
Mandát pre revíziu výdavkov na životné prostredie 

 

Revízia výdavkov na životné prostredie v objeme 0,6 % HDP ročne navrhne opatrenia na zefektívnenie 

investičnej obálky, zvýšenie účinnosti programov na ochranu životného prostredia a zníženie 

jednotkových prevádzkových nákladov udržateľným spôsobom v kapitole Ministerstva životného 

prostredia SR. Cieľom verejných investícií a politík v oblasti životného prostredia je zvyšovanie kvality 

životného prostredia. 

 

Výsledkové ciele 

Hlavným cieľom environmentálnej politiky je zvyšovanie kvality životného prostredia za účelom ochrany zdravia 

obyvateľstva, zabránenia straty biodiverzity a ekosystémov, predchádzania environmentálnym rizikám a podpory 

trhu s druhotnými surovinami. Vzhľadom na členitosť oblastí životného prostredia budú výsledky sledované sadov 

ukazovateľov. Cieľom je priblížiť sa vďaka vyššej efektivite úrovni priemeru EÚ.  
 

GRAF 44: Výsledkové indikátory pre životné prostredie 

 

Zdroj: MF SR, MŽP SR 

Fiškálne ciele  

Investičné výdavky sa budú odvíjať najmä od čerpania finančných prostriedkov z Operačného programu Kvalita 

životného prostredia (OP KZP), kde v rámci programového obdobia 2014 – 2020 je vyčlenených 3,1 mld. eur a 

spolufinancovanie. Prostredníctvom analýzy nákladov a prínosov budú hodnotené investičné projekty v oblasti 

životného prostredia financované zo štátneho rozpočtu aj z prostriedkov EU za účelom uprednostniť tie, ktoré 

prinesú najvyššiu hodnotu za peniaze.  

 

Bude hodnotená efektívnosť a adresnosť výdavkov na odpady, odpadové vody, znižovanie znečistenia, ochranu 

prírody a krajiny a zásobovanie vodou s cieľom realokovať výdavky na programy s najvyššou účinnosťou. Revízia 

bude hľadať spôsoby na zníženie prevádzkových nákladov MŽP, jeho podriadených organizácií, ním zriadených 

štátnych podnikov a Environmentálneho fondu. 

 

Zodpovednosť a termíny 

Za priebežnú a záverečnú správu je zodpovedné MF SR, ktoré ju vypracuje v spolupráci s MZP SR. Pre potreby 

vypracovania analýz vyššie zmienených oblastí sa MŽP SR a MF SR zaväzujú k súčinnosti pri poskytovaní 

kompletných a detailných údajov a informácií. Priebežná správa bude vypracovaná do konca apríla 2017, 

záverečná správa bude vypracovaná a zverejnená do konca júna 2017. 
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