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 DÔVODY PODPORY BIODIVERZITY 

• Verejný sektor: legislatívna povinnosť 

 

• Súkromný sektor:  
 Spoločenská  zodpovednosť 

 Ziskovosť 

    

 

• Tretí sektor: dobrovoľný záujem 

 

• Domácnosti: uvedomelosť 



Prečo súkromný sektor a 

biodiverzita 

Vplyvy na 

biodiverzitu 

Závislosť od 

biodiverzity 

Prostredníctvom 

využívania krajiny 

Vypúšťanie 

(toxických) 
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Transport 

atď. 

Prírodné zdroje 

Voda 
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atď. 



VÝHODY A NEVÝHODY 

Presun finančnej náročnosti 

Možnosť modifikovať a prispôsobovať 

mechanizmy podmienkam obcí 

Možnosť realizácie finančne náročných 

projektov 

x „Podnikateľský duch“ vo verejnom záujme  

x Príprava  

 

 

 

 

 



MIESTNE ÚČELOVÉ FONDY 

 

 

„Súhrn prostriedkov s osobitým využitím 

na decentralizovanej úrovni“ 
 

 

 

 

 

 



SAMOSPRÁVA 
Prečo ÁNO pre miestny účelový fond 

• Prerozdelenie finančných nákladov medzi 
viaceré skupiny podporovateľov 

 

• Samospráva má úzko prepojené vzťahy s 
potencionálnymi donormi 

 

• Dosah na obyvateľstvo 

 

• Pozná potreby mesta (mala by) 

 



SÚKROMNÁ SFÉRA 
Prečo ÁNO pre miestny fond 

• Spoločenská zodpovednosť 

 

• Participácia na živote mesta 

 

• REKLAMA 

 



OBYVATEĽSTVO 
Prečo ÁNO pre miestny fond 

• Pocit účasti a riadení na živote mesta 

 

• Spolupatričnosť k mestu 

 

• Možnosť sledovania projektov 

financovaných prostredníctvom fondu 



ZHRNUTIE 
miestnych účelových fondov 

• Realizácia skôr finančne nenáročných projektov 

• Silné PR = viac pozornosti = rast fondu 

 

 

 

• Iné možnosti získavania zdrojov  
 Mestska lotéria: 1 los = 50% na výhru, 30% do fondu 

a 20% režijné náklady 

 Kultúrne podujatia = darovanie časti zisku 

•  Pridaná hodnota k bežnej práci zamestnancov
  
 

 

 

 

 

 

 

 



POUŽITIE V PRAXI 

• Komunitný fond 

lokálnej meny s 

podporou 

verejnoprospešných 

projektov, napr. 

Mestský park Lanice 

 alebo 

Námestie plné života 

 

 



VEREJNO SÚKROMNÉ 

PARTNERSTVÁ 



Verejno-súkromné partnerstvá 

 

„Forma spolupráce medzi orgánmi verejnej 

správy a súkromným sektorom, ktorého 

cieľom je efektívne zabezpečiť kvalitnú 

verejnú infraštruktúru a verejné služby.“ 

 

 



ZÁKLADNÉ PRINCÍPY 
súkromno-verejných partnerstiev 

     Dlhodobá spolupráca, max 30 rokov 

     Finančne náročnejšie až náročné projekty 

     Financovanie je čiastočne alebo úplne 

prostredníctvom súkromného partnera 

 /x Projekty musia byť ekonomicky výhodné 

pre oboch partnerov 

x     Náročná príprava 

x     Netradičné v našich podmienkach 

 

 

 



PRÍKLADY  
využitia súkromno-verejných partnerstiev 

“Building Green Infrastructure, Jobs and Wealth” 

 

 

 

 

• Miesto realizácie:  

     Prince George’s County, USA 

• Účel: Zelená infraštruktúra a 

zachytávanie dažďovej vody 

• Hodnota projektu: 1,2 mil. $ 

• Finančný mechanizmus:  

 1. 50% je základný poplatok, 

platený na mesačnej báze 

 2. 50% je doplňujúci 

poplatok, platený iba v 

prípade dodržania zmluvných 

podmienok 

 

 

 

 



INŠPIRÁCIE  
v iných oblastiach 

• Názov: Výstavba a prevádzkovanie 

   MHD zastávok 

 

• Dĺžka projektu: 15 rokov 

 

• Platobný mechanizmus:  

   Platba z výnosov reklamných plôch 

 

 

 

 



KOMPENZAČNÉ AKTIVITY 



KOMPENZAČNÉ AKTIVITY 

„Merateľné výstupy, ktorých cieľom je 

kompenzovať negatívne dopady 

investičných projektov“ 



Stupne opatrení 

 

 

• ZAMEDZENIE  dopadom od začiatku plánovania projektu 

 

• MINIMALIZÁCIA  dopadov na zníženie intenzity a rozsahu 
    vplyvov 

 

• REHABILITÁCIA  poškodených ekosystémov 

 

• KOMPENZÁCIA  nepriaznivých vplyvov projektu 

 
 
 



PRÍKLADY Z PRAXE 

• Finančná náhrada za vyrúbané stromy 

• Účelové využitie náhrady na starostlivosť o zeleň 

• Založenie fondu starostlivosti o stromy  

 

 

TRNAVA 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ďakujem za pozornosť. 


