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Efektívne využitie finančných 
prostriedkov z EÚ v Slovenskej re-
publike prostredníctvom Operačného 
programu Životné prostredie je v 
nemalej miere ovplyvnené informač-
nou dostupnosťou. Presné a cielené 
informácie sú nesporne najlepším 
prostriedkom podpory prípravy a 
implementácie environmentálnych 
projektov zameraných na zlepšenie 
stavu životného prostredia pomocou 
dobudovania a skvalitnenia potreb-
nej infraštruktúry. Zabezpečenie in-
formačnej dostupnosti na Slovensku 
je realizované prostredníctvom 
Komunikačného plánu Operačného 
programu Životné prostredie pre 
programové obdobie 2007 – 2013.    

Komunikačný plán OP ŽP je plánom pre informova-
nie všetkých cieľových skupín, v ktorom sú uvedené 
aktivity a opatrenia v oblasti informovania a publicity 
na všetkých úrovniach implementácie s použitím širo-
kého spektra nástrojov komunikácie, a sú v ňom sta-
novené zodpovednosti a úlohy všetkých zainteresova-
ných subjektov. Špecifické postavenie v rámci týchto 
subjektov má celoslovenská sieť kancelárií REPIS, kto-
rá bola zriadená MŽP SR v spolupráci so Slovenskou 
agentúrou životného prostredia. Vybudovaním týchto 
kancelárií sa vytvoril priestor pre zlepšenie informova-
nia a publicity, pričom je využívaná možnosť cieleného 
nasmerovania relevantných informácií podľa potrieb a 
požiadaviek vymedzených cieľových skupín s diferen-
covaným regionálnym prístupom. V súčasnosti je v 

jednotlivých regiónoch Slovenska prevádzkovaných 
10 kancelárií, a to v mestách Košice, Prešov, Poprad, 
Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 
Prievidza, Žilina, Nitra a Trnava.

Medzi základné oblasti činnosti siete REPIS patrí:
• informačná činnosť o EÚ a OP ŽP prioritne zahŕňajú-

ca (poskytovanie všeobecných informácií, úvodnú 
orientáciu v problematike finančnej  pomoci, infor-
mácie o cieľoch, prioritách, oprávnených aktivitách 
a možnostiach všeobecne) a sprostredkovanie a 
distribúciu informačných, vzdelávacích a odbor-
ných publikácií, 

• základné poradenstvo v oblasti identifikácie projekto-
vých zámerov potenciálne vhodných na predlože-
nie v rámci OP ŽP (podmienky oprávnenosti žiada-
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teľov, projektov, aktivít a finančných nákladov), 
• konzultačná činnosť pri príprave 

konkrétnych projektov podáva-
ných v rámci priebežne vyhlaso-
vaných výziev pre OP ŽP,

• vzdelávacia činnosť prostredníc-
tvom informačných a vzdeláva-
cích podujatí (školenia, seminá-
re, konferencie, work-shopy a i.).
Každodennou pracovnou priorit-

nou všetkých odborných pracovní-
kov siete REPIS je konzultačná čin-
nosť realizovaná podľa požiadaviek 
klientov formou osobných stretnutí, 
telefonických rozhovorov a e-mailovou komunikáciou. 
V roku 2009 pracovníci kancelárii REPIS poskytli viac 

ako 4 200 konzultácii 
Štruktúra klientov aj zameranie 

otázok sú veľmi úzko previazané s 
vyhlasovanými výzvami pre OP ŽP 
počas roka. V závislosti od tohto 
ukazovateľa možno konštatovať, 
že až 54 % klientov predstavu-
jú zástupcovia zo súkromného 
sektora. Avšak prevažná väčšina 
otázok (29 %) je zameraná na PO 
4. Odpadové hospodárstvo. V rám-
ci prípravy, predkladania a imple-
mentácie projektov financovaných 

prostredníctvom OP ŽP sa otázky 
klientov najčastejšie týkali formál-
nych náležitostí a oprávnenosti pro-
jektu a jeho aktivít. Podstatná časť 
otázok bola tiež upriamená na ITMS.

V súlade so základnými oblasťami 
činnosti siete REPIS sa jej pracovníci 
aktívne zúčastňujú rôznych centrál-
ne organizovaných informačných a 
vzdelávacích podujatí celoslovenské-
ho alebo regionálneho charakteru, 
pričom v priebehu roku 2009 zabez-
pečovali niekoľko desiatok takýchto 
podujatí. Medzi najvýznamnejšie 
patria výstavy CONECO Bratislava, 

PRO EKO Banská Bystrica, Agrokomplex Nitra a AQUA 
Trenčín. Ich súčasťou boli aj komunikačné  worksho-
py, orientované na sprostredkovanie najzákladnejších 
informácií v oblasti prípravy a predkladania projektov 
formou prezentácií a diskusie. 

Osobitnú pozornosť si zaslúžia podujatia organi-
zované pod názvom Informačné dni REPIS pre ve-
rejnosť, ktoré sa už druhý rok pravidelne organizujú 
vo všetkých regiónoch SR. Obsahovo sú zamerané 
na zvyšovanie odborných vedomostí a praktických 
zručností účastníkov pri príprave projektov predkla-
daných v rámci priebežne vyhlasovaných výziev OP 
ŽP. V priebehu roku 2009 bolo realizovaných 127 in-
formačných dní, ktorých sa zúčastnilo celkovo 2 306 
záujemcov.

Okrem vyššie spomenutých aktivít kancelárie 
REPIS uplatňujú individuálny a diferencovaný prístup 
podľa aktuálneho záujmu klientov realizáciou regi-

onálnych konzultačných dní a pracovných stretnutí, 
spoluprácou s rôznymi subjektmi z verejného a súk-
romného sektora pri príprave realizácií regionálnych 
výstav, konferencií, seminárov, ako aj prostredníc-
tvom informačného portálu www.repis.sk, ktorý je 
aktívne prepojený na portál www.opzp.sk. 

Aj v tomto roku bude sieť REPIS naďalej zabezpe-
čovať komplexný informačný a vzdelávací systém s 
využitím všetkým moderných komunikačných nástro-
jov pre systematickú podporu úspešnej implementácie 
OP ŽP s prioritným zámerom zvýšenia transparentnos-
ti a absorpčnej kapacity čerpania pomoci EÚ v oblasti 
životného prostredia na najvyššiu možnú mieru. 
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