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Prostriedky Environmentálneho fondu 
sú pre rok 2008 rozdelené

Environmentálny fond je štátny fond bez príspevkov 
zo štátneho rozpočtu. Zdroje príjmu fondu vyplývajúce 
z poplatkov za znečisťovanie životného prostredia a z 
pokút za porušovanie platných legislatívnych predpisov 
je možné poskytnúť formou dotácií a úverov právnickým 
a fyzickým osobám na základe predložených písomných 
žiadostí, vrátane povinných príloh k žiadostiam.

Prehľad žiadostí
Pre rok 2008 sa posúdilo celkom 1 890 žiadostí s po-

žadovanou dotáciou vo výške 10,696 137 833 miliárd 
Sk., z toho do týchto oblastí:

ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, 301 žiadostí 
na 411 164 963 Sk;
ochrana a využívanie vôd, spolu 961 žiadostí na  
8 172 626 597 Sk; z toho ČOV a kanalizácie: 608 
žiadostí na 5 725 033 672 Sk, vodovody: 292 
žiadostí na 2 055 077 790 Sk, protipovodňové 
opatrenia: 61 žiadostí na 392 515 135 Sk;
rozvoj odpadového hospodárstva, 470 žiadostí na 
1 650 017 417 Sk;
ochrana prírody a krajiny, 34 žiadostí na128 488 863 
Sk;
environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,19 žia-
dostí na 142 017 519 Sk.

Okrem týchto žiadostí bolo na Environmentálny fond 
doručených po termíne 31. 10. 2007 ešte 74 žiadostí, 
ktoré sme žiadateľom vrátili späť.

Žiadatelia v termíne do 31. 10. 2007 predložili na 
Environmentálny fond ešte ďalších 97 žiadostí s požado-
vanou čiastkou dotácie do výšky 432 413 680 Sk, ktoré 
sme museli vyradiť z dôvodu chýbajúcich dokladov k 
žiadosti, ktoré žiadatelia v stanovenom termíne, ktorý 
im určil Environmentálny fond, nedoručili.

Predložené kompletné žiadosti posudzovali pracov-
níci Environmentálneho fondu, odborní pracovní-
ci MŽP SR a členovia menovaných komisií pre 
jednotlivé oblasti na posudzovanie žiadostí a k 
ich posúdeniu boli priradené štatistické údaje 
(chorobnosť, nezamestnanosť, celkový stav život-
ného prostredia v regiónoch), čo zoradilo všetky 
projekty podľa bodového hodnotenia do určitého 
poradia naliehavosti riešenia ekologických prob-
lémov v rámci Slovenskej republiky. Tieto údaje 
boli predložené Rade Environmentálneho fondu 
(poradný orgán ministra životného prostredia).

Dotácie v roku 2008
Na základe návrhu Rady Environmentálneho 

fondu minister životného prostredia rozhodol o 
poskytnutí dotácií takto:

ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, počet 
akcií 66, dotácie 83 756 000 Sk;
ochrana a využívanie vôd spolu 259 akcií, dotá-
cie 966 026 000 Sk, z toho ČOV a kanali-
zácie: 172 akcií, dotácie 678 320 000 Sk, 
ČOV a kanalizácie - mimoriadne závažné 
environmentálne situácie: 1 akcia,  dotácia 
1 428 000 Sk, vodovody: 66 akcií, dotácie 
220 850 000 Sk, vodovody – mimoriadne 
závažné environmentálne situácie: 1 akcia, 
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dotácia 6 000 000 
Sk, protipovodňové 
opatrenia: 17 akcií, 
dotácie 52 000 000 
Sk;
rozvoj odpadového hospo-
dárstva, 58 akcií, dotá-
cie 147 980 000 Sk, 
rozvoj odpadového 
hospodárstva – mi-
moriadne závažné 
environmentálne situ-
ácie: 1 akcia, dotácia 
11 776 418 Sk;
ochrana prírody a kraji-
ny, 14 akcií, dotácie 
20 800 000 Sk;
environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, 37 
akcií, dotácie 29 768 000 Sk; environmentálna 
výchova, vzdelávanie a propagácia - mimoriadne 
závažné environmentálne situácie: 1 akcia, dotá-
cia 950 000 Sk;
prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a 
zlepšenie stavu životného prostredia, 10 akcií, dotá-
cie 46 900 000 Sk;
havárie, 2 akcie, dotácie 3 221 638 Sk;

Spolu 448 akcií, dotácie celkom 1 311 178 056 Sk

Program obnovy dediny
Minister životného prostredia rozhodol, že z pros-

triedkov Environmentálneho fondu bude pre rok 2008 
poskytnutých 25 miliónov Sk pre Program obnovy dediny. 
Žiadosti o prostriedky na Program obnovy dediny boli 
predložené  do 31. 10. 2007 pre rok 2008. V tomto 
termíne bolo prijatých 1 156 žiadostí s požiadavkou na 
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204 288 830 mil. Sk, z toho bolo 1 060 žiadostí obcí a 
96 žiadostí mikroregiónov.

Z predložených žiadostí bolo vyradených 170, ktoré 
nesplnili formálne kritériá v zmysle metodického usmer-
nenia a na posudzovanie bolo vymenovanej komisii 
predložených 986 žiadostí. Komisia spracovala návrh na 
poskytnutie dotácií na 203 akcií vo výške 25 miliónov Sk, 
ktoré minister životného prostredia podpísal.

Podpora právnických osôb
Podporu z Environmentálneho fondu je možné okrem 

dotácií poskytnúť aj formou úveru s 1 % úrokovou sadz-
bou, s dobou splácania maximálne 15 rokov pri 130 % 
zálohu, prednostne nehnuteľného majetku.

V roku 2008 bolo doteraz požadovaných 5 úve-
rov v celkovej výške 150,762 030 miliónov Sk. Rada 
Environmentálneho fondu predložila ministrovi životné-
ho prostredia na schválenie 4 úvery v celkovej výške 
120,762 030 miliónov Sk po posúdení Dexia bankou, a.  
s., Slovensko a odborných útvarov MŽP SR takto:

2 úvery vo výške 67,0 mil. Sk do oblasti ochrany 
ovzdušia,
1 úver vo výške 22,762 030 mil. Sk do oblasti 
ochrany vôd,
1 úver vo výške 31,0 mil. Sk do oblasti odpadov.

Jedna žiadosť o úver vo výške 30,0 mil. Sk nebola za-
tiaľ schválená, nakoľko na odporúčanie Dexie banky, 
a. s., Slovensko je potrebné doložiť ďalšie požadované 
doklady.

Záver
Záverom konštatujeme, že prostriedky pre podporu for-

mou dotácie, ktoré predpokladáme ako zdroj príjmu roku 
2008, sú už rozdelené. Tí, ktorí sa rozhodnú požiadať o 
dotáciu pre rok 2009, môžu svoju žiadosť predložiť do 
31. 10. 2008 (žiadosť v tomto termíne musí byť doručená 
na Environmentálnom fonde). O podporu formou úveru 
môžu záujemci predložiť žiadosť kedykoľvek, keď zistia, 
že potrebujú prostriedky na riešenie environmentálnych 
problémov či už v obci alebo vo výrobnom podniku.

Všetky informácie, vrátane tlačív, sú zverejnené na webovej 
stránke Environmentálneho fondu - www.envirofond.sk. Tlačivá 
pre rok 2009 zverejní Environmentálny fond na jeho stránke do 
30. 6. 2008.

RNDr. Daniela Kobetičová
riaditeľka Environmentálneho fondu
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10. ročník veľtrhu environmentálnych výučbových programov SIŠKA tiež 
podporil Environmentálny fond (foto: Katarína Kosková)

V apríli t. r. sa v Piešťanoch uskutočnilo 7. stretnutie k workshopom Rady Európy pre implementáciu 
Európskeho dohovoru o krajine podporené Environmentálnym fondom (foto: Martin Lakanda)
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