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Poslanie organizácie

Environmentálny fond ( ďalej len „fond“ )
bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z.
o
Environmentálnom fonde a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o
Environmentálnom fonde“ ), s účinnosťou
od 1. 1. 2005.
Fond je samostatnou právnickou osobou
so sídlom v Bratislave. Správu fondu
vykonáva Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej
republiky
(
ďalej
len
„ministerstvo“ ).
Postavenie fondu a jeho základné
poslanie
vymedzuje
zákon
o
Environmentálnom fonde a vyhláška
Ministerstva
životného
prostredia
Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo
dňa 31. 03. 2005, ktorou sa vykonáva
zákon. Podrobnosti o organizácii a činnosti
fondu upravuje Štatút Environmentálneho
fondu
vydaný
ministrom
životného
prostredia Slovenskej republiky ( ďalej len
„minister“ ) - rozhodnutím ministra z 23. 11.
2015 č. 34/2015 – 1.6
v znení
rozhodnutia ministra z 23.03.2018-1.13,
ktorým sa vydáva dodatok č. 1.
Štatutárnym
orgánom
fondu
je
generálny riaditeľ fondu, ktorého vymenúva
a odvoláva minister. Kompetencie a rozsah
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činností jednotlivých organizačných útvarov
fondu vyplývajú zo štatútu a organizačného
poriadku fondu.
Fond je primárne zriadený za účelom
uskutočňovania
štátnej
podpory
starostlivosti
o životné prostredie a
tvorbu životného prostredia na princípoch
trvalo udržateľného rozvoja. Hlavným
poslaním fondu je poskytovanie ﬁnančných
prostriedkov žiadateľom
vo forme
dotácií alebo úverov na podporu projektov
v
rámci
činností
zameraných
na
dosiahnutie
cieľov
štátnej
environmentálnej politiky na celoštátnej,
regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem
toho fond poskytuje ﬁnančné prostriedky aj
na iné činnosti
a aktivity uvedené v § 4
ods. 1 zákona o Environmentálnom fonde.
Fond na ﬁnancovanie uvedených činností
používa vlastné ﬁnančné prostriedky, ktoré
získava na základe platnej legislatívy z
rôznych zdrojov, uvedených v § 3 zákona o
Environmentálnom fonde. Poskytovanie a
použitie prostriedkov fondu musí byť v
súlade
s prioritami a cieľmi stratégie
štátnej environmentálnej politiky schválenej
vládou Slovenskej republiky.

Poslanie organizácie
Hlavné činnosti vykonávané fondom je možné rozčleniť na:

Činnosti zabezpečujúce správu a chod fondu
• zabezpečenie hospodárskej, ekonomickej, účtovníckej, personálnej a právnej agendy.

Činnosti a procesy súvisiace so zabezpečením zdrojov fondu
• evidencia ﬁnančných zdrojov fondu na základe rozhodnutí vydaných orgánmi štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie, správcom vodohospodársky významných

•
•

vodných tokov a iných orgánov v zmysle platnej legislatívy a iných zdrojov fondu v
zmysle § 3 zákona o Environmentálnom fonde,
sledovanie plnenia úhrad poplatkov a pokút povinnými osobami v zmysle vydaných
rozhodnutí a splátok poskytnutých úverov príjemcami podpory,
administrácia a vymáhanie pohľadávok v správe fondu.

Činnosti a procesy súvisiace so zabezpečením poskytovania podpory žiadateľom
• príprava a zverejňovanie špeciﬁkácie činností podpory formou dotácie/úveru na príslušný rok spolu so súvisiacimi dokumentmi a tlačivami,
• prijímanie, evidencia a administrácia žiadostí o podporu formou dotácie alebo úveru
až po podpis zmlúv o poskytnutí podpory formou dotácie/úveru so žiadateľmi,
• dohľad nad implementáciou projektov a čerpaním ﬁnančných prostriedkov príjemcami podpory až po záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok dotačných/úverových
zmlúv.

Výkon kontrolnej činnosti
• kontrola
plnenia
podmienok
uzatvorených
dotačných/úverových
zmlúv
a vykonávanie ﬁnančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o ﬁnančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Poslanie organizácie

Výkon niektorých práv práv a záväzkov z Recyklačného fondu v likvidácii
• zabezpečovanie a komplexné sledovanie agendy účinných zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených do 31. 12. 2015 a zo zmlúv o poskytnutí
prostriedkov z Recyklačného fondu podľa § 129 ods. 11 zákona
č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
postupné ukončovanie týchto zmluvných vzťahov.

Činnosti súvisiace so zverejňovaním a poskytovaním informácií
• zverejňovanie a poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
• poskytovanie informácií súvisiacich s prípravou žiadostí o poskytnutie podpory formou
dotácie
• riešenie sťažností v zmysle interného predpisu o vybavovaní sťažností.
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Implementácia modelu CAF
Environmentálny fond v novembri 2021 vstúpil do projektu s Úradom pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, prostredníctvom modelu CAF.

Model CAF je manažérskym nástrojom

nia, v rámci ktorého si organizácia nastavila

na dobré spravovanie akejkoľvek organizá-

taký plán zlepšovacích aktivít, ktorých

cie verejnej správy. Podporuje trvalé zlepšo-

výsledkom by malo byť zefektívnenie čin-

vanie

prostredníctvom

dôslednej

aplikácie

ností

tzv.

Výsledkom tohto hod-

PDCA cyklu (Plan-Do-Check-

notenia je Samohod-

Act, teda naplánuj–vykonaj–

notiaca

over–konaj). Vytvára pod-

ktorej zamestnanci En-

mienky pre kultúru výni-

vironmentálneho

močnosti prostredníctvom 8

fondu dokázali zhod-

princípov, podporuje samo-

notiť fungovanie orga-

hodnotenie

nizácie

organizácie,

správa,

za

v

vybrané

vzájomné učenie sa (tzv, bench learning)

hodnotené obdobie 2019 – 2021 a vedeli

medzi

vzájomné

tak vyhodnotiť, v ktorých oblastiach sú

porovnávanie sa s lepšími (tzv. benchmark-

silné stránky organizácie a naopak, kde

ing).

je priestor na zlepšovanie.

organizáciami

a

tiež

V novembri 2021 bol na Environmentál-

Potreba implementácie systému man-

nom fonde vytvorený CAF tím zložený zo

ažérstva kvality prostredníctvom modelu

zamestnancov fondu. Tím prešiel školením,

CAF (Common Assessment Framework) je

ktoré bolo zamerané na vysvetlenie modelu

prirodzenou reakciou premeny nového En-

CAF a pochopenie jeho metodiky.

virofondu, ktorý pracuje na aktivitách v
prospech

žiadateľov,

na

dosiahnutie

Počas nasledujúcich mesiacov zamest-

ktorých využíva aj zefektívnenie a sfunkčne-

nanci Environmentálneho fondu vrátane

nie procesov vo vnútri organizácie. Uzná-

členov CAF tímu venovali veľkú pozornosť

vaný európsky model kvality určený pre

konkrétnym krokom smerujúcim k im-

efektívnu verejnú správu sa tak stal

plementácii

kvality

súčasťou Envirofondu od 1. novembra

CAF.

2021. Systémové zmeny, ktoré prišli s nás-

manažérstva

prostredníctvom

7

organizácie.

modelu

Zhodnotili fungovanie organizácie za

tupom

uplynulé tri roky procesom samo-

smerujú ku skvalitneniu procesov v rámci

hodnotenia

stanovených

fondu, čo sa samozrejme odzrkadlí aj

kritérií modelu a procesom zlepšova-

navonok smerom k žiadateľom o podporu.

podľa

nového

vedenia

Envirofondu

Implementácia modelu CAF
„Našim cieľom je zmapovať interné prostredie fondu aj samohodnotením vlastnými personálnymi kapacitami, čím do samotného procesu CAF zainteresujeme ľudí a preveríme
zároveň aj ochotu zlepšovať sa a posúvať vo výkonoch.
Po tejto fáze si jasne zadeﬁnujeme zámery na zefektívnenie činnosti a pôsobnosti celého
fondu,“ skonštatoval generálny riaditeľ fondu Ing. Ľubomír Vačok.

8

Poskytovanie podpory

Poskytovanie prostriedkov fondu a
spôsob ich použitia upravujú najmä § 4, 4a,
4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 6, 7, 8 a 9 zákona o
Environmentálnom fonde. Poskytovanie a
použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej
republiky.
Východiskom pre poskytovanie podpory formou dotácie alebo úveru žiadateľom je každoročné zverejnenie špeciﬁkácie

činností podpory formou dotácie/úveru, na
ktoré môžu žiadatelia predkladať žiadosti.
Špeciﬁkácia činností môže byť rozšírená o
nové činnosti (musia byť v súlade so zákonom o Environmentálnom fonde) na základe návrhu Rady Environmentálneho
fondu (ďalej len „rada fondu“). Radu fondu
zriaďuje minister ako svoj poradný orgán na
poskytovanie a použitie ﬁnančných prostriedkov fondu

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie musí žiadateľ doručiť fondu do
31. 10. príslušného kalendárneho roka.
Žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru sa predkladajú na fond v priebehu celého kalendárneho roka. Žiadosti o
poskytnutie kompenzácie sa predkladajú na
fond v termíne uvedenom vo výzve príslušnej pre daný kalendárny rok.
Fond vykoná formálnu kontrolu žiadostí a ostatných príslušných
dokladov. V spolupráci s ministerstvom následne zabezpečí odborné
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hodnotenie prijatých žiadostí. Podľa výsledkov odborného hodnotenia zostaví zoznam
žiadostí, ktoré spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie. Na základe odporúčania
rady fondu minister rozhoduje o poskytnutí
ﬁnančných prostriedkov fondu. Zoznam
rozhodnutí o poskytnutí podpory zverejňujú ministerstvo aj fond na svojom webovom
sídle.

Poskytovanie podpory
O podporu formou dotácie, úveru alebo kompenzácie na rok 2021 mohli žiadať nasledovní
žiadatelia:
•
•
•
•
•
•
•

Fyzická osoba, ktorá nepodniká - nevykonáva hospodársku činnosť
Rozpočtová organizácia
Obec
Samosprávny kraj
Príspevková organizácia
Občianske združenie
Záujmové združenie právnických osôb

•
•
•

Nadácia
Neinvestičný fond
Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním
Príspevková organizácia, ktorej orgán ochrany prírody vydal súhlas na zriadenie a
prevádzkovanie zoologickej záhrady
Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva
Mikroregionálne združenie obcí
Podnik, ktorý je oprávneným prijímateľom pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci pre
podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko
úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do
cien elektrickej energie
Obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia a záujmové združenie
právnických osôb, ktorého členmi sú len obce

•
•
•
•
•
•
•

•

Oprávnení žiadatela žiadajú o podporu formou dotácie, úveru a kompenzácie v dannej
činnosti uvedenej v špeciﬁkácii / výzve a inom relevatnom dokumente.
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Poskytovanie podpory
Prehľad podporovaných oblastí a činností formou dotácie

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona o Environmentálnom fonde:

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia

A1:
A2:
A3:
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Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania
nízkoemisných zdrojov
Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom
využívania obnoviteľných zdrojov
Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality
ovzdušia

Poskytovanie podpory
B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

BK1AP:
BK2AP:
BK3AP:
BK4AP:

12

Rozšírenie alebo intenziﬁkácia existujúcich čistiarní odpadových
vôd
Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Ochrana vodných zdrojov
Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

BK5AP:
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
BK1a–BK1c: Rozšírenie alebo intenziﬁkácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
BK2a–BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
BK3a–BK3c: Ochrana vodných zdrojov
BK4a–BK4c: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
BK5a–BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
BV1AP:
Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
BV2AP:
Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských
zdrojov
BV3AP:
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
BV4AP:
Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým
spojených zariadení
BV1a–BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
BV2a–BV2c: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
BV3a–BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
BV4a–BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým
spojených zariadení
BD1:
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku
BP1:
Opatrenia na vodnom toku
BP2:
Opatrenia mimo vodného toku
BR1:
Rybárstvo

Poskytovanie podpory
C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov využívanie vôd

C1:
C2:
C3:

Triedený zber komunálneho odpadu
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie
zberných dvorov a centier opätovného používania

Podľa § 4 ods. 1 písm. ah) zákona o Environmentálnom fonde ( dotácie z príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov ):
C4:
C5:
C6:

13

Triedený zber komunálneho odpadu
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie
zberných dvorov a centier opätovného používania

Poskytovanie podpory
D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

D1:
D2:
D3:
D5:
D6:

Zakladanie prvkov územného systému ekologickej stability ( ďalej len
„ÚSES“ ) a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie ÚSES
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Realizácia schválených programov starostlivosti
Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu
chránených druhov a biotopov
Realizácie opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie
zoologických záhrad

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

E1:

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a
zlepšenie stavu životného prostredia

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

Poskytovanie podpory
POD. Oblasť: Program obnovy dediny

POD1:
POD2:
POD3:

Kvalita životného prostredia na vidieku
Zelená infaštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov
zmeny klímy
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

Program obnovy dediny (ďalej len „POD“) je nástrojom environmentálnej politiky s cieľom
vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít
za
účelom harmonického rozvoja zdravého životného prostredia, zachovávania prírodných a
kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoja environmentálne vhodných hospodárskych
aktivít s dôrazom na identitu a špeciﬁká tohto prostredia.
Výkonným, odborným a organizačným garantom, ktorý zabezpečuje vecnú a ﬁnančnú
administráciu poskytovania dotácií v rámci POD je Slovenská agentúra životného
prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.

POP. Oblasť: Program ochrany prírody

POP1:
POP2:

Kvalita životného prostredia na vidieku
Zelená infaštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov
zmeny klímy
POP3: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Program ochrany prírody je (ďalej len „POP“) je nástrojom environmentálnej politiky s
cieľom zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu
prírody, krajiny a pozitívny vzťah obyvateľstva k nej.
Za výkonného, odborného a organizačného garanta zabezpečujúceho vecnú a ﬁnančnú
administráciu poskytovania dotácií v rámci POP bola ustanovená Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici.
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Poskytovanie podpory
V súlade s § 4e ods. 2 zákona o Environmentálom fonde:
VÝZVA č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné
programové aktivity

Podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde:

Havárie

HO:
HV:

Podpora odstraňovania následkov havárie
Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd
alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo
poškodzujúcich životné prostredie

Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o Environmentálnom fonde:

Úhrada nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za
služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutia ministra
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Poskytovanie podpory
Podľa § 4 ods. 1 písm. l) zákona o Environmentálom fonde:

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania

L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania (nehospodárska činnosť) - podpora realizácie aktivít v najmenej
rozvinutých okresoch Slovenskej republikyodpora odstraňovania následkov
havárie
L7:
PZvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania (nehospodárska činnosť ) - podporu realizácie aktivít mimo
najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky

Podľa § 4 ods. 1 písm. aa) zákona o Environmentálnom fonde:

Oblasť K: Kompenzácie

V rámci oblasti K: Kompenzácie fond poskytuje ﬁnančné prostriedky podnikom
v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie v zmysle zákona č.
414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Výška použiteľného výnosu z dražieb kvót
je v zmysle § 18, ods. 7 uvedeného zákona určená na základe dohody ministerstva
a Ministerstva ﬁnancií SR.

VÝZVA K-1/2021 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie
prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s
premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie
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Poskytovanie podpory
V súlade s § 4e ods. 2 zákona o Environmentálom fonde:
VÝZVA č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné
programové aktivity

Podľa § 4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona o Environmentálnom fonde:

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je:

•
•
•
•

stav počas povodne alebo po povodni,
stav počas zosuvu alebo po zosuve,
stav po požiari,
hroziaci kalamitný výskyt hmyzu.

Podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona o Environmentálnom fonde:

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je
mimoriadne závažná environmentálna situácia,
na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené v špeciﬁkácii činností podpory
zverejnenej podľa § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde.

18

Poskytovanie podpory
Prehľad podporovaných oblastí a činností formou úveru

Okrem podpory vo forme dotácií poskytuje fond aj podporu formou úveru. Podmienky
poskytovania úverov sú uvedené v zákone o Environmentálnom fonde a podrobnosti deﬁnuje
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
Environmentálnom fonde.
O poskytnutie pomoci formou úveru je možné požiadať v rámci nasledovných oblastí:

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona o Environmentálnom fonde:

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia

A1:
A2:
A3:
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Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Poskytovanie podpory
B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

BK1:
BK2:
BK3:
BV1:
BV2:
BV3:
BV4:

Rozšírenie alebo intenziﬁkácia existujúcich čistiarní odpadových
vôd
Čistenie odpadových vôd
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Budovanie vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské
kapacity
Budovanie vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho vodovodu
Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým
spojených zariadení

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov využívanie vôd

C2:
C3:
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Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie
zberných dvorov a centier opätovného používania

Poskytovanie podpory
Podľa § 4 ods. 1 písm. l) zákona o Environmentálom fonde:

Oblasť L: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania

L1:

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania

V roku 2021 nebola poskytovaná podpora formou úveru. Fond však plánuje v nasledujúcich
rokoch zvýšiť objem poskytovania podpory formou úveru, najmä pre obce, a taktiež doplniť
formu poskytovania pomoci kombináciou dotácie a úveru.
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Poskytovanie podpory
Prehľad poskytnutej podpory v roku 2021

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

V rámci oblasti Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme sa prostredníctvom
podpory formou dotácie a spoluﬁnancovania zo strany príjemcov dotácie zakúpilo
11 ks čistiacej techniky určenej na umývanie a čistenie verejných plôch obcí
a miest a v 16 objektoch sa rekonštruovalo vykurovanie, podporila sa výroba
tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných a obnoviteľných
zdrojov. Ďalej boli podporené projekty určené na zlepšenie kvality ovzdušia sadovými úpravy a revitalizáciu líniových prvkov zelene.

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

V rámci oblasti Ochrana a využívanie vôd – podporované činnosti pre najmenej
rozvinuté okresy Slovenskej republiky, sa prostredníctvom podpory formou dotácie
a spoluﬁnancovania zo strany príjemcov dotácie vybudovalo a súčasne je v
príprave realizácie výstavby približne 16,47 km kanalizačnej siete a 35,95 km
vodovodnej siete. V 36 žiadostiach prípadoch bola podpora poskytnutá podpora
na budovanie, rozšírenie, intenziﬁkáciu alebo rekonštrukciu čistiarní odpadových
vôd. Ďalej boli bolo podporených 39 projektov na rozšírenie verejného
vodovodu, jeho dobudovania alebo predĺženia, či budovania vodovodných
prípojok. Podporené boli aj projekty v rámci protipovodňových a protieróznych
opatreniach, ako aj v odvádzaní dažďových vôd.
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Poskytovanie podpory

Rozvoj odpadového hospodárstva

V rámci oblasti Rozvoj odpadového hospodárstva sa prostredníctvom podpory
formou dotácie a spoluﬁnancovania zo strany príjemcov dotácie podporilo v činnosti C1 - 19 projektov a v C4 – 14 projektov na zakúpenie traktorov, čelných nakladačov, vlečiek, kontajnerov určených na podporu triedeného zberu
komunálneho odpadu na komunálnej úrovni. V rámci činnosti C2 – 58 projektov
a v C5 – 19 projektov bola podpora poskytnutá na výstavbu malej kompostárne,
zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drvičov drevnej hmoty, rotačných triedičov,
zberných nádob na kuchynský odpad a tiež fermetorov a drvičov na spracovanie
kuchynského odpadu. V rámci činnosti C3 – 3 projekty a C6 – 1 projekt na výstavbu zberných dvorov, zberných nádob a priestoru na opätovné využitie Celkovo
bolo zo strany fondu podporených 114 projektov.

Ochrana prírody a biodiverzita krajiny

V rámci oblasti Ochrana prírody a biodiverzita krajiny sa prostredníctvom
podpory formou dotácie a spoluﬁnancovania zo strany príjemcov dotácie podporili
projekty na revitalizáciu oddychovej zóny v obci Nižný Kručov. V rámci realizácie
opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov
a biotopov v mestách a obciach a ich blízkosti sa podporili projekty - Bohúňovo
revitalizácia mŕtveho ramena Slaná; Obstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk
a nákup zberných nádob, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu
medveďa hnedého k odpadu a Obmena a doplnenie medvedích kontajnerov v
katastri Obce Belá-Dulice.
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Poskytovanie podpory

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

V rámci oblasti Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia sa prostredníctvom podpory formou dotácie a spoluﬁnancovania zo strany príjemcov dotácie
podporili 2 projekty zamerané na opravu náučných chodníkov a propagácia územia NP Muránska planina a na inováciu expozície Baníctva na Slovensku a enviroučebne.

Odstraňovanie následkov mimoriadneho zhoršenie kvality vôd

V rámci uvedenej oblasti bolo prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia v 8 prípadoch ﬁnancované odstránenie následkov mimoriadneho
zhoršenia kvality vôd a ohrozenie kvality vôd poškodzujúcich životné prostredie.
V rámci Programu obnovy dediny bolo prostredníctvom Slovenskej agentúry
životného prostredia formou dotácie podporených 189 projektov v sume
899 950,37€.
V rámci Programu ochrany prírody bolo prostredníctvom Štátnej ochrany
prírody formou dotácie podporených 34 projektov v sume 147 085,69€.
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Poskytovanie podpory

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovaniamentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

VV roku 2021 bola podpora formou dotácie poskytnutá v počte 92 ks, z toho
v 26 prípadoch boli podporené projekty zateplenia základných a materských
škôl. Ďalej sa poskytla podpora na zvýšenie energetickej účinnosti obecných
úradov, domovov sociálnych služieb, kultúrnych domov, požiarnej zbrojnice,
denného stacionára a športovo spoločenského centra mladých.

Ďalšie podporené oblasti:
•

•
•

•
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úhrada nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na základe rozhodnutie ministra podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o Environmentálnom fonde,
kompenzácie ﬁnancované z výnosov získaných z dražieb kvót podľa § 4 ods. 1
písm. aa) zákona o Environmentálnom fonde,
ﬁnancovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 4 zákona o Environmentálnom fonde,
podporné programové aktivity, ktorých cieľom je v súlade s § 4 ods. 1 písm. a)
zákona o Environmentálnom fonde podpora činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky v oblasti ochrany a využívania
vôd a v inom chránenom území, na ktorom sa zabezpečenie ochrany vôd a ich
trvalo udržateľného využívania určujú environmentálne ciele.

Rozpočtové hospodárenie
Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov
Rozpočet fondu bol schválený uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 649/2020 zo
dňa 14. októbra 2020 ako súčasť rozpočtu
verejnej správy v zmysle zákona č. 425/2020
Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021. V
priebehu roka nebola zrealizovaná žiadna
úprava rozpočtu vládou Slovenskej republi-

cieľov štátnej environmentálnej politiky
predstavovala bežné transfery vo výške
37 456 744€ a kapitálové transfery vo výše
40 737 953€. Návratná ﬁnančná výpomoc
formou úveru nebola v hodnotenom období poskytnutá. Obciam bola poskytnutá
podpora vo forme kapitálových transferov

ky. V decembri 2021 boli vykonané vnútorvo výške 38 799 941€ prevažne na budované úpravy rozpočtu, ktoré sa
Rozpočet fondu na rok 2021
týkali presunu prostriedkov medzi
jednotlivými položkami rozpočtu,
ktoré však nemali vplyv na celkovú výšku výdavkov ani na celkový prebytok fondu.
Výška celkových príjmov v
schválenom rozpočte na rok 2021
bola plánovaná na úrovni
1 052 207 066€, internou úpravou
boli navýšené príjmy o vrátené nevyčerpané dotácie vyplatené
v predchádzajúcich rokoch na sumu
nie kanalizácií a vodovodov a realizáciu opa1 055 826 834€. Skutočne dosiahnuté boli
trení na zvyšovanie energetickej účinnosti
príjmy vo výške 1 256 187 720€.
verejných budov.
Výdavky na rok 2021 boli schválené vo
Celkový prebytok hospodárenia fondu
výške 95 429 752€, internou úpravou boli
za rok 2021, po vylúčení ﬁnančných operávýdavky navýšené na 99 049 520€. Rozpočcií vo výške 917 535 031€, ktoré predstavutové limity na strane výdavkov fondu sú najú predovšetkým zostatok nevyčerpaných
stavené Ministerstvom ﬁnancií Slovenskej
prostriedkov z predchádzajúcich rokov, bol
republiky v zmysle východísk návrhu rozvo výške 255 140 732€.
počtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok a reﬂektujú na rozpočtové
možnosti štátu. Čerpanie výdavkov v
roku 2021 bolo vo výške 83 511 956€.
Celková výška poskytnutej podpory
v roku 2021 formou dotácií a príspevkov za účelom zabezpečiť napĺňanie
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Rozpočtové hospodárenie
Príjmy fondu
Výška príjmov v schválenom rozpočte na rok 2021 po odrátaní príjmových ﬁnančných
operácií vo výške 819 286 130€ bola plánovaná na úrovni 232 920 936€, internou úpravou
boli navýšené príjmy o vrátené nevyčerpané dotácie vyplatené v predchádzajúcich rokoch na
sumu 236 540 704€. Skutočne dosiahnuté boli príjmy vo výške 338 652 689€.
Zdroje fondu deﬁnuje § 3 zákona o Environmentálnom fonde.
Najvýznamnejšími z nich sú:
• výnosy získané z dražieb kvót a peňažné prostriedky získané z predaja kvót
skleníkových plynov alebo znečisťujúcich látok,
• poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a poplatky za odber
podzemnej vody,
• poplatky za znečisťovanie ovzdušia z veľkých zdrojov znečisťovania a stredných zdrojov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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znečisťovania,
príjmy z poplatkov za uloženie odpadov,
úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach
a v podzemných priestoroch,
úhrada za vydobyté nerasty,
úhrada za prieskumné územie,
pokuty uložené orgánmi štátnej starostlivosti o životné prostredie,
odvody, penále a pokuty za porušenie ﬁnančnej disciplíny,
sankcie za porušenie zmluvných podmienok
splátky návratnej podpory (úver) a splátky úrokov z úverov poskytnutých z fondu,
iné zdroje.

Rozpočtové hospodárenie
Prehľad príjmov fondu
2019

2020

2021

20 833 954

25 627 270

31 625 248

Úhrady za uskladňovanie
plynov a kvapalín

1 718 837

626 195

323 816

Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku

2 366 748

1 958 395

2 116 264

108 062

93 943

95 121

1 831 896

1 574 376

2 917 210

895 189

369 223

320 544

268 366 668

263 046 736

297 338 802

152 325

158 793

158 081

21 380

457 930

3 757 603

0

0

0

296 295 059

293 912 861

338 652 689

Za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
Pokuty, penále a iné sankcie
Poplatky a platby z nepriemyselného
predaja tovarov a služieb
Ďalšie administratívne poplatky
a iné poplatky a platby
Úroky z poskytnutých úverov
a z účtov ﬁnančného hospodárenia
Iné nedaňové príjmy
Granty a transfery
SPOLU [€]
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Rozpočtové hospodárenie
Najväčší podiel na celkových príjmoch v roku 2021 predstavovala položka Ďalšie
administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške 297 338 802 €, t. j. plnenie ročného
rozpočtu o 51 % viac oproti plánovanému rozpočtu.
Jednotlivé druhy príjmov predstavovali:
Poplatky za obchodovanie s emisnými kvótami – plnenie vo výške 275 888 555€.
Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov v Slovenskej republike,
medzi osobami registrovanými v Slovenskej
republike a v Európskej únii a inými subjektami upravuje zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení ne-

je v zmysle § 18 vyššie uvedeného zákona a
v rámci limitov výdavkov schválených v rozpočte fondu na príslušný rozpočtový rok.
Limity výdavkov použiteľných pre jednotlivé oblasti podpory, ktoré sú ﬁnancované z
príjmov z obchodovania s emisnými kvótami, sú stanovené Ministerstvom ﬁnancií SR

skorších predpisov. Ústredným orgánom
štátnej správy vo veciach obchodovania s
kvótami je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré zároveň spravuje ročne
pridelené emisné kvóty a je oprávnené s
nimi obchodovať. Funkciu aukcionára vykonáva Exportno-importná banka. Výnos
získaný z dražieb kvót je príjmom fondu,
ktorý tieto ﬁnančné prostriedky ďalej použi-

v návrhu rozpočtu fondu na najbližšie tri
rozpočtové roky. Vychádzajú z analýzy Inštitútu ﬁnančnej politiky MF SR, ktorý celkovú výšku príjmu z obchodovania s
emisnými kvótami upravuje podľa jednotnej
metodiky ESA 2010. Ministerstvo môže v
odôvodnených prípadoch meniť výšku percentuálnej distribúcie použiteľného výnosu
z dražieb kvót.

29

Rozpočtové hospodárenie
Príjmy z obchodovania s emisnými kvótami v r. 2021
Schválený rozpočet

165 182 936

Skutočný príjem

275 888 555

Finančné prostriedky z predaja emisných kvót smerovali do oblastí:
•
•
•

Kompenzácie priemyselným podnikom
Zatepľovanie verejných budov
Verejné vodovody, kanalizácie a ČOV

11 000 000
17 049 117
15 495 835

SPOLU

43 544 952

Zvyšná časť prostriedkov vo výške 232 343 603€ zostáva na samostatnom bankovom účte
vedenom v Štátnej pokladnici ako súčasť rozpočtu verejnej správy.

Príjmy za obchodovanie s emisnými kvótami 2019 - 2021
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Rozpočtové hospodárenie
Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd –
plnenie vo výške 3 127 874€ (45%)
Poplatky za odber podzemnej vody – plnenie vo výške 10 520 702€ (93%).

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik ( ďalej len „SVP, š. p.“ ) počas celého roku 2021 zaslal fondu 469 ks
rozhodnutí o určení výšky poplatkov pre rok
2021 za odbery podzemných vôd v celkovej
výške 10 164 185€ a 537 ks výkazov o výške
nedoplatkov alebo výške preplatkov za rok

doručené v počte 100 ks, v celkovej výške
2 695 155€.
Výkazy o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov za vypúšťanie odpadových
vôd do povrchových vôd vydané SVP, š. p.
za rok 2020 boli v počte 137 ks, z toho 71 ks
rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške

2020 podľa skutočných odberov podzemných vôd, z toho 255 ks rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške nedoplatku v
celkovej výške 376 604€ vrátane penále a
282 ks rozhodnutí predstavovalo výkaz o
výške preplatku v celkovej výške 431 295 €.
Rozhodnutia o výške poplatkov na rok
2021 za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vydané SVP, š. p. boli fondu

nedoplatku v celkovej výške 422 606€ vrátane penále a 66 ks rozhodnutí predstavovalo
výkaz o výške preplatku v celkovej výške
1 144 793€ vrátane penále.
Výkazy o výške nedoplatkov na základe
skutočných odberov podzemnej vody
na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy za
rok 2021 boli v počte 7 ks v celkovej výške
4 622€.
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Poplatky za znečisťovanie ovzdušia – plnenie vo výške 7 801 670€ (56%).

Uvedenú oblasť upravuje zákon č.
401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia
právnické osoby a fyzické osoby oprávnené
na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké
zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné

Zamestnanci fondu na účely správy a
prípadného vymáhania pohľadávok jednotlivo zaevidovali do informačného systému
fondu počas roku 2021 rozhodnutia o určení poplatkov
za znečisťovanie
ovzdušia v počte 3 508 ks.

zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje
znečisťovania ovzdušia.

Príjmy z poplatkov za vodu a za znečisťovanie ovzdušia
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Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov vo výške 31 625 248 €.
Fond spravuje ﬁnančné prostriedky získané z poplatkov za uloženie odpadov
na skládku odpadov a odkalisko v zmysle
zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zá-

Počas roku 2021 prijal fond od prevádzkovateľov odkalísk celkovú sumu 59 417 € z
odvedených poplatkov za uloženie priemyselných odpadov. Od prevádzkovateľov skládok odpadov fond prijal z poplatkov za
uloženie komunálnych odpadov, drobných
stavebných odpadov a priemyselných odpa-

konov v znení neskorších predpisov.

dov 31 565 831€.

Príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín 323 816 €.
Príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov
alebo kvapalín v prírodných horninových
štruktúrach a v podzemných priestoroch v
zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o
ochrane a využití nerastného bohatstva
(banský zákon) v z. n. p. dosiahli v roku
2021 hodnotu 323 816€. Organizácie, ktoré
vykonávajú uskladňovanie plynov a kvapalín

nevedia prognózovať tieto príjmy na dlhšie
obdobie. Z tohto dôvodu uzatvárajú so
záujemcami len krátkodobé kontrakty.
Uskladňovanie je ovplyvnené následným
odberom a rovnako aj počasím.

Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty v zmysle § 32a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a
využití nerastného bohatstva (banský zákon) v z. n. p. vo výške 2 116 264 € boli naplnené na
86 % voči plánovanému rozpočtu.

Úhrada za prieskumné územie v zmysle § 26 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických
prácach ( geologický zákon ) v z. n. p. boli vo výške 320 544 €, čo je oproti roku 2020 nižší
príjem o 48 679 € a naplnenie rozpočtu na úroveň 29 %.
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Pokuty, penále a iné sankcie v celkovej výške 2 917 210 € predstavujú plnenie rozpočtu
o 2 011 210€ viac, ako bolo rozpočtované (906 000€).

Pokuty za porušenie ﬁnančnej disciplíny,
ktoré ukladá fond podľa zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov boli v
roku 2021 vo výške 240€. Pokuty za
porušenie predpisov boli vo výške 2 916

prostredia a okresnými úradmi – odbormi
starostlivosti o životné prostredie, je ťažko
predvídateľné v akej výške budú pokuty za
porušenie predpisov v priebehu roka
uložené.
V roku 2021 uložili orgány štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie 1 896 ks

970 €. Nakoľko ide o jednorazové ﬁnančné
sankcie
za
porušenie
legislatívnych
predpisov v oblasti životného prostredia
uložené Slovenskou inšpekciou životného

rozhodnutí o uložení pokuty. Prehľad
jednotlivých typov pokút je uvedený v
nasledujúcej tabuľke.
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Prehľad príjmov z pokút
Rok

2021

Porušenie zákona o vodách
Porušenie zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách

723 582
600

Porušenie zákona o ochrane ovzdušia

253 881

Porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny

179 593

Porušenie zákona o rybárstve

11 527

Porušenie zákona o odpadoch

552 582

Porušenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP
Porušenie zákona o používaní genetických technológií a GMO

Porušenie zákona o environmentálnom označovaní výrobkov

Porušenie geologického zákona

1 064 750
18 100
500
1 720

Porušenie zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov
a voľne žijúcich rastlín (CITES)

13 525

Blokové pokuty

18 885

Porušenie podmienok zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu

Penále – vody

45 712

Porušenie zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

13 209

Priemyselné havárie

14 500
4 544

Iné

SPOLU [€]
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Rozpočtové hospodárenie
Ostatné poplatky, napr. správne poplatky, dosiahli výšku 95 121€, čo predstavuje 24%
príjmu oproti rozpočtu danej položky.

Úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek boli vo výške 46 468€, plnenie 23% z plánovaného rozpočtu. Úroky z účtov ﬁnančného hospodárenia boli vo výške 111 613€, čo je nižší príjem, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, oproti plánovanému rozpočtu na rok
2021 v dôsledku stále pretrvávajúcich nízkych referenčných sadzieb Európskej centrálnej banky, kde sú nízke úrokové sadzby na medzibankovom trhu.

Iné nedaňové príjmy boli v celkovej výške 3 757 603€. Výrazný podiel na výške príjmu na
uvedenej položke bol z dôvodu vrátenia nevyčerpaných dotácií príjemcami pomoci vo výške
3 728 066€.
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Výdavky fondu
Výdavky fondu (bez výdavkových ﬁnančných operácií) boli rozpočtované vo výške
82 429 752€. Internou úpravou boli navýšené na 86 049 520€ z dôvodu navýšenia príjmov o
vrátené nevyčerpané dotácie. Skutočnosť k 31. 12. 2021 predstavovala čerpanie celkových
výdavkov vo výške 83 511 956€, t. j. čerpanie na 97% voči upravenému rozpočtu.

Výdavky fondu podľa ekonomickej klasiﬁkácie
Bežné výdavky boli čerpané vo výške
42 747 646€, z nich na bežné transfery bolo
použitých 37 482 881€.
V rámci bežných transferov boli vyplatené obciam, na území ktorých sa nachádza
skládka odpadov alebo odkalisko a obciam,
cez ktoré prechádza účelová komunikácia k

klimatického fondu vo výške 500 000€. Tento fond je súčasťou ﬁnančného mechanizmu Dohovoru Organizácie spojených
národov o zmene klímy a Parížskej dohody
a založený bol za účelom podpory úsilia rozvojových krajín reagovať na výzvy zmeny klímy.

skládke odpadov alebo odkalisku, v zmysle
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 329/2018 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príspevky vo výške 13
931 905 €. Zároveň v zmysle § 7 ods. 1
písm. b) vyššie uvedeného zákona bolo obciam vyplatených 3 642 000 € a na základe §
7 ods. 1 písm. c) 1 220 100 €.
Kapitálové transfery boli čerpané vo výške 40 737 953€, čo predstavuje čerpanie
rozpočtu na 94 %. Prevažnú časť kapitálových transferov predstavujú transfery obciam na ﬁnancovanie budovania verejných
vodovodov, kanalizácií, čističiek odpadových vôd a zatepľovanie verejných
budov.
V rámci oblasti ochrany ovzdušia
bol v roku 2021 uhradený príspevok
Slovenskej republiky do Zeleného

Celkové výdavky na správu fondu boli
rozpočtované vo výške 2 563 918€, z toho
bežné výdavky 2 549 918€ a kapitálové výdavky 14 000€. V decembri 2021 bola zrealizovaná vnútorná úprava rozpočtu,
presuny prostriedkov medzi jednotlivými
položkami výdavkov. Výdavky na správu boli
upravené na 3 972 548€. Skutočné čerpanie
celkových bolo za obdobie január až december 2021 vo výške 3 910 683€, t. j. čerpanie
rozpočtu na 99 %.
V zmysle § 4 ods. 5 zákona o Environmentálnom fonde prostriedky na správu
fondu okrem nákladov na vedenie účtov a
bankové služby nesmú prekročiť 2 % z ročného príjmu fondu. Skutočné čerpanie výdavkov na správu fondu predstavuje 0,37 %
z celkových schválených príjmov na rok
2021. Z prírastku príjmov dosiahnutého za
rok 2021 vo výške 338 652 689€ (bez príjmových ﬁnančných operácií) predstavujú
výdavky na správu fondu 1,16 %.
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Bežné výdavky na správu fondu boli čerpané v nižšie uvedenej štruktúre:

Výdavky na správu fondu
Rok

2019

2020

2021

1 437 479

1 545 900

723 582

Poistné a príspevok do poisťovní

531 257

605 450

756 102

Tovary a služby

922 575

807 644

827 909

Bežné transfery

20 175

657 004

278 811

Obstarávanie kapitálových aktív

10 304

0

26 358

2 921 790

3 715 998

3 910 683

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

SPOLU [€]

Významnú položku vo výdavkoch fondu
tvorila položka

odpadových vôd do povrchových vôd vydaných na základe rozhodnutí SVP, š. p.,

vrátenie príjmov z minulých rokov vo
výške 1 659 251€, ktorá zahŕňa vrátenie
preplatkov zo zaplatených poplatkov
za
odbery podzemných vôd a za vypúšťanie

ktoré povinné subjekty platia v priebehu
bežného roka zálohovo a v termíne do
31. marca nasledujúceho roka predkladá
SVP, š. p. fondu ich vyúčtovanie.
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Výdavky fondu podľa funkčnej a programovej klasiﬁkácie

Výdavky fondu podľa funkčnej klasiﬁkácie
Rok

2019

2020

2021

3 679 906

539 722

468 465

110 962 530

92 163 782

75 879 184

Oddiel

04.

Ekonomická oblasť

Oddiel

05.

Ochrana životného prostredia

05.1

Nakladanie s odpadmi

15 971 777

21 458 020

25 617 615

05.2

Nakladanie s odpadovými vodami

48 743 254

43 001 866

9 112 804

05.3

Znižovanie znečisťovania

36 210 576

20 840 930

31 576 016

05.4

Ochrana prírody a krajiny

3 886 888

491 985

1 236 181

05.5

Výskum a vývoj

0

0

572 311

05.6

Iné akcie

6 150 035

6 370 981

7 764 257

06.

Bývanie a občianska vybavenosť

7 134 057

9 005 578

7 164 307

121 776 493

101 709 082

83 511 956

Oddiel

SPOLU [€]

Výdavky fondu podľa programovej klasiﬁkácie
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Finančné operácie

Príjmové ﬁnančné operácie
V oblasti príjmov z transakcií s ﬁnančnými aktívami a ﬁnančnými pasívami dosiahol fond
v roku 2021 nasledovné druhy príjmov:
•

•

Príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných ﬁnančných
výpomocí od obcí, od neziskových právnických osôb a od neﬁnančných a ostatných
úverovaných subjektov spolu vo výške 1 015 899€, t. j. naplnenie rozpočtu na 33 %.
Z ostatných ﬁnančných operácií – zostatok ﬁnančných prostriedkov z
predchádzajúcich rokov vo výške 916 519 133€.

Výdavkové ﬁnančné operácie
V priebehu roka 2021 nebola poskytnutá žiadna návratná ﬁnančná výpomoc - úver.

Prehľad poskytnutých úverov
Rok

2019

2020

2021

0

173 333

0

02 – Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme

878 514

202 603

0

SPOLU [€]

878 514

375 937

0

01 – Ochrana a využívanie vôd
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Stav ﬁnančných prostriedkov na účtoch fondu
Prostriedky fondu sú v zmysle zákona o Environmentálnom fonde vedené na osobitných
účtoch v Štátnej pokladnici.

Stav ﬁnančných prostriedkov na bankových účtoch fondu
01.01.2021

31.12.2021

Bežný účet neúročený

1 077 466

946 236

Bežný účet úročený

1 176 201

3 028 983

0

0

1 557

9 056

825 796 297

1 074 039 440

277 092

305 392

5 126

95 928

74 045 152

68 808 204

11 497

15 498

0

0

13 890 497

24 610 670

8 736

8 858

231 070

149 918

916 520 690

1 172 018 183

VÚB
Účet Sociálneho fondu
Bežný účet – Výnosy z predaja emisných kvót
Vrátené neoprávnene použité prostriedky
Bežný účet – Vyradenie starého vozidla z evidencie
Bežný účet – Príjem voda podzemná a znečistená
Bežný účet – Recyklačný fond
Bankový účet – Terminovaný vklad
Bankový účet – skládky odpadov
Bankový účet – odkaliská
Bankový účet – dotácie skládky, odkaliská
SPOLU [€]
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Kontrolná činnosť
Odbor kontroly vykonával kontrolnú činnosť v súlade s § 11 zákona č. 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v nadväznosti na schválený Plán kontrol na rok 2021. Kontrolná činnosť bola zameraná na dodržiavanie všetkých podmienok a postupov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu nevynímajúc oblasť verejného
obstarávania realizovaného zo strany jednotlivých príjemcov podpory z Environmentálneho
fondu.
Celkovo bolo uskutočnených 30 ﬁnančných kontrol na mieste v
súvislosti s poskytnutou podporou z Environmentálneho fondu. V súvislosti s výkonom ﬁnančnej kontroly na mieste bola vybraná vzorka podporených projektov z oblasti

•
•

A: Oblasť ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
B: Oblasť ochrany a využívania vôd

•

C: Oblasť rozvoja odpadového hospodárstva.

Kontrolované boli projekty, na ktoré bola poskytnutá podpora formou dotácie v rokoch
2020. Kontrolná činnosť v roku 2021 bola v značnej miere ovplyvnená prijatými opatreniami
na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a najmä riešením problematiky spojenej s Výzvou
č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o dotáciu na podporné programové aktivity.
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Ľudské zdroje
Organizačné zmeny v roku 2021
V roku 2021 prebehli a boli nastavené viaceré organizačné zmeny. Hlavným dôvodom bolo
zefektívnenie, modernizácia a väčšia transparentnosť Environmentálneho fondu.
Boli vytvorené nové odbory ako Odbor koordinácie a metodiky, Odbor environmentálnej
podpory, tímy podpory pre špeciﬁcké oblasti. Vytvorili sa tímy špecialistov pre jednotlivé oblasti ako aj pracovné skupiny zložené z odborníkov z rôznych inštitúcií (príslušné sekcie MŽP
SR ako aj ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR a súkromného sektora).
Odbor koordinácie a metodiky zabezpečuje všetky metodické činnosti súvisiace s
internou organizáciou činností EF, ako aj
činnosti súvisiace s poskytovaním podpory
žiadateľom v rámci uskutočňovania štátnej
podpory starostlivosti o životné prostredie.
Hlavným poslaním odboru je najmä: úp-

Významnou zmenou z hľadiska pracovných procesov na fonde bolo aj vytvorenie
Odboru Environmentálnej podpory. Upravené bolo fungovanie odboru zlúčením činností projektového manažéra (PM) a
implementačného a ﬁnančného manažéra
(IFM) - (administrácia žiadostí aj implemen-

rava spôsobov podávania žiadostí a spresnenie podmienok pri podávaní žiadostí,
úprava a spresnenie podmienok pre poskytnutie dotácie pre jednotlivé činnosti, eliminácia množstva činností v oblasti B a tým
zjednodušenie orientácie a výberu činností,
vyhlasovanie špeciﬁkácií a výziev na konkrétnu oblasť v priebehu celého roka. Týmto spôsobom získajú žiadatelia viac času na
prípravu žiadostí, ak chcú podať žiadosti na
viaceré oblasti podpory.

tácia podporených projektov), vytvorenie
oddelení nie na základe procesných úkonov
a fáz dotácie, ale na základe oblastí podpory. Vytvorené boli 3 oddelenia a to: Oddelenie podpory I. (Rozvoj odpadového a
obehového hospodárstva, Environmentálna
výchova); Oddelenie podpory II. (Ochrana a
využívanie vôd, Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny) a Oddelenie podpory III.
(Ochrana ovzdušia, Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania). Zamerali sme sa i na
odbornú špecializáciu zamestnancov v určených oblastiach podpory EF. Prehodnocovali sa povinné prílohy k žiadosti o dotáciu
so snahou o zrušenie príloh, v rámci
ktorých si EF vie overiť potrebné údaje v
portáloch štátnej správy.
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Zamestnanci fondu vykonávajú prácu vo verejnom záujme v súlade so zákonom č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ich pracovnoprávne vzťahy sa riadia zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov,
ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zamestnanci fondu sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Organizačná štruktúra fondu nadväzuje
na organizačné zmeny vykonané v priebehu
roku 2021 z dôvodu efektívnejšieho plnenia
činností, ktoré je 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. Najpodstatnejšími zmenami bolo zrušenie Odboru programovania a posudzovania
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projektov a Odboru implementácie a
ﬁnančného riadenia, ich nahradenie novým
Odborom environmentálnej podpory a vytvorenie Odboru koordinácie a metodiky.
Na čele fondu boli
riaditeľ a námestník riaditeľa.

Ľudské zdroje
Evidenčný stav a kvaliﬁkačná štruktúra
Za rok 2021 predstavoval priemerný evidenčný počet zamestnancov fondu 72,10 zamestnancov. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2021 bol 75, z toho 55
žien a 20 mužov. Mimo evidenčného stavu bolo 6 zamestnankýň a to na rodičovskej dovolenke. V kmeňovom stave fondu bolo 81 zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
Týždenný fond
pracovného času
Kvaliﬁkačná štruktúra zamestnancov fondu v roku 2021
bol v roku 2021
stanovený
na
37,5 hodiny a vychádzal z Kolektívnej zmluvy na

Veková štruktúra zamestnancov fondu v roku 2021
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rok 2019 uzatvorenej medzi vedením fondu a
odborovou organizáciou. Zamestnanci
fondu
využívali
zavedenú ﬂexibilnú
pracovnú dobu, a
to pružný pracovný čas vo forme
štvortýždňového
pracovného obdobia.

Ľudské zdroje
Rozvoj ľudských zdrojov
Fond umožňoval svojim zamestnancom za účelom rozširovania a prehlbovania ich odborných znalostí zúčastňovať sa na školeniach, kurzoch a odborných seminároch organizovaných
odbornými vzdelávacími agentúrami. Na jeseň v roku 2021 bol medzi zamestnancami zrealizovaný prieskum ohľadne odborných školení, účelom ktorého malo byť zistenie, o aký typ odborných školení by mali zamestnanci záujem. Okrem odborných školení bol prieskum
zameraný aj na školenia ohľadne osobnostných zručností či výučby cudzích jazykov. Realizácia školení je naplánovaná začiatkom roka 2022.
V priebehu roku 2021 sa zamestnanci zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít a odborných školení, týkajúcich sa napr. výkonu
ﬁnančnej kontroly, verejného obstarávania
a pod. Okrem nich noví zamestnanci absolvovali vstupné školenie z bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a požiarnej

Intranet – interný komunikačný nástroj pre
dosiahnutie efektívnejšej a prehľadnejšej
komunikácie.

ochrany a určení zamestnanci školenie zamerané na zdokonaľovanie osobitnej spôsobilosti vodičov v rámci vedenia
služobných motorových vozidiel.
Na zabezpečenie vzdelávania formou
školení a seminárov vynaložil fond v roku
2021 čiastku 6 858€. Uvedená čiastka predstavovala priame náklady súvisiace s účasťou na spomínaných odborných školeniach
(účastnícky poplatok, prenájom priestorov a
techniky, pracovné materiály). Výdavky na
nákup odbornej literatúry a časopisov,
ktoré boli využívané na zvyšovanie kvaliﬁkácie a osobnostnej proﬁlácie, boli vo výške
775€.

dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí ﬁnančnej podpory u príjemcov podpory a zamestnancov Odboru činností
Recyklačného fondu za účelom kontrolovania plnenia podmienok vyplývajúcich
zo schválenýchprojektov a uzavretých
zmlúv o poskytnutí prostriedkov.
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V roku 2021 bolo zabezpečené pre
všetkých zamestnancov zavedenie a
efektívne využitie výpočtovej techniky, ako aj programového vybavenia, zamestnancom bol predstavený

Fond vysielal zamestnancov odboru kontroly na pracovné cesty tuzemského charakteru za účelom vykonávania kontrol

Zamestnávateľ v roku 2021 vytváral
priaznivé pracovné podmienky na zvyšovanie kultúry pracovného prostredia a práce.
Pre svojich zamestnancov bolo zabezpečené stravovanie formou stravných poukážok Chĕque Déjeuner.
Vo svojom prístupe k zamestnancom
fond uplatňuje predchádzanie akejkoľvek
diskriminácii. V roku 2021 poskytoval
pracovné príležitosti pre mladších i starších
zamestnancov, bol ústretový k individuálnym potrebám rodičov malých detí i

Ľudské zdroje
Rozvoj ľudských zdrojov
zdravotne postihnutých osôb a zároveň
ﬂexibilne reagoval na požiadavky a potreby
vznesené zo strany zamestnancov.
Pre zamestnancov bol zabezpečený pružný pracovný čas, v odôvodnených prípadoch možnosť dohody pracovného úväzku
na kratšiu dobu za účelom dosiahnutia rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov. Organizácia tiež nad
rámec zákona poskytovala ďalšie 2 dni
pracovného voľna s náhradou mzdy (tzv.
Sick day).
Počas prvých 10 dní dočasnej práceneschopnosti bola poskytovaná zamestnancom náhrada príjmu vo výške 80% denného
vymeriavacieho základu, možnosť home
oﬃce či skrátenie pracovného času pred
štátnymi sviatkami. Zamestnancom bol tiež
poskytnutý príspevok do 3. piliera DDS.
V roku 2021 fond zorganizoval pre svojich zamestnancov športový deň s rôznymi
športovými aktivitami.
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V priebehu roka
sa uskutočňovali
pravidelné pracovné porady na jednotlivých
útvaroch fondu za účelom ukladania a kontroly plnenia úloh, určovania spôsobu ich
zabezpečovania, riešenia odborných problémov, ako aj prenosu informácií.
Zamestnanci fondu mali možnosť zapojiť
sa do projektu CAF, ktorý sa na fonde začal
implementovať 1. novembra 2021 a bude
trvať 12 mesiacov. Cieľom modelu CAF je
začať v organizácii s interným zlepšovaním,
získať štruktúrovaný obraz o fungovaní organizácie prostredníctvom samohodnotenia
realizovaným vlastnými zamestnancami,
následne deﬁnovať námety pre zlepšovacie
činnosti a zvýšiť kvalitu procesov vo všetkých oblastiach pôsobnosti. Možnosť zlepšiť
nielen interné procesy fondu, ale aj komunikáciu navonok smerom k žiadateľom, tak
dostali všetci zamestnanci fondu.

Právne
Pohľadávky Environmentálneho fondu
V rámci mimosúdneho vymáhania pohľadávok bolo v roku 2021 za:
• oblasť poplatkov za znečisťovanie ovzdušia zaslaných 131 výziev pred podaním návrhu
na vykonanie exekúcie v celkovej výške 58 295€,
• oblasť pokút bolo zaslaných 349 výziev pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie
v celkovej výške 1 082 740€,
• oblasť odberov podzemných vôd bolo zaslaných 78 výziev pred podaním návrhu
na vykonanie exekúcie v celkovej výške 35 448€,
•

oblasť vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd bolo zaslaných 21 výziev
pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie v celkovej výške 34 286€.

Na základe písomnej žiadosti povinnej
osoby, ktorá nemohla svoj dlh riadne a včas
plniť a boli splnené podmienky uvedené v §
7 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach
štátu
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bola
uzatvorená
s povinnou osobou dohoda

bami 38 dohôd za oblasť pokút a 3 dohody
za oblasť vypúšťania odpadových vôd do
povrchových vôd.. Z uvedeného počtu bolo
k 31. 12. 2021 splatených 19 dohôd.

o splátkach ( ďalej len „dohoda“ ). Celkovo
fond v roku 2021 uzatvoril s povinnými oso-

hľadávku na exekučné vymáhanie.

V prípade, ak povinná osoba neplnila v
zmysle účinnej dohody, fond postúpil po-

V roku 2021 bolo podaných 163 návrhov na vykonanie exekúcie spolu v celkovej výške
673 057 €, z toho:
• za oblasť poplatkov za znečisťovanie ovzdušia bolo podaných 30 návrhov na vykonanie
exekúcie v celkovej výške 16 566€,
• za oblasť pokút bolo podaných 130 návrhov na vykonanie exekúcie v celkovej výške
641 957€,
• za oblasť odberov podzemných vôd boli podané 2 návrhy na vykonanie exekúcie v celkovej výške 2 883€,
• za oblasť vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd bol podaný 1 návrh na vykonanie exekúcie vo výške 11 651€.
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Právne
Súdne spory Environmentálneho fondu
V roku 2021 bol fond účastníkom konania v 19 súdnych sporoch. Fond v
týchto sporoch v 18 prípadoch vystupoval na strane žalobcu a v 1 prípade
vystupoval na strane žalovaného. Z uvedeného počtu bolo v roku 2021
právoplatne ukončených 5 sporov.

Novela zákona o Envirofonde
Environmentálny fond v roku 2021 v súčinnosti s Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky pracoval na príprave novely zákona č. 587/ 2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorej príde k
úprave a zefektívneniu procesu poskytovania podpory formou dotácií a úverov zo strany
Environmentálneho fondu v prospech žiadateľov o podporu. V rámci novely sa súčasne
odstránia niektoré aplikačné problémy tak, aby sa zákon zosúladil sa s inými všeobecne
záväznými predpismi, na koľko prijatia neprešiel zásadnou novelizáciou.
Medzi najdôležitejšie princípy, na ktorých sme pracovali, patria: sprehľadnenie,
zjednodušenie a rozloženie termínov podávania žiadostí o podporu v rámci celého roka;
zefektívnenie procesu vyhodnocovania podaných žiadostí o podporu; rozšírenie možností
poskytovania podpory o nové činnosti; zníženie byrokratickej záťaže na strane žiadateľov o
podporu.
Novela zákona bola schválená v Národnej rade Slovenskej republiky s účinnosťou od
15.3.2022.
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Právne
Orgán verejnej moci

Príprava procesu nastavenia
Bola zámerom pre zjednodušenie komunikácie so žiadateľmi o podporu a vydávanie rozhodnutí v správnom konaní (v rámci výkonu
kontroly Environmentálnym fondom a vydávanie rozhodnutí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám);
podaním prihlášky na Ministerstvo investícií,

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente),
Bola podaná žiadosť o pripojenie do
portálu oversi.gov.sk, odkiaľ si Environmentálny fond sám bude zabezpečovať

regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zabezpečením všetkých náležitostí súvisiacich so
zriadením elektronickej schránky pre orgán verejnej moci v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o

údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy, čím sa zníži byrokratické zaťaženie žiadateľov o podporu v
značnej miere.

EF podniká všetky právne a technické kroky (interne alebo v rámci obstarania dodávateľov),
aby ako správny orgán nadobudol postavenie orgánu verejnej moci v rámci zriadenia Eschránky. Cieľom je, aby mohli všetky subjekty (obce, právnické osoby, ..) komunikovať s EF
výlučne elektronicky. Nateraz môžu s EF komunikovať výlučne elektronicky iba orgány verejnej
moci (obce).
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Sprístupňovanie informácií

V roku 2021 bolo v centrálnej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zaregistrovaných celkovo 50 žiadostí o sprístupnenie
informácií.
Z uvedeného počtu boli žiadosti vybavené nasledovným spôsobom:
•
•
•
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38 e-mailom
8 poštou
4 žiadosti boli odložené

Protikorupčná politika
Protikorupčná politika fondu
Fond sa riadi Protikorupčnou politikou,
základným dokumentom, účelom ktorého
je posilnenie protikorupčnej prevencie,
minimalizovanie priestoru na korupciu a
vzniku korupčných rizík, poskytuje rámec na
stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie
protikorupčných cieľov.

program Environmentálneho fondu zo dňa
26. augusta 2019, ako aj s odkazom na
„Programové vyhlásenie vlády Slovenskej
republiky na obdobie rokov 2020 - 2024“.
Protikorupčná politika sa vzťahuje na
všetkých zamestnancov fondu a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene. Je zverejnená

Protikorupčná politika je vypracovaná v
súlade a v nadväznosti na Protikorupčnú
politiku Slovenskej republiky na roky 2019 –
2023, STN ISO 37001:2019 Systémy
manažérstva proti korupcii, Protikorupčný

na webovom sídle fondu: https://envirofond.sk/sk/prevencia-korupcie

Protikorupčný program fondu
Protikorupčný program Environmentálneho fondu je vypracovaný v súlade s uznesením
vlády
Slovenskej
republiky
č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým
bola schválená Protikorupčná politika SR na
roky 2019 – 2023 a v súlade s Rezortným
protikorupčným programom Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky.
Pri jeho vypracovaní sa takisto zohľadnili
požiadavky štandardov podľa normy ISO
370011, informácie vyplývajúce z prieskumu
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o korupčných rizikách v Environmentálnom
fonde, ako aj poznatky a návrhy zamestnancov fondu. Protikorupčný program je
zverejnený na webovom sídle fondu https://
envirofond.sk/prevencia-korupcie

Protikorupčná politika
Etický kódex zamestnanca
V rámci protikorupčnej prevencie sa
fond riadi aj Etickým kódexom zamestnanca. Etický kódex vymedzuje a podporuje potrebné
štandardy
správania
sa
zamestnancov fondu vo vzťahu k verejnosti, ku spolupracovníkom a konanie v duchu
nedotknuteľných hodnôt ľudskej dôstojnos-

držuje stanovené etické správanie sa na
pracovisku i mimo neho a spolupodieľa
sa na vytváraní etického prostredia.
Účelom kódexu je nadväznosť na práva a
povinnosti stanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi a internými aktmi
riadenia fondu a je záväzný pre všetkých za-

ti a slobody.
Cieľom etického kódexu je stanovenie
základných pravidiel správania sa, ktoré je
každý zamestnanec fondu povinný rešpektovať a dodržiavať. Zamestnanec fondu do-

mestnancov fondu.

Protikorupčná linka
V neposlednom rade fond poskytuje
verejnosti v rámci boja proti korupcii
možnosť oznámiť podozrenia zo spáchania
trestného
činu
prijímania
úplatku,
podplácania, nepriamej korupcie alebo
zneužitia právomoci verejného činiteľa
prostredníctvom protikorupčnej linky
v
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení
neskorších predpisov.

Protikorupčná linka slúži výlučne na
oznamovanie podozrení z korupčného
správania
zamestnancov
fondu.
Protikorupčná linka je zverejnená na
webovom sídle fondu
http://www.envirofond.sk/sk/
prevencia-korupcie.

Fond za rok 2021 eviduje nula oznámení podozrenia z korupčného správania.
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Externá komunikácia
Rok 2021 bol pre EF prelomový aj v oblasti informovanosti žiadateľov o podporu vo
forme dotácií a úverov.

Oproti minulosti, fond zaviedol pravidelnejšie zverejňovanie oznamov na webovej
stránke ohľadom jeho činností
Environmentalny fond zriadil absentujúcu telefonickú infolinku– nové call centrum
Fond taktiež zaviedol ďalšiu formu komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí –
konkrétne facebook,
Zároveň
poskytol
chýbajúci
priestor
pre
otázky
mailovou
dotacie@envirofond.sk, či návrhy na zlepšenie: napady@envirofond.sk

formou:

Fond v roku 2021 zrealizoval viacero online webinárov pre žiadateľov o podporu, či už so
zameraním na jednotlivé oblasti podpory, ku konkrétnym podmienkam pre podávanie
žiadostí alebo na najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí, na ktorých sa zúčastnilo 370 obcí

Účasť na webinároch 2021
Podávanie žiadostí o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu so zameraním
na najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí
Termíny
Počet účastníkov

29.9.2021

30.9.2021

18.10.2021

90

120

40

Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C) a vypĺňanie formulára žiadosti
o poskytnutie podpory z EF
Termíny
Počet účastníkov
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25.10.2021
120

Externá komunikácia
Environmentálny fond otvoril ako prvé v poradí regionálne centrum v Prešove, pre lepšiu
dostupnosť i informovanosť žiadateľov v regiónoch

V neposlednom rade zástupcovia fondu absolvovali viacero výjazdov do regiónov naprieč
Slovenskom, kde na hromadných fórach informovali o zmenách na EF v prospech žiadateľov
a zároveň tak mali možnosť získať spätnú väzbu a návrhy na zlepšenie od zástupcov obcí,
ktorých sa celkovo zúčastnilo takmer 500.
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Recyklačný fond
Plnenie niektorých práv a záväzkov
Podľa ustanovenia § 134 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o odpadoch" ) prešli ku
dňu 1. 12. 2017 z Recyklačného fondu v likvidácii na fond:
•

•
•
•
•
•

práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
uzatvorených do 31. 12. 2015 alebo zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného
fondu uzatvorených podľa § 129 ods. 11, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v
likvidácii,
práva a záväzky zo súdnych sporov, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii
práva a záväzky z pohľadávok prihlásených veriteľmi počas likvidácie Recyklačného
fondu v likvidácii,
práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených za účelom zabezpečenia správy registratúry,
ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
práva a záväzky pri správe registratúry Recyklačného fondu v likvidácii,
registratúrne záznamy Recyklačného fondu v likvidácii s trvalou dokumentárnou
hodnotou odovzdané Slovenskému národnému archívu,

Na Environmentálny fond prešlo k 1. 12. 2017 spolu 209 účinných zmlúv o poskytnutí
prostriedkov z Recyklačného fondu. Počas rokov 2018 až 2020 bolo uzatvorených 73
zmluvných vzťahov a v priebehu roka 2021 bolo ukončených 29 zmluvných vzťahov.
K termínu 31. 12. 2021 odbor činností Recyklačného fondu evidoval 108 zmlúv
prevedených zo zrušeného Recyklačného fondu (z dôvodu že v r. 2019 bol jeden zmluvný
vzťah rozdelený na dve samostatné zmluvy je počet zmlúv 108).

56

Recyklačný fond

Kontrolná činnosť za rok 2021 Odboru činností Recyklačného fondu bola vykonávaná na
základe schváleného plánu kontrolnej činnosti, zo dňa 20. 01. 2021 a doplnenia plánu zo dňa
28. 05. 2021, v ktorom
Rozdelenie účinných zmlúv k 31. 12. 2021
bolo naplánovaných
spolu 72 ﬁnančných
kontrol plnenia zmluvných podmienok a
záväzkov vyplývajúcich
z účinných zmlúv o poskytnutí prostriedkov
z Recyklačného fondu,
a to kontrol priebežných ako aj záverečných k ukončeniu
zmluvných vzťahov.

Skutočne bolo v roku 2021 vykonaných 61 kontrol, neuskutočnených bolo 11 kontrol z
plánu kontrolnej činnosti, ktoré boli následne zaradené do plánu kontrolnej činnosti na r.
2022. Dôvodom neuRozdelenie účinných zmlúv k 31. 12. 2021
skutočnenia časti kontrol
boli
protiepidemiologické
opatrenia.
Nedostatky boli zistené v dvoch prípadoch.
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