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Navštívte Regionálne environmentálne
poradenské a informačné strediská 

Sieť kancelárií Regionálnych environmentálnych poradenských 
a informačných stredísk (REPIS) bola zriadená v priebehu mi-
nulého programového obdobia 2004 - 2006 Ministerstvom 
životného prostredia SR (MŽP SR) v spolupráci so Slovenskou agentú-
rou životného prostredia (SAŽP) v rámci projektu „Vybudovanie 
technickej a informačnej infraštruktúry pre implementáciu 
KAP MŽP SR na regionálnej úrovni“.

Postupne bolo vybudovaných a sprístupnených 10 
kancelárií REPIS v 7 krajoch SR, a to v mestách Banská 
Bystrica, Prešov, Košice, Banská Štiavnica, Prievidza, 
Žilina, Nitra, Poprad, Trnava a Rimavská Sobota, kto-
ré tvoria vzájomne prepojenú, odborne koordinovanú                                                                                        
poradenskú sieť. Založením týchto kancelárii sa vytvoril 
priestor pre efektívnu a systematickú podporu prípra-
vy a implementácie projektov pre čerpanie finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov (ŠF) s prioritným 
zameraním na riešenie problémov v oblasti životného pro-
stredia  v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Je potrebné využiť pozitívne a efektívne skúsenosti 
získané z predchádzajúceho obdobia a vďaka zázemiu 
a odbornosti pracovníkov kancelárií REPIS je možné 
zabezpečiť odovzdávanie a využívanie nadobudnutých 
skúseností, ale aj osvojenie si nových prvkov v systéme. 
Zameriavajú sa na neustále skvalitňovanie celého proce-
su poskytovania a sprístupňovania kvalifikovaných, pres-
ných a aktuálnych informácií o procese získania a čerpa-
nia dotácií v rámci Operačného programu Životné prostredie. 

Aj v tomto programovom období pracovníci kancelárií 
REPIS ponúkajú relevantné informácie potenciálnym žia-
dateľom pomoci a širokej verejnosti. Sú to predovšetkým 
zástupcovia miestnej a regionálnej samosprávy,  regionál-
nych združení, verejnej a štátnej správy na úseku životné-
ho prostredia, ale aj súkromní podnikatelia pôsobiaci na 
poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochra-
ny a racionálneho využívania vôd.

Projektoví konzultanti poskytujú poradenstvo formou 
mailových, telefonických, ako aj osobných konzultácií 
v kanceláriách alebo priamo v regióne u potenciálnych 
žiadateľov, zamerané na základnú orientáciu záujemcov 

o čerpanie prostriedkov 
zo ŠF EÚ a pomoc pri 
príprave projektov za-
meraných na riešenie 
problémov životného 
prostredia. Ďalej zabez-
pečujú organizáciu rôz-
nych akcií, ku ktorým 
patria konferencie, in-
formačné dni, semináre 
a workshopy.

Zabezpečujú tiež 
distribúciu a poskytujú  
základné informačné 
materiály, ktoré infor-
mujú najmä o nových 
prvkoch, podmienkach 
a pravidlách čerpania 
nenávratných finan-

čných príspevkov v prog-
ramovom období 2007 

- 2013. Tieto majú prispieť k zvýšenej informovanosti 
širokej verejnosti a motivovať potenciálnych žiadateľov k 
využívaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fon-
dov Európskej únie (napr.  príručky pre konečných prijíma-
teľov, programový manuál, informačné letáky,  brožúry o 
úspešných projektoch a i.). 

Prioritným poslaním projektových konzultantov je prvotné 
nasmerovanie a orientácia  potenciálneho žiadateľa o 
nenávratný finančný príspevok, poskytovanie základných 
informácií o cieľoch, prioritách, oprávnených aktivitách a 
žiadateľoch, ale aj špecifických informácií dotýkajúcich sa 
priamo konkrétnych projektových zámerov a v spolupráci 
s  miestnou a regionálnou samosprávou  a inými poten-
ciálnymi prijímateľmi pomoci (napr. mikroregiónmi), ktorí 
plánujú podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
na jednotlivé opatrenia Operačného programu Životné 
prostredie, pomôcť pri identifikovaní jednotlivých projek-
tových zámerov. 

Pracovníci poradenskej siete REPIS sa pravidelne zú-
častňujú rôznych školení a seminárov, čím 
neustále zlepšujú svoje poznatky a vedo-
mosti v oblasti prípravy projektov a úzko 
spolupracujú s odborníkmi Ministerstva 
životného prostredia SR. 

Informácie nájdete aj na webovom por-
táli www.repis.sk, ktorého snahou je prispieť 
k maximálnemu a efektívnemu využitiu 
ponúkaných príležitostí na riešenie prob-
lémov a záväzkov prostredníctvom ľah-
kej a prehľadnej orientácie v základných 
dokumentoch, formulároch, príručkách a 
tlačivách. 

Na tejto webovej stránke sú prístupné 
informácie o činnosti kancelárií REPIS a 
ponúkaných službách a predovšetkým naj-
novšie informácie o možnostiach čerpania 
prostriedkov zo ŠF EÚ v oblasti životného 
prostredia v programovom období 2007 – 
2013. Je určená pre širokú verejnosť, ktorá 

má záujem o aktuálne informácie v rámci Operačného 
programu Životné prostredie, o výzvach, základných do-
kumentoch, informačných podujatiach organizovaných 
MŽP SR a REPIS, ale aj iné, ktoré majú pomôcť potenciál-
nym žiadateľom zorientovať sa v zložitej a ťažko prehľad-
nej spleti informácií.

Webová stránka disponuje podkladmi z odbornej, 
správnej, ale aj investičnej a finančnej oblasti, ponúka 
prístup k základným informáciám prostredníctvom schém 
a názorných príkladov, prístup k interaktívnemu zoznamu 
legislatívy a strategických dokumentov z oblasti život-
ného prostredia. Ponúka tiež možnosť registrácie, ktorá 
prináša výhody pre registrovaných užívateľov v úzkej 
prepojenosti na kancelárie REPIS a informácie, ktorými 
pracovníci týchto kancelárií disponujú. Ponúka teda kom-
plexný systém vyhľadávania zameraný na riešenie  otá-
zok a problémov konkrétnych projektov. 

Zameranie kancelárií REPIS: 
informačná činnosť (poskytovanie základných informá-
cií o OP ŽP),
základné poradenstvo (poskytovanie konkrétnych do-
kumentov, formulárov, tlačív ap.), 
konzultačná činnosť pri príprave konkrétnych projektov (v 
kanceláriách, ale aj v jednotlivých regiónoch u po-
tencionálnych žiadateľov), 
vzdelávacia činnosť prostredníctvom konferencií,
školenia a semináre priamo v regióne (informačné dni, 
writers semináre),
práca v regiónoch (pomoc pri identifikovaní  projekto-
vých zámerov).

Kancelárie REPIS sú v programovom období 2007 
- 2013 profilované ako miesta primárneho kontaktu pre 
všetkých záujemcov o informácie ohľadom Operačného 
programu Životné prostredie, pretože pracovníci 
Ministerstva životného prostredia SR (ktoré je v novom 
programovom období riadiacim orgánom) neposkytujú 
osobné konzultácie. (Pozn. red.: Adresár kancelárií REPIS 
nájdete v prílohe na s. 17.)

Ing. Viera Madajová REPIS Prievidza, Ing. Marián Štiasny,
Ing. Adriana Svitaňová-Krajčíová REPIS Banská Bystrica
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Ekonomický námestník SAŽP Ing. Ivan Kapitáň, vedúci odboru riadenia REPIS Mgr. Peter Javorský 
(prví sediaci zľava) a kolektív pracovníkov REPIS
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