32 322 035,15 100,00 

  

 Z toho bola v roku 2012 poskytnutá podpora formou dotácie na riešenie mimoriadne 

závažnej environmentálnej situácie v počte 20 v sume 4 105 433,58 EUR. 
 

 
  

Na Program obnovy dediny bola poskytnutá podpora formou dotácie v počte 122 

v sume 459 377,38 EUR. Celkom bola v roku 2012 podpora formou dotácie pre 499 žiadostí 

s celkovým objemom 32 781 412,53 EUR. Ostatným žiadateľom nebola poskytnutá podpora 

formou dotácie, nakoľko požiadavky dvanásťnásobne prevyšovali finančné možnosti 

Environmentálneho fondu. 

Výška poskytnutej podpory formou dotácie 

v % v jednotlivých oblastiach v roku 2012

1,61%
0,43%

10,66%
0,09%

86,34%

0,87%

Ochrana a využívanie vôd Rozvoj odpadového hospodárstva

Ochrana prírody a krajiny Environmentálna výchova

Prieskum, výskum a vývoj Havárie
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Výška poskytnutých podpôr v roku 2012 pre jednotlivé skupiny žiadateľov je 

nasledovná: 

- pre fyzickú osobu, ktorá nepodniká nebola poskytnutá podpora formou dotácie, 

- pre fyzickú osobu, ktorá podniká nebola poskytnutá podpora formou dotácie, 

- pre právnickú osobu, ktorá podniká nebola poskytnutá podpora formou dotácie, 

- pre právnickú osobu, ktorá nepodniká, obec, samosprávny kraj, príspevkovú 

organizáciu, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadáciu, 

neinvestičný fond alebo neziskovú organizáciu poskytujúcu verejnoprospešné služby 

s environmentálnym zameraním alebo cirkev a náboženskú spoločnosť bola 

poskytnutá podpora formou dotácie vo výške 32 751 412,53 EUR v oblastiach ochrana 

ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrana a využívanie vôd, rozvoj odpadového 

hospodárstva, ochrana prírody a krajiny, environmentálna výchova, vzdelávanie a 

propagácia a prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu 

životného prostredia a Program obnovy dediny, 

- pre orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nebola na haváriu poskytnutá 

podpora formou dotácie v oblasti rozvoj odpadového hospodárstva, 

- pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia bola na haváriu poskytnutá podpora  

formou dotácie vo výške 30 000,00 EUR v oblasti ochrana a využívanie vôd. 
 

Podpora formou úveru 

  

 V roku 2012 prijal Environmentálny fond 4 žiadosti s celkovou výškou požadovanej 

podpory formou úveru 4 604 266,86 EUR v členení podľa jednotlivých oblastí. 

 

Prehľad požiadaviek o finančné prostriedky podpory formou úveru  podľa jednotlivých 

oblastí: 
 

Oblasť Počet Požadovaná podpora % 

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 3 4 374 266,86 EUR 95,00 

Rozvoj odpadového hospodárstva 1 230 000,00 EUR 5,00 

Spolu 4 4 604 266,86 EUR 100 

 

 Z celkového počtu 4 doručených žiadostí v roku 2012 a 2 neschválených žiadostí 

doručených v roku 2011 nebola poskytnutá podpora formou úveru žiadnemu žiadateľovi 

nakoľko predložené žiadosti boli nekompletné, alebo žiadatelia na vlastnú žiadosť odstúpili 

od požiadavky poskytnutia podpory formou úveru. 

 

            V roku 2012 Environmentálny fond poskytol úver spoločnosti Crow Arena s.r.o. vo 

výške 1 330 000 EUR na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej 

republiky z roku 2011. Environmentálny fond umožnil príjemcovi podpory formou úveru 

Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov NÁDEJ, Senica dočerpať 

zmluvne viazané prostriedky vo výške 28 309,98 EUR. 
 

 

b) Zdroje príjmu 

 

           Zdroje príjmu Environmentálneho fondu sú zabezpečené platbami za znečisťovanie 

životného prostredia, za využívanie prírodných zdrojov a sankciami za porušovanie platných 

legislatívnych predpisov v oblasti životného prostredia.  
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           Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a platby za odber 

podzemnej vody zabezpečuje vydávaním rozhodnutí Slovenský vodohospodársky podnik 

(ďalej len „SVP“) š.p. Banská Štiavnica prostredníctvom svojich štyroch odštepných 

závodov (SVP š.p. OZ Bratislava, Banská Bystrica, Piešťany, Košice), ktoré tieto 

finančné prostriedky poukazujú na účet Environmentálneho fondu. 

 

           Obvodné úrady životného prostredia počas celého roku 2012 uložili právoplatnými 

rozhodnutiami v počte 3 002 ks poplatky za znečisťovanie ovzdušia v celkovej výške 

13 018 952,00 EUR. Tieto poplatky, ako aj ich úhrada sú evidované odborom ekonomiky 

a správy v informačnom systéme SREP.  

 

           Sledovanie príjmu z pokút za všetky oblasti počas celého roku 2012 bolo 

zabezpečované na základe vydaných a zaslaných právoplatných rozhodnutí v počte            1 

317 ks v celkovej výške 1 883 785,09 EUR, predložených príslušnými obvodnými úradmi 

životného prostredia a jednotlivými inšpektorátmi Slovenskej inšpekcie životného prostredia. 

  

           Za účelom identifikácie platieb od povinných sa naďalej používa 10 - miestny 

variabilný symbol a IČO. 

 

           V roku 2012 sa pokračovalo v úzkej spolupráci so všetkými prvostupňovými orgánmi 

štátnej správy životného prostredia za účelom spätných informácií o platbách a ich vymáhaní. 

U povinných, ktorí si nesplnili svoju povinnosť zaplatiť ani po písomnej výzve sa pristúpilo 

k exekučnému vymáhaniu. V roku 2012 sa na exekučné vymáhanie odstúpilo 45 poplatkov 

za znečisťovanie ovzdušia v celkovej výške 26 946,75 EUR a 154 pokút v celkovej výške 

109 163,82 EUR. 
 

           Povinným, ktorí mali záujem o úhradu platieb, avšak ich ekonomická a finančná 

situácia im v roku 2012 neumožňovala zaplatiť celú pohľadávku naraz, bolo umožnené  

uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári. Za poplatky za znečisťovanie ovzdušia boli 

spracované splátkové kalendáre v počte 1 ks, za pokuty v počte 33 ks a za SVP š.p. OZ 

v počte 8 ks. V prípade nedodržania dohôd o splátkovom kalendári bol zo strany 

Environmentálneho fondu daný podnet na exekučné vymáhanie. 

 

           V priebehu roku 2012 zamestnanci odboru ekonomiky a správy sústreďovali doklady 

k odpisom pohľadávok. Pohľadávky vo výške 18 005,77 EUR boli odsúhlasené 

vyraďovacou komisiou Environmentálneho fondu pre vyradenie finančného majetku a na 

základe Rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu boli vyradené 

z evidencie, v súlade s ustanoveniami § 6a ods. 6 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 

           Výška príjmu Environmentálneho fondu spočíva v úzkej spolupráci orgánov, ktoré 

platby ukladajú a zamestnancov Environmentálneho fondu. Výška prijatých finančných 

prostriedkov na Environmentálny fond závisí od výšky investícií na odstránenie zdrojov 

vypúšťaného znečistenia, resp. je závislá od zániku veľkých zdrojov vypúšťaného znečistenia, 

prípadne výmeny technológií s cieľom zníženia vypúšťaného znečistenia. 

 

           Veľmi dôležitá je aj kontrolná činnosť zo strany orgánov štátnej správy t. j. obvodných 

úradov životného prostredia a Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktoré by mali 

znečisťovateľov životného prostredia pravidelne monitorovať a následne sankcionovať.  
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V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad o príjmoch Environmentálneho fondu 

z poplatkov a pokút v oblasti životného prostredia v roku 2012: 

 

Príjmy Environmentálneho fondu za rok 2012 z poplatkov a pokút podľa 

jednotlivých oblastí v EUR 

POPLATKY 

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 12 803 382,25 

Poplatky za vydobyté nerasty 2 516 269,51 

Poplatky za uskladňovanie plynov a kvapalín 1 021 028,67 

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd 7 174 630,86 

Poplatky za odber podzemnej vody 10 674 427,70 

Poplatky za prieskumné územia     1 127 400,33 

Finančné náhrady za zásah do biotopu európskeho významu podľa zákona o 

ochrane prírody a krajiny 1 000,00 

SPOLU ZA POPLATKY 35 318 139,32 

POKUTY 

Porušenie zákona o vodách 207 805,78 

Porušenie zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 498,51 

Porušenie zákona o ochrane ovzdušia  79 423,98 

Porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny 80 021,81 

Porušenie zákona o rybárstve 5,00 

Porušenie zákona o odpadoch 242 352,88 

Porušenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP  63 844,50 

Porušenie zákona o obaloch 800,00 

Porušenie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií 8 716,60 

Porušenie zákona o používaní genetických technológii a geneticky 

modifikovaných organizmov 490,00 

Porušenie geologického zákona 2 893,00 

Porušenie zákona o environmentálnom označovaní výrobkov 330,00 

Blokové pokuty 759,00 

SPOLU ZA POKUTY 687 941,06 

SPOLU ZA POPLATKY A POKUTY 36 006 080,38 
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c) Kontrolná činnosť 

 

 Kontrolná činnosť zamestnancov Environmentálneho fondu bola vykonaná podľa 

Plánu kontrolnej činnosti na rok 2012 zo dňa 26.01.2012 a v súlade s § 11 zákona č. 587/2004 

Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Kontrolná činnosť Environmentálneho fondu bola pozitívne ovplyvnená zriadením 

odboru kontroly od 5.10.2012 so zameraním na výkon následnej finančnej kontroly v súlade 

so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrolná činnosť 

bola zameraná na dodržiavanie podmienok a postupov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv 

pri poskytovaní podpory formou dotácie a formou úveru z prostriedkov Environmentálneho 

fondu na dosiahnutie štátnej environmentálnej politiky a správnosť a účelovosť použitia 

podpory. 

 

Podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2012 bolo naplánovaných celkovo 74  

a uskutočnených celkovo 79 vonkajších kontrol (z toho 74 realizovaných v rámci činnosti 

pôvodných odborov, Odboru environmentálnej podpory – dotácie a 5 v rámci Odboru zdrojov 

fondu a úverov). V roku 2012 bolo uskutočnených sedem neplánovaných vonkajších kontrol. 

Zamestnanci Environmentálneho fondu v rámci nich skontrolovali plnenie podmienok 117 

uzatvorených zmlúv a 75 príjemcov podpory. Kontrolované boli akcie, na ktoré bola 

poskytnutá podpora formou dotácie alebo formou úveru v rokoch 2003, 2007 – 2012.  

 

Vykonané kontroly v roku 2012 podľa jednotlivých oblastí podpory:   
 

Oblasť podpory 
Počet kontrol 

celkovo plánované neplánované z toho úvery 

Oblasť ochrany a využívania vôd 55 49 6 2 

Oblasť ochrany ovzdušia a ozónovej 

vrstvy Zeme 
7 7 0 3 

Oblasť rozvoja odpadového 

hospodárstva  15 14 1 0 

Oblasť prieskumu, výskumu a vývoja 

zameraného na zisťovanie a zlepšenie 

stavu životného prostredia 

 0 0 0 0 

Oblasť ochrany prírody a krajiny 1 3 0 0 

Oblasť environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a propagácie 
1 1 0 0 
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 S účinnosťou od 5.10.2013 vykonával kontroly už iba novozriadený odbor kontroly 

Environmentálneho fondu. Prehľad uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 

 

Vykonané kontroly odborom kontroly v roku 2012 podľa jednotlivých oblastí podpory:   

Oblasť podpory 
Počet kontrol 

celkovo plánované neplánované z toho úvery 

Oblasť ochrany a využívania vôd 38 35 3 1 

Oblasť ochrany ovzdušia a ozónovej 

vrstvy Zeme 
6 4 2 3 

Oblasť rozvoja odpadového 

hospodárstva  9 9 0 0 

Oblasť prieskumu, výskumu a vývoja 

zameraného na zisťovanie a zlepšenie 

stavu životného prostredia 

0 0 0 0 

Oblasť ochrany prírody a krajiny 0 0 0 0 

Oblasť environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a propagácie 
1 1 0 0 

 

Kontrolná činnosť bola vykonaná u nasledovných príjemcov podpory: 

 

Organizácie: 
 

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko 

SVB Nádej, Senica 

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá  

Združenie TKO Semeteš 

Dalkia Východné Slovensko, s.r.o.  

Rady1; Oblasť 

ochrany a 

využívania vôd; 55; 

70% 

Oblasť ochrany 

ovzdušia a 

ozónovej vrstvy 

Zeme; 7; 

 9% 

Oblasť rozvoja 

odpadového 

hospodárstva ; 15;  

19% 
Oblasť prieskumu, 

výskumu a vývoja 

zameraného na 

zisťovanie a 

zlepšenie stavu 

životného 

prostredia; 0;  

0% 

Oblasť ochrany 

prírody a krajiny; 

1;  

1% 

Oblasť 

environmentálnej 

výchovy, 

vzdelávania a 

propagácie; 1;  

1% 

Vykonané kontroly v roku 2012 podľa jednotlivých oblastí 
podpory 
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Obce: 
 

Mesto Krupina Obec Suchá nad Parnou 
Obec Kostoľany pod 

Tríbečom  

Obec Nová Ves nad 

Žitavou  

Obec Skároš Obec Hokovce Obec Myslina Obec Horná Kráľová 

Obec Alekšince  Obec Štrba  Obec Tepličky  
Obec Čelkova 

Lehota 

Obec Babindol  Obec Terchová  Obec Vojany  Obec Nižná Olšava 

Obec Bešeňová  Obec Chanava Obec Širkovce Obec Horná Potôň 

Obec Bobrovník  Obec Chtelnica Obec Osikov Obec Krajná Poľana 

Obec Bory  Obec Jabloň  Obec Pinkovce  Obec Veľká Mača 

Obec Breznica Obec Klasov  Obec Šenkvice  Obec Veľký Kýr 

Obec Brezolupy Obec Klokočov Obec Ždaňa Obec Nižný Klátov 

Obec Bzenica  Obec Kojšov  Obec Ptrukša Obec Vyšná Rybnica  

Obec Čechynce Obec Koromľa  Obec Radava Obec Vyšný Hrušov 

Obec Tachty Obec Zádiel Obec Rovné  Obec Mojmírovce  

Obec Dobrohošť Obec Želovce Obec Rumince Obec Poliakovce  

Obec Drnava Obec Krčava Obec Rybany Obec Timoradza  

Obec Dubinné  Obec Kvakovce Obec Silica Obec Hendrichovce  

Obec Dúbrava  Obec Ladice  Obec Duplín 
Obec Pohronský 

Ruskov 

Obec Markuška Obec Látky Obec Slopná 
Obec Gemerská 

Poloma 

Obec Strelníky Obec Liesek   

 

 Z celkového počtu vykonaných kontrol, zamestnanci Environmentálneho fondu v 57 

prípadoch zistili dodržiavanie zmluvne dohodnutých podmienok a rozpočtovej disciplíny  

a v 22 prípadoch zistili porušenie zmluvne dohodnutých podmienok a rozpočtovej disciplíny.  

Výška udelených pokút, penále a odvodov zo strany Environmentálneho fondu 

príjemcom dotácie z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých podmienok a rozpočtovej 

disciplíny za rok 2012 je 58 455,84 EUR. 

 

Oblasť podpory 
Výška odvedenej sumy zo strany 

prijímateľa  

Oblasť ochrany a využívania vôd 43 127,32 

Oblasť ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme 0,00 

Oblasť rozvoja odpadového hospodárstva  15 328,52 

Oblasť prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na 

zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
0,00 

Oblasť ochrany prírody a krajiny 0,00 

Oblasť environmentálnej výchovy, vzdelávania a 

propagácie 
0,00 

Suma 58 455,84 
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d) Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  

V roku 2012 bolo v centrálnej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií 

zaregistrovaných celkom 45 žiadostí. Z uvedeného počtu boli žiadosti vybavené spôsobom:  

- 2 x listom  

- 1 x telefonicky  

- 38 x emailom  

- 2 x emailom + listom  

- 2 x emailom + telefonicky 

Žiadosť o sprístupnenie informácií podávali fyzické a právnické osoby, orgány štátnej  

správy a samospráva. Prevažná časť žiadostí o sprístupnenie informácií sa týkala možností 

získania podpory formou dotácie a to prevažne v oblasti A: Ochrana ovzdušia a ozónovej 

vrstvy Zeme, oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, oblasti C: Rozvoj odpadového 

hospodárstva, oblasti E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia a oblasť Zelenej 

investičnej schémy.  

Environmentálny fond má vlastnú internetovú stránku www.envirofond.sk. Na 

uvedenej stránke sú komplexné informácie o činnosti Environmentálneho fondu, platnej 

legislatíve a o postupe pri podávaní žiadostí vrátane tlačív k žiadostiam. V rámci prehľadu je 

uverejnený počet prijatých a posúdených žiadostí podľa jednotlivých oblastí, prehľad o 

poskytnutých finančných prostriedkoch s uvedením akcie, na ktorú boli finančné prostriedky 

poskytnuté, ďalej Environmentálny fond uvádza v prehľade výšku zdrojov príjmov z 

poplatkov plynúcich za znečisťovanie životného prostredia, za využívanie prírodných zdrojov 

a výšku prijatých pokút za porušenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi 

predpismi v oblasti životného prostredia. Internetová stránka fondu je pravidelne 

aktualizovaná. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.envirofond.sk/
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7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2012 
  

V roku 2012 sa uskutočnilo na Environmentálnom fonde viacero zmien, ktorých 

spoločným menovateľom bolo zefektívnenie procesného riadenia na fonde, vhodné nastavenie 

organizačnej štruktúry fondu s dôrazom na optimalizáciu počtu zamestnancov v jednotlivých 

organizačných útvaroch a naštartovanie kontrolných mechanizmov, hlavne vykonávanie 

následnej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov novovytvoreným odborom 

kontroly.      

 

Environmentálny fond v roku 2012 (2013) aktualizoval a prijal viacero interných 

smerníc a právnych aktov, hlavne z dôvodu zistení a odporúčaní audítorských skupín 

a aplikácie organizačných zmien. Medzi najdôležitejšie patria:  

- organizačný poriadok spolu s organizačnou štruktúrou,  

- pracovný poriadok,  

- smernica o obehu účtovných dokladov,  

- smernica na zabezpečenie a výkon finančnej kontroly,  

- smernica na prijímanie a vybavovanie sťažností, 

- smernica o hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely, 

- smernica o autoprevádzke a používaní služobných motorových vozidiel, 

- smernica o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov, 

- príkaz riaditeľa ohľadne zásad obstarávania a nákupu tovaru a služieb do 1.000 EUR 

a stavebných prác do 3.000 EUR.     

 

Všetky zmeny na Environmentálnom fonde sa podarilo zavŕšiť bez väčších 

komplikácií, čoho dôkazom je aj úspešné ukončenie procesu kontroly formálnej správnosti a 

hodnotenia žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2013 ako aj bezproblémové uzavretie 

finančného roka 2012.  

 

Environmentálnemu fondu sa taktiež podarilo vyrokovať zmenu a navýšenie rozpočtu 

Environmentálneho fondu (návrh na zmenu rozpočtu schválený uznesením Vlády Slovenskej 

republiky č. 584 zo dňa 24. 10.2012), tak aby mohli byť splnené všetky finančné záväzky voči 

príjemcom dotácie do konca roka 2012.  
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8. Strednodobý a dlhodobý výhľad organizácie 
 

Po úspešnom uskutočnení všetkých podstatných zmien s cieľom zefektívniť riadenie a 

fungovanie fondu už v roku 2012 sa fond sústredí na postupné napĺňanie nasledovných 

strednodobých a dlhodobých cieľov:   

 

Strednodobé ciele: 

- v spolupráci s  Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky sprehľadniť 

a  zefektívniť súčasný systém poskytovania podpory žiadateľom cestou 

transparentnosti, vytvoriť jasnú stratégiu podpory v súlade s potrebami a záujmami 

Slovenskej republiky ako člena Európskej únie, 

- podporiť rast zdrojov príjmu fondu zefektívnením administrácie a vymáhania 

pohľadávok Environmentálneho fondu, zatraktívnením poskytovania podpory formou 

úveru u žiadateľov a hľadaním aj iných možností v spolupráci s Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky, 

- vytvoriť stratégiu úspešnej prezentácie Environmentálneho fondu smerom k verejnosti 

a žiadateľom ako aj smerom dovnútra k zamestnancom, 

- prepracovať web stránku Environmentálneho fondu s cieľom prehľadne, 

jednoznačne, úplne a transparentne poskytovať a zverejňovať informácie ohľadne 

činností a diania na Environmentálnom fonde ako aj možností a spôsobu ako sa 

uchádzať o finančnú podporu vo forme dotácie alebo úveru.   

 

Dlhodobé ciele:  

- vytvoriť obraz Environmentálneho fondu ako štátnej inštitúcie, ktorá úspešne plní 

svoje poslanie a úlohy v oblasti podpory environmentálnych činností, s dobrým 

menom a pozitívnym vnímaním vlastnými zamestnancami, verejnosťou a ostatnými 

inštitúciami a partnermi, 

- propagovať ekologické zmýšľanie a konanie v súlade s trvalo udržateľným rozvojom, 

úspešne podporovať zmysluplné environmentálne činnosti. 
 
 


