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ABSTRAKT 
Príspevok sa zaoberá problematikou vývoja osobitnej štátnej správy v oblasti životného prostredia, 

inštitucionalizácie starostlivosti o životné prostredie a podpory starostlivosti o životné prostredie 

formou štátnych environmentálnych fondov v Slovenskej republike. 
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ABSTRACT 
The paper deals with the development of a special state administration in the field of the environment, 

the institutionalization of environmental care and the support of environmental care in the form of 

state environmental funds in the Slovak Republic. 
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Úvod 
 

Na podporu starostlivosti o životné prostredie za vlády premiéra J. Čarnogurského v druhom 
polroku 1990 pristúpila Slovenská komisia pre životné prostredie (SKŽP) k príprave Štátneho fondu 
životného prostredia Slovenskej republiky (ŠFŽPSR).  
 
Environmentálne fondy v Slovenskej republike 
 

Návrh zákona o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky (ŠFŽPSR), 
ktorý vypracovala skupina troch odborníkov SKŽP pod vedením Ľubomíry Zimanovej, predložil na 
schvaľovacie konanie predseda SKŽP Ivan Tirpák. Po prijatí a zároveň nadobudnutí účinnosti od 
7. marca 1991 zákona SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej 
republiky (zákon podpísali F. Mikloško a V. Mečiar) sa začal vytvárať jeho aparát (existoval od 
7. marca 1991 do 1. apríla 1998).  

Vo vedúcej funkcii sa vystriedalo viacero riaditeľov, najdlhšie v nej zotrvala Daniela 
Kobetičová.  

Návrh štatútu ŠFŽPSR odsúhlasila vláda SR 4. februára 1992 uznesením č. 64.  
V súlade s uvedeným zákonom podrobnejšie podmienky poskytovania a použitia jeho 

prostriedkov určila vyhláška SKŽP č. 176/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a použitia 
prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.  
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ŠFŽPSR začal sústreďovať finančné prostriedky a žiadosti fyzických a právnických osôb 
(prevažne obcí) na poskytnutie dotácií na zmysluplné a skutočne environmentálne projekty 
prostredníctvom OÚŽP v polročných intervaloch. Boli zamerané najmä na prístup k vodným zdrojom, 
budovanie čistiarní odpadových vôd, verejných vodovodov a kanalizácií, odstraňovanie neriadených 
skládok odpadu, podporu separovania a využitia odpadu, výsadbu a údržbu zelene, budovanie 
náučných chodníkov a lokalít, environmentálnu osvetu a pod. Každý z nich bol zaevidovaný, 
posúdený z hľadiska spĺňania formálnych hľadísk a súladu s prvou vládnou a dodnes parlamentnou 
Stratégiou štátnej environmentálnej politiky (1993). Na záver procesu posudzovania boli projekty 
hodnotené Radou ŠFŽPSR, ktorá pri určovaní priorít a výberu prihliadala aj na potrebu ukončovania 
rozostavaných stavieb, environmentálnu účinnosť projektu, regionálne aspekty, možnosti a iniciatívu 
obcí riešiť vo svojej pôsobnosti nahromadené environmentálne problémy alebo mimoriadne 
environmentálne situácie.  

V prvých rokoch existencie fondu zostavovala výsledný (bez politického zasahovania) 
objektivizovaný zoznam projektov, ktoré odporučila ministrovi životného prostredia na schválenie. 
Problémy nespôsoboval len nedostatok finančných prostriedkov na pokrytie všetkých projektov, ale aj 
uvedená nezrozumiteľnosť niektorých ustanovení zákonov. 

Zákon SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky určil 
správcu, zdroje (z odplát, poplatkov, pokút, úrokov, dotácií, splátok, pôžičiek, výnosov, darov, 
postihov), možnosti a kontrolu správnosti použitia fondu. Síce príjmy z uplatňovania princípov 
ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky a z ekologickej ujmy vôbec nespomenul, ale zmysluplne 
uviedol potrebu vynakladať prostriedky „na podporu ekologických výchovných akcií, ekologických 
akcií zameraných na zlepšenie stavu životného prostredia a na rozširovanie informácií o životnom 
prostredí“, čo umožnilo dotovať aj vydávanie napr. časopisu Životné prostredie.  

Zákon bol novelizovaný zákonom SNR č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia a zákonom č. 58/1995 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Kým v roku 1992 boli zo ŠFŽPSR poskytnuté prostriedky na 
realizáciu 405 projektov v objeme 975,555 mil. korún, v roku 1997 na 1 037 projektov v objeme 
1 184,427 mil. korún. Trend znižovania dotácie zo štátneho rozpočtu a postupnej nezávislosti na ňom 
sa prejavil objemom prostriedkov na projekty v ďalšom roku už len sumou 239,5 mil. korún, čo viedlo 
k potrebe nového zákona. 

Návrh nového zákona o Štátnom fonde životného prostredia (ŠFŽP, v názve už bez SR), 
ktorý vypracovala pracovná skupina pod vedením J. Klindu, predložil na schvaľovacie konanie 
minister Jozef Zlocha. NR SR ho prijala 6. februára 1998 ako zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde 
životného prostredia a účinnosť nadobudol 1. apríla 1998 (zákon podpísali M. Kováč, I. Gašparovič 
a V. Mečiar). ŠFŽP už rozdeľoval projekty na dve skupiny nenávratného a návratného financovania. 
Nadväzne na prvý zákon NRSR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny rozšíril možnosti 
poskytovania prostriedkov fondu napríklad na zabezpečovanie starostlivosti o osobitne chránené časti 
prírody a krajiny, podporu výskumu a realizáciu projektov na záchranu vzácnych a ohrozených 
živočíchov, výsadbu a udržiavanie zelene v obciach, environmentálny monitoring, informatiku, 
dokumentaristiku, výchovu, vzdelávanie a propagáciu atď. Podľa § 4 ods. 1 písm. a) a písm. b) 
podporoval naďalej obstarávanie územnoplánovacej a inej environmentálnej dokumentácie na 
zabezpečovanie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoslovenskej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni. Územnoplánovacia dokumentácia bola stále vecne i právne považovaná vládou SR, Národnou 
radou SR, ministrom a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (I. Harna), odbornou 
i laickou verejnosťou za „environmentálnu dokumentáciu“.  

„Ekologické“ pojmy už v zákone nahradili právne zrozumiteľnejšie „environmentálne“ pojmy, 
čo neznamenalo, že environmentalistika sa neopierala o vedecké poznatky z ekológie a iných 
prírodovedných odborov. Naopak, dokázala ich vhodne aplikovať v legislatíve.  

Zákon o Štátnom fonde životného prostredia (po novelizácii stavebného zákona č. 237/2000 
Z. z.) na návrh ministra financií Ivana Miklósa zrušil 6. decembra 2001 zákon č. 553/2001 Z. z. 
o zrušení niektorých štátnych fondov (§ 5). Protesty nepomohli. Zákon, ktorý nadobudol účinnosť 
1. januára 2002 (zákon podpísali R. Schuster, J. Migaš a M. Dzurinda).  
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Zostatok prostriedkov a majetok zrušeného ŠFŽP prešiel od 31. decembra 2001 do správy 
MŽP. Zákon zrušil aj vyhlášku MŽP SR č. 138/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 69/1998 Z. z. 
o Štátnom fonde životného prostredia vydanú na jeho vykonávanie. 

Návrh zákona o treťom Environmentálnom fonde vypracoval s neoficiálnym súhlasom 
ministra životného prostredia L. Miklósa ako gestor Jozef Klinda, tentoraz mimo pôdy MŽPSR, lebo 
vtedajšia vláda nebola náchylná takýto návrh schváliť (neprešiel by ani medzirezortným 
pripomienkovým konaním a cez Legislatívnu radu vlády SR). Išlo v ňom totiž hlavne o obnovenie 
podpory environmentálnych projektov obcí, ktoré mali menej ako 2 000 obyvateľov, čím získal ich 
podporu a zvýšil pravdepodobnosť jeho politickej priechodnosti v parlamente. Tento predpoklad bol 
správny a vynaložené úsilie nebolo zbytočné. Návrh gestor odovzdal priamo Výboru NR SR pre 
pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, ktorý si ho po prerokovaní osvojil a ďalej 
predkladal.  

Úspech sa dostavil 21. októbra 2004, keď NR SR prijala zákon č. 587/2004 Z. z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý pretrval dodnes, čo 
potvrdzuje správnosť snáh a postupov vtedajších zástupcov environmentálnej politiky. Účinnosť 
nadobudol 1. januára 2005 (zákon podpísali I. Gašparovič, P. Hrušovský a M. Dzurinda).  

Tento zákon správu Environmentálneho fondu zveril MŽP, rozšíril jeho zdroje a možnosti 
poskytovania prostriedkov a spôsobu ich použitia; ustanovil druhy, podmienky a postup poskytovania 
podpory. Za 15 rokov bol až devätnásťkrát novelizovaný, pričom rozšíril možnosti poskytovania 
prostriedkov fondu v § 4 ods. 1 až na 34 rôznych aktivít, prevažne v pôsobnosti troch hospodárskych 
rezortov (Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), napríklad na úsporu energie, zvyšovanie 
energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania, zníženie tepelných strát v rozvodoch 
tepelných médií v systémoch centrálneho zásobovania teplom, zvyšovanie energetickej účinnosti 
technologických celkov a jednotlivých zariadení, podporu dopravy s nízkymi emisiami, odstránenie 
následkov po banskej činnosti, podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami, inštalovania 
nových zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje energie, investičnú pomoc na 
výstavbu vysokoúčinných elektrární, príspevky do klimaticko-energetických fondov a obdobne 
širokospektrálne na mnohé ďalšie. Tie postupne potláčajú pôvodné dôvody jeho zriadenia orientované 
najmä na pomoc obciam riešiť reálne environmentálne problémy v ich kompetencii na ich území 
a zabezpečiť v nich starostlivosť o životné prostredie občanov. Samozrejme, všetko sa deje 
v životnom prostredí, na ktoré vplývajú všetky ekonomické aktivity. Avšak nemalo by dochádzať 
napríklad v rámci „energetickej chiméry“ k takým deformáciám, ktoré od roku 2007 dokonca viedli 
k poskytovaniu dotácií politicky spriazneným podnikateľom a fyzickým osobám na „ekologické 
vylepšovanie ich príbytkov“ (budovaniu kolektorov, zatepľovaniu, výmeny kotlov). Takéto ich 
zvýhodňovanie viedlo ku kritike zo strany tlače, verejnosti a samospráv, ku kauzám a kríze, 
k spochybneniu opodstatnenosti MŽP (po viacnásobnej výmene ministrov k jeho zrušeniu v roku 
2010). 
 
Záver 

 
Environmentálny fond vstupom do procesov trhovej ekonomiky začal výraznejšie finančne 

prispievať aj podnikateľskej sfére, ktorá by mala z vlastných ziskov, pôžičiek a iných zdrojov 
financovať svoje energetické, inovatívne a environmentálne projekty a problémy. Štát má pritom 
najmä dozerať na dodržiavanie zákonov a verejných záujmov aj voči nej. Štátnu finančnú výpomoc 
vybraným podnikom po roku 2007 asi (ne)možno považovať za kompatibilnú ani s diskutabilným 
článkom 55 Ústavy SR o „princípoch ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky“. 

Viaceré zmeny postupne v troch environmentálnych fondoch počas rokov 1990 až 2020 
možno považovať za progresívne, ale vyskytli sa aj tendenčné spiatočnícke opatrenia a neracionálne 
rozhodnutia, ktorých dôsledky pretrvávajú dodnes. Oprava zjavných alebo odhalených systémových 
chýb si však vo väčšine prípadov vyžaduje čiastočnú a neraz až úplnú novelizáciou príslušných 
zákonov. 
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