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Pripomíname si 20. výročie vzniku
rezortu životného prostredia

Vážení čitatelia,

v týchto dňoch si pripomíname 20. výročie nado-

budnutia účinnosti zákona č. 96/1990 Zb. o zriadení 

Slovenskej komisie pre životné prostredie, ako ústred-

ného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky pre 

tvorbu a ochranu životného prostredia. Tento právny 

akt položil na Slovensku základy inštitucionalizácie 

a organizácie samostatnej štátnej správy v oblasti ži-

votného prostredia po tzv. Nežnej revolúcii. Od svojho 

vzniku do súčasnosti prešiel rezort životného prostredia 

zložitou, náročnou cestou. 

Pristúpením Slovenska do EÚ sme prevzali do nášho 

právneho systému množstvo predpisov s environmen-

tálnym zameraním, ktorých implementáciu postupne 

zabezpečujeme. Realizácia environmentálnych opatre-

ní, zavádzanie nových technológií, šetriacich životné 

prostredie, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. 

Okrem kapitoly štátneho rozpočtu a Envirofondu výraz-

nú pomoc predstavujú prostriedky EÚ, najmä štrukturál-

ne fondy a Kohézny fond, ktoré nám pomáhajú zabezpe-

čovať náročné úlohy starostlivosti o životné prostredie. 

Celková alokácia Operačného programu Životné 

prostredie 2007 – 2013 predstavuje 2, 117 647 059 

miliardy eur. Ide o prostriedky EÚ, ako aj o národné 

spolufinancovanie. V každom sektore, do ktorého tieto 

finančné prostriedky smerujú, pomôžu riešiť jeho sú-

časné problémy. Na ochranu a racionálne využite vôd 

je vyčlenených 915,6 miliónov eur, na protipovodňovú 

ochranu 120 miliónov eur, do ochrany ovzdušia a mi-

nimalizácie vplyvov zmeny klímy je nasmerovaných 

180 miliónov eur, prioritná os odpadové hospodárstvo 

získa 485 miliónov eur, na ochranu a regeneráciu prí-

rodného prostredia a krajiny je vyčlenených 50,7 mi-

liónov eur a na technickú pomoc 48,6 miliónov eur. 

Spolufinancovanie zo strany Slovenska predstavuje 

317,6 miliónov eur.

Dnes môžeme povedať, že od začiatku reálnej imple-

mentácie Operačného programu Životné prostredie (od 

januára roku 2008) vyhlásilo Ministerstvo životného 

prostredia SR už 33 výziev na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok, pričom na tieto výzvy 

bola alokovaná suma 1, 517 637 148 miliardy eur. 

V indikatívnom zozname, tzv. veľkých projektov, ktoré 

sú schvaľované Európskou komisiou, evidujeme 16 

takýchto projektov, s celkovými výdavkami vo výške 

cca 980 miliónov eur. Na financovanie týchto projektov 

je z rozpočtu Operačného programu Životné prostredie 

„rezervovaných“ viac ako 450 miliónov eur. 

Na záver mi dovoľte zdôrazniť, že činnosť rezortu 

životného prostredia je prierezová. Obsahuje širokú 

problematiku, ktorá zasahuje do všetkých ľudských čin-

ností. Dosiahnuť zlepšenie stavu životného prostredia 

možno len vzájomnou spoluprácou rezortu životného 

prostredia s ostatnými partnerskými rezortmi, krajský-

mi a obvodnými úradmi životného prostredia, vedecký-

mi a odbornými inštitúciami, environmentálne zamera-

nými združeniami občanov, podnikateľskými subjektmi, 

teda so všetkými, ktorým stav životného prostredia na 

Slovensku nie je ľahostajný.
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