
 

 

Informácie k schvaľovaniu žiadostí o podporu formu dotácie na EF 

 

Environmentálny fond (ďalej len „fond“) bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, s účinnosťou od 1.1.2005 (novelizácia v roku  

Postavenie fondu a jeho základné poslanie vymedzuje zákon o fonde a vyhláška Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03. 2005, ktorou sa 

vykonáva zákon o fonde. Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upravuje Štatút 

Environmentálneho fondu  vydaný ministrom životného prostredia Slovenskej republiky - 

rozhodnutím ministra z 23.11.2015 č. 34/2015 – 1.6 a Organizačný a rokovací poriadkom 

Rady Environmentálneho fondu (účinný od 15.2.2011) 

 

Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia upravujú najmä §4, 6, 7, 8 a 9 zákona 

o fonde. Východiskom pre poskytovanie podpory formou dotácie alebo úveru žiadateľom je 

každoročné zverejnenie špecifikácie podpory činností formou dotácie, na ktoré môžu 

žiadatelia predkladať žiadosti. Vo všeobecnosti ide o nasledujúce oblasti: 

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME 

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania 

nízkoemisných zdrojov 

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie 

prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia 

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD  

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd 

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných 

obyvateľov 

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov  

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných 

obyvateľov 

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete 

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské 

kapacity 

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov 

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu 

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených 

zariadení 

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku 

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku 

Činnosť BR1: Rybárstvo 

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Činnosť C1: Uzavretie a rekultivácia skládok 

Činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov 

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a 

dotrieďovacích zariadení 



 

 

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 

Činnosť D1: Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej 

dokumentácie ÚSES 

Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 

Činnosť D3: Realizácia schválených programov starostlivosti 

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území 

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu 

chránených druhov a biotopov 

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA 

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE 

STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 

prostredia 

G. Oblasť: ZELENÁ INVESTIČNÁ SCHÉMA (len rok 2012) 

POD. Oblasť: PROGRAM OBNOVY DEDINY – ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA NA VIDIEKU 

Činnosť POD- ZKŽP1: Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra: 

Činnosť POD-ZKŽP2: Zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie 

informovanosti o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia: 

Špecifikácia činností môže byť rozšírená o nové činnosti (musia byť v súlade so zákonom o 

fonde) na základe návrhu Rady Environmentálneho fondu. 

 

V období rokov 2012 – 2015 išlo o nasledujúce rozšírenia činností: 

POD-ZD. Oblasť: PROGRAM OBNOVY DEDINY – ZELENÁ DEDINA  

 

L. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania 

Činnosť L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania 

Činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 

zatepľovania 

 

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva 

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 

 

 

V rámci väčšej transparentnosti od roku 2013 fond zaviedol oproti obdobiu 

predchádzajúcej vlády (rok 2012 vrátane) viaceré pozitívne zmeny a v rámci Špecifikácie 

činností (resp. Rozšírenia špecifikácie činností) zverejňuje aj oprávnených žiadateľov v rámci 

jednotlivých činností, oprávnené náklady a neoprávnené náklady v rámci jednotlivých 

činností a zároveň aj kritériá na poskytnutie podpory pre každú činnosť. 

 

Všetky žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie (s výnimkou mimoriadnych 

žiadostí o podporu formou dotácie a žiadostí na základe rozšírenej špecifikácie podpory 

činností) musia byť predložené fondudo 31.10 príslušného kalendárneho roka. Po registrácii 

sú následne kontrolované z hľadiska ich úplnosti a formálnej správnosti a kompletizované. 



 

 

Žiadatelia s neúplnými alebo nesprávne vyplnenými žiadosťami sú vyzvaní na ich doplnenie 

v stanovenej lehote. Nedoplnené žiadosti (z dôvodu doručenia nesprávnych dokladov alebo 

doručenia doplnenia po termíne) sú vyradené.  

Kompletné žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie sú následne predložené 

na hodnotenie pracovníkom fondu a externým hodnotiteľom z odborných útvarov 

ministerstva a iných organizácií podľa jednotlivých oblastí a činností. (Zoznamy pracovných 

skupín pre jednotlivé roky zasielame v prílohe). Pred začiatkom hodnotenia všetci menovaní 

hodnotitelia svojim podpisom potvrdia čestné vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 

a vylúčení zaujatosti. 

Pri vyhodnocovaní sú použité nasledujúce kritériá, ktoré sa vopred zverejňujú 

v špecifikácii činností: 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť A1: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Preukázateľné zníženie emisií znečisťujúcich látok. 

3. Potreby oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (§ 9 zákona č. 137/2010 Z. z. 

o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ovzduší). 

4. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

v EUR/jednotka emisií znečisťujúcich látok vypočítaná z celkových nákladov 

na realizáciu opatrenia vo vzťahu k mernej jednotke zníženia emisií znečisťujúcich látok. 

5. Etapizácia a nadväznosť investície, väzba na využitie existujúcich kapacít. 

6. Úroveň technického riešenia. 

7. Plán financovania počas celej doby realizácie projektu. 

8. Ekonomická udržateľnosť projektu. 

9. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť A2: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Preukázateľné zníženie emisií znečisťujúcich látok. 

3. Potreby oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (§ 9 zákona č. 137/2010 Z. z. 

o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ovzduší). 

4. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou v 

EUR/jednotka emisií znečisťujúcich látok vypočítaná z celkových nákladov na realizáciu 

opatrenia vo vzťahu k mernej jednotke zníženia emisií znečisťujúcich látok. 

5. Etapizácia a nadväznosť investície, väzba na využitie existujúcich kapacít. 

6. Úroveň technického riešenia. 

7. Plán financovania počas celej doby realizácie projektu. 

8. Ekonomická udržateľnosť projektu. 

9. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť A3 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Zníženie koncentrácie prachových častíc v ovzduší. 

3. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

v EUR/jednotka emisií znečisťujúcich látok vypočítaná z celkových nákladov 

na realizáciu opatrenia vo vzťahu k mernej jednotke zníženia emisií znečisťujúcich 

látok. 

4. Etapizácia a nadväznosť investície, väzba na využitie existujúcich kapacít. 

5. Úroveň technického riešenia. 

6. Plán financovania počas celej doby realizácie projektu. 



 

 

7. Ekonomická udržateľnosť projektu. 

8. Stupeň regionálneho rozvoja 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK1: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných kanalizácií. 

3. Existencia verejného vodovodu s napojenými odberateľmi. 

4. Ochrana využívaných vodárenských zdrojov. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu  musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu. 

9. Úroveň technického riešenia 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK2: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných kanalizácií. 

3. Existencia verejného vodovodu s napojenými odberateľmi. 

4. Ochrana využívaných vodárenských zdrojov. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu  musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu. 

9. Úroveň technického riešenia 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK3: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných kanalizácií. 

3. Existencia verejného vodovodu s napojenými odberateľmi. 

4. Ochrana využívaných vodárenských zdrojov. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu  musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu. 

9. Úroveň technického riešenia 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK4: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 



 

 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných kanalizácií. 

3. Existencia verejného vodovodu s napojenými odberateľmi. 

4. Ochrana využívaných vodárenských zdrojov. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu  musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu. 

9. Úroveň technického riešenia 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK5: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných kanalizácií. 

3. Existencia verejného vodovodu s napojenými odberateľmi. 

4. Ochrana využívaných vodárenských zdrojov. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu  musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém odvádzania a čistenia odpadových vôd. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu. 

9. Úroveň technického riešenia 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BV1: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných vodovodov. 

3. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít – prívodných vodovodných radov 

a vodárenských zdrojov. 

4. Plánované množstvo dodávanej vody odberateľom pri veľkých zdrojoch, resp. využitie 

malých vodných zdrojov s výdatnosťou minimálne 0,5 l/s. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém zásobovania pitnou vodou. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu. 

9. Úroveň technického riešenia. 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV2: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných vodovodov. 

3. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít – prívodných vodovodných radov 

a vodárenských zdrojov. 



 

 

4. Plánované množstvo dodávanej vody odberateľom pri veľkých zdrojoch, resp. využitie 

malých vodných zdrojov s výdatnosťou minimálne 0,5 l/s. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém zásobovania pitnou vodou. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu. 

9. Úroveň technického riešenia. 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV3: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných vodovodov. 

3. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít – prívodných vodovodných radov 

a vodárenských zdrojov. 

4. Plánované množstvo dodávanej vody odberateľom pri veľkých zdrojoch, resp. využitie 

malých vodných zdrojov s výdatnosťou minimálne 0,5 l/s. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém zásobovania pitnou vodou. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu. 

9. Úroveň technického riešenia. 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV4: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných vodovodov. 

3. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít – prívodných vodovodných radov 

a vodárenských zdrojov. 

4. Plánované množstvo dodávanej vody odberateľom pri veľkých zdrojoch, resp. využitie 

malých vodných zdrojov s výdatnosťou minimálne 0,5 l/s. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, 

aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať 

funkčný systém zásobovania pitnou vodou. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/obyvateľa, EUR/m). 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu. 

9. Úroveň technického riešenia. 

10. Stupeň regionálneho rozvoja. 

  



 

 

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BP1: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti protipovodňovej ochrany. 

3. Etapizácia a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, aby bolo 

možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať funkčný 

celok. 

4. Efektívnosť vynaložených nákladov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/ochráneného obyvateľa, EUR/ha ochráneného územia). 

5. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

6. Ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu. 

7. Úroveň technického riešenia. 

8. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

 

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BP2: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti protipovodňovej ochrany. 

3. Etapizácia a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, aby bolo 

možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať funkčný 

celok. 

4. Efektívnosť vynaložených nákladov daná mernou investičnou náročnosťou 

(EUR/ochráneného obyvateľa, EUR/ha ochráneného územia). 

5. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

6. Ekonomická udržateľnosť prevádzky projektu. 

7. Úroveň technického riešenia. 

8. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BR1: 

1. Efektívnosť projektu. 

2. Perzistencia projektu. 

3. Potreba – nevyhnutnosť projektu. 

4. Ekonomická udržateľnosť prevádzky. 

5. Etapizácia výstavby a plán financovania. 

6. Hodnota a charakter územia. 

7. Komplexnosť projektu. 

8. Prevedenie projektu – technická a administratívna stránka. 

9. Súlad s európskymi národnými stratégiami, štátnou environmentálnou politikou, 

stratégiami, koncepciami a iné. 

10. Dosah projektu, celkový efekt. 

 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť C1 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Stupeň rizikovosti skládky v poradí: 

a. Bezprostredné znehodnocovanie životného prostredia (znemožňovanie využívania 

územia a vodných zdrojov). 

b. Ohrozovanie životného prostredia  (využívania územia a vodných zdrojov). 

3. Úroveň technického riešenia rekultivačnej metódy s ohľadom na: 

a. Úroveň zámeru (izolácia znečistenia, zníženie koncentrácie znečistenia). 



 

 

b. Adekvátnosť výberu rekultivačnej metódy vo vzťahu k riešeniu potenciálneho rizika 

ochrany podzemných a povrchových vôd, horninovému prostrediu – pôde, ovzdušiu 

a zdraviu človeka. 

c. Účinnosť rekultivačnej metódy. 

d. Reálna dostupnosť technológie na domácom resp. zahraničnom trhu. 

4. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. 

5. Objem uloženého odpadu v m
3
. 

6. Rekultivovaná plocha v m
2
. 

7. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou finančnou náročnosťou, 

t.j. podielom EUR/m
3
 uloženého odpadu a EUR/m

2
 rekultivovanej plochy. 

8. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

9. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť C2 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad so strategickými a koncepčnými materiálmi v oblasti odpadového hospodárstva. 

3. Špecifické potreby a podmienky územia. 

4. Úroveň technického riešenia. 

5. Zabezpečenie celého reťazca od pôvodcu odpadu až po využitie finálneho produktu. 

6. Zabezpečenie dostačujúcej kapacity pre dané územie a naplnenie kapacity zariadenia 

počas jeho prevádzky. 

7. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. 

8. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou finančnou náročnosťou. 

9. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

10. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu. 

11. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť C3: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Súlad so strategickými a koncepčnými materiálmi v oblasti odpadového hospodárstva. 

3. Špecifické potreby a podmienky územia. 

4. Úroveň technického riešenia. 

5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. 

6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou finančnou náročnosťou, 

t.j. podielom EUR/t vytriedeného odpadu/rok a efektivitou systému, resp. množstva 

odpadu a kapacity zberných dvorov resp. dotrieďovacích zariadení. 

7. Plán financovania projektu počas celej doby výstavby. 

8. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu. 

9. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D1 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Realizácia je navrhnutá v súlade so schváleným ÚSES na regionálnej, miestnej úrovni 

a na úrovni obcí. 

3. Veľkosť dotknutej plochy. 

4. Zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia. 

5. Účelnosť a výška rozpočtovaných nákladov. 

6. Stupeň regionálneho rozvoja. 



 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D2 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Účinnosť navrhovanej metódy odstraňovania nepôvodných druhov.  

3. Účinnosť sledovania výskytu, veľkosti populácie a spôsobu šírenia nepôvodných 

druhov. 

4. Veľkosť odstraňovanej plochy a jej vzdialenosť od chráneného územia.  

5. Účelnosť a výška rozpočtovaných nákladov. 

6. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D3 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Územia navrhnuté na zaradenie do siete NATURA 2000, územia zaradené do siete 

NATURA 2000 a územia zaradené do Zoznamu svetového prírodného dedičstva 

a do Globálnej siete geoparkov. 

3. Národné prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, A zóny národných parkov. 

4. Územia, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov. 

5. Prírodné  rezervácie, prírodné pamiatky, B zóny národných parkov. 

6. Chránené areály, C zóny národných parkov, súkromné chránené územia. 

7. Chránené stromy, D zóny národných parkov, chránené krajinné oblasti. 

8. Kriticky ohrozené chránené druhy rastlín a živočíchov. 

9. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D4: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba. 

2. Realizácia je navrhnutá v území s aktuálnou potrebou zabránenia šírenia a premnoženia 

škodcov. 

3. Realizácia je navrhnutá v území s potenciálnym ohrozením šírenia a premnoženia 

škodcov. 

4. Veľkosť dotknutej plochy. 

5. Účelnosť a výška rozpočtovaných nákladov. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D5 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba 

2. Biotopy európskeho významu. 

3. Druhy európskeho významu. 

4. Biotopy a druhy národného významu. 

5. Veľkosť dotknutej plochy. 

6. Účelnosť a výška rozpočtovaných nákladov. 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť E1: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti. 

2. Súlad s prioritami a cieľmi štátnej environmentálnej politiky najmä Koncepciou 

environmentálnej výchovy a vzdelávania alebo Koncepciou geoparkov Slovenskej 

republiky alebo strategickým dokumentom v oblasti odpadového hospodárstva 

Programom predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018. 

3. Význam a dosah na environmentálnu výchovu a osvetu. 

4. Účelnosť a výška rozpočtovaných nákladov na služby. 

5. Stupeň regionálneho rozvoja. 



 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť F1 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti. 

2. Súlad s prioritami a cieľmi štátnej environmentálnej politiky. 

3. Úroveň technického riešenia príslušnej etapy geologických prác. 

4. Význam a dosah prieskumu, výskumu a vývoja. 

5. Účelnosť a výška rozpočtových nákladov na služby. 

6. Stupeň regionálneho rozvoja. 

 

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD-ZKŽP1: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba riešenia činnosti. 

2. Veľkosť obce. 

3. Úroveň riešenia, komplexnosť a kvalita navrhovaného projektu. 

4. Adekvátnosť rozpočtu projektu a časový rozsah požiadavky. 

5. Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia. 

6. Participácia miestnych obyvateľov a subjektov pôsobiacich v obci na realizácii projektu. 

7. Zvyšovanie povedomia obyvateľov o ochrane a tvorbe životného prostredia. 

8. Využitie domácich materiálov a surovín. 

9. Pri činnostiach zameraných na podporu odpadového hospodárstva preukázanie existencie 

platného všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi.  

10. Pri aktivitách zameraných na zmiernenie dopadov klimatických zmien vo vidieckych 

sídlach a na adaptačné opatrenia, budú podporené len činnosti, ktoré sú, na základe 

hodnotenia zraniteľnosti a potencionálnych rizík obce, začlenené do územných plánov 

obce, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a iných strategických dokumentov, 

v ktorých si obec stanovuje svoje rozvojové ciele a priority. 

11. Úplnosť predloženého projektu.   

 

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD-ZKŽP2: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba zlepšovania environmentálneho 

povedomia. 

2. Veľkosť obce. 

3. Úroveň riešenia, komplexnosť a kvalita projektu. 

4. Adekvátnosť rozpočtu projektu a časový rozsah požiadavky. 

5. Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia. 

6. Participácia miestnych obyvateľov a subjektov pôsobiacich v obci na realizácii projektu. 

7. Zvyšovanie povedomia obyvateľov o ochrane a tvorbe životného prostredia. 

8. Pri aktivitách zameraných na realizáciu činností na zlepšovanie environmentálneho 

povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, 

tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou, odborných 

besied, akcií kvalita spracovania odborných podkladov pre ich realizáciu. 

9. Pri aktivitách zameraných na realizáciu činností na obnovu a zriaďovanie náučných 

expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, činnosti zamerané na udržiavanie 

tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu, tradícií, realizáciu výchovno-vzdelávacích 

podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť - kvalita spracovania odborných 

a metodických podkladov k navrhovanej činnosti. 

10. Zapojenosť miestnych aktérov, spolkov a organizácií. 

11. Úplnosť predloženého projektu.   

 



 

 

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD-ZD1:  

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba riešenia činnosti. 

2. Preukázateľný súlad s územnoplánovacou dokumentáciou alebo dokumentáciou ochrany 

prírody a krajiny, prípadne inou relevantnou štúdiou.  

3. Veľkosť obce.  

4. Úroveň riešenia, komplexnosť a kvalita projektu, kvalita riešenia zelenej infraštruktúry. 

5. Adekvátnosť rozpočtu projektu a časový rozsah požiadavky. 

6. Udržateľnosť projektu a zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia.  

7. Participácia miestnych obyvateľov a subjektov pôsobiacich v obci na realizácii projektu.  

8. Využitie domácich materiálov, surovín, odrôd a biologických zdrojov. 

9. Preukázanie vlastníckeho, prípadne iného vzťahu k pozemkom určeným na realizáciu 

aktivít projektu.  

10. Zvyšovanie povedomia obyvateľov o ochrane a tvorbe životného prostredia a hodnote 

vidieckej krajiny.  

11. Úplnosť predloženého projektu. 

 

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD-ZD2: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba riešenia činnosti. 

2. Veľkosť obce. 

3. Pri realizácii preukázateľný súlad s územnoplánovacou dokumentáciou 

alebo dokumentáciou ochrany prírody a krajiny, prípadne inou relevantnou štúdiou.  

4. Komplexnosť a kvalita požiadavky. 

5. Reálnosť nákladov na daný obsahový a časový rozsah požiadavky. 

6. Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia. 

7. Participácia miestnych obyvateľov a subjektov pôsobiacich v obci na realizácii projektu.  

8. Využitie domácich materiálov, surovín, odrôd a biologických zdrojov. 

9. Preukázanie vlastníckeho, prípadne iného vzťahu k pozemkom určeným na realizáciu 

aktivít projektu.  

10. Požiadavka prispieva k zvýšeniu povedomia obyvateľov o hodnote vidieckej krajiny. 

11. So žiadosťou sú dodané všetky povinné prílohy. 

 

 

 Hodnotenie žiadostí prebieha v informačnom systéme fondu, kde časť kritérií doplní 

informačný systém automaticky, iné sú doplňované hodnotiteľom na základe jeho odborných 

znalostí a skúseností (podľa zverejnených kritérií). Po ukončení hodnotenia systém vykoná 

zhrnutie a automaticky zostaví poradie žiadostí v závislosti od dosiahnutých bodov (bonita). 

Riaditeľ fondu zabezpečí predloženie zoznamu žiadostí ako podkladu pre rokovanie rady 

fondu. Odporučenie Rady fondu má pre ministra odporúčací charakter. O pridelení dotácie 

rozhoduje minister formou písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie. 

V prípade zvýšenia disponibilných voľných zdrojov v prípade odstúpenia príjemcov dotácie 

od schválenej podpory, minister tieto voľné prostriedky pridelí ďalším projektom zo 

zoznamu. Keďže tieto prostriedky sú viazané na príslušný rozpočtový rok, sú prideľované 

žiadostiam aj mimo poradia  v záujme ich vyčerpania v danom roku, čím sa maximalizuje 

efektívnosť a účelnosť zdrojov fondu. 



 

 

Mimo bodovaného poradia s ohľadom na osobitosť a urgentnosť je poskytovaná aj 

mimoriadna podpora, kde sa minister životného prostredia riadi odporúčaním vecne príslušnej 

sekcie MŽP SR.  Ide však o mimoriadne a naliehavé prípady, ako napríklad zosuvy pôdy v 

obci Banka alebo sanácia katastrofálneho zosuvu vo Vrátnej doline.  Minister životného 

prostredia vo všetkých týchto prípadoch rešpektuje názor vecne príslušnej sekcie MŽP SR. 

2.  

V súvislosti s požadovaným prehľadom za roky 2012 – 2016, keď minister životného 

prostredia rozhodol mimo o podpore mimo bodovaného poradia, si dovoľujeme dať do Vašej 

pozornosti, že vzhľadom k tomu, že pri dotáciách z Environmentálneho fondu  ide v mnohých 

prípadoch o investičné projekty a finančné prostriedky musia byť vyčerpané v danom 

rozpočtovom roku, minister spravidla prideľuje dotácie v 1. štvrťroku daného roka. Rovnako 

to bolo aj v roku 2012, kedy boli dotácie prideľované bývalým ministrom za vlády Ivety 

Radičovej. 

Pre porovnanie k vyššie uvedenému spôsobu hodnotenia žiadostí zavedeného v roku 

2013 a prideľovania dotácií si dovoľujeme uviesť, že v danom roku 2012, neboli ohodnotené 

všetky oblasti v rámci zverejnenej špecifikácie ale len vybrané oblasti. Zároveň neboli 

hodnotené ani všetky žiadosti o podporu doručené na fond ale zase len v rámci vybraných 

oblastí, z čoho vyplýva, že podpora nebola prideľovaná proporcionálne pre všetky zverejnené 

činnosti.  

Vtedajší minister síce rešpektoval odporúčanie Rady Environmentálneho fondu, avšak 

návrh Rady nerešpektoval poradie z hodnotiaceho procesu a získanej bonity. Z celkového 

počtu pridelených dotácií v roku 2012, t.j. 499 ks, bolo mimo poradia až 247 ks.  

Aj napriek tomu, že neboli podporené všetky oblasti v rámci zverejnenej špecifikácie, 

nebolo rešpektované poradie žiadostí na základe hodnotenia, minister životného prostredia 

József Nagy (na odporúčanie Rady EF) prekročil rozpočtované prostriedky o 9 miliónov 

EUR, čo pre nové vedenie znamenalo značné komplikácie a hrozilo, že príjemcom dotácií 

nebudú poskytnuté finančné prostriedky aj napriek tomu, že minister rozhodol o pridelení 

podpory. Navýšením rozpočtu EF sa musela zaoberať aj vláda SR na svojom rokovaní. 

Pre porovnanie uvádzame, že minister Peter Žiga počas svojho pôsobenia (t.j. rozhodoval 

o pridelení dotácie v rokoch 2013 – 2016) rozhodol o podpore 2404 ks žiadostí o dotáciu, 

pričom mimo poradia ich bolo len 86 (necelé 4%) (ako bolo uvedené vyššie, patria tu aj 

dotácie podporené na základe zvýšenia disponibilných zdrojov fondu v záujme 

maximalizovania účelnosti a efektívnosti zdrojov fondu). Mimo bodovaného poradia 

s ohľadom na osobitosť a urgentnosť je poskytovaná aj mimoriadna podpora, kde sa minister 

životného prostredia riadi odporúčaním vecne príslušnej sekcie MŽP SR. Ide napríklad o 

sanácie zosuvov, havarijné situácie.  

Za roky 2012 – 2016 bolo celkovo pridelených 2903 dotácií. Z toho minister životného 

prostredia rozhodol o podpore mimo bodovaného poradia:  



 

 

V roku 2012 – 247 prípadov (z celkového počtu podporených žiadostí 499 ks) teda za jediný 

rok približne tretina.  

V roku 2013 – 2016 -  86 prípadov (z celkového počtu pridelených žiadostí 2404 ks). 

 

3.   

Environmentálny fond sa nevyjadruje a ani nemôže vyjadriť k straníckej príslušnosti, keďže 

daný údaj nesleduje a nezohľadňuje. Politická príslušnosť zvolených starostov a primátorov 

nezohráva z hľadiska posudzovania žiaden význam a naviac by predstavovala diskriminačné 

kritérium. Environmentálny fond sa zaoberá výhradne hodnotením kvality projektov 

prospešných pre obyvateľov mesta a obce. Štatistika z pohľadu percentuálneho pomeru 

zvolených predstaviteľov samosprávy kvalitu projektov vôbec neodráža a fond sa naopak 

nesmie pri hodnotení riadiť výsledkami volieb do samosprávy v porovnani s momentálnou 

účasťou strán vo vláde SR.  

Zároveň, aj okruh oprávnených žiadateľov definovaných zákonom 

o Environmentálnom fonde  a vyhláškou je širší ako len obce a mestá, prípadne samosprávne 

kraje.  Ako vyplýva z uvedeného, celý proces prideľovania podpory formou dotácie 

z Environmentálneho fondu od roku 2013 prebieha transparentne, na základe vopred 

zverejnených kritérií  a minister životného prostredia sa pri prideľovaní dotácií riadi 

hodnotením projektov odborníkmi a návrhom Rady EF, čo nebolo v prípade v roku 2012 za 

bývalého vedenia rezortu.  

Po roku 2012 Environmentálny fond vykonal významné opatrenia v prospech transparentnosti 

hodnotenia projektov. V roku 2013 začal zverejňovať hodnotiace kritériá, oprávnených 

žiadateľov a zároveň pristúpil aj  k zverejňovaniu všetkých zoznamov žiadostí, ktoré boli 

hodnotené. (prehľadne  rozdelené na podporené žiadosti vrátane rozhodnutí ministra 

životného prostredia; nepodporené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a zároveň aj 

vyradené žiadosti, pričom žiadatelia sú písomne informovaní o dôvode nezaradenia ich 

žiadosti).  Do roku 2012 boli zverejňované len podporené žiadosti. 

Zároveň v záujme skvalitnenia podaných žiadostí (a v snahe čo najviac uľahčiť žiadateľom 

proces prípravy žiadostí) bola pripravená príručka pre žiadateľa, oznámené kontaktné 

telefónne čísla a zároveň sprístupnená e-mailová adresa pre jednoduchšiu komunikáciu 

a usmernenie žiadateľov. 

 

 

 

 


