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Využime jedinečnú historickú príležitosť
zlepšiť životné prostredie Slovenska

Vážení čitatelia,

dostáva sa vám do rúk vydanie nášho rezortného 
časopisu, ktorého nosnou témou je ekonomická pod-
pora rozvoja starostlivosti o životné prostredie. Naším 
hlavným cieľom je poskytnúť vám dostatok informácií o 
možnostiach, ktoré prináša Operačný program Životné 
prostredie ako programový dokument Slovenskej repub-
liky pre čerpanie pomoci z Európskej únie pre sektor 
životného prostredia na roky 2007 - 2013. 

Máme za sebou skrátené programové obdobie rokov 
2004 - 2006. Určite si ešte spomínate na správy v mé-
diách, v ktorých odznievala kritika Slovenskej republiky, 
že nie je schopná vyčerpať finančné prostriedky posky-
tnuté EÚ v plnej výške, že nemáme dostatok odborní-
kov, kvalitné projekty... Do nového programového obdo-
bia sme vstúpili bohatší o skúsenosti a pripravení niesť 
zodpovednosť za samostatný operačný program. 

Programové obdobie 2007 - 2013 je pre Slovensko 
prvým úplným programovým obdobím. Operačný 
program Životné prostredie vychádza z výsledkov po-
drobnej analýzy súčasnej situácie v sektore životného 
prostredia. Na jej základe sú určené priority financova-
nia: integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, 
oblasť ochrany pred povodňami, ochrana ovzdušia 
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, 
odpadové hospodárstvo, ochrana a regenerácia prírod-
ného prostredia a krajiny. Všetko sú to oblasti, ktorým 
treba venovať mimoriadnu pozornosť, ale aj investovať 
nemalé finančné prostriedky. Najlepšie by o tom vedeli 
rozprávať primátori a starostovia našich miest a obcí. 
Tí presne vedia, kde sú environmentálne problémy ich 
regiónu. Žiaľ, na ich riešenie nikdy nemali dostatok fi-
nančných prostriedkov. 

V rámci Operačného programu Životné prostredie 
je na projekty k dispozícii väčšie množstvo finančných 

prostriedkov ako v minulom období - 1 800 000 000 
eur spolu z Kohézneho fondu a Európskeho fondu re-
gionálneho rozvoja (ERDF). K tejto sume je zo štátneho 
rozpočtu alokovaná suma 317 647 059 eur. Na prvý 
pohľad je to veľký objem finančných prostriedkov, kto-
rý však určite nebude stačiť pre uspokojenie všetkých 
potrieb. 

Okrem týchto prostriedkov ministerstvo zabezpečuje 
koordináciu, monitoring a v niektorých prípadoch aj pria-
mo implementáciu ďalších finančných nástrojov zahra-
ničnej pomoci, ako sú Program OSN - Global Environment 
Facility, PHARE/Transaction facility (Prechodný fond), 
finančný nástroj pre životné prostredie LIFE+, nadnárod-
ná spolupráca v rámci operačných programov Stredná 
Európa a Juhovýchodná Európa, finančný mechanizmus 
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórsky 
finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mecha-
nizmus...

Viaceré aktivity Operačného programu Životné pro-
stredie sa dopĺňajú aj s aktivitami programov iných 
rezortov, ktoré sú financované z ERDF, napríklad s 
Operačným programom Konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast, ktorý riadi Ministerstvo hospodárstva 
SR, Regionálnym operačným programom v gescii 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR alebo 
s aktivitami Programu rozvoja vidieka, ktorý je financo-
vaný zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EAFRD).

Vážení priatelia, primátori a starostovia, podnikate-
lia, aktivisti mimovládnych organizácií a všetci, ktorým 
životné prostredie nie je ľahostajné, využime spolu je-
dinečnú historickú príležitosť zlepšiť životné prostredie 
tejto nádhernej krajiny a zvýšiť konkurencieschopnosť 
každého jedného regiónu!

Ing. arch. Jaroslav Izák
minister životného prostredia Slovenskej republiky
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