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Najprv uhasiť najväčšie požiare, to je odpoveď niektorých
aktivistov na otázku, kam by dnes a v budúcnosti mali
smerovať peniaze z fondov EÚ. V ktorých oblastiach musí
Slovensko zabrať najviac a ako mu v tom môžu pomôcť
eurofondy?
V najbližších mesiacoch budú eurofondy hlavne pomáhať
zmierňovať sociálne a ekonomické dopady spôsobené
ochorením COVID-19. Už za chvíľu však začne nové
sedemročné programové obdobie, počas ktorého bude
nová vláda musieť venovať pozornosť aj problémom, ktoré
Slovensko trápia dlhodobo. O tom, aké by mali byť jeho
hlavné investičné priority, od jesene prebiehajú rokovania
medzi zástupcami slovenskej vlády a Európskej komisie.
„Najväčšie požiare“ Slovensku každoročne pomáha
lokalizovať Európska komisia v Správe o stave krajiny.
Ak štát neimplementuje alebo porušuje právo Únie,
exekutíva EÚ môže voči nemu spustiť právne konanie,
ktoré môže vyústiť až do žaloby na Súdnom dvore EÚ
a nakoniec aj peňažných sankcií. Slovensko podľa údajov
eurokomisie v súčasnosti čelí 49 takýmto konaniam.
Niektoré z nich v oblastiach, kde Slovensko čerpá milióny
eur z kohéznej politiky EÚ, teda eurofondov.

Obsah
Natura 2000: Slovensko dlhodobo nedokáže nastaviť
ochranu území európskeho významu

4

Nepomáhajú ani milióny z eurofondov:
Diskriminácia rómskych detí vo vzdelávaní nemizne

7

Šéf Slovensko.Digital: Nemáme veľký potenciál na čerpanie
eurofondov v sci-fi oblastiach, ktoré nastavil Brusel

10

Na odpadové hospodárstvo idú z Únie milióny, problém
so skládkami však musia vyriešiť prevádzkovatelia

13

Eurofondy začínajú odznova:
Ako ich Slovensko čerpalo doteraz?

17

4

APRÍL 2020 | EUROFONDY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI NA SLOVENSKU

ČLÁNOK

Natura 2000: Slovensko dlhodobo
nedokáže nastaviť ochranu území
európskeho významu
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Mapa území Natura 2020 [Zdroj: Európska komisia]
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lovensko už nejaký čas čelí trom
konaniam zo strany Európskej
komisie týkajúce sa sústavy Natura 2000. Tlak Bruselu sa stupňuje a nová vláda musí situáciu riešiť.
Pomôcť by mohlo aj lepšie domáce
nastavenie európskych finančných
prostriedkov v novom období.
Na novú vládu si počkalo v oblasti
ochrany prírody viacero problémov.
Jedným z nich je, že Slovensko od
svojho vstupu do EÚ nie je schopné
zabezpečiť ochranu biotopov, európsky významných živočíchov a rastlín
v miere, v akej ju vyžadujú európskej
štandardy. Ide navyše o oblasť, na ktorú má Slovensko vyčlenené prostriedky zo štrukturálnych fondov aj z agrodotácií.
Európske štandardy ochrany biotopov a druhov definujú dve smernice: tzv. smernica o biotopoch a smernica o vtákoch. Obe tvoria základ
pre sústavu európskych chránených
území Natura 2000, čo je dnes najprepracovanejší systém ochrany prírody
na svete.
„Slovensko k európskej ochrane
prírody pristupuje veľmi laxne, môj
osobný názor z doterajšieho vývoja
je, že európsku legislatívu na úseku
ochrany prírody otvorene a cielene
porušuje,“ tvrdí slovenský europoslanec Michal Wiezik (EPP, Spolu-OD).
Európska komisia momentálne
voči Slovensku vedie tri konania, ktoré sa týkajú Natura 2000. Dva z nich
sú pred podaním na Súdny dvor EÚ.
„Rokovania s Európskou komisiou
naďalej pokračujú a neboli ukončené,“ reaguje pre EURACTIV Slovensko
ministerstvo životného prostredia.
Ich obsah je podľa európskych pravidiel tajný. V dvoch z troch prípadoch
už došlo okrem formálnej výzvy aj k
zaslaniu odôvodneného stanoviska
zo strany Európskej komisie.
Ochrana vzácnych biotopov, národných parkov a iných vzácnych
území patrí medzi priority nového
ministra životného prostredia Jána
Budaja (OĽaNO), hovorí rezort.
„Je najvyšší čas začať odstraňovať všetky tie nerovnováhy, ktoré
znevýhodňovali ochranu životného
prostredia a kvalitu života. Taktiež je
potrebné naštartovať dlhodobú prípravu Slovenska na budúce riziká v
súvislosti s globálnym otepľovaním,“
uviedol pre EURACTIV.sk nový minister životného prostredia Ján Budaj.

ČO JE NATURA 2000?
Povinnosťou každej členskej krajiny je na základe odborného zmapovania navrhnúť územia chránených
biotopov, rastlín a živočíchov, ktoré
definujú prílohy smerníc – buď chránené vtáčie územia (SPA) alebo územia európskeho významu (SAC). Tento proces mal byť ukončený k dátumu
vstupu Slovenska do EÚ. Každý návrh
členskej krajiny je na európskej úrovni odborne posudzovaný.
Sleduje sa viacero kritérií, medzi
nimi napríklad reprezentatívnosť,
teda dostatočné geografické rozšírenie daného biotopu alebo chráneného druhu. „Príklad, medveď hnedý
sa na Slovensku vyskytuje v centrálnej oblasti, na severe a na východe.
Reprezentatívnosť znamená, že by sa
na ochranu nemali určiť len územia
z východného Slovenska,“ vysvetľuje
jedno z kritérií Milan Janák z WWF
Slovensko, ktorý za WWF pripravoval
a vyjednával návrh na zaradenie nových území do siete Natura 2000.
Slovensko sa dnes nachádza v tretej
etape dopĺňania týchto území. Doteraz Slovenskom predložené zoznamy
boli Európskou komisiou vyhodnotené ako nedostatočné, či už počtom
alebo veľkosťou. Naposledy v októbri
2017 Slovensko predložilo zoznam
ďalších 169 území európskeho významu, celkovo ich má 642. Chránených
vtáčích území je 49. Všetky podliehajú
špeciálnym režimom starostlivosti.

SLOVENSKÉ PROBLÉMY
V júli 2019 Európska komisia
v odôvodnenom stanovisku (čo je
druhé štádium konania o neplnení
povinností – infingement) vyzvala
Slovensko, aby svoju sústavu chránených území podľa smernice o biotopoch rozšírilo, nakoľko doplnkový zoznam z roku 2017 nepostačuje.
Podľa Komisie je treba vyčleniť ďalšie územia pre dva biotopy, ktoré potrebujú aj lepšie vedecky zmapovať,
a pre 5 druhov. Navyše, niektoré už
vyznačené územia potrebujú lepšiu
ochranu.
Zoznamy území pripravuje na základe údajov o výskyte cieľových druhov Štátna ochrana prírody SR (ŠOP
SR), ktorý potom prerokúva s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Iba
takto prerokované územia postupuje
na ministerstvo životného prostredia, ktoré návrh spracováva na schvá-
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lenie vládou. Až následne sa posiela
Európskej komisii.
Ministerstvo a ŠOP SR mali väčšinou snahu nepostupovať na schválenie do vlády územia, kde nebola dohoda s vlastníkmi a užívateľmi, aby
sa vyhli komplikáciám pri schválení
návrhu vládou ako celku, konštatuje
Milan Janák z WWF Slovensko.
„Tiež sa snažili vyhnúť návrhu lokalít, kde narazili na odpor alebo záujmy iných rezortov a štátnych organizácií. To je ale kameň úrazu. Podľa
smernice o biotopoch sa majú územia
vyberať výlučne podľa vedeckých kritérií,“ hovorí.
Ekonomické dôvody by nemali
predstavovať prekážku navrhnutia
lokalít do sústavy Natura 2000. „Naopak, členská krajina má s pomocou
Európskej únie hľadať nástroje ako
zabezpečiť ochranu lokality a zároveň jej využívanie. Existujú nástroje
na kompenzáciu vlastníkov a EÚ na
ne aj finančne prispieva, napríklad
cez agrodotácie,“ približuje Janák.

SLABÁ OCHRANA LÚK
„Žiaľ, niektoré druhy majú najdôležitejšie lokality v územiach, kde ich
ochrana môže byť v konflikte s existujúcim využívaním územia alebo sú
tu zámery na rozvoj,“ dodáva expert.
Tieto kontroverzné lokality Slovensko do zoznamu zaslaného Komisii
nezaradilo a aj kvôli tomu Komisia
vyhodnotila návrh za nedostatočný.
Problematická ochrana je napríklad u nížinných a podhorských kosných lúk, ktoré sa na Slovensku považujú za bežný biotop. „Napriek tomu
Slovensko navrhlo na ochranu sotva
7 percent ich známeho rozšírenia,
z dôvodu, že by nevedelo zabezpečiť
ochranu týchto lokalít existujúcimi
nástrojmi,“ tvrdí Janák.
S tým, že sú zle pokryté najmä lúčne biotopy súhlasí aj expert na nelesnú
vegetáciu, spolupracovník Botanického ústavu SAV Dobromil Galvánek.
„Veľký problém je, že odpor vlastníkov
a užívateľov voči vyhlasovaniu nových chránených území je enormný.
Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR
boli na prejednaniach často hromozvodom ich frustrácii, takže je to komplikovaná pozícia.“
Keďže tlak Bruselu silnie je podľa
Galvánka na mieste otázka, či sa to neurobí spôsobom najľahšieho odporu,
teda vyhlásia sa územia, kde je najmenší odpor a nie územia, ktoré by si to viac
zaslúžili svojimi prírodnými kvalitami.
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„Teoreticky sú síce peniaze na
kompenzácie obmedzení v územiach
Natura 2000, ale často sú veľmi zle
nastavené, takže pracovníci ochrany prírody nemajú čo ponúknuť ako
kompenzáciu ochranného režimu,“
dodáva Galvánek.
Janák k tomu dodáva, že v prípade
organizácií spravujúcich pozemky vo
vlastníctve štátu, napríklad les, až do
konca minulého roka nebola zákonná
možnosť kompenzovať obmedzenie
bežného hospodárenia, čo bol jeden
z dôvodov, prečo štátne lesy nesúhlasili s novými chránenými územiami.

HLUCHÁŇ NA POKRAJI
VYHYNUTIA
Špecifickým prípadom medzi konaniami je neschopnosť Slovenska
ochrániť biotop hlucháňa pred ťažbou
dreva, najmä tzv. kalamitnou ťažbou.
Jeho populácia na Slovensku od vstupu
do EÚ klesla na polovicu. Podľa smernice o biotopoch by sa každá ťažba
mala dopredu posudzovať s ohľadom
na vplyv na chránené druhy.
Europoslanec Michal Wiezik hovorí o kolapse populácie hlucháňa v dôsledku lesníckych zásahov. „V odpovedi (Európskej komisii, pozn. red.)
v roku 2018 a 2019 vláda SR navrhuje
zmenu legislatívy a operatívne zastavenie ťažby v dotknutých a toho času
vymapovaných biotopoch hlucháňa,
je vypracovaný program záchrany
pre hlucháňa, ten však uviazne na
kompetenčnej neefektivite, kde ministerstvo životného prostredia ako
autor programu, ho nevie presadiť
voči aktivitám rezortu pôdohospodárstva v rámci administratívneho
procesu, ktorý riadi rezort vnútra,“
tvrdí Wiezik.
Európsku komisiu podľa vlastných
slov informoval o tom, že v tom istom
čase, rezort pôdohospodárstva vydáva
usmernenie pre štátne lesy, v ktorom
bezodkladne ukladá povinnosť spracovania kalamity, vo všetkých porastoch, v ktorých je zastúpenie smreka
aspoň 10 %. Toto nariadenie je podľa
Wiezika v rozpore so záväzkom Slovenska voči EÚ.
Aj konanie o ochrane hlucháňa je,
podobne ten ako pri nedostatočnom
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vytyčovaní území, z hľadiska štádia
pred podaním podnetu na Súdny
dvor EÚ. Na jeseň minulého roka sa
na Slovensku prijímala nová legislatíva o ochrane prírody, ktorú Komisia
pravdepodobne vyhodnocovala. Ak
dospeje k názoru, že Slovensko nerobí
dosť pre nápravu, Komisia podá vec
Súdnemu dvoru EÚ.
Tretí prípad je zatiaľ len v štádiu
formálnej výzvy a týka sa toho, že
Slovensko v časovom období 6 rokov
nevyhlásilo lokality zo zoznamu za
osobitné chránené územia (územia
európskeho významu), resp. nestanovilo špecifické ciele ich ochrany
(programy starostlivosti).

EUROFONDY NA NATURA
2000
Zlepšenia stavu ochrany druhov
a biotopov v rámci Natura 2000 je
jednou z prioritných osí operačného
programu Kvalita životného prostredia. Jedným z definovaných cieľov je
okrem iného posilnenie biodiverzity
aj „prostredníctvom dobudovania
sústavy Natura 2000“. Európske peniaze boli vyčlenené aj na systém monitoring stavu biotopov európskeho
významu a na lepšiu informovanosť.
Vyčlenené zdroje mali celkovú
alokáciu viac ako 129 miliónov eur
z Kohézneho fondu. Z tejto sumy bolo
viac ako 75 miliónov eur určených na
aktivity zamerané na zabezpečenie
starostlivosti o sústavu Natura 2000
a ďalšie chránené územia.
Podľa informácií EURACTIV.sk
sa tieto fondy nečerpajú dobre. Čerpať ich môžu najmä vybrané štátne
organizácie, pričom väčšina financií
bola určená na tvorbu programov
starostlivosti a na opatrenia, ktoré z
nich vyplývajú. Na reálne opatrenia
v prírode išla len malá časť. Jedným
z dôvodom je opäť byrokratická náročnosť projektov, kde je potrebné
pri každom opatrení preukazovať
vlastnícke vzťahy a súhlas vlastníkov. Komplikáciou je schéma štátnej
pomoci, kde je potrebné preukazovanie zvýšených nákladov alebo ušlého
zisku. Hoci projekty na ochranu prírody môžu dávať aj užívatelia a vlastníci chránených území, ich záujem je

minimálny. Nevyužitie zdrojov v súčasnej situácii môže znamenať, že sa
presmerujú na opatrenia v súvislosti
s epidémiou COVID-19.
Pokiaľ ide o nové programové obdobie 2021-2027 čísla zatiaľ nie sú jasné.
„Každopádne však ministerstvo
už v procese prípravy Partnerskej
dohody SR deklarovalo potrebu investícií zo zdrojov EŠIF do ochrany
prírody, biodiverzity a podpory zelenej infraštruktúry v omnoho vyššom objeme než v súčasnosti,“ hovorí
ministerstvo životného prostredia.
„Ťažiskom je investičná potreba na
realizáciu opatrení vyplývajúcich z
dokumentov starostlivosti o chránené územia a ohrozené druhy.“
Prostriedky na Natura 2000 sú aj v
Programe rozvoja vidieka, ktorý spadá pod Spoločnú poľnohospodársku
politiku.
„Na lesnej pôde funguje dobre schéma platieb za bez zásah v 5.
stupni ochrany pre súkromných
vlastníkov lesa. Horšie je to už s
leso-environmentalnymi
platbami
pre neštátnych vlastníkov na podporu
prírode blízkeho obhospodarovania
lesa,“ vysvetľuje Dobromil Galvánek.
„Záujem u vlastníkov je malý kvôli
nevhodnému nastaveniu aj kvôli zlej
propagácii. Inak peniaze z Programu rozvoja vidieka plynú úplne iným
smerom, často aj v protismere záujmov
ochrany prírody,“ hovorí Galvánek.
Relatívne dobre podľa neho funguje schéma na podporu obhospodarovania druhovo bohatých trávnych porastov, no platby Natura na poľnohospodárskej pôde sú úplne zanedbateľné. „Súvisí to aj s tým, že obmedzenia z
titulu Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde sú minimálne a teda nie je za
čo narátať kompenzácie,“ vysvetľuje.
Toto je podľa všetkého potenciálny problém aj pre nové programové
obdobie. Podľa informácií EURACTIV.sk minulé vedenie rezortu pôdohospodárstva návrhy a pripomienky
ochranárov v rámci rokovaní o novom období zväčša neakceptovalo.
Potrebná by bola aj reálna kontrola
plnenia environmentálnych kritérií
na strane ochrany prírody, momentálne to spadá pod Poľnohospodársku
platobnú agentúru. n
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Nepomáhajú ani milióny z eurofondov:
Diskriminácia rómskych detí
vo vzdelávaní nemizne
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.]
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ová vláda bude musieť čo
najskôr riešiť diskrimináciu
vo vzdelávaní. Slovensku pre
pretrvávajúcu segregáciu rómskych
detí na školách hrozí žaloba pred Súdnym dvorom EÚ. Problém zatiaľ nevyriešil školský zákon ani eurofondové
projekty.
Slovensko už roky nie je schopné zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti. Aj päť
rokov od spustenia právneho konania
Európskej komisie pre podozrenia zo
segregácie rómskych žiakov je bežnou
realitou vytváranie čisto rómskych
škôl a tried či nespravodlivé zaraďovanie detí z Marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do špeciálnych
špeciálnych škôl.
Stav sa pritom nedarí zvrátiť ani
pomocou miliónových eurofondových projektov.
„Európska únia dáva Slovensku
peniaze na inklúziu, ale vôbec nič
také sa tu nedeje. Segregácia pretrváva, či dokonca možno rastie,“ konštatuje odborník na inkluzívne vzdelávanie Vlado Rafael.

NAĎALEJ VÁŽNY PROBLÉM
Európska komisia spustila voči
Slovensku právne konanie pre podozrenie z porušenia Smernice o rasovej
rovnosti už v roku 2015. Predpis Únia
prijala v roku 2000, aby zabránila diskriminácii z dôvodu rasového alebo
etnického pôvodu.
To sa podľa exekutívy EÚ na Slovensku napriek tomu deje práve vo
vzdelávaní.
V prvej fáze právneho konania Komisia informovala slovenské orgány
o možnom porušení únijných právnych predpisov. Euroúradníci Slovensku vyčítali nadmerné umiestňovanie rómskych žiakov do špeciálnych
škôl a tried s mentálnym postihnutím
a tiež ich zaraďovanie do výhradne
rómskych tried a škôl. Vtedajšia vláda sa bránila napríklad tvrdením, že
medzi slovenskými Rómami je vyšší výskyt „geneticky podmienených
porúch“ spôsobených vyššou mierou
incestov. Mimovládne organizácie
túto argumentáciu vtedy označili za
rasistickú a diskriminačnú.
Komisia dala Slovensku čas na
prijatie opatrení, ktoré stav napravia. Ani po piatich rokoch a výmene
vlády sa to podľa nej nepodarilo. V

APRÍL 2020 | EUROFONDY A PROBLÉMOVÉ OBLASTI NA SLOVENSKU

októbri minulého roku tak do Bratislavy zaslala odôvodnené stanovisko,
v ktorom tvrdí, že prijaté opatrenia
nestačia. „Diskriminácia na školách z
dôvodu etnického pôvodu je aj naďalej vážnym problémom,“ konštatuje
eurokomisia.
Slovensku už uplynula dvojmesačná lehota, počas ktorej malo odpovedať na argumentáciu v stanovisku
a prijať potrebné kroky. V krajnom
prípade môže Komisia prípad postúpiť na Súdny dvor EÚ.

POZITÍVNY TREND?
Na rasovú diskrimináciu vo vzdelávaní každoročne poukazuje aj kancelária verejnej ochrankyne práv. Na
problém prvýkrát upozornila už v
roku 2013 exombudsmanka Jana Dubovcová, v poslednej správe ho pripomenula aj jej nástupkyňa Mária Patakyová.
„Prijaté zmeny na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu nepriniesli badateľný pokrok
v súvislosti s odstránením diskriminácie a segregácie v systéme vzdelávania,“ uviedla kancelária ombudsmanky pre portál EURACTIV.sk.
Doterajší splnomocnenec vlády
pre rómske komunity Ábel Ravasz
priznáva, že súčasný stav nie je uspokojivý, no náprava je podľa neho dlhodobým procesom. Tvrdí, že bývalá
vláda prijala viacero opatrení, ktoré
znižujú segregáciu rómskych detí.
Vyzdvihuje pritom hlavne zavedenie
povinnej predškolskej dochádzky a
zrušenie nultých ročníkov.
Slovenské národné stredisko pre
ľudské práva (SNSĽP) tieto kroky
chváli. Výskumy a prax podľa strediska ukazujú, že ak deti z marginalizovaných rómskych komunít nastupujú do základnej školy po materskej
škole, majú väčšiu šancu na úspech vo
vzdelávacom systéme. „Povinná materská škola môže zároveň dopomôcť
aj k lepšej diagnostike detí, a tým redukovať počet detí v špeciálnych školách,“ argumentuje SNSĽP.

ZLÁ DIAGNOSTIKA
Závery Európskej komisie potvrdzujú aj štatistiky o vzdelávaní. Hoci
sa podiel žiakov z Marginalizovaných
rómskych komunít v špeciálnom
školstve za posledné roky znížil, stále tvoria 63 percent všetkých žiakov
špeciálnych tried a 42 percent žiakov
špeciálnych škôl. Podľa minuloročnej
analýzy Útvaru hodnoty za penia-

ze tvorili rómske deti až 72 percent
žiakov s diagnostikovaným ľahkým
mentálnym postihnutím.
Mimovládne organizácie už dlho
upozorňujú na to, že rómske deti sú do
takýchto tried zaraďované nesprávne
– často aj pre predpojatú diagnostiku
a protirómske predsudky.
„Nesprávne zaraďovanie rómskych
detí je zapríčinené absenciou vhodných diagnostických nástrojov, ktoré
by dostatočne zohľadnili sociálne,
kultúrne a jazykové prostredie týchto
detí,“ hovorí ombudsmanka.
Práve takéto konanie by na základe slovenskej právnej úpravy malo byť
protizákonné. Školský zákon vyslovene zakazuje všetky formy diskriminácie. Zákon bol navyše v roku 2015 novelizovaný tak, aby zamedzil zaraďovaní
detí do špeciálnych škôl len preto, že
pochádzajú z marginalizovaných komunít.
Odborníci ale tvrdia, že zákon
v praxi nefunguje. Ani legislatívne
zmeny podľa SNSĽP nie sú z dlhodobého hľadiska komplexným riešením. „Hoci školský zákon segregáciu
a diskrimináciu zakazuje, nestanovuje žiadne sankcie za ich praktizovanie,“ uviedlo stredisko pre EURACTIV.sk
Riaditeľ rómskej vzdelávacej mimovládnej organizácie Eduroma Vlado Rafael zase poukazuje na vágnosť
právnej úpravy. Zákon podľa neho
metodicky nevysvetľuje školám a učiteľom, čo je segregácia, ako ju zastaviť
a vyhnúť sa jej. „My vlastne nevieme,
čomu sa máme vyhnúť,“ vysvetľuje.
Ombudsmanka Patakyová v správe z minulého roka Národnej rade
odporučila, aby prijala novú právnu
úpravu, ktorá umožní segregáciu
efektívnejšie monitorovať a sankcionovať. Súčasťou jej návrhu je aj
zlepšenie diagnostiky, ktorá by mala
spočívať v dlhodobom skúmaní dieťaťa a hľadaní jeho silných a slabých
stránok.

RÓMSKE TRIEDY A ŠKOLY
Segregácia rómskych a nerómskych detí sa odohráva aj v bežnom
prúde vzdelávania. To znamená, že
na Slovensku buď vznikajú čisto rómske školy, alebo sa zriaďujú oddelené
triedy iba pre žiakov z MRK. Z údajov
Agentúry EÚ pre základné práva vyplýva, že až 63 percent rómskych detí
na Slovensku sa vzdeláva v triedach,
kde všetci alebo väčšina žiakov sú Ró-
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movia. Ide o jedno z najväčších čísel
spomedzi skúmaných krajín.
SNSĽP za jednu z príčin považuje
rozšírené antirómske predsudky, ktoré často končia až takzvaným „bielym
útekom“. Nerómski rodičia vtedy odhlasujú deti zo školy, ak ju navštevuje veľké množstvo rómskych žiakov
a žiačok. Ako príklad uvádza školu
v Moldave nad Bodvou, kde po prehlásení väčšiny nerómskych žiakov
na súkromnú cirkevnú školu zostali
takmer výhradne rómske deti. Podobne sa na škole v Šarišských Michaľanoch paradoxne zdvojnásobil
počet čisto rómskych tried po tom, čo
ich prešovský súd zakázal.
Ďalším problémom podľa strediska je aj priestorová segregácia,
kedy samosprávy administratívnym
rozhodnutím menia školské obvody
tak, aby rómske deti sústredili do jednej školy. „Premenlivá koncentrácia
rómskej populácie prináša so sebou
priestorové problémy škôl, ktoré sa
dlhodobo zhoršujú a často končia
dvojzmennou výučbou,“ napísalo SNSĽP .
Vzhľadom na demografický vývoj
slovenské školy zároveň čoraz viac
medzi sebou „súperia“ o žiakov. Podľa
Rafaela sa v tomto súboji obávajú, že
veľké zastúpenie žiakov z rómskych
komunít poškodí ich imidž. A keďže
mnohí učitelia, ako dodáva, nevedia
pracovať s deťmi z chudobných rómskych osídlení, tak zvolia najjednoduchšie riešenie – oddeliť ich.

ŠKOLA OTVORENÁ
VŠETKÝM
Celkové výdavky rozpočtu štátu
a samospráv na začleňovanie detí zo
znevýhodnených prostredí v roku
2017 tvorili viac ako 57 miliónov eur,

čo je zhruba 0,17 percenta celkových
verejných výdavkov. Významným
zdrojom prostriedkov sú európske
fondy. Tie do tejto oblasti pritekajú
hlavne cez Operačný program Ľudské
zdroje.
Najväčším projektom podporujúcim inkluzívne vzdelávanie je Škola
otvorená všetkým. Takmer 30-miliónový eurofondový projekt, ktorý
skončil minulý rok, podľa údajov
rezortu školstva podporil 50 materských a 130 základných škôl.
Projekt vytvoril spolu viac ako
650 pracovných miest – väčšinou pre
pedagogických asistentov, ale tiež odborných zamestnancov ako psychológov a sociálnych pedagógov. „Ich úlohou je pracovať nielen s deťmi, ale aj
rodičmi, aby sa deti vôbec dostali do
materskej školy. Tým, že pomáhajú
vychovávateľom a učiteľom, zaisťujú, aby kvalita výchovy detí bola vyššia,“ opisoval v rozhovore už bývalý
splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz.
Súčasťou projektu boli aj odborné
semináre a školenia učiteľom, aby sa
naučili pracovať s deťmi v zmiešaných kolektívoch, čo mali na starosti
Metodicko-pedagogické centrá. Tie
ale, ako hovorí Rafael, nemajú dostatočné odborné ani personálne kapacity na to, aby učiteľov kvalitne zaškolili. Riešením by podľa neho mohlo
byť zapojenie odborníkov na desegregačné postupy z mimovládneho sektora, čo ale štát odmieta. „Samotný
rozpočet projektu vôbec nepočíta s
takýmito položkami. Mimovládky si
ale nemôžu dovoliť školiť učiteľov za
vlastné peniaze,“ hovorí šéf Eduroma.
V rámci projektu mali pod hlavičkou Metodicko-pedagogických centier tiež vznikať lokálne plány desegregácie, ktoré by prispeli k tomu, aby
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sa rómske deti ďalej nevyčleňovali.
Plány centrá podľa Rafaela brali ako
formálnu povinnosť, ktorá zostala iba
na papieri.
„Nie je možné, aby sa pod európskou zástavou dávali milióny eur
na inklúziu a rómske deti pritom do
školy vchádzali iným vchodom ako
nerómske deti,“ dodáva.

AKO NA NOVÉ PROJEKTY
Pomohol teda projekt riešiť problém segregácie rómskych detí na slovenských školách? Vlado Rafael na
otázku odpovedá jednoducho: nie.
„Áno, zamestnali sa noví ľudía na
školách. Tých ľudí ale niekto musí
najskôr vyškoliť“.
Ďalším problémom eurofondových projektov je, že nemenia domácu legislatívu, či rozpočty. Hrozí, že
po ich skončení nebudú peniaze na
platy odborných pedagógov a asistentov a tí tak z problémových škôl
odídu.
Slovenská vláda sa v súčasnosti
pripravuje na nové programové obdobie, ktoré odštartuje už 1. januára
2020. Teraz rokuje s Európskou komisiou o jeho nových investičných
prioritách. Z východiskového návrhu, ktorý pripravil ešte predchádzajúci kabinet, vyplýva, že sa eurofondy
opäť použijú aj na podporu inkluzívneho vzdelávania.
Aby boli budúce projekty zmysluplné, musí byť podľa Rafaela do ich
tvorby zapojená poradná skupina
nezávislých expertov na desegregáciu škôl. „Musí to byť malá flexibilná
skupina odborníkov, ktorých rozhodnutia budú kryté Európskou komisiou, inak to nebude mať význam,“
uzatvára Rafael. n
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ROZHOVOR

Šéf Slovensko.Digital:
Nemáme veľký potenciál na čerpanie
eurofondov v sci-fi oblastiach,
ktoré nastavil Brusel
A u t o r : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. [Pixabay]
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ltramoderné koncepty začneme tlačiť všade len preto, aby
sme za ne schovali kľúčové, no
stále chýbajúce a nedokončené riešenia v informatizácii, myslí si GABRIEL
LACHMANN.
Gabriel Lachmann je spoluzakladateľom a súčasným výkonným riaditeľom
združenia Slovensko.Digital, ktoré sa
venuje skvalitňovaniu a stransparentňovaniu digitálnych služieb najmä vo verejnej správe na Slovensku.

•

•
•
•

V rozhovore s ním sa dozviete:
ako vníma diskusiu o možnosti
transformácie Úradu podpredsedu vlády, ktorý pokrýval aj informatizáciu, na ministerstvo pre
regionálny rozvoj a investície,
prečo je využívanie digitálnych
služieb verejnej správy na Slovensku nízke a ako to zmeniť,
či a ako sa dá pomôcť s informatizáciou samosprávam,
a kam by mali eurofondy z digitalizácie u nás smerovať.

Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII)
by sa podľa prvotných informácií za
novej vlády mal transformovať na
ministerstvo pre regionálny rozvoj
a investície. Naznačuje to, že by sa
digitalizácia mohla opäť dostať na
Slovensku do úzadia?
Obava je na mieste. Bude veľmi
záležať na personálnom obsadení, na
tom, ktorí zamestnanci ostanú a ktorí sa vymenia. Zároveň je otázkou
– podľa nás stále neuzavretou – či informatizácia ostáva na ministerstve
alebo nie. Zatiaľ to vyzerá, že áno, no
uvidíme, v akom nastavení.
Podporovali by ste skôr možnosť,
aby informatizácia na Úrade ostala?
Slovensko.Digital aj vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že nadrezortné
postavenie ÚPVII malo svoje výhody,
keďže problém predchádzajúcich období bol hlavne rezortizmus, informatizácia sa rozpadla a chýbalo centrálne riadenie. Dnes sú už nastavené
mechanizmy, ktoré ak sa výrazne
nenarušia, ponechajú túto oblasť koordinovanú.
Postavenie Úradu vedľa iných rezortov malo svoj význam. Máme však
vážnu obavu, že vznikom minister-

stva sa oblasť nezaradí do kolónky IT
divízie niektorého rezortu, čo by bolo
nevhodné aj vzhľadom na nastupujúce cloudové technológie a centralizáciou prevádzky na jednom mieste,
či rozdelenie na množstvo služieb
mimo štátu v prípade hybridného
cloudu. Sám by som ale zatiaľ nehádzal flintu do žita.
Post akéhosi digitálneho lídra, po
ktorom dlho slovenská digitálna
komunita volala a na chvíľu ho aj
dostala, bude teda stále dôležitý?
Ešte za predchádzajúceho vedenia (pred ÚPVII, pozn. red.) sa vedelo
o akýchsi lobistických lídroch celého
procesu, no za tento trend nebol zodpovedný žiadny politik. Z toho vznikol aj obrovský dopyt po tom, kto sa
zodpovedne postaví za tému a bude ju
pretláčať.
Pôsobenie Petra Pellegriniho,
ktorý pôsobil na poste digitálneho
lídra, výrazne posunulo transformáciu, keďže mal dostatočný politický
výtlak. Z dnešného pohľadu je silná
a fungujúca inštitúcia, ktorá navyše
zabezpečí aj spoluprácu s odbornou
komunitou, či dodávateľmi a ďalšími zložkami informatizácie omnoho
zaujímavejšia ako jednotlivec. Samozrejme by pomohlo mať na jej čele silnú osobnosť s politickým výtlakom.

CHÝBA KONTINUÁLNE
ZLEPŠOVANIE A REFLEXIA
POTRIEB
Európska komisia vo svojej poslednej správe o Slovensku hovorí, že
digitalizácia verejných služieb napreduje, no miera ich využívania je
stále nízka. Je dôvodom neochota
pracovníkov, či nízky záujem u používateľov?
Jedna vec je dostupnosť služieb
vzhľadom na striktné legislatívne
nastavenie a postupy inštitúcií. Väčšina zaujímavých elektronických služieb je dnes pre majoritu obyvateľov
neprístupná. Je to spôsobené najmä
komplikáciou elektronickej identifikácie (eID) a vlastníctva tohto nástroja. Služby sú dostupné marginálnej
skupine obyvateľstva, ako podnikatelia, konatelia a tí, ktorí boli zákonom
donútení tieto služby využívať.
Dlhodobo chýbajúca aplikácia
mobilného eID je jedným z najzásad-
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nejších blokátorov. Zvýšila by pri tom
dostupnosť pre drvivú väčšinu obyvateľov. Na bežnú komunikáciu s úradmi, či podanie jednoduchého formulára pomocou mobilného zariadenia
by výrazným spôsobom otvorilo tieto
možnosti.
Je ale kvalita ponúkaných služieb
dostatočná?
Vzhľadom na zmenu vlády pravdepodobne dôjde aj k radikálnejšej
zmene kvality. Veľkým problémom
predchádzajúceho obdobia bolo, že
sa po zavedení systémov nepočítalo
s ich bežným životným cyklom. Keď
sa totiž dodá softvér, ten je len na začiatku svojej cesty. Prvý rok až dva
slúži na doladenie a niekedy aj zásadnejšie zmeny vo funkcionalitách. Po
piatich rokoch ale softvér putuje do
koša a je nahradzovaný iným, čo je aj
nemecký model.
Na Slovensku sa softvéry dodali
a teraz sa udržiavajú pri živote. Kontinuálne zlepšovanie a reflexia na
potreby užívateľov chýba. No trendy,
ktoré sa už aj dnes objavujú na ÚPVII,
kde vznikla napríklad behaviorálna
kancelária a kde sa začali venovať najhorúcejším témam, naznačujú, že niektoré inštitúcie boli schopné zmeny
reflektovať a využívajú bežné postupy
z komerčnej sféry.
Aj v súvislosti s týmito faktormi
sme odštartovali projekt LepšieSlužby.sk, ktorý je metodickou ukážkou
spôsobov, ako by sa mali udržiavať
softvéry v kontinuálnom vývoji. Tu
zbierame podnety a posúvame ich
konkrétnym inštitúciám. No práve to
by mala byť práca štátu.
Spomínate legislatívu, o nedostatkoch v nej hovorila aj Európska komisia. Ak sa totiž zabezpečí vhodný
regulačný rámec a zlepší sa situácia
v oblasti výskumu a vývoja, digitálna transformácia by mohla podľa
Komisie krajine ponúknuť značné
príležitosti. Aký by bol teda vhodnejší regulačný rámec?
Celý rámec je veľmi komplikovaný. Mnohé agendy sa prelínajú. Mnohé sú rozhodené v špeciálnej legislatíve. My vidíme najväčšie problémy
v tom, že množstvo potenciálne jednoduchých úkonov je stále schovaných za veľmi komplikovanou autorizáciou a podpisovaním. Potrebujeme
nástroje, ktoré túto časť pred používa-
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teľom ukryjú tak, aby ho neobťažovali, alebo sa zmení legislatíva.
V Nemecku je napríklad vidno
mnohé postupy, kde ak sa občan dobrovoľne nahlasuje, tak jednoducho
stačí poslať mail, daná inštitúcia ho
spracuje a netreba vypĺňať formulár
alebo ho ešte aj elektronicky podpisovať. Legislatíva však nie je najvážnejší
blokátor, dá sa s ňou hýbať.
Slovensko.Digital vidí dlhodobo problém aj vo zvýhodňovaní
centrálneho prístupu. Napríklad
podľa NKÚ majú pri zavádzaní niektorých protibyrokratických opatrení ťažkosti najmä obce. Dajú sa
v tomto smere uvoľňovať ruky aj samosprávam?
Existujú mnohé legislatívne úpravy, ktoré samosprávam priniesli povinnosti v kontexte eGovernment-u,
a to robí mimoriadne problémy obciam, ktoré sú dnes mimo centrálnych riešení. Existuje však niekoľko
potenciálnych opatrení. Prvým sú
elektronické formuláre. Tie malo ministerstvo vnútra dodať do 31. januára
2018, no stále nie sú. Niektoré boli
síce v centrálnom systéme vytvorené,
ale nie sú použiteľné pre všetky obce.
Samosprávy minimálne nevedia, ako
by ich mali používať. Potrebovali by
metodickú podporu. Hoci pre riešenia týchto problémov vznikla aj pracovná skupina, zatiaľ sa nestretla.
Ďalšou je téma dlhodobého uchovávania elektronických dokumentov,
teda celá registratúra, ktorá má prichádzať do elektronickej schránky.
Nikto si nie je úplne istý, či sú dokumenty dlhodobo uchovateľné v rámci archívu Slovensko.sk, obce z toho
trochu majú paniku a chýba im aj jednoznačné usmernenie, čo majú robiť.
Rovnako im chýba integrácia „systémikov“, ktoré používajú. Predstavte
si tu malinké softvéry, z ktorých si dokázali vytlačiť napríklad rozhodnutia
o platbe daní alebo iných poplatkoch,
ktoré si vedeli sami aj rozniesť. Dnes
je ich povinnosťou zaslať ich elektronicky, no keď si predstavíte, že obci na
to chýba softvér, dostávajú sa do patovej situácie.
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Spomenul by som aj nástroje na
rozšírenie registratúry alebo overovanie. Jedna z veľkých námietok obcí
je, že systém OverSi.sk nie je automaticky dostupný pre samosprávy, ktoré
musia náročným spôsobom žiadať
o prístup. Preto nevedia využívať systémy, ktoré boli vyvinuté za spoločné
peniaze.
Čo sa spoločných peňazí týka, aj
v oblasti digitalizácie sú dôležité prostriedky z Európskej únie
a práve tie sa pri integrácii systémov verejnej správy masívne využívali. Vidíte práve pri samosprávach
priestor pre výraznejšie zapojenie
eurofondov do budúcnosti?
Bolo by vhodné, aby vznikla podpora pre samosprávy, najmä v oblasti dopracovania centrálnych metodík a interných procesov. Obce by si
mohli zodpovedne plniť svoje zákonné povinnosti a zároveň by vychádzali v ústrety občanom.
Myslím si, že priestor tam je, no zatiaľ úplne nevieme, ako bude vyzerať
štruktúra investícií a či bude priestor
pre isté dopytové projekty tohto typu.
Kľúčové sú ale informácie. Výborné
by bolo, ak by podporu dostalo ministerstvo vnútra, ktoré sa o obce
začne zodpovedne starať, respektíve
ÚPVII, aby mohol Úrad poskytovať
maximálnu podporu napríklad zavedeným pracovným skupinám alebo
zástupcom samospráv.
Centrálna podpora a dopytové
projekty pre malých softvéry bude
veľmi dôležitá. Dali sme totiž veľké
peniaze na centrálne riešenia, no tí,
ktorí nie sú ich súčasťou, sú hendikepovaní.

BRUSEL NEODHADOL
SMEROVANIE VÝVOJA
Za ktoré riešenia pre digitálne témy
by malo Slovensko ešte v Bruseli pri
nastavovaní rozpočtu lobovať?
Vzhľadom na štruktúru príspevkov v novom období budú nové zdroje

smerovať do inovatívnych technológií a podporovať priemysel, ktorý
vie zainvestovať do výskumu. Pre
Slovensko ale ide o žalostne malý potenciál. Zdroje sa potom umiestňujú
do rôznych vedeckofantastických aktivít.
Jedna, ktorá je ako tak reálna, je
vznik centra pre umelú inteligenciu,
kde sa možno dá využiť potenciál
slovenských univerzít a priemyslu,
prípadne koncepty inteligentných
miest, či automatizovanie niektorých
prvkov. Ale všetky ostatné oblasti
sú postavené na vode a zároveň ide
o témy, ktoré nie sú pre Slovensko zásadné.
Ktoré by teda vyhovovali nám?
Ide o oblasti, ktoré už sú v určitej
fáze realizácie, ale nie sú dotiahnuté.
Mali by sme sa zastaviť a dotiahnuť to,
čo je rozrobené. Zďaleka totiž nie sme
v takom stave, v akom by malo byť.
Ide o základné elektronické vládne
služby, je treba zjednodušiť ich chod,
ich dostupnosť a zároveň nemôžu zaťažovať ich používateľov.
Dnes už máme národnú koncepciu rozvoja informatiky na Slovensku,
ktorá ale ešte zďaleka nebola naplnená. Bohužiaľ, ďalšie rozpočtové obdobie už asi nebude naklonené k financovaniu tohto typu aktivít. Budeme
preto musieť dobiehať veci, ktoré sme
ešte nedotiahli a nemáme veľký potenciál na čerpanie vo vedeckofantastických oblastiach, ktoré Brusel posúva do popredia pre budúce rozpočtové
obdobie.
Vznikne teda pre krajiny strednej
a východnej Európy, ktoré riešia obdobné výzvy ako Slovensko, hendikep?
Myslím si, že to bude problém
pre celú Európu, nepovažujem ciele
za dobre nastavené. Podľa mňa bude
dochádzať k tomu, že sa tieto ultramoderné výrazy a témy začnú vtláčať
úplne všade, a to tak, aby sa schovali
kľúčové veci. Osobne si nemyslím,
že Brusel dobre odhadol smerovanie
rozvoja. n
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ČLÁNOK

Na odpadové hospodárstvo idú
z Únie milióny, problém so skládkami
však musia vyriešiť prevádzkovatelia
A u t o r : K a t a r í n a D e t e r s o v á | E U R A C T I V. s k

Časť skládky tuhého komunálneho odpadu Kúdelník II Spišská Nová Ves.
[TASR/Oliver Ondráš]
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lovensko môže za porušovanie
právnych predpisov v oblasti
skládkovania skončiť na európskom súde, podľa envirorezortu je
však za plán úpravy aj uzavretie skládok zodpovedný prevádzkovateľ. Nehovorí pritom, ako od neho štát môže
túto povinnosť vynútiť.
Európska komisia už v roku 2017
Slovensku adresovala formálnu výzvu, aby prestalo porušovať európske
predpisy ohľadom skládok odpadu.
Ani za dva roky však nezaznamenala dostatočný pokrok a v marci 2019
nasledovalo odôvodnené stanovisko.
Ďalším krokom môže byť postúpenie
prípadu Súdnemu dvoru EÚ.
V poslednej správe o porušení práva Komisia hovorí, že na Slovensku je
21 skládok odpadov bez plánu úpravy
a ďalších 14 skládok, ktoré už nie sú
v prevádzke, ale stále neboli uzavreté
tak, ako to vyžaduje smernica.
Envirorezort odmieta povedať,
aký pokrok v tejto oblasti od minulého roka spravil. Bráni sa tým, že zverejňovať informácie o prebiehajúcich
konaniach Komisie voči krajine nie je
možné.

PLATIŤ MAJÚ
PODNIKATELIA
„Iste ale môžem potvrdiť, že Slovensko bude dodržiavať princíp ´znečisťovateľ platí´. Preto je u nás prevádzkovateľ skládky odpadov povinný vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na
uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o tie
skládky, kde bolo ukladanie odpadov
ukončené,“ uviedol pre EURACTIV.sk
minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).
Problém je podľa neho v prevádzkovateľoch skládok. „Podnikatelia
nezriedka skúšajú hodiť zodpovednosť za svoje skládky, ale aj rôzne
toxické záťaže, na štát a obce. Naša
situácie nie je ružová – Slovensko má
približne dvetisíc rôznych zdraviu
škodlivých environmentálnych záťaží. Pri ich odstraňovaní nám pomáhajú peniaze EÚ, ale i tak to ide príliš
pomaly,“ uviedol v tejto súvislosti minister. Nešpecifikoval však, či s tým
vie envirorezort niečo robiť.
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Na uzatváranie ani rekultiváciu
skládok ministerstvo nemôže použiť
ani eurofondy. Skládky však nie sú
jediný problém, ktorý Slovensko v odpadovom hospodárstve má, aj keď tie
ostatné zatiaľ neprešli do štádia právneho konania.

ZASTAVÍ VÝZVY
KORONAVÍRUS?
„Slovensku naďalej hrozí riziko,
že do roku 2020 nesplní cieľ v oblasti
recyklácie komunálneho odpadu (50
percent), keď v roku 2018 bol pomer
recyklovaného odpadu 36,3 percenta.
Miera skládkovania komunálneho
odpadu je jednou z najvyšších v EÚ,“
konštatuje Európska komisia v najnovšej Správe o Slovensku.
V období 2014 až 2020 bolo preto
na oblasť odpadového hospodárstva
vyčlenených viac než 400 miliónov
eur z operačného programu Kvalita
životného prostredia.
Z týchto financií ministerstvo vyhlásilo dvanásť výziev na aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, osem
už bolo uzatvorených. Podporilo najmä
triedený zber komunálnych odpadov,
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a zavedenie informačného systému v odpadovom hospodárstve dokopy za 249 miliónov eur.
„Zo zdrojov operačného programu
zostalo ešte 56,6 miliónov eur. V súčasnosti má ministerstvo päť otvorených
výziev s celkovou alokáciou 181 miliónov eur. Na budúce využitie ostáva ešte
viac než 30 miliónov eur“ uviedlo ministerstvo pre EURACTIV.sk.
Envirorezort v súčasnosti nevie
povedať, či otvorené výzvy zastaví
koronavírus. „To ukážu stanoviská
vlády, aj Ústredného krízového štábu. Európska komisia by za normálnych okolností nič také nepripustila,
ale v dobe pandémie môže byť všetko
inak,“ konštatoval Budaj. V aktuálnych výzvach už ministerstvo eviduje
viac než 100 žiadostí v celkovej sume
91 miliónov eur.

PRIORITA BUDE BIOODPAD
S európskymi peniazmi pre odpadové hospodárstvo rezort počíta aj
v ďalšom období. Budaj je presvedčený, že Slovensko sa v súčasnosti nachádza na prahu prechodu na obehové hospodárstvo.

„Podporu preto získa predchádzanie vzniku odpadov, využívanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, aj budovanie centier/sietí
opätovného používania výrobkov.
Podporíme dobudovanie a intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov a recykláciu. Peniaze
Európskej únie budú smerovať aj do
vzdelávania a informovanosti spotrebiteľov o obehovom hospodárstve a
do elektronického zberu dát v oblasti
odpadového hospodárstva,“ avizuje
minister.
Podľa Miloša Veverku, ktorý sa
venuje téme odpadov v Centre pre trvalo-udržateľné alternatívy (CEPTA),
bude dôležité eurofondy využiť na
podporu triedeného zberu a zhodnocovania bioodpadu. „Čaká nás koniec
výnimiek v triedení bioodpadu pre
samosprávy, čo je veľmi pozitívny a
dôležitý krok jesennej novely zákona
o odpadoch. Obce a mestá by sa na to
mali začať pripravovať už teraz, eurofondy by im v tom mohli výrazne pomôcť,“ uviedol Veverka pre EURACTIV.sk

SYSTÉMOVÉ PROBLÉMY
V súčasnosti podľa Veverku čerpanie eurofondov v odpadovom hospodárstve nie je ideálne. „Na jednej strane máme nízke čerpanie EU fondov,
na druhej strane je pre samosprávy
pomerne ťažké získať financie, čo je
ešte okorenené zbytočnou komplikovanosťou a neprehľadnosťou výziev.
Bariérou je aj komplikovaný proces
verejného obstarávania,“ myslí si.
Veverka je tiež presvedčený, že
v samosprávach chýbajú peniaze na
budovanie infraštruktúry a rozvoj
triedeného zberu. Systém, v ktorom
sa o zber starajú producenti odpadov
prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov je podľa neho
podfinancovaný. „Mala by to vyriešiť
pripravovaná ekomodulácia, ale ministerstvo s ňou akosi mešká,“ uviedol odborník s tým, že by mal rezort
problém „akútne riešiť“.
Problémom je podľa neho aj neriešené financovanie zberu textilu,
čo má za následok, že mnoho textilu
končí na skládkach. „Veľmi tu chýba
rozšírená zodpovednosť výrobcov pre
oblasť textilu. Systémových problémov v odpadovom hospodárstve je
pomerne veľa,“ konštatuje. n
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Eurofondy začínajú odznova:

Ako ich Slovensko
čerpalo doteraz?
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
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d Slovenska v súčasnom
programovom období pomalšie čerpá peniaze z fondov
EÚ iba Chorvátsko. Za šesť rokov sa
Slovensku z národnej alokácie podarilo minúť 33 percent dostupných prostriedkov.
Eurofondy sa pre epidémiu koronavírusu začnú prideľovať prakticky
nanovo. Väčšina doposiaľ nevyčerpaných peňazí pôjde práve na zmiernenie krízy spojenej s ochorením COVID-19.
Od roku 2014, kedy začalo nové
programové obdobie, Slovensko vyčerpalo 33 percent zo všetkých eurofondov, ktoré má k dispozícii. Vyplýva to z údajov o čerpaní, ktoré na
svojej stránke zverejňuje Európska
komisia.
Podľa nich Slovensko zatiaľ minulo 6,3 miliardy eur z celkovej sumy
19,3 miliardy eur. Konkrétnym projektom ministerstvá prerozdelili 83
percent z tejto sumy, čo predstavuje
viac ako 16 miliárd eur.
Európska komisia do týchto štatistík započítava aj národné spolufinancovanie. EÚ totiž neprepláca celú
sumu eurofondových projektov. Časť
platí štát, samospráva alebo firmy zo
svojich prostriedkov. Z Politiky súdržnosti EÚ – teda bez národného
spolufinancovania – má Slovensko
v súčasnom sedemročnom období
k dispozícii 15,3 miliardy eur.
Vďaka takzvanému pravidlu N+3

môžu členské krajiny čerpať peniaze
až do roku 2023.

VOĽNÝCH JE VIAC AKO 4,6
MILIARDY EUR
Slovenské orgány informácie o
pokroku v čerpaní preto viažu k tejto
sume. Podľa posledných údajov Úradu podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu (ÚPVII) Slovensko k
29. februáru vyčerpalo 31,43 percent
z celkovej alokácie. Do konca programového obdobia tak môže čerpať
10,52 miliardy eur.
Časť z tejto sumy však už bola pridelená na konkrétne projekty. Celkovo zo všetkých európskych fondov
boli zazmluvnené finančné prostriedky v hodnote 10,7 miliardy eur. Žiadatelia na Slovensku sa tak do roku 2023
môžu uchádzať o 4,6 miliardy eur.
Ako v pondelok informovala ministerka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí), nová
vláda bude chcieť veľkú časť z týchto
peňazí využiť na potlačenie socioekonomických dopadov spôsobených koronavírusom.
Vo výzvach, v rámci ktorých
sa žiadatelia môžu uchádzať o európske dotácie, sú prostriedky vo výške
17,8 miliardy eur, čiže o 16 percent
viac ako má Slovensko k dispozícii.

PROBLÉMOVÉ OBLASTI:
VEDA A VÝSKUM
A ako je na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ?

Podľa dát Komisie je priemerná
miera čerpania v celej EÚ na úrovni 41
percent, čiže o sedem percentuálnych
bodov vyššia ako na Slovensku. Z celkového rozpočtu kohéznej politiky,
ktorý má v rokoch 2014 až 2021 hodnotu viac ako 642 miliárd eur (vrátanie
spolufinancovania), tak štáty EÚ zatiaľ
vyplatili zhruba 263 miliárd eur.
Jedinou krajinou, ktorá má
k dnešnému dňu nižší podiel vyčerpaných peňazí ako Slovensko, je
Chorvátsko. To doposiaľ využilo 31
percent zo svojho eurofondového balíku. Rovnakú mieru ako Slovensko
– 33 percent – má ešte Španielsko. Ostatné krajiny zatiaľ eurofondy čerpali
rýchlejšie.
Naopak najúspešnejšie v čerpaní je
Fínsko s 69 percentami využitých prostriedkov. Treba však dodať, že napriek podobnému počtu obyvateľov
má Fínsko k dispozícii takmer o polovicu menej eurofondov ako Slovensko. Nasleduje Írsko s 62 percentami a
Rakúsko s 59 percentami.
Ešte horšie z pohľadu Slovenska
vyznievajú štatistiky o čerpaní peňazí z najväčšieho fondu kohéznej politiky – Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tu má z celej EÚ najnižšie
tempo, keď využilo iba 21 percent dostupných prostriedkov.
EFRR podporuje hlavne projekty
v oblasti vedy, výskumu a inovácií a
životného prostredia. Ide práve o oblasti, v ktorých malo Slovensko v posledných rokoch najväčšie problémy s
čerpaním eurofondov. n
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