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Nielen diaľnice, či rekonštrukcia škôl a kultúrnych pamiatok. 
Eurofondy tvoria veľkú väčšinu slovenských verejných výdavkov  
na oblasť životného prostredia. Vie ich Slovensko zmysluplne využiť?

Kvalita ovzdušia, ochrana vzácnych druhov a biotopov, či odpadové 
hospodárstvo, to je len časť oblastí, ktoré Slovensko do veľkej miery 
financuje z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Operačný program Kvalita životného prostredia je rozpočtovo 
druhým najväčším programom v súčasnom programovom období. 
Na sedem rokov má Slovensko z fondov EÚ na environmentálnu 
ochranu k dispozícii 3,1 miliardy eur. Hlavným cieľom programu 
je ochrana životného prostredia, efektívne využívanie prírodných 
zdrojov, protipovodňová ochrana, prispôsobenie sa klimatickej 
zmene, ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva.

Do konca februára roku 2020 sa z týchto peňazí podarilo 
vyčerpať necelých 30 percent. Zazmluvnené sú projekty v hodnote 
približne 60 percent. Hoci v tejto oblasti zostáva veľa nevyužitých 
finančných prostriedkov, vzhľadom na dopady epidémie 
koronavírusu je v tejto chvíli otázne, koľko z nich nakoniec  
skutočne pôjde do životného prostredia.

Finančná podpora z kohéznej politiky na plnenie 
environmentálnych cieľov by sa však v budúcom programovom 
období mala zvýšiť. Z najväčšieho fondu – Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja – by na tento účel Slovensko malo vyčleniť  
až 30 percent jeho rozpočtu.
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Č L Á N O K

Príležitosť aj riziká: Aká je budúcnosť 
eurofondov na životné prostredie  

v čase koronakrízy?
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Aj slovenskí ochranári súhla-
sia s využitím prostriedkov z 
fondov EÚ na boj s ochorením 

COVID-19. Spolu s envirorezortom sa 
ale zhodujú, že presun eurofondov 
nesmie ohroziť plnenie environmen-
tálnych a klimatických záväzkov, ku 
ktorým sa Slovensko zaviazalo.

Slovenská vláda sa v súčasnosti 
rozhoduje, ako využije peniaze z fon-
dov EÚ na boj s koronavírusom. Zme-
na eurofondových pravidiel zo strany 
Európskej komisie Slovensku na to 
uvoľnila viac ako štyri miliardy eur.

Riadiace orgány, teda jednotlivé 
ministerstvá, teraz hľadajú spôsoby, 
ako zmeniť využitie eurofondov v jed-

notlivých operačných programoch. 
Súčasne ale musia myslieť aj na to, 
aby presunom nespôsobili škody v ob-
lastiach, kde sú prostriedky z fondov 
EÚ kľúčovým zdrojom financovania.

Túto dilemu rieši aj envirorezort, 
ktorý spravuje eurofondy určené na 
ochranu životného prostredia. Hneď 
prvá vyhlásená výzva na pokrytie 
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škôd po koronavíruse presúva pro-
striedky z Operačného programu Kva-
lita životného prostredia (OP KŽP).

„Cítime potrebu podporiť opatre-
nia na boj s koronavírusom a poskyt-
núť na ne časť nevyužitých zdrojov 
OP KŽP. Rovnako si ale ctíme povin-
nosť plniť environmentálne a klima-
tické ciele, ku ktorým sa Slovensko 
zaviazalo. Tieto ciele sú stále aktuál-
ne, dlhodobé a dôležité. Takže uvoľ-
nenie financií na prekonanie dôsled-
kov epidémie bude len dočasné. Tento 
presun bude kompenzovaný finanč-
nými prostriedkami či už z fondov EÚ 
alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu,“ 
opisuje rezort spôsob, akým bude o 
eurofondoch rozhodovať v čase krízy.

Portál EURACTIV.sk sa preto pý-
tal ochranárov, čo presun eurofondov 
znamená pre životné prostredie na 
Slovensku a  v  ktorých oblastiach by 
slovenské úrady mali k  zmene účelu 
finančných prostriedkov z fondov EÚ 
pristupovať citlivejšie.

AKO VYZERÁ ČERPANIE
Najprv sa pozrime na to, ako sa Slo-

vensku doposiaľ darilo čerpať peniaze 
v Operačnom programe Kvalita život-
ného prostredia.  S rozpočtom takmer 
tri a pol miliardy eur ide o druhý 
najväčší program v tomto programo-
vom období. Príspevok fondov EÚ do 
programu je 3,05 miliardy eur.

Podľa najnovších údajov  o  stave 
čerpania eurofondov v programe, z fon-
dov EÚ Slovensko využilo takmer 900 
miliárd eur, vyše 100 miliardami eur 
v rámci spolufinancovania prispel štát. 
Vyčerpaných je tak bezmála 30 percent 
alokácie. Zaujímavosťou ale je, že zo 
všetkých programov má OP KŽP najniž-
šiu mieru zazmluvnených prostriedkov 
(s výnimkou mikroprogramu rybné 
hospodárstvo) – iba 60 percent.

Vďaka údajom, ktoré envirore-
zort poskytol portálu EURACTIV.sk 
sa môžeme detailnejšie pozrieť aj na 
to, ako sa európske peniaze využívali 
v  jednotlivých oblastiach, respektíve 
prioritných osiach programu. Priorit-
né osi v každom operačnom programe 
definujú oblasti, do ktorých by mali 
smerovať investície prioritne a vyčle-
ňuje na ne aj presné sumy z fondov EÚ 
na sedemročné obdobie.

Ak neberieme do úvahy prioritnú 
os technická pomoc, ktorá financuje 
organizačnú stránku programu, teda 
hlavne platy riadiacich zamestnan-
cov, najviac sa darilo čerpať peniaze 

na zmierňovanie dôsledkov zmeny 
klímy na investície do nízkouhlíko-
vého hospodárstva. Naopak, najme-
nej peňazí sa podarilo využiť z osi za-
meranej na ochranu pred povodňami.

Rozpočtovo najsilnejšia os je za-
meraná na rozvoj infraštruktúry pre 
udržateľné využívanie prírodných 
zdrojov. Ide o investície do odpadové-
ho a vodného hospodárstva, či ochra-
nu biodiverzity a ovzdušia. Tu je zaz-
mluvnených 60 percent finančných 
prostriedkov.

Vďaka pravidlu N+3 môžu minis-
terstvá pridelené prostriedky čerpať 
až do roku 2023, teda aj tri roky po 
ukončení starého a  začiatku nového 
programového obdobia.

Celkovo je tak v programe, ktorý je 
určený na ochranu životného prostre-
dia, nezakontrahovaných 1,15 miliar-
dy eur. Tieto peniaze tak teoreticky 
môžu poslúžiť slovenskej vláde v boji 
proti ochoreniu COVID-19.

NAMIESTO OCHRANY 
PRED POVODŇAMI 
OCHRANA PRED VÍRUSOM
Stav čerpania „zelených euro-

fondov“ podľa  Martiny Paulíkovej 
z  občianskeho združenia Slatinka 
odzrkadľuje spôsob, akým operačný 
program vznikal. Analýzu absorpč-
ných schopností v jednotlivých oblas-
tiach označuje za „slabú“. „Skôr vzbu-
dzovala dojem, že vtedajšia politická 
reprezentácia mala nezriedka najskôr 
navrhnuté riešenia, a až následne ku 
nim boli priradené problémy a na ne 
napasované priority,“ hovorí ochra-
nárka, ktorá je tiež členkou monito-
rovacieho výboru programu.

Poukazuje na to, že experti mi-
movládok neboli prizvaní do diskusie 
o  nastavení financovania environ-
mentálnych opatrení. Šéfom rezortu 
životného prostredia, ktorý je aj ria-
diacim orgánom OP KŽP, bol vtedy Pe-
ter Žiga (SMER-SD). Dodáva však, že 
prístup v programovaní fondov EÚ sa 
odvtedy zmenil. O  nadchádzajúcich 
výzvach v životnom prostredí sa dis-
kutuje už dva roky. Nové programové 
obdobie začne už 1. januára 2021.

Najlepšie sa podľa Paulíkovej čer-
pajú peniaze v  prioritných osiach, 
kde boli prijímatelia pripravení na 
čerpanie a úrady mali s realizáciou 
opatrení predchádzajúce skúsenos-
ti – napríklad budovanie kanalizácií 
a  vodovodov. Opačne je na tom vyu-

žívanie peňazí v  oblastiach, ktoré si 
vyžadovali úplnú zmenu prístupu a 
legislatívy. A  tie, ako hovorí ochra-
nárka, môžu byť kľúčové pre dosiah-
nutie environmentálnych a klimatic-
kých cieľov.

„Dovoľujem si dokonca tvrdiť, že 
viaceré typy opatrení podporovaných 
z OP KŽP môžu mať výrazne pozitívny 
vplyv na zmierňovanie dopadov ko-
ronavírusu, pretože podporujú udr-
žateľnosť miestnych komunít a  eko-
nomík,“ vysvetľuje Paulíková.

Ako príklad uvádza ochranu 
pred povodňami, na ktorú sa v tomto 
programovom období pôvodne vyčle-
nilo takmer pol miliardy eur. Tie sa 
čerpajú pomaly, pretože eurokomisia 
upozorňuje, že betónovanie a iné tech-
nické regulácie, ktoré sa na Slovensku 
ako ochrana pred povodňami využí-
vajú najčastejšie, riek zhoršujú stav 
povrchových tečúcich vôd a ohrozujú 
biodiverzitu. Je tak možné, že práve 
časť z  týchto peňazí pôjde na korona-
opatrenia. „To by možno aj bola dobrá 
správa pre rieky,“ dodáva Paulíková.

NEPRÍPUSTNÉ ZLYHANIE
Európska komisia pre koronavírus 

uvoľnila eurofondové pravidlá tak, že 
ich čerpanie začína prakticky odzno-
va. Ak sa tak krajina rozhodne, môže 
na minimalizáciu dopadov pandémie 
využiť aj všetky nevyužité eurofondy. 
V  prípade Slovenska sa tak zvyšuje 
šanca, že nepríde o peniaze, ktoré by za 
normálnych okolností nemuselo stih-
núť vyčerpať. To sa už nakoniec v tom-
to programovom období v niektorých 
operačných programoch stalo.

A  nie je vylúčené, že pre pomalé 
tempo čerpania by sa tento scenár zo-
pakoval aj v  prípade OP KŽP. Presun 
prostriedkov za takýchto okolností 
preto  podľa europoslanca Michala 
Wiezika (Spolu-OD, EPP)  „tech-
nicky nie je problém“. Tvrdí, že ide 
o najrýchlejšie riešenie, ktoré „v pod-
state nestojí slovenských daňových 
poplatníkov nič“. Naráža tým na to, 
že Komisia štátom EÚ výnimočne po-
zastavila povinnosť spolufinancovať 
eurofondové projekty. Týka sa to však 
len investícií na potlačenie epidémie 
a jej dôsledkov.

Wiezik ale nezabúda dodať, že 
spôsob, akým Slovensko premrhalo 
príležitosť efektívne riešiť environ-
mentálne problémy cez fondy EÚ, je 
„neprípustný“. Ilustruje to na poma-
lom plnení cieľov v  oblasti biodiver-
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zity a  ochrany vôd, ktoré stanovujú 
európske smernice. Exekutíva EÚ na-
vyše voči Slovensku vedie tri právne 
konania pre nedostatočnú starost-
livosť o európske chránené územia 
Natura 2000, hoci sú na to v OP KŽP 
vyčlenené desiatky miliónov eur.

„Aj tieto pochybenia prispievajú k 
tomu, že plnenie environmentálnych 
a klimatických cieľov, ku ktorým sa 
Slovensko zaviazalo, môže byť ohro-
zené,“ hovorí pre portál EURACTIV.sk 
europoslanec.

PRESUNÚŤ ČI NIE?
S presunom nevyčerpaných euro-

fondov na sanovanie škôd po korona-
víruse sa tieto ciele Slovensku môžu 
ešte viac vzdialiť. Fondy EÚ sú totiž 
úplne kľúčovým zdrojom investícií do 
životného prostredia.  Podľa údajov z 
analýzy  Inštitútu environmentálnej 
politiky a Útvaru hodnoty za peniaze 
z roku 2017 tvoria viac ako dve tretiny 
verejných výdavkov do tejto oblasti. 
Spravidla bývajú preto najvyššie na 
konci programového obdobia, kedy 
sa rýchlo dočerpávajú eurofondy. Te-
raz bude zrejme situácia opačná.

Prvú eurofondovú výzvu  na po-
krytie škôd spôsobených koronaví-
rusom slovenská vláda oznámila už 
7. apríla. Peniaze našla práve v  OP 
KŽP a  uvoľnila ich z  prioritnej osi, 
ktorá má vyčlenené investície aj na 
zvládanie mimoriadnych katastrof. 
Prostriedky pôjdu na nákup zdravot-
níckych pomôcok pre záchranárov 
a hasičov. Ďalšie takéto zmeny v ope-
račnom programe sú pravdepodobne 
len otázkou času.

„Presunutie prostriedkov, ktoré 
by potenciálne mohli byť použité na 
ochranu životného prostredia a klí-
my hrozí aj z Programu rozvoja vidie-
ka. Niektorí europoslanci navrhujú 
čerpanie s maximálnou flexibilitou 
na aktivity súvisiace s minimalizá-
ciou dopadov koronavírusu,“ pripo-
mína Wiezik aj dotácie, ktoré sú urče-
né hlavne pre farmárov.

Mala by teda vláda pokračovať 
s presúvaním „zelených eurofondov“?

Miroslava Plasmann z  mi-
movládnej organizácie WWF Slo-
vensko hovorí, že v aktuálnej situácii 
je prioritou ochrana ľudských živo-
tov. No organizácia podľa nej nesú-
hlasí s presunom peňazí z OP KŽP, ak 
nepovedie k zlepšeniu stavu životné-
ho prostredia, ktoré je kľúčové aj pre 
dobrý zdravotný stav obyvateľov pla-
néty. „Absolútne neprijateľné by bolo 

využiť eurofondy určené primárne na 
skvalitňovanie životného prostredia 
na podporu priemyslu, ktorý prispie-
va k znečisťovaniu ovzdušia, klima-
tickej zmene, strate biodiverzity a 
zhoršeniu kvality vôd,“ dodáva riadi-
teľka WWF Slovensko.

Väčšina oslovených ochranárov 
hovorí, že presúvať by sa mali iba tie 
peniaze, ktoré Slovensko čerpá po-
maly, alebo ktoré využíva neefektív-
ne. Citlivejšie by sa malo pristupovať 
k  oblastiam, v  ktorých Slovensko 
neplní svoje záväzky voči EÚ. Pre po-
rušenie v  oblasti životného prostre-
dia  Európska komisia v  súčasnosti 
voči Slovensku eviduje  až 13 práv-
nych konaní. Týkajú sa napríklad 
odpadového hospodárstva, znečiste-
nia ovzdušia a  vôd, či nedostatočnej 
ochrany chránených území.

„Keď sa takéto peniaze použijú na 
riešenie krízy, tak sa mnohé potrebné 
opatrenia nezrealizujú, čo samozrej-
me ohrozí aj plnenie našich záväzkov 
voči EÚ,“ myslí si Tomáš Derka z Ka-
tedry ekológie Prírodovedeckej fa-
kulty UK. Rozhodne by sa podľa neho 
nemali krátiť peniaze na sanáciu sta-
rých environmentálnych záťaží. „Tam 
je situácia na mnohých miestach kri-
tická, znečistenie sa z nich šíri, takže 
už včera bolo neskoro,“ dodáva ekológ.

Z  reakcie ministerstva životného 
prostredia vyplýva, že pri zvažovaní 
premiestňovania eurofondov uvažuje 
rovnako. Rezort nemá v  úmysle pre-
súvať zdroje, ktoré sú potrebné na spl-
nenie ukazovateľov v oblasti odkana-
lizovania a čistenia komunálnych od-
padových vôd, sanácie environmen-
tálnych záťaží, realizácie programov 
starostlivosti o chránené územia či 
recyklácie odpadov.

„V prípade porušenia smerníc EÚ 
by takzvané infringementy mohli 
vyústiť do finančných sankcií voči 
Slovensku. Navyše – a to je najzávaž-
nejšie – odložili by sa úlohy spojené 
s ochranou životného prostredia, čo 
je neprijateľné,“ napísalo tlačové od-
delenie envirorezortu. Dodáva, že 
dostatočné financie bude chcieť za-
chovať aj na podporu adaptačných 
opatrení na zmenu klímy. Ide naprí-
klad od vodozádržné opatrenia na 
území miest a obcí, kde by bez zdrojov 
„nebolo možné pokračovať“

EPIDÉMIA AKO 
PRÍLEŽITOSŤ
Epidémia koronavírusu nie je 

podľa ochranárov iba výzvou ale aj 

príležitosťou. Aj preto v EÚ čoraz viac 
počuť hlasy, ktoré volajú po zelenej 
obnove ekonomiky po koronakríze. 
Celoeurópska iniciatíva Greencovery, 
ktorú podpísali desiatky politikov, 
organizácií a biznis lídrov, žiada, aby 
Európska zelená dohoda zohrávala 
kľúčovú úlohu pri rekonštruovaní 
ekonomiky. Európska zelená dohoda 
je plánom Európskej komisie, ktorým 
chce z  Európy spraviť prvý uhlíkovo 
neutrálny kontinent na svete.

Podobnú výzvu spísali aj niekoľkí 
únijní ministri životného prostredia, 
ku ktorým sa  už pridal aj šéf sloven-
ského envirorezortu Ján Budaj  (OĽa-
NO/Zmena zdola). Sám hovorí o „šanci 
na reštart“ a „ozdravení“ Slovenska.

Juraj Melichár zo slovenskej mi-
movládky Priatelia Zeme-CEPA po-
ukazuje aj sociálne výhody plnenia 
Európskej zelenej dohody. „Opätov-
né používanie ako aj recyklácia tvo-
ria oveľa viac pracovných miest ako 
skládkovanie či spaľovanie odpadov,“ 
vysvetľuje Melichár. Je za to, aby sa 
dostupné peniaze využili na klimatic-
ky šetrné podnikanie. „Krátkozraké 
uprednostňovanie len ekonomických 
záujmov (veľkého biznisu) nás dovied-
lo k tomu, že Slovensko neplnilo svoje 
environmentálne ciele ani v časoch 
hospodárskeho rastu,“ dodáva.

Obnovu hospodárstva by Slo-
vensko podľa neho malo využiť na 
zvýšenie odolnosti proti vonkajším 
šokom. „Napríklad tým, že by sme 
lepšie podporili ekologické pestova-
nie pre vlastnú potrebu, zachytávanie 
dažďovej vody na boj s narastajúcim 
suchom, zníženie platieb za plyn z 
Ruska zateplením domov a výrobou 
energie z obnoviteľných zdrojov ener-
gie na našich strechách či veternými 
elektrárňami vo vhodných oblastiach 
a podobne.“

Aj Daniel Lešinský, riaditeľ Cen-
tra pre trvalo-udržateľné alterna-
tívy (CEPTA) vidí koronavírus ako je-
dinečnú šancu nasmerovať slovenské 
hospodárstvo na cestu udržateľného 
rozvoja. Ten môžu eurofondy výrazne 
urýchliť. „Ak sa spojí priorita čeliť ak-
tuálnej kríze ekologicky – napríklad v 
oblastiach nízkoemisnej energetiky, 
pôdohospodárstva, zdravých potravín 
či obehového hospodárstva, získame 
riešenia, ktoré budú pokrývať potre-
by Slovenska, dlhodobo udržateľnú 
zamestnanosť, či zlepšenie stavu ži-
votného prostredia vrátane ochrany 
klímy a biodiverzity,“ uviedol pre EU-
RACTIV.sk ochranár. n
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I N F O G R A F I K A

Verejné výdavky na životné 
prostredie a eurofondy

A u t o r :  D á š a  D r a p á k o v á   a   M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Verejné výdavky Slovenska na 
ochranu životného prostredia 
sú porovnateľné s krajinami 

EÚ. Viac ako dve tretiny výdavkov Mi-
nisterstva životného prostredia SR po-
chádza z fondov EÚ. Z nich väčšina ide 
na environmentálne projekty v rámci 
Operačného programu Kvalita život-
ného prostredia. n
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Č L Á N O K

Päť kľúčových oblastí životného 
prostredia, kam by po roku 2020 

mali smerovať eurofondy
A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Milan Kapusta]
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Okrem oblastí, kde Slovensko 
neplní záväzky voči Únii, by 
vláda podľa ochranárov pre 

budúce programové obdobie mala 
prijať pravidlá, aby žiadna verejná 
investícia nepriniesla negatívne do-
pady na prírodu a klímu – napríklad 
zvýšením podielu zelených verejných 
obstarávaní.

Aj Kohézna politika EÚ bude po 
roku 2020 zelenšia.

Podľa návrhu Európskej komisie 
má každá krajina až 25 percent pro-
striedkov z najväčšieho fondu – Eu-
rópskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) – zacieliť investície do životné-
ho prostredia a klímy. V prípade Slo-
venska, ktorému návrh z tohto fon-
du na ďalších sedem rokov priradil 
8,3 miliardy eur, by to mali byť viac 
ako dve miliardy zelených investícií. 
Priamo či nepriamo k ochrane život-
ného prostredia prispejú aj peniaze z 
Kohézneho fondu a Európskeho soci-
álneho fondu.

Slovenská vláda od jesene rokuje 
s Európskou komisiou o novej Part-
nerskej dohode. Diskutuje sa aj o tom, 
ako by Slovensko malo investovať ba-
lík peňazí na roky 2021 až 2027. Úrad 
podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu postupne konzul-
tuje čiastkové návrhy dohody s Ko-
misiou. Ešte minulý rok v spolupráci 
so Slovenskou akadémiou vied stihol 
pripraviť  východiskový návrh inves-
tičných priorít.

Vzhľadom na dopady ochorenia 
COVID-19 je ale pravdepodobné, že sa 
bude aktualizovať.  „Bezprecedentný 
vývoj spôsobený koronakrízou si vy-
žaduje zmeny, ktoré majú umožniť 
lepšie reagovať na pokrízové obdobie, 
nezabúdajúc ani na strategické pri-
ority, akými sú Európska zelená do-
hoda,“ napísalo portálu EURACTIV.
sk komunikačné oddelenie Minister-
stva životného prostredia SR.

Kam by mala teda budúca vláda 
nasmerovať dotácie určené na ochra-
nu životného prostredia?

Objektívnym mechanizmom pre 
výber investičných priorít by mohlo 
byť (ne)plnenie záväzkov voči EÚ. 
Odborníci sa zhodujú, že prednosť by 
mali mať oblasti, v ktorých Sloven-
sko čelí právnemu konaniu (infrin-
gementy) zo strany Európskej komi-
sie. V súčasnosti ich  „má na konte“ 
trinásť.

OCHRANA BIODIVERZITY
Slovensko podľa eurokomisie ne-

dostatočne chráni svoje prírodné de-
dičstvo. Za neplnenie povinností vy-
plývajúcich zo smernice o biotopoch 
a smernice o vtákoch, ktoré tvoria 
základ sústavy chránených území 
Natura 2000, už čelí trom infringe-
mentom. Dva z nich sú už pred poda-
ním na Súdny dvor EÚ. Ak Slovensko 
nezlepší ochranu vzácnych druhov a 
biotopov, hrozia mu finančné postihy.

V tomto sedemročnom období Slo-
vensko má z  fondov EÚ na ochranu 
biodiverzity 128 miliónov eur. Z nich 
je viac ako 75 miliónov určených na 
starostlivosť o  sústavu Natura 2000. 
Tieto peniaze sa však doteraz čerpali 
pomaly, na čo v  rozhovore pre por-
tál EURACTIV.sk upozornil aj Jozef 
Ridzoň z organizácie SOS/Birdlife.

Dôvodom sú hlavne komplikova-
né podmienky čerpania eurofondov 
na tento účel. „V ochrane prírody 
máme veľký investičný dlh. Keby sme 
ho chceli riešiť, dnešné prostriedky 
na to stačiť nebudú,“ hovorí Ridzoň.

Zanedbaný stav biotopov konšta-
tuje aj predbežný návrh investičných 
priorít. „Budú preto potrebné investí-
cie do obnovy ekosystémov a ďalších 
prvkov revitalizácie krajiny, ktoré 
výrazne posilnia celospoločenské 
ekosystémové funkcie, ekologickú 
konektivitu významnú pre druhy a 
ekologickú stabilitu krajiny,“ píše sa 
v dokumente.

ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO
Odôvodnené stanovisko z Bruselu 

do Bratislavy prišlo aj pre porušova-
nie európskych predpisov ohľadom 
skládok odpadu. Podľa oznámenia 
Komisie je na Slovensku stále v pre-
vádzke 21 skládok odpadov bez plá-
nu úpravy. Na skládkach končí až 55 
percent komunálneho odpadu, čo je 
vôbec najväčšia miera v celej EÚ.

Slovensko zároveň neplní ciele 
v  recyklácii komunálneho odpadu. 
Právne záväzný európsky cieľ pre 
recykláciu komunálneho odpadu je 
50 percent v  roku 2020 a  65 percent 
v roku 2035.

V  roku 2018 sa zrecyklovalo iba 
vyše 36 percent odpadu. Problémom 
je, že sa nedarí separovať biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad, ktorý 
tvorí až polovicu komunálneho zme-
sového odpadu.

Čísla pre cieľový rok 2020 preto 
krajina pravdepodobne nedodrží. 
Opäť tak hrozia sankcie.

Eurokomisia v  poslednej  Správe 
o  Slovensku  cituje štúdiu, ktorá od-
haduje, že na splnenie recyklačných 
cieľov bude Slovensko potrebovať in-
vestície v hodnote 267 miliónov eur.

OVZDUŠIE
Dve právne konania európskej 

exekutívy voči Slovensku sa týkajú 
kvality ovzdušia. Hoci emisie viace-
rých látok znečisťujúcich ovzdušie 
za posledné dve desaťročia výrazne 
klesli, kvalita vzduchu stále vyvolá-
va obavy. Európska environmentál-
na agentúra odhaduje, že kvôli tomu 
na Slovensku každý rok predčasne 
umrie viac ako 5 600 ľudí.

Len v súčasnom programovom 
období 2014 až 2020 bolo na znižova-
nie znečisťovania ovzdušia využitých 
viac ako 83 miliónov eur. Celkovo 
bolo za týmto účelom zazmluvnených 
23 projektov v hodnote 110 miliónov 
eur, ktoré poskytla EÚ. Peniaze idú 
hlavne na znižovanie emisií znečis-
ťujúcich látok z takzvaných stacio-
nárnych zdrojov a  monitorovanie 
kvality ovzdušia.

Hlavným zdrojom znečistenia 
je domáce vykurovanie. Aj preto sa 
envirorezort snažil problém riešiť 
takzvanými kotlíkovými dotácia-
mi – opäť z  eurofondov. Domácnosti 
si vďaka príspevku môžu zastarané 
„špinavé“ kotle vymeniť za nízkoe-
misné. Východiskový návrh priorít 
naznačuje, že kotlíkové dotácie budú 
pokračovať aj v  budúcom programo-
vom období. „Špecificky bude potreb-
né zamerať opatrenia na nízko-príj-
mové domácnosti čeliace energetic-
kej chudobe,“ argumentuje.

Rozhodne už nová vláda, no na-
príklad  podľa Karola Galeka (SaS), 
štátneho tajomníka na rezorte hospo-
dárstva, by táto dotácia mohla pokra-
čovať v balíčku s ďalšími opatreniami 
ako výmena okien, či zatepľovanie 
budov.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Ďalšie investície musia ísť do 

vodného hospodárstva. Slovensko 
nesprávne implementuje niektoré 
smernice týkajúce sa ochrany vôd. 
V pokročilej fáze je konanie pre nevy-
hovujúci zber, monitorovanie a čiste-
nie odpadovej vody.

Pri vstupe do EÚ sa Slovensko za-
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viazalo do roku 2015 odkanalizovať 
všetky aglomerácie nad dvetisíc oby-
vateľov. Komisia na konci  minulého 
roku pripomenula, že zber komunál-
nych odpadových vôd neexistuje 
v  233 aglomeráciách. Tam kde sa aj 
zbiera, sa čistí „nenáležite“.

Podľa revízie výdavkov  bolo od 
roku 2010   do manažmentu odpado-
vých vôd a zabezpečovania pitnou vo-
dou investovaných 1,2 miliardy eur. 
Takmer 90 percent tvoria prostriedky 
z  fondov EÚ. Dopyt samospráv po fi-
nanciách na budovanie kanalizácie 
prevyšuje ponuku eurofondov.

Minuloročná správa o vykonávaní 
environmentálnych predpisov a  po-
litík odhaduje, že na zabezpečenie 
riadneho zberu a spracovania odpa-
dovej vody vo zvyšných aglomeráci-
ách sú potrebné investície vo výške 
ďalších 1,2 miliardy eur.

Ďalšou prioritou by malo byť zá-
sobovanie pitnou vodou. V roku 2017 
bolo bez verejného vodovodu 11 per-
cent obyvateľov a  takmer 17 percent 
zo všetkých slovenských obcí.

ZELENÉ TENDRE
Poslednou oblasťou sú v skutoč-

nosti eurofondy ako celok. Ochraná-

ri okrem aktívnej ochrany životného 
prostredia volajú aj po pasívnych 
opatreniach. V tomto prípade po pra-
vidlách, aby žiadna verejná investícia 
nemala negatívne dopady na prírodu 
a klímu.

Túto požiadavku v marci smeroval 
novej vláde aj Slovenský ochranársky 
snem. Jeho členovia žiadajú, aby do 
budúcej Partnerskej dohody zakotvi-
la podmienku, aby až 70 percent cel-
kového objemu prostriedkov z fondov 
EÚ čerpalo cez zelené verejné obsta-
rávanie (ZVO). Aby bol tender zelený, 
musí spĺňať aspoň jednu z  environ-
mentálnych charakteristík definova-
ných Európskou komisiou.

Tento koncept obsahuje už aj sú-
časná Partnerská dohoda, no podľa 
informácií portálu EURACTIV.sk sa 
prvky ZVO v  eurofondoch prakticky 
neuplatňujú. Na tento stav pravidel-
ne upozorňuje aj Európska komisia. 
V poslednej správe hovorí o „určitom 
pokroku“. Nepomáhajú zatiaľ ani 
akčné plány, koncepcie či metodické 
príručky pre jednotlivé rezorty.

Podľa  posledných dát,  zelené ve-
rejné obstarávanie tvorilo 7,58 celko-
vého verejného obstarávania a  3,83 
percenta uskutočnených zákaziek. 

Ministerstvo životného prostredia SR 
v  Envirostratégii, ktorú minulý rok 
schválila vláda, vytýčilo ambiciózny 
70-percentný cieľ do roku 2030. Či sa 
tento zámer dostane aj do Partnerskej 
dohody zatiaľ nie je jasné. Envirore-
zort očakáva, že epidémia zasiahne 
aj do rokovaní o  budúcich eurofon-
doch. „Očakávame preto čiastočné 
prehodnocovanie doterajšieho návr-
hu Partnerskej dohody. MŽP SR však 
bude aktívne presadzovať zohľadňo-
vanie princípov zeleného verejného 
obstarávania,“ odpísalo portálu EU-
RACTIV.sk komunikačné oddelenie 
rezortu.

Niektoré podmienky čerpania sú 
pre všetky krajiny povinné. Pred spus-
tením operačných programov museli 
splniť takzvané ex-ante kondicionali-
ty. Časť je horizontálna a vzťahuje sa 
na všetky programy. Jednou z nich je 
aj posudzovanie vplyvu eurofondo-
vých projektov na životné prostredie 
– Environmental Impact Assessment 
(EIA). n
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R O Z H O V O R

Slovensko peniaze na ochranu 
prírody má, no nevie ich využiť, 
hovorí ornitológ Jozef Ridzoň

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Tetrov hlucháň. [Pixabay.]



APRÍL 2020 | EUROFONDY A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA12

Ochrana prírody sa na Sloven-
sku nikdy nebrala seriózne 
a vždy bola na konci záujmu 

štátu. Hoci musíme riešiť veľa dlho-
dobých problémov, na národnej úrov-
ni nikdy neboli vytvorené  podmienky 
na jednoduchšie získanie peňazí z 
fondov EÚ, hovorí JOZEF RIDZOŇ z 
SOS/Birdlife.

Jozef Ridzoň pôsobí v mimovládnej 
organizácii Slovenská ornitologická 
spoločnosť/BirdLife Slovensko, ktorej 
hlavným poslaním je ochrana a výskum 
prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a 
jeho biotopov.

Na Slovensku máme 41 chránených 
vtáčích území (CHVÚ). Prečo je dô-
ležité vymedzovať takéto územia?  

Prírodné hodnoty musíme chrá-
niť pre nás a aj pre budúce generácie. 
Ochrana nie je dôležitá iba preto, aby 
aj tí, čo prídu po nás poznali ako vtá-
čí spev na jar prebúdza les. Vtáctvo je 
jedným z hlavných indikátorov toho, 
ktoré územia sú zachovalejšie a  kto-
rých ochrana má prioritu. Slovensko 
je pestrá krajina, akých nie je v  Eu-
rópe veľa. Preto u nás  hniezdi vyšší 
počet druhov vtáctva ako v okolitých 
krajinách, čo sa odráža aj vo vyššom 
počte chránených území.

Okrem toho, dôležitý aspekt v 
ochrane prírody je aj to, že by sme z 
nej nemali naozaj brať viac ako po-
trebujeme. Zachovaná príroda je naša 
devíza do budúcna. Nielen preto, že v 
zachovalej prírode sa nám bude lep-
šie tráviť voľný čas, lepšie načerpáme 
sily. Zároveň do rázovitých, zacho-
valých území môžeme lákať ľudí z 
iných krajín, aby tu trávili dovolenky 
a takto môžeme pomôcť menej rozvi-
nutým regiónom.

Ako dôležité je mať takéto územia 
z pohľadu ochrany vzácnych druhov 
vtáctva? 

Ochrana prírody je postavená na 
dvoch pilieroch: druhová a územná 
ochrana. Tieto piliere bez seba nemô-
žu fungovať. Niektoré druhy šeliem 
alebo vtáctva potrebujú pre svoje 
prežitie väčší priestor – niekedy rá-
dovo niekoľko desiatok kilometrov 
štvorcových. To nemusí znamenať, 
že na týchto rozľahlých územiach sa 
nesmie hospodáriť. Niekedy je nao-

pak dôležité pokračovať v aktuálnom 
prijateľnom hospodárení, len je dô-
ležité, aby sa využívanie nezmenilo 
výrazným spôsobom. Napríklad, aby 
sa nezastavali územia logistickými 
parkmi. Chránené územia majú také-
to zásadné zmeny usmerniť.

Preto je potrebné opatrne posúdiť 
projekty, ktoré sa v územiach plánujú 
a povoliť len tie, ktoré územia neohro-
zia. Ak by sme usmernenie hospodá-
renia do prijateľných rámcov neve-
deli zabezpečiť, potom by sme stratili 
tie druhy, ktorých prežívaním u  nás 
sa pýšime. Ako funguje príroda bez 
takýchto chránených území možno 
vidieť v Brazílii či Indonézii, kde miz-
nú pralesy na veľkej rozlohe a s nimi 
aj vzácne druhy. V  tomto má Európa 
našťastie funkčný systém ochrany 
prírody.

Sú niektoré vtáčie druhy,   ktoré 
sú veľmi vzácne v  celej Európe a  na 
Slovensku prežíva iba niekoľko desia-
tok párov, ako napríklad sokol rároh. 
Slovensko má pritom v  jeho prípade 
druhú najväčšiu populáciu v  rámci 
celej Európy. Pre prežitie rároha je 
dôležité zabezpečiť, aby sa poľnohos-
podárska krajina vhodne využívala 
nielen okolo hniezd, ale aj na širších 
loviskách, pretože teritóriá, kde loví, 
sú veľké. Nadarmo by sme chránili 
iba hniezdiská, ak by sokoly rárohy 
nevedeli nájsť dostatok potravy pre 
svoje mláďatá.

Od roku 2017 na Slovensku aj vďaka 
prostriedkom z  fondov EÚ vznika-
jú   programy starostlivosti o  chrá-
nené vtáčie územia. Ako hodnotíte 
ich praktický význam pre ochranu 
ohrozených druhov vtáctva? 

Vyhlášky vyhlasujúce chránené 
vtáčie územia na začiatku smerova-
li k tomu, aby stanovili pravidlá pre 
využívanie území. Napríklad sa vy-
členili územia s prísnou ochranou. 
V menej cenných lesoch sa naproti 
tomu určil spôsob hospodárenia, kto-
rý bol ohľaduplnejší k prírode – na-
príklad mohlo ostať päť stromov na 
hektár po obnovnej ťažbe. Tak sa mali 
zabezpečiť v chránených územiach 
pravidlá, ktoré tam pomôžu vzácnym 
druhom prežiť. Tým, že sa vyhlasova-
li CHVÚ územia v rôznych etapách a 
politických situáciách, tak postupne 
klesala ambícia reálne zlepšiť stav 
vzácnych druhov priamo vyhláška-
mi. Postupne sa po tlaku lesníckych 

organizácií aj z týchto niekoľkých 
jednoduchých obmedzení zľavilo a 
vyhlášky ostali bezzubé a chránené 
územia sa vyhlasovali iba na papieri. 
To je stav, ktorý stále platí vo väčšine 
chránených území.

V prípade hlucháňa dodnes ne-
máme v Nízkych Tatrách, či vo Veľkej 
Fatre vyčlenené presné lesné porasty, 
kde by mal byť prísny režim ochrany 
biotopov a porasty, kde je možné hos-
podáriť s mierne upravenými postup-
mi. Preto sa dnes akékoľvek náhod-
né či obnovné ťažby robia z pohľadu 
ochrany prírody chaoticky a hlucháň, 
ale aj iné druhy tým veľmi trpia.

Programy starostlivosti mali 
napraviť nedostatok, že ochrana je 
v  chránených vtáčích územiach len 
na papieri, mali stanoviť zásady vy-
užívania územia a aj  náklady, koľko 
bude ochrana prírody stáť.   Zároveň 
pre tých, ktorí chcú pomôcť ochrane 
prírody, vytvárajú predpoklady, aby 
mali nárok na príspevok z fondov EÚ. 
Problémom je, že sa to zatiaľ neuvied-
lo do praxe.

Prečo? 

Čerpanie peňazí v rámci operač-
ného programu Kvalita životného 
prostredia a  prioritných osí zamera-
ných na ochranu prírody je podmie-
nené schválením programu starost-
livosti. Bez neho nikto, kto by chcel 
obnoviť zničené územia, realizovať 
opatrenia pre vzácne druhy, hospo-
dáriť na území s ohľadom na prírodu, 
nemôže napísať projekt, ktorý by mu 
pokryl súvisiace náklady.

Administratívne kritéria pre po-
danie projektu sú také náročné, že ich 
nesplní nikto. Na Slovensku sme si 
opäť uplietli sami na seba bič, pretože 
také prísne podmienky od nás nevy-
žaduje ani Brusel.

Keď žiadate projekt na výstavbu 
kanalizácie, tak ani nepotrebujete 
súhlas všetkých vlastníkov. To je lo-
gické, pretože na Slovensku je nieke-
dy aj niekoľko stoviek podielnikov 
na jednej malej parcele, mnohí vlast-
níci sú neznámi, nie je preto možné 
mať súhlas od každého. Pri ochrane 
biodiverzity to je ale podmienka. Ak 
nemáte súhlas vlastníkov, nemôžete 
projekt vôbec podať. Keď to preže-
niem, tak bez súhlasov nemôžete ani 
zavesiť vtáčiu búdku. Aj z toho dôvo-
du zostalo veľa nevyčerpaných pro-
striedkov.

V dnešnej kríze je napríklad veľ-
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ký problém s odbytom dreva a lesníci 
majú oprávnené obavy o svoju prácu. 
Sú pritom niektoré manažmentové 
opatrenia, na ktoré sú potrební lesní-
ci a tie by mohli fondy zaplatiť. Tým, 
že sú ale kritéria nastavené prísne, 
tak nikto nepíše projekty, a opatre-
nia, ktoré by mohli pomôcť ochrane 
prírody a zmierniť dopady krízy sa 
nerealizujú. Peniaze pritom máme.

Môžu projekty podávať aj ochraná-
ri? 

Do niektorých výziev sa môžu za-
pájať aj neštátne organizácie. Žiadna 
systémová zmena vo viaznucej prak-
tickej ochrane prírody ale nenasta-
ne, ak sa nebudú môcť jednoducho 
zapojiť aj vlastníci. Ak sa zľaví z  ad-
ministratívnej náročnosti, pomô-
že to nielen s ochranou prírody, ale 
aj s  pracovnými miestami, pretože 
manažment niektorých biotopov je 
personálne náročný a  robí sa na veľ-
kých územiach – napríklad zarastené 
stráne nevyčistí od inváznych rastlín 
jeden človek.

Viaceré ochranárske združenia 
dnes pred eurofondovými projek-
tami uprednostňujú  komunitár-
ne programy, ktoré riadi priamo 
Európska komisia, ako napríklad 
program LIFE. Znamená to, že je 
dopyt po projektoch na ochranu prí-
rody, akurát záujemcov odrádzajú 
náročne eurofondové pravidlá? 

Máme u nás veľa dlhodobých prob-
lémov, ktoré je potrebné riešiť, pričom 
riešeniam môžu pomôcť projekty. No 
na Slovensku sa ochrana prírody ni-
kdy nebrala seriózne a  vždy bola na 
konci záujmu štátu. Akonáhle prišla 
kríza, prostriedky sa na prvom mieste 
škrtali v ochrane prírody. Do rozpoč-
tu sa potom dostali iba úplne najne-
vyhnutnejšie výdavky na ochranu 
prírody. Keď sme mali riešiť dlhodo-
bo neriešené problémy ešte zo socia-
lizmu, na to peniaze neostali. Ostali 
nám napríklad zbytočne odvodnené 
mokrade a  zlikvidované ramená, no 
ich obnova sa nedá urobiť zadarmo. 
Ich obnova je dôležitá nielen preto, že 
majú prírodné hodnoty, ale prispieva-
jú aj k protipovodňovej ochrane.

Hoci musíme tieto problémy nevy-
hnutne riešiť, nikdy nebol vytvorený 
flexibilný rámec na národnej úrovni, 
resp. zo štrukturálnych fondov, aby 

občianske združenia, Štátna ochrana 
prírody, či vlastníci mohli jednoduch-
šie získať peniaze na ochranu prírody.

Aj LIFE je pritom administratívne 
veľmi náročný program. Oproti štát-
nym výzvam ale vždy poskytoval lep-
šie podmienky pre dobré riešenia na 
ochranu prírody. V  Českej republike 
je to naopak. Tam dlho nebol záujem 
o  projekty z  LIFE, pretože iné výzvy, 
napríklad z  operačných programov, 
boli jednoduchšie. Z tohto sa musíme 
poučiť. Eurofondy musíme nastaviť 
tak, aby sa dali čerpať.

Operačný program je dnes nasta-
vený tak ťažkopádne, že nikto nemá 
záujem písať projekt. A pre tých, ktorí 
ich píšu, je to nočná mora. A to aj pre 
ochranárske združenia, ktorých čle-
novia sú pritom často entuziastickí 
naladení ochranári. Takže ako môže-
me presvedčiť vlastníkov, ktorí majú 
oveľa viac iných starostí ako ochranu 
prírody, aby sa zapojili do projektov 
praktickej ochrany lokalít, ak tie or-
ganizácie, ktorých hlavnou náplňou 
je ochrana prírody majú problém pro-
jekty podať?

Ak chceme urobiť zmeny v ochra-
ne prírody a vyriešiť desaťročia viaz-
nuce problémy, musíme zmeniť celé 
nastavenie eurofondov tak, aby sa 
dali čerpať.

Inštitút pre ochranu prírody v roku 
2016 zverejnil údaje, podľa ktorých 
v  programovom období 2007 až 
2013 z  34 miliónov eur určených 
na ochranu prírody v prírode skon-
čilo 11,2 percenta prostriedkov, pri-
čom na reálnu ochranu ohrozených 
druhov a ich biotopov išlo asi 1,2 
percenta prostriedkov. Väčšina pe-
ňazí šla na mzdy, softvéry a  doku-
mentáciu. Podobne je to aj v tomto 
programovom období, pričom sa 
dá očakávať, že aj to čo sa zatiaľ ne-
stihlo vyčerpať teraz pôjde na rie-
šenie koronakrízy. Dá sa povedať, 
že z  pohľadu ochrany prírody Slo-
vensko stratí už druhé programové 
obdobie? 

Je to trestuhodné. Napriek tomu, 
že viacerí dlho upozorňovali na zlé 
nastavenie operačných programov 
a  projektov, tak na ochranu prírody 
nešlo v podstate nič. To jedno percen-
to je smiešne.

Teraz je skutočné riziko, že nevy-

čerpané peniaze nepôjdu na ochranu 
prírody, ale tam, kde sú momentálne 
veľmi potrebné. Pretože aj v  zdravot-
níctve sú problémy, ktoré sa dlhodobo 
neriešili.

Na druhej strane, aj ochrana prí-
rody vie pomôcť zamestnať mnohých 
ľudí a  môže byť účinným prostried-
kom na boj s niektorými následkami 
dnešnej krízy. Na to by sa ale pravidlá 
čerpania eurofondov museli veľmi 
zjednodušiť.

Envirorezort tvrdí, že v procese 
prípravy nového programového 
obdobia a novej Partnerskej doho-
dy deklarovalo potrebu investícií a 
eurofondov „do ochrany prírody, bi-
odiverzity a podpory zelenej infraš-
truktúry v omnoho vyššom objeme 
než v súčasnosti“. Mal by sa teda 
štát teraz viac ako na objem pro-
striedkov sústrediť na čo najväčšie 
zjednodušenie pravidiel čerpania? 

Aj veľkosť prostriedkov je dôleži-
tá, pretože obnova zničených území 
sa na Slovensku nerobila desaťročia. 
Doplácame na to zničenou prírodou 
a  zdevastovanými lesmi. Rúbalo sa 
tam, kde sa nemalo rúbať a  naopak 
nerúbalo tam, kde sa malo. Zarástli 
cenné biotopy, pasienky, ktoré sa ne-
dajú využívať na živočíšnu výrobu, 
stratili sme vzácne druhy, ktoré žili 
na pasienkoch a teplomilných strá-
ňach. V ochrane prírody máme veľký 
investičný dlh. Keby sme ho chceli 
riešiť, dnešné prostriedky na to stačiť 
nebudú.

Nejde len o  opatrenia, ktoré po-
môžu prírode, ale budú mať dosah na 
celú spoločnosť. Keď sa prejdete v Ra-
kúsku alebo Česku, všade je dobre 
vybudovaná turistická infraštruktú-
ra: turistické útulne, pozorovateľne 
vtáctva, prístrešky a  podobne. To sa 
až na pár výnimiek na východnom 
Slovensku u  nás nerobí. Napriek 
tomu, že máme u nás významné úze-
mia, ktoré lákajú tento typ turistov.

Ak sa pravidlá čerpania nezjed-
nodušia, ani obce, ani iné subjekty 
nebudú mať odvahu podávať projek-
ty. Nároky sú oveľa striktnejšie, ako 
vyžaduje Brusel. Niekedy to pôsobí 
tak, že výzvy sú také prísne preto, aby 
sa prostriedky nevyčerpali a mohli sa 
presunúť napríklad na diaľnice.

Európska komisia voči Slovensku 
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vedie tri právne konania, pretože nie 
je schopné zabezpečiť ochranu bio-
topov, európsky významných živo-
číchov a rastlín. Špecificky sa venuje 
nedostatočnej ochrane tetrova hlu-
cháňa. Ako sa vyvíja jeho populácia? 

Od nášho vstupu do EÚ sa prepad-
la o  polovicu. To je priamy dôsledok 
toho, že v  lesoch nemáme vyčlene-
né územia, kde musíme zabezpečiť 
ochranu biotopov hlucháňa a  iných 
vzácnych druhov. Vyhlášky CHVÚ 
sa v územiach ako Nízke Tatry alebo 
Veľká Fatra prijali iba veľmi formálne 
bez nastavenia pravidiel. Kalamity 
sa preto odstraňovali aj na miestach, 
kde žili desiatky hlucháňov. Vznikli 
holiny a  na nich hlucháň ako lesný 
druh nemohol prežiť.

Pritom ochrana starých lesov, bio-
topov hlucháňa, nestojí na otázke, 
ktorý prístup je dôležitejší – či chce-
me zásah alebo bezzásah pre ochra-
nu zeleného lesa. Zabudlo sa, že les 
nie sú len stromy, žijú v  ňom tisícky 
iných organizmov, desiatky vzácnych 
druhov, pre ktoré je lepšie, keď osta-
ne hoci aj suchý les. Bolo chybou, že 
niektorí lesníci debatu zúžili iba na 
stromy.

Napriek mnohým upozorneniam 
a výzvam úradom, ale aj ministerstvu 
pôdohospodárstva zmena neprišla. 
Akákoľvek požiadavka na ochranu 
biotopov bola zo strany Lesov SR od-
mietaná, hoci často sami lesníci ho-
vorili, že najcennejšie oblasti treba 
zachovať. Európskej komisii preto ne-
zostalo nič iné, ako konať.

Čo to znamená, že ich treba zachovať?

Dnes je rozsah biotopov hlucháňa 
taký malý, že aj keby sme hneď zasta-
vili ťažbu, tak populácia hlucháňov 
bude ešte nejaký čas klesať, lebo nie-
ktoré z  nich žijú na extinkčný dlh. 
V  najvzácnejších lokalitách treba 
zastaviť ťažbu, vylúčiť akékoľvek zá-
sahy v  zostávajúcich biotopoch. Ale 
potom tiež musíme hovoriť aj o aktív-

nej ochrane. Je dôležité myslieť na to, 
ako lokality, ktoré bohužiaľ už padli, 
budú vyzerať o  80 rokov. Nemôžeme 
tam nechať hustý les, ale musíme už 
teraz robiť prebierku, presvetľovacie 
linky, aby vznikol redší les a aby sa na 
nedávno zničené lokality mohol hlu-
cháň o tých 80 rokov vrátiť.

Aj v reakcii na výhrady eurokomisie 
Slovensko prijalo  Program záchra-
ny hlucháňa hôrneho, či novelu 
zákona o ochrane prírody. Ako hod-
notíte tieto opatrenia?  

Program záchrany hlucháňa 
je prijatý na kratšie obdobie, ktoré 
čoskoro končí. Je potrebný, ale nie 
je jasné čo po roku 2022. Navyše sa 
program týka len hlucháňa, pričom 
sú ohrozené aj iné druhy. Ak má mať 
ochrana prírody zmysel, musia sa 
zladiť záujmy všetkých druhov, ne-
mali by si vzájomne odporovať. Preto 
je dôležité, aby sme mali schválené 
programy starostlivosti aj pre chrá-
nené územia, ktoré sa navyše prijíma-
jú na 30 rokov. Tie majú byť hlavným 
vodítkom, ako v týchto územiach re-
alizovať praktickú ochranu prírody a 
hospodáriť. Navyše nastavujú rámec 
na dosť dlhé obdobie, aby sa mohli 
opatrenia prijať.

Úradom pri rozhodovaní však 
môže pomôcť už aj existujúci program 
záchrany. Keď na úrad príde požia-
davka na náhodnú ťažbu, tak môže 
rozhodnúť len v  mantineloch, ktoré 
určuje program záchrany. Pri rozho-
dovaní podľa dnešného zákona by tak 
úrad nemal povoliť ťažbu v  existujú-
cich lokalitách hlucháňa. Novela zá-
kona o ochrane prírody však platí len 
krátko, čiže či naozaj pomôže ochra-
ne prírody a aké budú jej prínosy bude 
možné hodnotiť najskôr za jeden ale-
bo dva mesiace.

Nový minister pôdohospodárstva 
Ján Mičovský už avizoval, že by 
chcel správu lesov presunúť pod 
ministerstvo životného prostre-

dia. Novým šéfom Lesov SR sa stal 
Matej Vigoda, ktorý chce v lesoch 
viac hospodáriť prírode blízkym 
spôsobom. Zvyšuje sa tým šanca na 
lepšiu ochranu hlucháňa?

Nechcem predbiehať, treba si 
počkať, čo sa v  štátnych lesoch sku-
točne zmení – či naozaj preváži sku-
pina lesníkov s  pragmatickým prí-
stupom k  ochrane prírody a  ktorá 
chce hlucháňovi – ako symbolu lesov 
– pomôcť. Alebo či bude prevažovať 
skupina, ktorá presadzuje záujmy 
drevospracujúceho priemyslu. Kaž-
dopádne je pozitívne, že minister to-
uto výmenou vyslal signál, že chce 
dlhodobé problémy riešiť.

Čo sa týka presunu lesov, pre nás 
nie je otázka, či budú pod minister-
stvom životného prostredia. V zásade 
nikto nechce, aby na celom Slovensku 
v  lesoch platil prísny režim, pretože 
každý si uvedomuje, že hospodáre-
nie v  lesoch je dôležité. Z  nášho po-
hľadu je predovšetkým kľúčové, aby 
sa vyriešila dvojkoľajnosť v  chráne-
ných územiach. Požadujeme, aby lesy 
v chránených územiach išli pod sprá-
vu národných parkov. Ale aj ostatné 
štátne pozemky, pretože národné par-
ky v Maďarsku spravujú aj lúky a pa-
sienky. Aby národné parky mali vo 
svojich rukách rozhodovanie o  tom, 
kde bude platiť prísny režim ochrany 
prírody a kde sa bude uplatňovať prí-
rode blízke hospodárenie. Tak ako je 
to všade inde vo vyspelom svete.

Je dôležité, aby národné parky ne-
boli len nejakým štatistom, ale aby 
rozhodovali a vedeli naplánovať, ako 
sa v lesoch a  na nelesnej pôde bude 
hospodáriť. Ideálny režim je v Poľsku 
a Maďarsku, kde národné parky majú 
svojich lesníkov, expertov ako zooló-
gov a  botanikov, a  sami vedia zaistiť 
plnenie toho, na čo sú určené – ochra-
nu prírody. Inak ostanú lunaparkom 
ako je to dnes v  Jasnej a  na ozajstnú 
prírodu sa budeme musieť ísť pozerať 
za hranice. n
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Č L Á N O K

Pomáha vtákom aj obciam pripraviť sa 
na zmenu klímy: Stredisko na Žitnom 
ostrove je posledným svojho druhu

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Foto/Archív SEV Dropie]

Zo strediska environmentálnej 
výchovy Dropie sa v priebehu 
niekoľkých rokov má aj vďaka 

eurofondom stať modelové centrum 
ochrany klímy. Jeho zamestnanci už 
dnes samosprávam pomáhajú s adap-
tačnými opatreniami na nepriaznivé dô-
sledky zmien počasia.

Aj pre Stredisko environmentálnej 
výchovy Dropie je tohtoročná jar iná, 
ako tie predtým. Keby epidémia ne-

omráčila krajinu, jeho šesťhektárový 
areál by sa v tomto období už denne 
plnil návštevníkmi z celého Slovenska. 
Ročne ich na Dolný Žitný ostrov, kde sa 
stredisko nachádza, príde až šesťtisíc.

Ako už vyplýva z  názvu, stredisko 
sa venuje hlavne ochrane prírody a en-
vironmentálnej výchove. Pre školy or-
ganizuje jednodňové alebo pobytové 
programy, počas ktorých žiaci spozná-
vajú prírodu a pestujú si k nej vzťah.

Slovami vedúcej strediska Kataríny 
Vajlíkovej stredisko deťom ponúka zá-
žitok, ktorý v škole nedostanú a ktorý 

je podľa nej kľúčový, aby si uvedomili, 
ako človek vplýva na životné prostre-
die.   Žiaci pracujú so včelami, stavajú 
hmyzí hotel, či pozorujú a krúžkujú 
vtákov. Praktické skúsenosti podľa Vaj-
líkovej deti ovplyvnia na celý život. „Na 
konci environmentálneho vzdelávania 
má byť mladý človek, ktorý chápe prob-
lémy životného prostredia vo svojom 
regióne a zároveň ich chce sám aj rie-
šiť,“ hovorí v rozhovore pre EURACTIV.
sk Vajlíková.

Ešte pred 15 rokmi Slovenská agen-
túra životného prostredia prevádzko-
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vala deväť pobytových environmen-
tálnych centier. Dnes je SEV Dropie 
– s  výnimkou centier mimovládnych 
organizácií – jediné svojho druhu. 
Pre porovnanie: kým na Slovensku 
sú dohromady štyri špecializované 
strediská na environmentálnu výcho-
vu, v Česku ich je 120.

O zmenu tohto stavu sa  pokúša 
bratislavská župa, ktorá vypracovala 
Koncepciu budovania siete environ-
mentálno-vzdelávacích centier v bra-
tislavskom kraji. Prvé má vzniknúť v 
roku 2022 v Čunove.

MODELOVÉ STREDISKO 
ZMENY KLÍMY
Koronavírus ale stredisku preka-

zil aj ďalšie plány. Na jeho území sa už 
čoskoro malo začať so stavbou moder-
ného envirocentra s  enviroučebňou, 
ktoré mali ďalej rozširovať aktivity 
strediska. Keďže ide o národný projekt 
financovaný z eurofondov, jeho osud je 
v tejto chvíli nejasný. Slovenská vláda 
v súčasnosti vo fondoch EÚ hľadá kaž-
dé euro, ktoré by sa dalo využiť na boj 
s COVID-19.

Výstavba nového envirocentra 
nadväzuje na ďalší dlhodobý projekt 
strediska. S  podporou Nórskych fon-
dov sa v najbližších rokoch má preme-
niť na modelové centrum zmeny klímy 
(Climate Change Living Lab). Súvisí to aj 
s  rozširovaním palety návštevníkov. 
Služby SEV Dropie čoraz viac využíva-
jú samosprávy.

Obce majú totiž viacero kompeten-
cií v oblasti životného prostredia, na čo 
im ale chýbajú odborníci. Preto využí-
vajú sieť expertov, ktorých im ponúka 
stredisko. Tí im radia s  adaptačnými 
opatreniami na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy – napríklad dažďovými 
záhradami.

„Dažďová záhrada je jednoduchý 
spôsob ako zadržať vodu na území 
obce. Je dokázané, že dokáže o 30 per-
cent znížiť obsah alergénov a prašnosť. 
To je dobré pre mikroklímu a zdravie 
obyvateľov a má to aj estetické prínosy. 
A samozrejme to pomáha aj biodiver-

zite na ploche obce,“ vysvetľuje vedúca 
strediska.

AKO VRÁTIŤ VTÁKY NA 
VIDIEK
Názov strediska nie je náhodný. 

Jeho predchodcom bola záchranná 
stanica dropa fúzatého, ktorá tu fun-
govala od roku 1985. Podunajská ní-
žina bola kedysi obľúbenou oblasťou 
najťažšieho lietajúceho vtáka sveta. 
Keď sa ale po revolúcii dostávali späť 
k pôde pôvodní vlastníci, drop sa začal 
strácať. „Druhová ochrana nedokáže 
prinášať až také výsledky ako územná, 
preto druh na tomto území prakticky 
vymizol,“ ľutuje vedúca strediska.

Na začiatku 20. storočia bol drop na 
Slovensku hojne rozšíreným druhom. 
Ešte pred 70 rokmi tu hniezdilo viac 
ako 1000 dropov. Dnes sa ornitológo-
via snažia zachrániť posledné jedince 
na trojhraničí Slovenska, Rakúska 
a  Maďarska. S  výnimkou občasného 
výskytu v niektorých častiach Sloven-
ska je chránené vtáčie územie Sysľov-
ské polia posledným miestom, kde 
najohrozenejší vtáčí druh ešte preží-
va. A to len vďaka neúnavnému úsiliu 
ochranárov.

Podobný osud môže postihnúť aj 
ďalšie vtáčie druhy. Tomuto scenáru sa 
SEV Dropie snaží zabrániť.

Na chránenom vtáčom území 
Ostrovné lúky, kde stredisko sídli, žije 
napríklad čoraz ohrozenejší strakoš 
kolesár. Aj v  prípade najvzácnejšieho 
slovenského strakoša sú čísla alar-
mujúce. Počet hniezdiacich párov za 
posledných 30 rokov klesol o  50 per-
cent. Ostrovné lúky poskytujú životný 
priestor aj ďalším vzácnym druhom 
– napríklad sokolovi červenonohému, 
alebo ľabtuške poľnej.

Hlavným dôvodom ich úbytku sú 
zmeny v  obhospodarovaní tradičnej 
poľnohospodárskej krajiny. „Intenzív-
ne poľnohospodárstvo, čoraz výkon-
nejšie stroje a  pestovanie repky spô-
sobujú, že z polí miznú aj bežné druhy 
ako bažanty, zajace či sovy,“ vysvetľuje 
Vajlíková.

Príkladom je plamienka driemavá, 
ktorá sa kedysi dala vidieť na takmer 
každom kostole či družstve, no dnes 
sa z  vidieckej krajiny skoro úplne vy-
tratila. Vďaka spolupráci SEV Dropie, 
Štátnej ochrany prírody a občianskeho 
združenia Ochrana dravcov na Sloven-
sku sa sova opäť vracia na Podunajsko.

„Poľnohospodárska krajina sa 
chráni ´ľahko ,́ pretože akýkoľvek zá-
sah – či už pasienky alebo vetrolamy 
– majú okamžitý efekt,“ opisuje Vaj-
líková. Aj preto sa v  stredisku snažia 
pozitívne vplývať aj na samotných poľ-
nohospodárov. Vajlíková opatrne na-
značuje to, na čo ochranári upozorňujú 
dlhodobo. Desiatky miliónov eur, kto-
ré Slovensko každoročne dostáva zo 
spoločnej agropolitiky EÚ, nepodne-
cujú farmárov, aby pri obrábaní pôdy 
mysleli aj na prírodu. Výsledkom je, že 
za posledných 35 rokov z  európskych 
polí a lúk zmizlo 55 percent vtáctva.

Vajlíkovú ale teší, že do niektorých 
projektov strediska sa podarilo zapo-
jiť aj miestnych poľnohospodárov. Ich 
súhlas bol napríklad kľúčový pre vy-
tvorenie 17-kilometrového biokorido-
ru v roku 2017. Spolu s Bratislavským 
regionálnym ochranárskym zdru-
žením a  75 rôznymi organizáciami 
a  inštitúciami vysadili za jeden deň 
takmer tisíc stromov, čo je nový slo-
venský rekord. „Bez zapojenia všet-
kých členov komunity projekt nikdy 
nebude dlhodobo udržateľný. Preto je 
vždy dôležité nájsť cestu, aby z výsled-
kov projektu ťažili všetci,“ uzatvára 
vedúca SEV Dropie. n

Toto opatrenie je spolufinancované 
Európskou úniou.

Titulné foto: Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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