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Regionálne environmentálne centrum pre krajiny 
strednej a východnej Európy (REC) je nezisková orga-
nizácia, ktorej činnosť sa zameriava na podporu akti-
vít, ktoré smerujú k zlepšeniu stavu životného prostre-
dia na Slovensku a v krajinách strednej a východnej 
Európy.  Poslaním REC je pomáhať krajinám strednej 
a východnej Európy riešiť problémy životného prostre-
dia a trvalo udržateľného rozvoja.

REC Slovensko už v predchádzajúcom programova-
com období, teda v rokoch 2002 – 2006 nadobudlo 
skúsenosti s implementáciou projektov finančne pod-
porovaných z fondov EÚ, ako napr. LIFE Environment, 
INTERREG IIIB CADSESS. V novom programovacom 
období úspešne nadviazalo na tieto skúsenosti a v 
súčasnosti REC Slovensko implementuje 5 projektov 
so zahraničnými partnermi a so zahraničnou finanč-
nou pomocou (Program Stredná Európa, Program 
INTERREG IVC, LIFE+, Intelligent Energy Europe 
– IEE). V tomto článku predstavíme nielen vybrané 
projekty, ale aj finančné mechanizmy, cez ktoré sú 
realizované. 

1. Projekt UrbSpace, Mestské priestory – zvyšovanie 
atraktivity a kvality mestského prostredia – Operačný 
program Stredná Európa (Central Europe Programme)

REC Slovensko je zatiaľ jediným úspešným vedú-
cim partnerom zo Slovenska, ktorý realizuje projekt 
finančne podporený z Operačného Programu Stredná 
Európa.

O programe
Operačný program Stredná Európa je program 

Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu medzi 
krajinami Strednej Európy v záujme zlepšenia inová-
cií, dostupnosti a životného prostredia, ako aj posil-
nenia konkurencieschopnosti a atraktivity jej miest a 
regiónov. Operačný program Stredná Európa posky-
tuje celkovo 231 miliónov eur na financovanie me-
dzinárodnej spolupráce, projekty zahŕňajúce verejné 
a súkromné organizácie z Rakúska, Českej republiky, 
Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej 
republiky a Slovinska. Program je financovaný z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prebieha od 
roku 2007 – 2013.

O projekte
Príprava projektu UrbSpace nadväzovala na pred-

chádzajúcu prácu a aktivity Regionálneho environmen-
tálneho centra (REC Slovensko) v oblasti mestského 

životného prostredia spolu s praktickými skúsenos-
ťami Nadácie Ekopolis (SR) a Nadácie Partnerství 
(ČR). Posledné dve organizácie úspešne rozvíjajú 
program nazývaný PrieStory založený na dobrých 
skúsenostiach z európskych miest. REC Slovensko 
sa rozhodlo prijať úlohu vedúceho partnera projektu 
a spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou Partnerství 
si našlo pre projekt partnerov so širokým rozsahom 

záujmov, z rôznych kultúr, s rôz-
nymi skúsenosťami a potrebami. 
Do projektu sú zapojení títo part-
neri: Mesto Brno Nový Lískovec 
(ČR), mesto Sopot (Poľsko), 
mesto Brzeg Dolny (Poľsko), 
mesto Nagykallo (Maďarsko), 
Technická univerzita vo Viedni, 
odbor urbanistického dizajnu a 
krajinnej architektúry (Rakúsko), 
Subregionálna rozvojová agentúra 
Karst Brkini (Slovinsko), Vysoká 
odborná škola aplikovaných vied 
v Erfurte (Nemecko), Legambiente 

Lombardia onlus (Taliansko), RiSSC – Centrum pre vý-
skum bezpečnosti a kriminality (Taliansko), Miestna 
rozvojová agentúra – La.Mo.Ro. (Taliansko).  Projekt 
sa realizuje do roku 2011. Celkový schválený rozpo-
čet na projekt činí 2 047 790 eur.

Hlavným cieľom v rámci projektu UrbSpace je 
zlepšenie životného prostredia v mestách vo vše-
obecnosti, a to prostredníctvom zvýšenia kvality ve-
rejných priestorov. Tento cieľ sa dosiahne pomocou 
týchto aktivít:
• vytvorenie Spoločnej stratégie a nástrojov tvorby 

kvalitných urbánnych priestorov so zapojením ve-
rejnosti za pomoci participatívneho plánovania a 
zároveň so zohľadnením kritérií dostupnosti,

• overenie Spoločnej stratégie a nástrojov tvorby 
kvalitných urbánnych priestorov na pilotných pro-
jektoch jednotlivých partnerov,

• 15 obnovených mestských pries-
transtiev. 
V súčasnosti, po teoretickej práci 

na tvorbe Spoločnej stratégie tvor-
by a obnovy kvalitných urbánnych 
priestorov sa prechádza k overeniu 
tejto stratégie na pilotných projek-
toch. Na Slovensku sa bude pilotne 
riešiť priestor vnútrobloku okolo 
Obchodného centra Centrál na 
Sídlisku II v Prešove. Celková filo-
zofia obnovy tohto priestoru spočí-
va v dodržaní základných aspektov 
stratégie tvorby a obnovy verejných 
priestorov, ktoré sa zameriavajú na 
environmentálnu oblasť, oblasť do-
stupnosti, vhodného dizajnu a výberu materiálov, pre-
venciu pred kriminalitou a zároveň podčiarkujú aspekt 
zapojenia verejnosti od začiatku obnovy. Aj z tohto 
dôvodu sa v Prešove už začalo s oslovením miest-
nych obyvateľov (aj sprostredkovane s pomocou škôl, 

miestnych podnikateľov, knižnice a pod.) rovnako ako 
sa úspešne zrealizovali viaceré sprievodné aktivity pre 
verejnosť (súťaž pre deti, anketa, spoločné plánovacie 
stretnutia). Výsledkom týchto aktivít bolo spresnenie 
zadania pre výsledných spracovateľov projektu. O prie-
behu projektu bude verejnosť pravidelne informovaná 
prostredníctvom propagačných letákov, plagátov, cez 
internet atď. Zrevitalizovaný priestor bude odovzdaný 
na prelome rokov 2010/2011. Okrem mesta Prešov  
na projekte spolupracujú aj študenti Technickej uni-
verzity vo Viedni (osobitne v projektovej fáze – pri 
vypracovávaní návrhov a dizajnu priestoru). Projekt 
UrbSpace by mal napomôcť aj čo možno najväčšej 
výmene odborných znalostí a skúseností a transfe-
ru aktuálnych dobrých postupov obnovy mestských 
priestorov. Viac informácií: www.urbanspaces.eu a 
blog na www.presovskepriestory.blogspot.com.
2. Projekt GRaBS, Adaptácia mestského prostredia, zelene 
a vodných prvkov s ohľadom na zmenu klímy (Green and Blue 
Space Adaptation for Urban Areas and Eco Towns) – Operačný 

program INTERREG IVC
O programe
Operačný program INTERREG IVC je financovaný 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) 
ako časť cieľu cezhraničnej spolupráce v rámci poli-
tiky štrukturálnych fondov na obdobie 2007 – 2013. 
Cieľom tejto politiky je prostredníctvom cezhraničnej 
spolupráce dosiahnuť zlepšenie efektivity regionál-
nych rozvojových politík a prispieť k zvýšeniu konku-
rencieschopnosti v EÚ. Operačný program INTERREG 
IVC je určený 27 členským krajinám EÚ, Nórskemu 
kráľovstvu a Švajčiarskej konfederácii. Rozpočet 
programu, ktorý je financovaný z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinancovaný ná-
rodnými projektovými partnermi, je 321 mil. eur.

O projekte
Projekt začal vznikať ešte v roku 2007 z iniciatívy 

britskej Asociácie mestského a krajinného plánovania 
(Town and Country Planning Association), organizácie, 

ktorá predstavila iniciatívu britským miestnym a regi-
onálnym zastupiteľstvám. Zároveň Asociácia mest-
ského a krajinného plánovania prijala úlohu vedúceho 
partnera v projekte, do ktorého sa zapojili neskôr ďalší 
britskí partneri – Univerzita z Manchesteru, mestská 

Vybrané medzinárodné projekty Regionálneho 
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časť Londýnu Sutton a Southampton City Council a 
zároveň sa začal proces hľadania európskych partne-
rov projektu, s cieľom nájsť partnerov s rozmanitou 
škálou záujmov, odlišných kultúr, skúseností, potrieb 
a klimatických podmienok. Následne sa do projek-
tu zapojili ako partneri mestská časť Amsterdamu 
Geuzenveld Slotermeer (Holandsko), Provincia 
Janov, organizácia Etnambiente, Univerzita z Katánie 
(všetci z Talianska), mesto Malmö (Švédsko), mesto 
Kalamaria (Grécko), Regionálne environmentálne cen-
trum (Slovensko), South East England Development 
Agency (Veľká Británia), Štajerský kraj (Rakúsko) a 
Univerzita CORPI (Litva). Projekt sa venuje negatív-
nym vplyvom zmeny klímy v mes-
tách a to konkrétne vypracovaním 
adaptačného plánu pre konkrétne 
územie, vypracovanie metodiky k 
adaptačným plánom ako aj vytvo-
renie GIS modelu, za pomoci kto-
rého by sa dali simulovať niektoré 
negatívne vplyvy zmeny klímy pre 
vybrané modelové územia. Viac o 
projekte na http://www.grabs-eu.
org/.
3. Projekt Podpora ochrany prírody 

a biodiverzity v mestských 
oblastiach: Európska cena: Hlavné 
mesto biodiverzity, program LIFE+
O programe
LIFE+ je program EÚ pre ži-

votné prostredie. V období rokov 
2007 – 2013 sa prostredníctvom 
programu LIFE+ poskytne 1,7 
miliárd eur na projekty spojené s 
ochranou prírody, environmentál-
nymi technológiami a komuniká-
ciou v oblasti environmentálnych 
záležitostí. LIFE + má tri zložky: 
LIFE+ Príroda a biodiverzita, LIFE+ 
Environmentálna politika a riade-
nie v oblasti životného prostredia 
a LIFE+ Informovanie a komuni-
kácia.

O projekte
Rok 2010 bo l  vyh lásený 

Organizáciou Spojených národov 
(OSN) za Medzinárodný rok bio-
diverzity. Nestalo sa tak vôbec ná-
hodne. Podľa posledných správ a 
odhadov sa v súčasnosti stav bio-
diverzity znižuje v celosvetovom 
meradle tak, ako tomu ešte nebolo 
nikdy predtým. ,,Ochrana biodi-
verzity má rovnakú dimenziu ako 
ochrana klímy. Ľudstvo potrebuje 
zvrátiť negatívny trend – ale nie 
niekedy v budúcnosti, ale hneď te-
raz, okamžite,“ povedala nemecká 
kancelárka Angela Merkelová pri 
príležitosti slávnostného otvorenia 
Medzinárodného roka biodiverzity 
začiatkom januára 2010 v Berlíne. 
Mestá sú v oblasti ochrany biodi-
verzity dôležitými kľúčovými hráč-
mi. Aj preto sa REC Slovensko pri-
pojilo k tomuto medzinárodnému

projektu zameranému na podporu biodiverzity v 
mestskom prostredí, ktorý sa okrem Slovenska reali-
zuje v Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Španielsku. 
Vedúcim  partnerom je nemecká organizácia Deutsche 
Umwelthilfe. 

Hlavným cieľom projektu je podpora ochrany bio-
diverzity a prírodných prvkov v urbanizovaných ob-
lastiach. Špecifické ciele projektu, ktoré sa budú rea-
lizovať za pomoci uvedených aktivít, sú:
• podpora a motivácia mestských samospráv k 

ochrane prírody a biodiverzity cez súťaž Hlavné 
mesto biodiverzity. Táto súťaž sa bude paralelne 
uskutočňovať na Slovensku, v Nemecku, Poľsku, 

Maďarsku, Španielsku;
• zvýšenie kapacít mestských samospráv v danej 

oblasti cez sériu školení a vydávania materiálov 
a tvorby webovej stránky projektu, ktorá sa bude 
tejto problematike venovať;

• spoločný monitoring stavu biodiverzity pomocou 
sady indikátorov a porovnanie tohto stavu v sloven-
ských mestách navzájom a v ostatných mestách v 
krajinách zapojených do medzinárodného projektu 
(Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Španielsko). 
Jednou z aktivít projektu je podpora a motivácia 

mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzi-
ty prostredníctvom súťaže Hlavné mestá biodiverzity. 

V roku 2010 bola na Slovensku sú-
ťaž pilotne pripravená pre všetky 
mestá, od najmenších až po veľké, 
ktoré sa môžu zúčastniť súťaže a 
stať sa tak (slovenským) hlavným 
mestom biodiverzity. V roku 2011 
sa predpokladá jej rozšírenie aj na 
slovenské obce. Na zapojenie do 
súťaže stačilo vyplniť a predložiť 
dotazník, ktorý vypracovalo REC 
Slovensko v úzkej spolupráci s 
projektovými partnermi, Národným 
poradným výborom projektu a ďal-
šími spolupracujúcimi partnermi. 
Dotazník pokrýval viacero aspek-
tov biodiverzity a bol rozdelený do 
piatich oblastí: územná a druhová 
ochrana, zeleň v sídle, voda, lesy 
a poľnohospodárstvo, plánovacie 
nástroje a organizácia, vzťahy s 
verejnosťou a environmentálne 
vzdelávanie. Všetky mestá, ktoré 
sa zapojili do súťaže v roku 2010, 
dostali príležitosť: zviditeľniť svoje 
mesto a vlastné aktivity na me-
dzinárodnej úrovni, vyhrať jednu 
z troch hlavných cien v každej 
veľkostnej kategórii, získať cenu 
pre víťaza v špeciálnej kategórii: 
najlepší projekt, vyhrať titul Hlavné 
mesto biodiverzity.

Okrem súťaže sú pre slovenské 
samosprávy pripravené aj ďalšie 
aktivity v oblasti ochrany biodiver-
zity, ako sú workshopy, informač-
né materiály a pod. ,,Každý deň na-
vždy zmizne z našej planéty nejaký 
rastlinný alebo živočíšny druh,“ 
povedala Julia Marton-Lefèvre, 
riaditeľka IUCN (International 
Union for Conservation of Nature, 
Svetová únia ochrany prirody). 
,,Kľúčovú úlohu pri ochrane bio-
diverzity zohrávajú samosprávy a 
to od najmenšej dedinky po veľké 
mestá,“ dodala.

Viac o projekte: www.capital-bi-
odiversity.eu, http://www.rec.sk/
Capital_of_Biodiversity.htm 

V rámci programu Inteligentná 
Energia – Európa (IEE) implementuje 
REC Slovensko dva projekty so skrátený-
mi názvami INTENSE a CH2OICE.

Slovenským Hlavným mestom biodiverzity pre rok 2010 sa stalo mesto Želiezovce  (foto: archív MsÚ Želiezovce) 
Mesto získalo titul nielen za výsledky dokumentujúce nasadenie mesta pri ochrane prírody, 

ale aj za zaujímavé projekty podporujúce ochranu drevinnej vegetácie. Prioritnou témou súťaže 
v tomto roku bola totiž osobitne téma zelene v meste. Okrem Slovenska sa projekt realizuje v 
Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Španielsku. Jednou z aktivít projektu je podpora a motivácia 
mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity prostredníctvom tejto súťaže. 

Na Slovensku bolo oslovených 139 miest, ktoré sa mohli zapojiť do súťaže. Podmienky účasti 
splnilo 20 miest. Na zapojenie sa do súťaže postačovalo vyplnenie a predloženie dotazníka, 
ktorý pokrýval päť nasledujúcich oblastí: územná a druhová ochrana, zeleň v sídle, voda, lesy a 
poľnohospodárstvo, plánovacie nástroje a organizácia, vzťahy s verejnosťou a environmentálne 
vzdelávanie s celkovo 31 otázkami a 10 ukazovateľmi. Súťažilo sa v troch kategóriách podľa 
počtu obyvateľov. V kategórii do 10-tisíc obyvateľov vyhrali Želiezovce, ktoré sa stali aj celko-
vým víťazom. Želiezovce budú mať aj príslušne označenú dopravnú značku označujúcu vstup 
do obce Hlavné mesto biodiverzity 2010. Druhá skončila Kremnica a tretie mesto Vysoké Tatry. 
Prvé miesto v kategórii od 10-tisíc do 50-tisíc obyvateľov obsadili Michalovce, druhý je Senec 
a tretia Dubnica nad Váhom. V kategórii nad 50-tisíc obyvateľov zvíťazila Nitra, druhá je Trnava 
a tretia Prievidza. 

Najzaujímavejšie a najinšpirujúcejšie príklady krokov zameraných na ochranu a zveľaďovanie 
biodiverzity na Slovensku a v ďalších štyroch európskych krajinách – Francúzsku, Nemecku, 
Maďarsku a Španielsku, kde sa súťaž realizuje, sa spracujú do spoločnej publikácie, ktorá bude 
k dispozícii už koncom roka 2010. Táto publikácia bude obsahovať aj všeobecné informácie o 
miestnej biodiverzite a bude dostupná v elektronickej a tlačenej verzii. Súťaž sa bude realizovať 
aj v roku 2011. 

Celkovým víťazom súťaže vo Francúzsku sa stalo mestečko zo severu krajiny Grande-Synthe 
s 21 408 obyvateľmi, ktoré preukázalo príkladné opatrenia na ochranu biodiverzity, napriek sil-
ne industriálnemu prostrediu, v ktorom sa nachádza. V Španielsku sa celkovým víťazom súťaže 
stala obec Real Sitio de San Ildefonso s 5 725 obyvateľmi, nachádzajúca sa 80 km severne 
od Madridu v strede Španielska, osobitne za príkladný prístup k ochrane voľne žijúcich druhov. 
Maďarské Hlavné mesto biodiverzity v roku 2010 je mesto Tata s 24 000 obyvateľmi, kde 
nachádza odpočinok každoročne približne 40 000 migrujúcich husí. Súťaž ešte nie je ukončená 
v Nemecku, kde by mal byť víťaz známy v najbližšom čase. 

Vzájomná návšteva víťazných miest sa predpokladá v jarných mesiacoch budúceho roku.



26 ENVIROMAGAZÍN     4/2010

Environmentálne organizácie

O programe
Inteligentná Energia – Európa (IEE) je komuni-

tárny program Európskej komisie neinvestičného a 
netechnologického charakteru a slúži na podporu 
energetickej politiky EÚ pomocou podpory akcií na 
vypracovanie a monitorovanie pokroku integrova-
ných politík, predpisov a právnych noriem s cieľom 
poskytnúť priaznivé trhové rámce pre obnoviteľné 
energetické zdroje ako aj racionálne využívanie 
energie, pričom musia byť inovatívne, s významným 
dopadom na úrovni celej EÚ. Predovšetkým ide o 
zabezpečovanie dostatočného množstva dodávanej 
energie a zvyšovanie energetických úspor cestou 
využívania obnoviteľných zdrojov. IEE má napomôcť 
strategickým cieľom Európskej komisie v oblasti 
energie a zmeny klímy a to 20 % zníženiu emisií 
CO

2
, 20 % efektívnejšie využívanie energií, 20 % 

využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe 
energie a 10 % podiel biopalív v pohonných hmotách 
do roku 2020. 

Celkový rozpočet na obdobie 2007 – 2012 je 727 
miliónov eur (ročná dotácia sa pohybuje od 52 milió-
nov v roku 2007 po 160 miliónov eur v roku 2013) 
a patrí pod rámcový program CIP – Program na pod-
poru konkurencieschopnosti a inovácie. Projekty 
podporované z programu IEE sú vo všeobecnosti 
zamerané aj na propagačné aktivity a dopĺňajú 
Rámcový program pre výskum a technologický vý-
voj Európskej komisie.
4. Projekt INTENSE – Od Estónska po Chorvátsko: opatrenia 

na inteligentné energetické úspory pre mestskú bytovú 
výstavbu v strednej a východnej Európe. 

O projekte
Do projektu je celkom zapojených 28 pro-

jektových partnerov z 12 krajín EÚ (Bulharsko, 
Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko 
a Slovensko), z toho 10 partnerov tvoria rôzne or-
ganizácie (konzultačné, vedecké, environmentálne) 
zodpovedné za prípravu materiálov, 5 partnerov za-
stupuje odborné profesionálne organizácie v oblasti 
energetiky a 13 partnerov predstavujú mestá ako 

priami prijímatelia projektu. Vedúcou organizáciou 
projektu je Baltické environmentálne fórum (BEF) 
Lotyšsko. Projekt sa realizuje do septembra 2011. 
Celkový schválený rozpočet na projekt činí takmer 
3,3 milióna eur, z toho pre Slovensko pripadá čiast-
ka takmer 200 000 eur.

Hlavným cieľom projektu je reagovať na rozvoj 
stavebníctva v krajinách strednej a východnej Európy 
a zamerať sa na novú výstavbu, kde od začiatku 

plánovania sú zakomponovávané opatrenia na úspo-
ru energií. Tento hlavný cieľ má byť naplnený pomo-
cou nasledujúcich podcieľov:
• zohľadnenie aplikácie dvoch smerníc EÚ na úro-

veň mesta, ktoré sa týkajú energetickej úspornos-
ti (2006/32/EC and 2002/91/EC),

• zahrnutie energetickej úspornosti do plánovania 
(energetický plán mesta),

• výber najlepších príkladov z praxe ohľadom ener-
getických opatrení použiteľných pre mesto,

• zistenie návykov spotreby energie obyvateľov 
mesta a zameranie sa na prácu s verejnosťou 
ako aj príprava informačného materiálu (návodu) 
na zvýšenie povedomia ohľadom energetickej 
úspornosti,

• podpora rozvoja vzdelávania pre rôzne cieľové 
skupiny pomocou špecializovaných tréningo-
vých programov so zameraním na energetickú 
úspornosť a prispôsobením na podmienky v da-
nej krajine,

• vytvorenie vzájomnej spolupráce medzi mestami 
a energetickými profesionálmi na medzinárodnej 
úrovni.
Kľúčovým výstupom projektu budú pilotné apliká-

cie v mestách. V prípade Slovenska to bude mesto 
Ružomberok. Celkom bude vypracovaných 13 kon-
cepcií pre energeticky optimalizované mesto (ener-
getická koncepcia mesta) so zameraním na plán 
implementácie a to napríklad financovanie, analýza 
zdrojov, štúdie uskutočniteľnosti a taktiež vytvorenie 
cvičení pri komunikácii medzi jednotlivými profesista-
mi/expertmi pre dané oblasti energetiky.

V rámci projektu sa na úrovni mesta Ružomberok 
bude analyzovať ako sa v meste darí uplatňovať ná-
rodná legislatíva, ktorá je tvorená na základe imple-
mentácie daných smerníc EÚ. Budú štyri základné 
výstupy: slovník pojmov týkajúcich sa energetiky, 
jeden medzinárodný seminár, dva semináre na ná-
rodnej úrovni ohľadom energetickej legislatívy a 
komparatívna štúdia porovnávajúca rôzne úrovne 
implementácie európskej legislatívy. Okrem toho sa 
zhodnotia  príklady najlepších praktík používaných 

pri výstavbe energeticky menej nároč-
ných budov. Vzhľadom na to, že práve 
mesto je tým subjektom, ktorý tvorí 
plánovanie, bude na jeho rozhodnutí, 
aké opatrenia prijme s cieľom znížiť 
energetickú náročnosť. Preto mesto 
bude mať možnosť uskutočniť svoj 
„miniprojekt“ zameraný na tvorbu 
novej energetickej koncepcie a plá-
novania zameraného na energetickú 
efektívnosť. Mesto Ružomerok získa 
možnosť prezentovať svoje výsledky 
projektu a vytvárať si tak imidž mo-
derného mesta smerujúceho k napĺňa-
niu trvalo udržateľných cieľov, ako aj 

vytvoriť si sekciu v rámci internetovej stránky mesta, 
kde sa budú dať informácie publikovať.

Viac o projekte: www.intense-energy.eu/.
5. Projekt CH2OICE: Certifikáčný systém pre HydrO: 

zlepšenie čistej energie
O projekte
Vodné elektrárne ako obnoviteľný zdroj energie sú 

základom pre výrobu elektriny v mnohých krajinách 
Európskej únie. V Európe takmer dve tretiny energie, 

ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov, sú práve 
z vodných elektrární. I keď tento zdroj považujeme 
za obnoviteľný, nie vždy ho môžeme považovať za 
ohľaduplný k životnému prostrediu a len na použitej 
technológii v jednotlivých vodných elektrárňach závi-
sí, aký je vplyv na riečne ekosystémy a celkove na 
životné prostredie. 

Ako je možné tieto vplyvy na životné prostredie 
účinne znížiť a ako môže certifikácia napomôcť vý-
robcovi elektriny z vodnej elektrárne pri presadzovaní 
environmentálneho produktu? Na tieto otázky priná-
ša odpovede práve projekt CH2OICE, definovaním a 
testovaním nových prístupov pri certifikácii elektric-
kej energie pochádzajúcej z vodných elektrární, ktoré 
spĺňajú vysoké environmentálne nároky.

Projekt si dáva za cieľ zaviesť technicky a záro-
veň ekonomicky aplikovateľný systém certifikácie 
pre zariadenia, ktoré produkujú elektrickú energiu s 
využitím vodnej energie. Takýto systém certifikácie 
bude mať najvyššie environmentálne nároky a bude 
v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Rámcovej 
smernice o vode, a zároveň by mal podporovať a 
dopĺňať existujúce nástroje ako sú Ecolabel, EMAS, 
či zo zákona vyplývajúce posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie (EIA). Počas jednotlivých projek-
tových aktivít bude vytvorený metodický návod, do 
ktorého tvorby budú zapojené všetky relevantné sku-
piny. Testovanie metódy bude prebiehať v krajinách 
2 projektových partnerov – v Taliansku a Slovinsku. 
Proces certifikácie bude v zásade aplikovaný už na 
existujúce vodné elektrárne. Priestor sa bude posky-
tovať aj pre tzv. znovuudelenie značky po splnení 
stanovených kritérií s cieľom širšieho uplatnenia 
certifikátov.  

Systém certifikácie, ktorý bude zavedený pre už 
existujúce vodné elektrárne, by sa mal dať použiť aj 
pri plánovacích a rozhodovacích procesoch, a mohol 
by byť v budúcnosti nápomocný aj pri postupoch, 
ktoré vyplývajú zo zákona, ako je napríklad posudzo-
vanie vplyvov na životné prostredie alebo strategické 
posudzovanie (SEA).

Viac o projekte sa dozviete prostredníctvom webo-
vej stránky www.ch2oice.eu/.

Zuzana Hudeková, projektová manažérka REC Slovensko
Vladimír Hudek, riaditeľ REC Slovensko




