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STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stratégia štátnej environmentálnej politiky vedie
k začleneniu Slovenskej republiky, ako samostatného
štátu, do globálnej aliancie, tvoriacej predpoklad
dosiahnutia celoeurópskej a celosvetovej
environmentálnej bezpečnosti, mieru a trvalo
udržateľného rozvoja a života na Zemi ...
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zo Stratégie štátnej environmentálnej
politiky z roku 1993

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
• POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V roku 2000 sa podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie posudzovalo celkom 118 zámerov stavieb, zariadení a činností. Z celkového počtu posudzovaných zámerov 44
podliehalo zisťovaciemu konaniu a 74 zámerov povinnému hodnoteniu.
Posudzovanie bolo v roku 2000 ukončené pre 36 stavieb, zariadení a činností. Vzhľadom na nepodstatný
vplyv na životné prostredie rozhodlo MŽP SR v zisťovacom konaní, že 12 zámerov nebude ďalej posudzovaných podľa zákona. Z posúdených zámerov najväčšiu skupinu tvorili zámery súvisiace s nakladaním s
odpadmi (19 zámerov).
Záverečné stanoviská, ktoré v hodnotenom období vydalo MŽP SR boli vo všetkých prípadoch súhlasné
s návrhom opatrení na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
V roku 2000 sa pokračovalo v zapisovaní do Zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov
na životné prostredie v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 52/1995 Z.z. Do konca roku 2000 bolo v tomto zozname,
ktorý vedie MŽP SR odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, zapísaných 305 fyzických osôb a
27 právnických osôb.
17. februára 2000 nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť Dohovor Európskej hospodárskej komisie
OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice. To znamená, že od tohto termínu je Slovensko povinné plniť všetky úlohy vyplývajúce z tohoto Dohovoru. Posudzovanie vplyvov na
životné prostredie presahujúcich štátne hranice je upravené v tretej časti zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Funkciu koordinujúceho orgánu (kontaktného bodu) za
Slovensko pri posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice vykonáva MŽP SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie.
Zákonom NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý nadobudol účinnosť
1. septembra 1994, bol do legislatívy Slovenskej republiky zavedený účinný systém prognózovania a komplexného hodnotenia očakávaných vplyvov (pozitívnych, negatívnych) na životné prostredie pre určité druhy
stavieb, zariadení a činností, a to ešte v štádiu pred povolením ich realizácie podľa osobitných predpisov. Po
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piatich rokoch jeho uplatňovania v podmienkach Slovenskej republiky bolo potrebné prikročiť k jeho
čiastkovej úprave.
Potreba novelizovať zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplynula z výsledkov bilaterálneho screeningu - 22. kapitoly Životné prostredie, na základe ktorých Európska
komisia odporučila zabezpečiť úplnú harmonizáciu existujúcej legislatívy SR s legislatívou EÚ v oblasti
posudzovania vplyvov na životné prostredie tým, že sa do zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. premietnu
ustanovenia Smernice Rady 97/11/ES, ktorá medzičasom novelizovala Smernicu Rady 85/337/EHS.
Z analýzy a vzájomného porovnávania uvedených predpisov síce vyplynulo, že stupeň harmonizácie
slovenského právneho poriadku s právom EÚ v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie je veľmi
vysoký a svojou filozofiou i ustanoveniami je takmer v úplnom súlade i s novelou, ktorú predstavuje
Smernica Rady č. 97/11/ES, ale napriek tomu boli zistené niektoré odlišnosti, týkajúce sa príloh, ktoré bolo
potrebné upraviť.
Dôvodom na úplnú harmonizáciu slovenského zákona s právom EÚ bola i skutočnosť, že posudzovanie
vplyvov na životné prostredie, podľa legislatívy zhodnej s právom EÚ sa vyžaduje i u projektov financovaných z predvstupových štrukturálnych fondov ISPA a SAPARD.
Schválením zákona č. 391/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa dosiahol úplný súlad právnej úpravy v oblasti posudzovania vplyvov na
životné prostredie v Slovenskej republike s právnou úpravou Európskej únie. Zákon č. 391/2000 Z.z. nadobudol účinnosť 1.decembra 2000.

Tabuľka č. 175: Prehľad posúdených
(ukončených) stavieb a činností
v procese posudzovania
vplyvov na životné prostredie

Zdroj: MŽP SR

• ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE A OZNAČOVANIE VÝROBKOV

V rámci doterajšej realizácie Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov
sa tvorba smerníc stanovujúcich environmentálne kritériá na vybrané výrobkové skupiny orientovala predovšetkým na také výrobkové skupiny, ktoré boli zaradené aj do Európskeho ekolabelingového programu,
ale aj do národných ekolabelingových programov s potenciálnou možnosťou vývozu slovenských výrobkov
resp. vytvárania postupných krokov na zjednocovanie požiadaviek na znižovanie environmentálnych vplyvov
výrobkov, procesov a služieb. Aj napriek zosúlaďovaniu týchto požiadaviek sú zachované environmentálne
kritériá vyplývajúce z národných špecifík.
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V roku 2000 boli v platnosti smernice pre výrobkové skupiny
• Smernica č. 0001 - Posteľná bielizeň
• Smernica č. 0002 - Toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien
• Smernica č. 0003 - Papierové vreckovky z recyklovaných vlákien
• Smernica č. 0005 - Vodou riediteľné náterové hmoty
• Smernica č. 0006 - Vodou riediteľné lepidlá a tmely
• Smernica č. 0009 – Elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť
• Smernica č. 0010 – Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené atmosférickým horákom
• Smernica č. 0011 – Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené pretlakovým horákom
• Smernica č. 0012 – Prostriedky na zimnú údržbu ciest.
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Ministrom životného prostredia boli na základe odporučenia Komisiou environmentálneho hodnotenia a
označovania výrobkov schválené a osvedčené nové smernice pre výrobné skupiny:
• Smernica č. 0013 – Biodegradovateľné plastové obalové materiály
• Smernica č. 0014 – Pracie prostriedky pre textílie.
Vyhlásením nových smerníc sa otvorila cesta pre záujemcov o značku Environmentálne vhodný výrobok
(EVV) tak z radov domácich, ako aj renomovaných zahraničných výrobcov, u ktorých je predpoklad, že
mnohé z ich výrobkov vysokej kvality splnia aj špecifické environmentálne požiadavky.
Vo väzbe na riešené projekty MŽP SR z oblasti štandardizácie boli v priebehu roka vypracované návrhy
nových smerníc na výrobkové skupiny:
• Smernica č. 0015 – Elektrické zdroje svetla
• Smernica č. 0016 – Kvapalné čistiace prípravky
• Smernica č. 0017 – Oceľové smaltované vane a sprchovacie misy
• Smernica č. 0018 – Mleté vápence.
V tomto období sú pozastavené, alebo prechádzajú revíznym konaním:
• Smernica č. 0004 - plastové výrobky s obsahom zberových plastov
• Smernica č. 0007 - elektrické automatické práčky pre domácnosť
• Smernica č. 0008 - radiálne pneumatiky pre osobné automobily.
V roku 2000 získali právo používať značku EVV nasledujúce
výrobky:
• lepidlá riediteľné vodou
DUVILAX – LS 50
DUVILAX – L 58
DUVILAX – LP
Výrobca : Duslo, a.s., Šaľa
• náterové látky riediteľné vodou
EKOKRYL – MAT V 2045 farba disperzná akrylátová mat
EKOKRYL – LESK V 2062 farba disperzná akrylátová lesk
Výrobca : Chemolak, a.s., Smolenice
• posteľná bielizeň zo 100 % bavlny
Súprava Ty a Ja
Prestieradlá
Výrobca : Bavlnárske závody – TEXICOM, s.r.o., Ružomberok
Minister životného prostredia udelil osvedčenie uvedeným
výrobkom na 3 roky.
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• SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
Štandardizácia EMS
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V rámci činnosti TNK č. 72 bola prostredníctvom realizácie plánu technickej normalizácie operatívne preberaná problematika environmentálneho manažérstva riešená Technickým výborom pri medzinárodnej organizácii pre normalizáciu ISO/TC 207. Do konca roku 2000 boli Slovenským ústavom technickej normalizácie
vydané nasledujúce STN:
1. STN EN ISO 1400 (83 9001)
Systémy environmentálneho manažérstva.
Špecifikácia s návodom na použitie (EN ISO 14001:1996)
2. STN ISO 14004 (83 9004)
Systémy environmentálneho manažérstva.
Všeobecné pokyny obsahujúce zásady, systémy a podporné
techniky (ISO 14004:1996)
3. STN EN ISO 14010 (83 9010)
Pokyny na environmentálny audit (EN ISO14010:1996)
4. STN EN ISO 14011 (83 9011)
Pokyny na environmentálny audit. Postupy auditu.
Audit systémov environmentálneho manažérstva
(EN ISO 14011:1996)
5. STN EN ISO 14012 (83 9012)
Pokyny na environmentálny audit. Kvalifikačné kritériá na
environmentálnych audítorov (EN ISO 14012:1996)
6. STN ISO 14020 (83 9020)
Environmentálne značky a vyhlásenia. Všeobecné zásady
(ISO 14020:1998)
7. STN ISO 14021 (83 9021)
Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie
tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (ISO 14021:1999)
8. STN EN ISO 14040 (83 9040)
Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu.
Princípy a štruktúra (EN ISO 14040:1997)
9. STN EN ISO 14041 (83 9041)
Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu.
Definovanie cieľa a predmetu a inventarizačná analýza
(EN ISO 14041:1998)
10. STN ISO 14050 (83 9050)
Environmentálne manažérstvo. Slovník (ISO 14050:1998)
11. STN 83 9060
Pokyny na začlenenie environmentálnych aspektov do noriem
na výrobky (ISO Guide 64: 1997)
V rozpracovanosti s predpokladom vydania v roku 2001 sú nasledovné technické normy :
1. STN ISO 14024 (83 9024)
Environmentálne značky a vyhlásenia.
Environmentálne označovanie typu I. Usmerňujúce zásady a
postupy (ISO 14024:1999)
2. STN ISO TR 14025 (83 9025)
Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III. Princípy a postupy (ISO/DTR 14025:1999)
3. STN ISO 14031 (83 9031)
Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie
environmentálneho správania. Pokyny (EN ISO 14031:1998)
4. STN EN ISO 14042 (83 9042)
Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu.
Posudzovanie vplyvov životného cyklu
(pr EN ISO 14042:1999)
5. STN EN ISO 14043 (83 9043)
Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu.
Interpretácia životného cyklu (pr EN ISO 14043:1999)
6. STN ISO/TR 14049 (83 9049)
Pokyny na používanie ISO 14041 Posudzovanie životného
cyklu. Definovanie cieľa a predmetu a inventarizačná analýza
(ISO/DTR 14049:1999)
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Certifikácia EMS
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Významnosť a opodstatnenosť dobrovoľného prijímania záväzkov tradičných znečisťovateľov životného
prostredia sa prejavila nárastom zavedených a certifikovaných systémov environmentálneho manažérstva
podľa normy ISO 14001. V roku 2000 získalo v SR certifikát ďalších trinásť organizácií. Certifikáty im boli
udelené po predchádzajúcom úspešnom audite funkčného EMS prevažne zahraničnými certifikačnými
spoločnosťami. Do certifikačného procesu sa zapojila aj slovenská certifikačná spoločnosť SKQS Žilina,
ktorá v apríli 1999 získala od Slovenskej národnej akreditačnej služby osvedčenie o akreditácii pre oblasť
certifikácie EMS, aj konzultačné a poradenské organizácie, ktoré pomáhajú zvyšovať environmentálne správanie certifikujúcich sa organizácií, ich manažérov ako aj samotných zamestnancov.
Do konca roku 2000 bolo v SR s certifikovaným EMS tridsaťsedem organizácií s prevažujúcou chemickou a
strojárskou výrobou.
Tabuľka č. 176: Organizácie s certifikovaným EMS podľa medzinárodnej normy ISO 14001 v roku 2000

Zdroj: SAŽP

• ENVIRONMENTÁLNE PRÁVO
V roku 2000 bolo uverejnených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 16 právnych predpisov, z toho
päť zákonov, jedno nariadenie vlády SR a desať vyhlášok MŽP SR.
Dňa 25. novembra bol uverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 391/2000 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý nadobudol účinnosť 1. decembra 2000.
Po piatich rokoch úspešného uplatňovania zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplynula
potreba jeho novelizácie v súvislosti s výsledkami bilaterálneho screeningu - 22. kapitoly Životné prostredie, na
základe ktorých Európska komisia odporučila zabezpečiť úplnú harmonizáciu platnej legislatívy SR s legislatívou EÚ v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. Preto bolo potrebné premietnuť do platného
zákona Smernicu Rady 97/11/ES, ktorá novelizovala smernicu Rady 85/337/EHS tým, že platná príloha k
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zákonu sa nahradila novou prílohou k zákonu. Prijatím tohto zákona sa dosiahla úplná harmonizácia
slovenskej legislatívy s právom Európskej únie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.
V roku 2000 došlo k podstatnejšej úprave právnych predpisov ochrany ovzdušia.
Dňa 30. novembra 2000 bol uverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 408/2000 Z. z., ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára
2001. Potrebu novelizácie tohto zákona vyvolala snaha o čo najskoršie transponovanie právnych predpisov
Európskej únie. Ďalším dôvodom na novelizáciu zákona boli zmeny Montrealského protokolu o látkach,
ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a rozhodnutia strán tohto protokolu, ktoré strany prijali na stretnutí strán
v Pekingu. Zákon novo upravuje základné pojmy, zákazy uvedené v § 11, reguláciu uvádzania do obehu a
použitia chlórfluórovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov. Dopĺňa sa zoznam látok o zmesi, o brómchlórmetán a dňom účinnosti zákona sa zakazuje jeho výroba a spotreba v Slovenskej republike ako aj
obchod s nesignatárskymi štátmi. Sprísňuje sa najmä oznamovacia povinnosť pre dovozcov a vývozcov
látok, ktorí budú oznamovať údaje o dovoze a vývoze nielen Ministerstvu hospodárstva SR, ale aj MŽP SR.
Novelizácia zákona vyvolala potrebu novelizácie vykonávacej vyhlášky k zákonu, ktorá vyšla v Zbierke
zákonov pod č. 437/2000 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/1998 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon o ovzduší a zákon o štátnej správe ochrany ovzdušia bol tiež novelizovaný, a to zákonom
č. 459/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi
látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov. V súvislosti s novelizáciou
týchto zákonov sa vydalo aj niekoľko vykonávacích právnych predpisov. Ide o tieto právne predpisy:
• nariadenie vlády SR č. 473/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 92/1996 Z. z.,
ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami ( zákon o
ovzduší) v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2001.
• vyhláška MŽP SR č. 127/2000 Z. z. o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok
vypúšťaných do ovzdušia, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2000.
• vyhláška MŽP SR č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o
rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánom ochrany ovzdušia, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2000.
• vyhláška MŽP SR č. 155/2000 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 299/1995 Z. z. o podmienkach
na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti, ktorá
nadobudla účinnosť 1. júna 2000.
• vyhláška MŽP SR č. 474/2000 Z. z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe
a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a
všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie
emisií a imisií, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2001.
Vydaním týchto právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia sa vytvorili zákonné podmienky pre transpozíciu smerníc EÚ do systému právnej úpravy ochrany ovzdušia, hlavne transpozícia smernice EÚ o
spaľovaní odpadov a smernice o požiadavkách na kvalitu palív.
Na vykonanie zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický
zákon) bola vydaná vyhláška MŽP SR č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, ktorá
nadobudla účinnosť 1. mája 2000.
Na vykonanie zákona č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia v znení zákona
č. 237/2000 Z. z. bola vydaná vyhláška MŽP SR č. 138/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 69/1998
Z. z o Štátnom fonde životného prostredia, ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2000.
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Zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zahrnul do druhovej ochrany aj ochranu ohrozených,
zriedkavých, vzácnych alebo inak významných nerastov a skamenelín, ktoré je zakázané poškodzovať a ničiť
a upravil podmienky ochrany chránených nerastov a chránených skamenelín a zrušil príslušné ustanovenia
vyhlášky MK SSR č. 60/1986 Zb. o chránených druhoch nerastov. V platnosti zostal len zoznam chránených nerastov. Zoznam chránených skamenelín neexistoval. Vzhľadom na to, že zoznam chránených
nerastov podľa súčasnej právnej úpravy nevyhovoval a neexistovali ustanovenia o chránených skamenelinách
bolo potrebné zosúladiť tento právny stav a vydať nový vykonávací predpis. Za tým účelom bola vydaná
vyhláška MŽP SR č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní, ktorá nadobudla účinnosť 1. augusta 2000.
V oblasti územného plánovania a stavebného poriadku boli vydané dve vyhlášky. Vyhláška MŽP SR
č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia
odbornej spôsobilosti a vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona.
Tabuľka č. 177: Prehľad vybraných všeobecne záväzných právnych predpisov environmentálneho práva k 31. 12. 2000 a
niektorých súvisiacich predpisov
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Zdroj: MŽP SR
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Zriaďuje sa Štátny fond životného prostredia, ktorého
účelom je sústreďovať peňažné prostriedky,
prerozdeľovať a zabezpečovať ich efektívne využívanie
v záujme ochrany a tvorby životného prostredia.
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§ 1 zákona č. 69/1998 Z.z.
o Štátnom fonde životného prostredia
(pôvodne § 1 zákona SNR č. 128/1991 Zb.)

• EKONOMIKA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štátny rozpočet a investičná politika

Finančné prostriedky súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia boli poskytované zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR) formou dotácií prostredníctvom rozpočtových kapitol príslušných
ministerstiev a prostredníctvom Štátneho fondu životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky (MŽP SR) sa v roku 2000 podieľalo čiastkou 1 029 037 tis. Sk na environmentálnych
investíciách ako rezort, čo predstavuje podiel 64,8% na týchto investíciách zo všetkých rezortov. Prehľad
environmentálnych investícií financovaných zo štátneho rozpočtu a zo Štátneho fondu životného prostredia
SR (ŠFŽP SR) za obdobie rokov 1993 až 2000 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 178: Environmentálne investície rezortov SR financované zo štátneho rozpočtu a zo ŠFŽP v období rokov
1993 - 2000 (tis. Sk)

* údaje s výnimkou MŽP SR (predstavujú skutočnosť) sú údaje plánu na rok 2000
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Zdroj: MŽP SR
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Graf č. 188: Celkové výdavky na životné prostredie v kapitole MŽP SR
v pomere k celkovým výdavkom všetkých rezortov

Zdroj: MŽP SR
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Poznámka: v roku 2000 údaje o environmentálnych investíciách za rezorty okrem MŽP SR
sú plán na rok 2000

Graf č. 189: Celkové výdavky na životné prostredie v kapitole MŽP SR v tis. Sk

Zdroj: MŽP SR

Z investícií do životného prostredia poskytnutých MŽP SR najväčší podiel (51,1%) bol investovaný do
budovania ČOV a kanalizácie, 18,5% investícií pripadlo ostatným vodohospodárskym akciám, 12,4% sa
investovalo do oblasti ochrany ovzdušia, 11,5% do oblasti odpadového hospodárstva a 6,5% do iných akcií.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výdavky v kapitole MŽP SR na životné prostredie v období rokov 1994
– 2000 podľa investícií do oblasti ochrany životného prostredia.
Tabuľka č. 179: Výdavky v kapitole MŽP SR v období rokov 1994 - 2000

Zdroj: MŽP SR

Graf č. 190: Výdavky v kapitole MŽP SR v období rokov 1994 - 2000

Zdroj: MŽP SR
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Štátny fond životného prostredia
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Štátny fond životného prostredia SR (ŠFŽP SR) je základným zdrojom financovania environmentálnych
projektov. Podľa zákona č. 69/1998 Z.z. o Štátnom fonde životného prostredia sa prostriedky fondu v roku
2000 členili na skupinu nenávratného financovania a na skupinu návratného financovania. Skupina
nenávratného financovania mala celkový zdroj 1 247 736 165 Sk, z toho z transfer zo štátneho rozpočtu
predstavoval sumu 140 000 000 Sk. Skupina návratného financovania mala skutočný zdroj v celkovej výške
533 385 539 Sk, z toho 400 mil. Sk ako grant z Fondu národného majetku.
Finančné prostriedky vo forme dotácií sa poskytovali príjemcom na základe rozhodnutí ministra životného prostredia SR a uzatvorenej dohody. V roku 2000 sa dočerpali dotácie poskytnuté v roku 1998 a
poskytli sa nové dotácie na rok 2000 a financovali sa akcie v rámci Programu obnovy dediny. V roku 2000
sa vykonalo konečné vyúčtovanie 722 akcií, ktorých príjemcovia splnili podmienky pre definitívne priznanie
dotácie za roky 1998, 1999 a 2000.
V roku 2000 minister
Graf č. 191: Poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFŽP v období
životného prostredia SR
rokov 1992 - 2000
rozhodol o poskytnutí 504
dotácií v celkovej výške
1 043 498 312 Sk. Z uvedenej sumy bolo 10 mil.
Sk vyčlenených na riešenie 177 akcií v rámci
Programu obnovy dediny
(v rámci všeobecného sektora), ktoré boli vybrané
medzirezortnou komisiou
menovanou ministrom
životného prostredia.
Zdroj: ŠFŽP SR

V roku 2000 bolo v skupine návratného financovania
priznaných spolu 40 úverov v celkovej výške 219 723 994
Sk s 8% úrokovou sadzbou a maximálne 10-ročnou dobou
splácania. Úvery boli poskytnuté obciam, mestám a podnikateľským subjektom na výstavbu ekologických akcií,
väčšinou výstavbu kanalizácií, čistiarní odpadových vôd,
vodovodov a skládok komunálneho odpadu.
Tabuľka č. 180: Prehľad poskytnutých finančných
prostriedkov zo ŠFŽP v roku 2000

Zdroj: ŠFŽP SR
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Ekonomické nástroje
Ekonomické nástroje tvorby a ochrany životného prostredia sú chápané ako súčasť komplexu nástrojov
riadenia hospodárstva, ktorých výber je cieľovo determinovaný a v určitých prípadoch časovo ohraničený. V
nasledovnej tabuľke je uvedená výška zdrojov príjmov z vybraných ekonomických nástrojov uplatňovaných
v roku 2000.
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Tabuľka č. 181: Príjmy z vybraných ekonomických nástrojov v roku 2000 (tis. Sk)

Zdroj: ŠFŽP SR, ŠVF, HBÚ

K ekonomickým nástrojom starostlivosti o životné prostredie uplatňujúcim sa v SR patria dane, poplatky,
odplaty, odvody a úhrady.
K daniam využívaným ako ekonomické nástroje patria: daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň z
uhľovodíkových palív a mazív, spotrebná daň z minerálnych olejov, daň z príjmov, daň z nehnuteľností, cestná daň.
Graf č. 192: Vývoj platieb za znečisťovanie životného prostredia v období 1993 – 2000 (mil. Sk)

Zdroj: ŠFŽP SR, ŠVF, HBÚ

Poznámka: poplatky za nakladanie z látkami a výrobkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu sú vynesené na pravú stranu y osi.

Graf č. 193: Vývoj platieb za využívanie prírodných zdrojov v období 1993 – 2000 (mil. Sk)

Zdroj: ŠFŽP SR, ŠVF, HBÚ
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Sankčné nástroje
Za porušenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi ukladajú orgány štátnej
správy pre životné prostredie pokuty, ktoré sú v plnom rozsahu príjmom ŠFŽP.

Sp
Sl rá
ov va
en o
sk st
ej av
re e ž
pu iv
bl otn
ik é
y ho
v
ro pr
ku ost
20 red
00 ia

Tabuľka č. 182: Pokuty uložené orgánmi štátnej správy pre životné prostredie v období rokov 1993 - 2000 (tis. Sk)

Zdroj: MŽP SR

Celková výška udelených pokút od roku 1997 zaznamenáva pokles, ktorý je najvýznamnejší v oblasti
ochrany ovzdušia. Absolútne najvyššie sumy pokút boli počas sledovaného obdobia udeľované subjektom v
oblasti odpadového hospodárstva, aj v tejto oblasti je však badateľný pokles.
Graf č. 194: Pokuty uložené orgánmi štátnej správy pre životné prostredie za obdobie rokov 1993 - 2000

Zdroj: MŽP SR

Takmer 47% sumy udelených pokút v roku 2000 sa týkalo porušení povinností v oblasti odpadového
hospodárstva, 30% sumy pokút bolo udelených v oblasti ochrany vôd. V týchto dvoch oblastiach je aj
tradične najvyšší počet udelených pokút (odpadové hospodárstvo 251 pokút od SIŽP, ochrana vôd 206 udelených pokút od SIŽP).
Graf č. 195: Pokuty uložené orgánmi štátnej správy pre životné prostredie v roku 2000

Zdroj: MŽP SR
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Postupné zhoršovanie životného prostredia Zeme
vplyvom niektorých ľudských činností a kolektívnej
a individuálnej devastácie prírody v predchádzajúcich
obdobiach, ale aj v súčasnosti, v základoch súvisí
s pomerne nízkou úrovňou environmentálneho vedomia človeka. Zvyšovanie tejto úrovne a s tým spojené
uvedomelé konanie môže bez zvýšených nákladov
napomôcť v globálnom meradle spomaleniu
degradačného procesu, až k jeho zastaveniu v konkrétnych regiónoch a lokalitách v krátkej dobe dokonca
prispieťk zlepšeniu stavu životného prostredia
a zabezpečeniu harmonizácie vzťahu prírody a človeka
ako jej súčasti.
Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania z
roku 1997

• ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Informovanosť občanov

Dôležitým dlhodobým nástrojom formovania environmentálneho povedomia verejnosti je dostatok a prístup k aktuálnym informáciám, ktoré prispievajú k zvyšovaniu environmentálnej citlivosti a vytváraniu
aktívneho a pozitívneho vzťahu občanov k svojmu prostrediu. Pri Odbore pre styk s verejnosťou pokračovala
činnosť Kancelárie pre verejnosť (s fungujúcou telefónnou linkou: 02 5956 2222; e-mail: info@enviro.gov.sk)
sídliacej v budove MŽP SR, ktorá poskytuje informácie o rozhodovaní v záležitostiach ŽP, o stave ŽP a o
iných environmentálnych aktivitách. Prístup k informáciám v elektronickej podobe a možnosť pripomienok
verejnosti k vystaveným návrhom zákonov bol nepretržite zabezpečený prostredníctvom rozširovanej
ponuky web stránky MŽP SR (http://www.enviro.gov.sk).
Na Kanceláriu pre verejnosť sa v roku 2000 obrátilo so žiadosťou o informácie 1 139 občanov, ktoré boli
vybavené v zmysle zákona NR SR č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí, platnosť
ktorého trvala do 31 . 12. 2000. Databáza Kancelárie bola priebežne dopĺňaná novými publikáciami, periodikami a inými informačnými materiálmi MŽP SR a MVO. Z hľadiska zvýšenia informačného štandardu má pre SR význam príprava pristúpenia k medzinárodnému dohovoru - Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti vo veciach životného prostredia (Aarhuský dohovor).

Spolupráca s MVO a medzinárodná spolupráca
Už od roku 1996 vyčleňuje minister životného prostredia z rozpočtu MŽP SR prostriedky na podporu
environmentálnych projektov mimovládnych organizácií pre súťaž malých projektov tzv. Zelený projekt,
organizovanej v gescii Odboru pre styk s verejnosťou. V roku 2000 zo 189 prihlásených projektov rozdelených do 7 tematických oblastí získalo finančný príspevok 41 súťažných projektov, v rámci nosnej témy environmentálna výchova a osveta bolo vybraných 6 projektov.
Pod záštitou Odborného konzultačného fóra Vzdelávanie a vytváranie ekologického vedomia pri
Slovensko-maďarskej komisii pre otázky životného prostredia a ochrany prírody (zastúpená MŽP SR) sa
uskutočnil pobyt slovenských detí - víťazov súťaží zameraných na problematiku životného prostredia, v
Národnom parku Fertö-Hanság v Maďarskej republike.
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V zmysle uzatvorenej Rámcovej dohody o spolupráci medzi MŽP SR a mimovládnymi organizáciami sa
uskutočnili stretnutia zástupcov environmentálnych MVO (zoskupených v neformálnom združení
Ekofórum) a MŽP SR, ktoré prispeli k vytvoreniu živého konzultačného fóra medzi štátnym a mimovládnym sektorom.
Spolupráca v oblasti zvyšovania odbornej úrovne environmentálnej výchovy a vzdelávania
Záujmy štandardizácie environmentálneho vzdelávania sú súčasťou spolupráce MŽP SR s viacerými subjektami:
• Chemicko-technologická fakulta STU
• Strojnícka fakulta STU
• Fakulta architektúry STU
• Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
• Fakulta baníctva, ekológie a riadenia technológií TU Košice
• Slovenská akadémia vied
• Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku.
Funguje systémom obojstranne schválených Dohôd o spolupráci a každoročného vyhodnotenia príslušných Rámcových plánov.
Za rok 2000 bol obsah spolupráce vymedzený nasledovnými
témami, ktorých realizácia prekračuje ročnú hranicu:
- spolupráca pri výchove poslucháčov fakúlt pre potreby štátnej správy v oblasti životného prostredia aktívnou účasťou pracovníkov MŽP SR na prednáškach z konkrétnych predmetov, konzultácie pre študentov
• dištančné vzdelávanie, odborné a rekvalifikačné kurzy, doktorantské štúdium v spolupráci s MŽP SR
• tvorba programov vzdelávania absolventov a tvorba profesiogramov budúcich odborníkov
• spoločné odborné semináre
• publikácia príručiek, štúdií a metodických pomôcok
• špeciálne prednášky a vzdelávacie programy pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy
Environmentálna výchova a vzdelávanie obyvateľstva sa zabezpečuje prostredníctvom zaujímavých projektov, ktoré realizujú Strediská environmentálnej výchovy SAŽP v Košiciach, Nitre a v Žiline (predtým v
Považskej Bystrici); Centrá environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA v Bratislave a vo Zvolene;
Ekocentrum Daphne v Bratislave; Centrum STODOLA, Slovenská energetická agentúra, RIO 21 Centrum
- občianske združenie v Bratislave; Strom Života v Bratislave; Klub Kon – Tiki v Bratislave; Občianske
združenie TATRY v Liptovskom Mikuláši; Občianske združenie SOSNA v Košiciach; Centrum environmentálnych aktivít Baranček v Trenčíne; Stredisko záujmovej činnosti s environmentálnym zameraním pri
ZŠ Bieloruská v Bratislave; Centrum mladých ochrancov prírody SZOPK v Kolárove; ZO SZOPK Martin
– Ginger Molitor vo Vrútkach; EKOENERGIA, občianske združenie v Rajci; Stredisko ekologickej výchovy
DUB v Dubnici nad Váhom; Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA v Starej Ľubovni
a Stredisko environmentálnej osvety BAMBI v Moldave nad Bodvou. Uvedené strediská environmentálnej
výchovy MVO sú zoskupené v Spoločnosti environmentálne-výchovných organizácií Špirála.
Rezort MŽP SR sa v roku 2000 propagoval účasťou na výstavách Enviro Nitra, Incheba, Interstone s realizovaním doplnkových programov, organizovaním festivalu filmov - ENVIROFILM 2000 a jeho
sprievodných podujatí, participáciou na seminároch, školeniach, dňami otvorených dverí pre verejnosť v
odborných organizáciách ministerstva - SBM v Banskej Štiavnici, SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, SAŽP v
Banskej Bystrici a jej pobočkách v SR a najmä odbornými podujatiami SAŽP v Banskej Bystrici.
VI. ročník medzinárodného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou tvorby
a ochrany životného prostredia ENVIROFILM 2000 sa uskutočnil v rámci druhého ročníka programu
podujatí ENVIROJAR 2000, ktorý organizuje MŽP SR a stal sa jeho dominantnou akciou. Cieľom festivalu bolo predstaviť a konfrontovať nové filmy, videoprogramy a televízne programy, ktoré svojím obsahom
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a umeleckou úrovňou pomáhajú rozširovať informácie v oblasti životného prostredia a ochrany prírody.
Súčasťou festivalu je množstvo výchovných, vzdelávacích a diskusných podujatí. Uskutočnil sa V. ročník
medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet na tému Môj priateľ strom – výstava a
odovzdanie cien víťazom. Porota hodnotila 2 406 prác zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska
a udelila Hlavnú cenu Zeleného sveta, tri ceny bez poradia v siedmich kategóriách, Cenu za využitie
odpadového papiera, Cenu za počítačovú grafiku, Cenu riaditeľky festivalu a Cenu poroty. Celkove bolo udelených 26 cien pre 41 výtvarných diel. Uskutočnil sa I. ročník národnej súťaže environmentálnych projektov,
ktorú vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia na V. ročníku ENVIROFILMu. Súťažiaci si mohli
vybrať z 27 problémových okruhov týkajúcich sa zlepšenia stavu životného prostredia. Súčasne boli vyhlásené aj výsledky súťaže detí v zbere papiera, ktorú SAŽP pripravila pre základné školy v okresoch festivalových miest. Súťaž prebiehala od 29. marca do 14. apríla a zapojilo sa do nej 55 škôl. Aj tvorivá dielňa s
názvom Veda rukolapne občianskeho združenia Ekoenergia Rajec a Centra Stodola Bratislava bola určená
deťom. Modely a výstava bola zameraná na úsporu energie a alternatívne zdroje energie. Veľkej pozornosti
sa každý deň tešila vedomostná súťaž pre deti základných škôl, ktorá sa uskutočnila v nadväznosti na rezortnú výstavu MŽP SR a výstavu Fauna a flóra Slovenska. V rámci Zelených rozhovorov predstavitelia mesta
Banská Bystrica a firmy DETOX s.r.o. Banská Bystrica predstavili verejnosti medzinárodný program
Ecolinks zaoberajúci sa separáciou, zberom a zneškodňovaním nebezpečných odpadov.
V mesiacoch máj až jún SAŽP v spolupráci s rôznymi organizáciami rezortu životného prostredia, školstva a kultúry a štátnej správy už tradične organizuje súťaž pre žiakov ZŠ s názvom Hypericum, ktorá je zameraná na poznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt rodného kraja v oblasti Cerovej vrchoviny, Nízkych
Tatier, ale aj v okresoch Nitra, Komárno a Topoľčany. Víťazi súťaže Hypericum sa zúčastnili poznávacieho
tábora v Národnom parku Fertő-Hanság v Maďarsku.
Od mája sa uskutočňovala prípravná etapa projektu Živá príroda. Je to výchovno-vzdelávací projekt vyhlásený Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Field Studies Council (FSC) z
Veľkej Británie za finančnej pomoci Darwin Initiative. Pracovný tím zostavený z odborníkov SAŽP, Štátnej
ochrany prírody SR, Univerzity Mateja Bela a Stredoslovenského múzea v spolupráci s Field Studies Council
sa podieľal na príprave metodiky a výbere druhov rastlín a živočíchov pre mapovanie biodiverzity. Vybraní
pedagógovia so žiakmi II. stupňa ZŠ otestovali pripravené materiály tak, aby v roku 2001 mohol projekt
úspešne odštartovať pri príležitosti Dňa Zeme.
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