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Eurofondy sú hlavným investičným nástrojom EÚ.  
V prípade Slovenska tvoria až 80 percent verejných investícií.  
Sú kľúčovým zdrojom finančných prostriedkov pre rozvoj 
dopravnej, zdravotnej, environmentálnej, či sociálnej 
infraštruktúry v krajoch, mestách a obciach.

V tomto programovom období ale využívanie európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v území viazne.  
Dôvodov je viac, no zrejme najväčšou prekážkou je 
komplikovaná administratíva. Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie preto chystá opatrenia, 
ktoré majú ešte v tomto programovom období zjednodušiť a 
urýchliť čerpanie prostriedkov určených na rozvoj samospráv.

Aby sa Slovensko podobným problémom v budúcnosti vyhlo, 
musí pokračovať v zjednodušovaní a zefektívňovaní procesov 
aj pre nasledujúce obdobie. Okrem byrokracie treba ale správne 
nastaviť aj prioritné oblasti, do ktorých Slovensko investuje 11 
miliárd eur z fondov EÚ dostupných na ďalších sedem rokov.

Európska komisia pre obdobie 2020 až 2021 navrhla päť 
kľúčových politických cieľov kohéznej politiky, majú byť 
motorom investícií a ktoré majú pomôcť plniť ciele, ktoré si na 
ďalších sedem rokov určila EÚ.

S tým súvisí aj otázka ako do týchto politických cieľov 
napasovať potreby slovenských samospráv.

EUROFONDY V 
SAMOSPRÁVACH
ŠPECIÁL | OKTÓBER 2020
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Č L Á N O K

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
Veronika Remišová (Za ľudí). [FOTO TASR/Jaroslav Novák]

Plán ministerky regionálneho 
rozvoja Veroniky Remišovej, ako 
zabrániť prepadu viac ako 100 

miliónov eur z fondov EÚ určených 
pre rozvoj regiónov podľa samospráv 
zatiaľ nie je dostatočný. Expertka na 
eurofondy za prínosné považuje iba od-
stránenie viacstupňovej kontroly vere-
jného obstarávania.

Keď dnes starosta slovenskej obce 
dostane nápad na rekonštrukciu 
rozpadajúceho kultúrneho domu a 

rozhodne sa ju zafinancovať z fondov 
Európskej únie, môže si byť takmer 
úplne istý, že peniaze ani pri úspešnej 
žiadosti nedostane skôr ako za tri a pol 
roka.

Ide o údaj zachytávajúci priemerné 
obdobie medzi podaním žiadosti a 
vyplatením prvých platieb, ktorý evi-
duje Ministerstvo investícií, regionál-
neho rozvoja a informatizácie (MIRRI). 
Skúsenosti zo samospráv svedčia skôr o 
tom, že čakanie na európske dotácie je 
ešte oveľa dlhšie.

To je zároveň jeden z dôvodov, prečo 
Integrovaný regionálny operačný pro-
gram (IROP), určený na rozvoj samos-
práv, v poslednom roku prebral od 
vedecko-výskumného eurofondového 
programu nálepku najproblémovejšie-
ho programu.

Ak sa čerpanie v IROP náhle nez-
mení, slovenské samosprávy môžu 
prísť o desiatky miliónov eur, ktoré by 
mohli využiť na rekonštrukcie ciest či 
budovanie kanalizácií.

Samosprávy vítajú zjednodušenie 
eurofondov, no niektoré opatrenia 

môžu čerpanie predĺžiť
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Regionálny eurofondový program 
je preto od leta v krízovom režime. Od 
začiatku októbra jeho riadenie plne 
prebral rezort regionálneho rozvoja, 
ktorý vedie Veronika Remišová (Za 
ľudí). Dovtedy IROP malo na starosti 
ministerstvo pôdohospodárstva.

„Počas letných prázdnin sa nám 
podarilo urýchliť čerpanie z IROP o 
40 miliónov eur. Aj tak treba do konca 
roka minúť ešte 109 miliónov, inak o ne 
prídeme,“ hovorí ministerka.

Hlavnými prijímateľmi eurofondov 
z IROP sú samosprávy: kraje, mestá a 
obce. Peniaze sú určené napríklad na 
opravu ciest, škôl, nemocníc, nákup 
autobusov, či investície do životného 
prostredia.

Prepad peňazí v tomto programe 
by nebol žiadnou novinkou. Už v roku 
2018 nenávratne stratil takmer 40 
miliónov eur. Krajina prichádza o pe-
niaze vtedy, keď prostriedky určené na 
jeden finančný rok, nedokáže vyčerpať 
ani v priebehu troch rokov.

Podľa posledných zverejnených 
údajov sa v programe od štartu eu-
rofondového obdobia v roku 2014 
podarila využiť zhruba iba štvrtina 
z viac ako 1,7 miliardy eur. S výnim-
kou cezhraničných programov a 
miniatúrneho programu na rybné 
hospodárstvo ide o najpomalšie čerpa-
júci program.

Tentokrát rezort podpredsedníčky 
vlády pripravil plán, ktorý má zabrániť, 
aby sa tento scenár zopakoval aj v 
roku 2020. Ide o 40 opatrení na zjed-
nodušenie administratívy, ktorá najvi-
ac komplikuje samosprávam život. Na 
minulotýždňovej tlačovej besede pred-
stavila časť z nich.

Ako hovorí Remišová, IROP je jeden 
z programov, kde najdlhšie trvá vy-
plácanie platieb prijímateľom od ich 
prvých žiadostí.

Jedným z navrhnutých opatrení 
je zjednodušenie pracovného výka-

zu, ktorý je povinný pre všetkých 
prijímateľov. Nejde o požiadavku Eu-
rópskej komisie, ale o administratívu, 
ktorú vytvorili slovenské úrady. „Pri-
jímatelia museli vykazovať, odkedy 
dokedy vykonávali prácu a dokonca 
koľko im trvalo, kým zjedli obed a kde 
sa pohybovali,“ vysvetľuje problémy 
Remišová.

Zjednodušením týchto formulárov 
sa celý proces podľa výpočtov MIRRI 
skráti o 30 percent.

Dlhodobým problémom sú aj ne-
konečné verejné obstarávania a ich 
kontroly. Každý žiadateľ o dotáciu pri 
každom nákupe tovaru, či služby čelí 
množstvu auditov zo strany sloven-
ských úradov – iba samotné minister-
stvo kontroluje žiadosti niekoľkokrát.

Po novom budú rezortní úradníci 
zákazky s nižšou hodnotou kontrolovať 
iba raz po podpise zmluvy.

Problém je aj s ľudskými kapaci-
tami. V súčasnosti zostáva v pro-
grame skontrolovať 430 verejných 
obstarávaní, čo do konca roka musí zv-
ládnuť šesť pracovníkov.

„Niektoré kontroly trvali aj 12 me-
siacov, teraz by sme to chceli zrýchliť 
o šesť mesiacov,“ hovorí vicepremiérka

Opatrenia podľa Remišovej min-
isterstvo vyberalo na základe auditu 
tak, aby odstránením určitej admin-
istratívy Slovensko neporušilo legis-
latívu EÚ.

Na skostnatený systém čerpania eu-
rofondov, ktorý je zrejme najkritickejší 
práve v IROP, dlhodobo upozorňujú 
predstavitelia samospráv. Portál EU-
RACTIV.sk ich preto požiadal o názor 
na navrhované opatrenia.

Zástupcovia krajov, miest a obcí 
ich zhodne vítajú, no majú k nim svoje 
pripomienky.

Podľa predsedu Združenia samos-
právnych krajov (SK8) sú relevantné, 
no prichádzajú neskoro. „Napriek tomu 
ich vítame a budeme pozorne sledovať, 
či neostanú v rovine deklarácií, ale 

naozaj čerpanie zjednodušia,“ hovorí 
Viskupič.

„Zároveň však považujeme za ak-
tuálne a potrebné, aby ich minister-
stvo čo najskôr premietlo do metodík 
jednotlivých operačných programov, 
aby podľa nich mohli príslušné spros-
tredkovateľské orgány postupovať. Bez 
toho sa so zjednodušením nenastane 
nič a čerpanie zostane komplikované,“ 
dodáva trnavský župan.

SK8 pred zverejnením plánu 
navrhoval vlastné opatrenia. Okrem 
zníženia počtu kontrol sa prihovára 
aj odstránenie spätného overovania 
hospodárnosti, či zrušenie kontrol do-
datkov k zmluvám.

Združenie miest a obcí Sloven-
ska (ZMOS) považuje prijaté kroky za 
prínosné no nedostatočné. „Z vlast-
nej skúsenosti vieme, že už len od-
stránením administratívnej záťaže, 
napríklad pri spomínanom vypĺňaní 
pracovného výkazu vieme ušetriť čas 
a energiu, ktoré môžeme vynaložiť na 
prínosnejšie aktivity v prospech imple-
mentácie projektu – obsah projektu,“ 
uviedla pre EURACTIV.sk expertka 
ZMOS pre európske záležitosti Zuzana 
Špačeková

Zdôrazňuje ale, že opatrenia nebudú 
stačiť, ak sa v nich nebude pokračovať 
aj pri príprave nového programového 
obdobia, ktoré by malo odštartovať už 
budúci rok.

„Nie všetky procesy a systémy ri-
adenia eurofondov na zefektívnenie 
a urýchlenie čerpania eurofondov je 
možné teraz zmeniť, ostávajú výzvou 
na zmenu v novom programovom ob-
dobí,“ dodáva.

Kritickejšia k predstavenému súbo-
ru opatrení je odborníčka na eurofondy 
Katarína Rochovská. Hoci víta snahu 
ministerstva, ich dopady sú podľa nej 
otázne.

„Ako prínosné možno vnímať je-
dine odstránenie viacerých stupňov 
kontrol pri podlimitných zákazkách, 
na ktoré sme už dlhodobo apelovali,“ 

ŠTYRIDSIATKA OPATRENÍ

PROBLÉMOVÝ PROGRAM

REAKCIE SAMOSPRÁV

MOŽNÝ PARADOX
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hovorí expertka, ktorá ma dlhoročné 
skúsenosti s eurofondami z pôsobenia 
v štátnej správe, či súkromnom sektore.

Remišová chce zasiahnuť aj do pro-
cesu odborného hodnotenia žiadostí. 
MIRRI navrhuje, aby odborní hodn-
otitelia mohli posudzovať projekty na 
diaľku. Hoci je hodnotenie „z domu“ 
podľa Rochovskej v čase pandémie 
prínosom, pretože zaisťuje kontinuitu 
procesov., má dvoje nedostatky.

„V samotnom návrhu nie je vidieť 
žiadnu pridanú hodnotu, skôr riziká 
súvisiace s manipuláciou so žiadosťami 
a so zhoršenou komunikáciou medzi 

hodnotiteľom a Riadiacim orgánom, a 
taktiež i medzi hodnotiteľmi navzájom 
v snahe zabezpečenia unifikovaných 
postupov,“ popisuje.

Rochovská poukazuje aj na par-
adox, že niektoré opatrenia nemu-
sia proces čerpania urýchliť, ale skôr 
naopak. Ako príklad uvádza zavedenie 
vzorových dokumentov pre verejné ob-
starávanie. „Jedná sa, paradoxne len o 
ďalšie prehlbovanie pretrvávajúcej by-
rokracie,“ tvrdí.

Rochovskej medzi opatreniami 
chýba aj jasné posilnenie personál-
nych kapacít v kontrole verejných ob-

starávaní, pričom rovnaký problém 
vníma aj v procese schvaľovania žia-
dostí o eurodotácie.

„V žiadnom prípade by som neod-
porúčala navyšovať počty úradníkov, 
ale skôr optimalizovať využitie existu-
júcich kapacít a ich potenciálu,“ uzat-
vára Rochovská.
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Ako Slovensko zainvestuje 
budúce eurofondy v doprave? 
Pre Európsku komisiu je prior-

itou  železničná infraštruktúra, sloven-
ská vláda má na prvom mieste dostavbu 
diaľničného spojenia.

Slovensko sa snaží presvedčiť Komi-
siu, aby umožnila čerpať eurofondy v 
budúcom programovom období aj na 
opravy ciest II. a III. triedy. Podľa ex-
pertky Dany Šimovej, ktorá pracuje na 
národných eurofondových prioritách, sú 
ale šance na súhlas eurokomisie nízke.

Uviedla to počas diskusie Kohézna 
politiky v rokoch 2021 až 2027, ktorú v 
spolupráci s portálom EURACTIV.sk zor-
ganizovalo Združenie samosprávnych 
krajov Slovenska (SK8).

Slovenská vláda pokračuje v diskus-
iách so zástupcami Európskej komisie o 
nastavení eurofondov v programovom 
období 2021 až 2027. Ich výsledkom bude 
takzvaná Partnerská dohoda, ktorá určí 
pravidlá a systém čerpania peňazí z Eu-
rópskych štrukturálnych a investičných 
fondov.

Jednou z hlavných tém rozhovor-
ov sú oblasti, kam v ďalších siedmich 
rokoch budú môcť smerovať európske 
peniaze. Každá krajina musí svoje in-
vestičné potreby vtesnať do piatich poli-
tických cieľov, ktoré pre budúce obdobie 
určila Európska komisia. Jedným z nich 
je aj cieľ „Prepojenejšia Európa“. Zjed-
nodušene: investície do infraštruktúry 
– hlavne do tej dopravnej.

Na čo by sa teda v novom eurofond-
ovom období malo Slovensko v doprave 
zamerať?

Niekoľko odporúčaní už dostalo v 
Správe o Slovensku 2019. Odborníci sa 
zhodujú, že euroúradníci odhadli potre-

Č L Á N O K

Slovensko zrejme nebude 
môcť investovať budúce 

ondy do ciest ni

Na snímke poškodená cesta tretej triedy III/2845 medzi obcami Muráň a Muránska Zdychava v okrese Revúca, 
ktorú vážne poškodili v nedeľu 28. júna 2020 podvečer silné prívalové dažde. Muráň, 1. júla 2020. EASY  
[FOTO TASR/Branislav Caban]

ŽELEZNICE, ČI DIALNICE?

Slovensko zrejme nebude môcť 
investovať budúce eurofondy do 

ciest nižších tried
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
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dostať hlavne železničnú dopravu.
Prekvapivo nízko sa medzi priorita-

mi slovenských expertov dostala cyklo-
doprava. Šimová napriek tomu hovorí, 
že cyklodoprava tvorí organickú časť 
dopravy a nemôže byť odsunutá nabok. 
Európska komisia navyše nabáda člen-
ské štáty, aby sa čo najviac sústredili na 
čistú mobilitu, kam bicykle určite patria.

„Pokiaľ bude možnosť vnímať cyklo-
dopravu ako súčasť ciest I.,II a III. triedy 
regionálnej obslužnosti, tak ju budeme 
zahŕňať do väčších projektov, ktoré sa tý-
kajú týchto ciest,“ dodáva expertka.

Práve cesty nižších kategórií sú jed-
ným z najspornejších bodov v rozhov-
oroch medzi štátom a exekutívou 
EÚ. Slovenskí vyjednávači sa snažia 
presvedčiť eurokomisiu, aby umožnila 
využiť eurofondy aj na opravu týchto 
ciest.

Rovnaká diskusia medzi štátom a 
Komisiou sa odohrala aj pred štartom 
súčasného programového obdobia v 
roku 2013. Vtedy obidve strany dospeli 
ku kompromisu, ktorý do finančnej pod-
pory z fondov EÚ začlenil aj cesty nižšej 
kategórie.

Situácia sa teraz opakuje. Aj pred 
novým eurofondovým obdobím Komi-
sia cestám II. a III. triedy priradila 
negatívnu prioritu.

„To znamená, že nám chce Komisia 
decentným spôsobom povedať, že ´s 
týmto za nami nechoďte´,“ vysvetľuje 
Šimová.

Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie sa napriek tomu 
snaží Komisiu presvedčiť. „Financovanie 
ciest II. a III. triedy je z pohľadu Komisie 
veľmi otvorené. Robíme všetko preto, aby 
sa zapracovali do Partnerskej dohody, 
alebo do operačného programu. Nie je 
to ľahký boj a uvedomujeme si, že naše 
šance sú veľmi nízke,“ dodáva Šimová.

Rozhodnutie vyradiť cesty nižšej 
kategórie z okruhu investičných pri-
orít by nepotešilo predovšetkým osem 

samosprávnych krajov, ktoré tieto cesty 
spravujú. Tie dlhodobo upozorňujú na 
nahromadený investičný dlh v cestách 
II. a III. triedy.

Ešte v roku 2018 Banskobystrický
samosprávny kraj spustil iniciatívu 
Cesty pre Slovensko, v ktorej upozorňuje 
na to, ako nevyhovujúci stav ciest kaž-
dodenne ovplyvňuje obyvateľov miest a 
obcí. Investičnú potrebu na opravu

Podľa Slovenskej správy ciest z 
viac ako 13 600 kilometrov ciest nižšej 
kategórie je v nevyhovujúcom stave 
takmer 3 500 kilometrov, pričom 550 
kilometrov je v havarijnom stave.

Iniciatíva vyčíslila, že na nápravu 
kraje spolu potrebujú investičnú injek-
ciu v hodnote 320 miliónov eur. „Pre lep-
šiu predstavu: ide o sumu, za ktorú štát 
postaví približne osem kilometrov novej 
diaľnice,“ upozorňuje iniciatíva.

Aj župy preto teraz apelujú na Komi-
siu, aby súhlas udelila. Argumentujú 
napríklad tým, že Slovensko je stále 
skôr vidieckou krajinou, kde cesty nižšej 
kategórie majú väčší význam ako v 
iných krajinách EÚ. Na Slovensku za-
bezpečujú tretinu dopravných výkonov.

Podľa Šimovej by sa ale kraje so žia-
dosťou o peniaze mali obrátiť hlavne na 
štát, pretože oprava ciest II. a III. triedy 
by sa mali financovať hlavne zo štátneho 
rozpočtu. Eurofondy majú slúžiť iba ako 
doplnkovým zdrojom financovania pot-
rieb členského štátu.

„Z pohľadu Komisie ide o zaned-
bávanú cyklickú údržbu. Chcem povedať 
veľmi jednoznačne, že toto je určite argu-
ment voči štátu, ale nie voči Komisii,“ 
dodáva.

ČO S CESTAMI NIŽŠÍCH 
TRIED

by Slovenska veľmi dobre. „Táto správa 
bola urobená veľmi kvalitne a je vidieť, 
že v Bruseli veľmi dobre vedia, čo sa deje 
na Slovensku. Niekedy toho možno vedia 
viac ako my, čo nás nie vždy teší,“ uvied-
la Dana Šimová, členka expertného tímu 
pre prípravu Partnerskej dohody.

Vlastnú víziu investičných potrieb 
v dopravnej infraštruktúre pripravilo 
aj ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie (MIRRI) a min-
isterstvo financií. Nedávno zverejnilo 
materiál s prioritami vo výstavbe cestnej 
infraštruktúry aj ministerstvo dopravy.

„Všetci aktéri sa na dopravu pozerali 
z národného pohľadu. Pozerali sa na to, 
čo je potrebné urgentne riešiť, aby sme 
dokázali zásadným smerom naštartovať 
ekonomiku a zjemniť mobilitu, ktorá v 
istých miestach nie je ideálna,“ opisu-
je proces výberu priorít na národnej 
úrovni Šimová.

Podľa správy Komisie je najdôležite-
jšie dokončiť základnú železničnú a cest-
nú sieť a odstrániť regionálne rozdiely v 
dostupnosti cestnej transeurópskej do-
pravnej siete (TEN-T).

Úplnou prioritou pre Komisiu je, 
aby krajiny eurofondy investovali do 
železníc. „Komisia vo všeobecnosti 
nemá cesty veľmi rada. Radšej by videla, 
ako podporujeme železničnú dopravu 
na úkor tej cestnej. Uvedomuje si však, 
že je potrebné dobudovať diaľnice, ktoré 
sú súčasťou našej TEN-T siete,“ hovorí 
Šimová.

Keď eurofondové priority v do-
prave hľadali slovenskí experti, pred 
železničnou dopravou uprednostnili 
dokončenie diaľničného spojenia. „Keďže 
tu nám bije po dvanástej, tak ak sa nám to 
nepodarí urobiť teraz, už sa nám to nep-
odarí nikdy,“ naráža na to, že možnosti 
Slovenska čerpať eurofondy môžu byť v 
ďalšom programovom období, teda po 
roku 2027, oveľa obmedzenejšie.

Ako dodáva, veľmi účinným nástro-
jom, ako zafinancovať veľké projekty, je 
Plán obnovy EÚ, na ktorom sa európska 
dvadsaťsedmička dohodla, aby postavi-
la na nohy ekonomiku po koronakríze. 
Slovensko sa podľa Šimovej bude do 
národného plánu obnovy a odolnosti 
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Výber oblastí, do ktorých v na-
jbližších siedmich rokoch 
poputujú európske peniaze, 

je nielen na politikoch, ale najmä na 
slovenských expertoch. V oblasti infor-
matizácie by financovanie podľa nich 
potrebovali hlavne oblasti budovania 
kapacít, inovačná podpora pre malé 
podniky, ale aj digitálna prepojiteľnosť.

Partnerská dohoda medzi Sloven-
skom a EÚ vymedzí oblasti, do ktorých 
v rokoch 2021 až 2027 poputujú euro-
fondy. Rámce, na základe ktorých sa 
budú peniaze čerpať, je podľa odborník-
ov potrebné nastaviť čo najpresnejšie, 
ale zároveň dostatočne flexibilne. Na-
dväzovať na nich totiž bude operačný 

program, teda konkrétny plán využitia 
peňazí z Únie.

Prvotné rámce pre Slovensko 
naznačila Európska komisia vo forme 
piatich politických cieľov. Konkrétne 
priority v týchto cieľoch sa však u nás 
tvorili na expertnej úrovni.

Podobne ako v iných oblastiach, 
aj pri digitalizácii a informatizácii, 
ktoré patria medzi celoeurópske prior-
ity, bolo potrebné vybrať také prioritné 
zámery, ktorým európske peniaze na-
jviac pomôžu. Slovenskí experti z Cen-
trálneho koordinačného orgánu (CKO), 
ktorý zastrešuje prípravu Partnerskej 
dohody, využívali pri prioritizácii tzv. 
analytický hierarchický proces (AHP). 

Ide o štruktúrovanú metódu pre or-
ganizovanie a analýzu komplexných 
rozhodnutí, ktorá vzájomne porovnáva 
jednotlivé kritériá, a pritom vyberá je 
najdôležitejšie z oblastí.

Za kľúčové pre rámec Partner-
skej dohody sa zvolili tri kritéria, a 
to závažnosť, naliehavosť a realizo-
vateľnosť.

Okrem CKO realizovalo vyberalo 
vlastné priority pre budúce eurofondy 
aj ministerstvo financií, a to prostred-
níctvom Inštitútu finančnej politiky. 
Ten okrem výsledkov AHP prihliadal 
aj na ďalšie parametre, vrátane skúse-
ností, či ďalších priorít rezortu. „V 
princípe im z analýzy vyplynulo to isté 

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Č L Á N O K
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Kam s eurofondami na 
digitalizáciu a informatizáciu? 

Slovenskí experti vyberali priority
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a od našich výsledkov sa neodlišovali,“ 
hovorí Miroslav Balog, výskumný pra-
covník z Centra spoločenských a psy-
chologických vied Slovenskej akadémie 
vied a člen tímu pre prípravu Partner-
skej dohody.

Prvým politickým cieľom Európskej 
komisie, ktorý sa primárne venuje digi-
talizácii a informatizácii, je Inovatívna 
a inteligentná transformácia priemyslu 
(politický cieľ č. 1 – Inteligentnejšia Eu-
rópa). Z analýz CKO a rezortu financií 
napokon vyplynulo, že v najbližších 
siedmich rokoch by mali väčší priestor 
pri financovaní z eurofondov na Slov-
ensku dostávať projekty, týkajúce sa 
štyroch kľúčových oblasti. Konkrétne 
ide o výskumné a inovačné kapacity, 
digitalizáciu, malé a stredné podnika-
nie a zručnosti pre inteligentnú špecial-
izáciu. Podľa Baloga sú to „vzájomne 
prepojené oblasti, ktorých úspešnosť 
bude závisieť od nastavenia imple-
mentácie budúceho operačného pro-
gramu“.

Pri projektoch, ktoré sa budú týkať 
budovania výskumných a inovačných 
kapacít, bude najdôležitejšia podpora 
vytvárania ľudských zdrojov. Sloven-
sko v minulosti investovalo do vedeckej 
infraštruktúry, vrátane budovania výs-
kumných centier či parkov, približne 
400 miliónov eur. V dobiehajúcom 
operačnom programe sa pri tom podľa 
Baloga zabúdalo na ľudské zdroje a v 
modernizovaných centrách napokon 
nemal kto pracovať. Vyššími než 
základnými digitálnymi zručnosťami 
v súčasnosti podľa správy Európ-
skej komisie disponuje len 33 percent 
Slovákov, čo napĺňanie kapacít ešte viac 
sťažuje.

Nové projekty by v tejto oblasti sa 
mali zamerať na témy ako spolupráca 
verejných výskumných a vývojových 
organizácií a podnikov, vznik a roz-
voj klastrov vo výskume a vývoji, ale 
aj podpora návratu slovenských výs-

kumníkov pôsobiacich v zahraničí. „V 
prípade firiem bude z hľadiska udržania 
konkurencieschopnosti potrebné pod-
poriť ich priemyselnú transformáciu,“ 
dodáva expert.

Európska komisia podľa svojej na-
jnovšej správy o Slovensku ako dobrý 
príklad uvádza Košice IT Valley, ktoré 
„stimulujúce rast regionálneho cen-
tra v oblasti informačných a komu-
nikačných technológií“ a dopĺňa tak 
centrá ako Bratislava, či Žilina.

V prípade digitalizácie, teda druhej 
kľúčovej oblasti prvej politickej priority, 
bola za najkľúčovejšie označená mod-
ernizácia verejných služieb. Prakticky 
by sa v novom programovacom období 
mali podporovať napríklad funkčnej 
siete digitálno-informačných hub-ov, 
ktoré by tvorili národnú a regionálnu 
štruktúru.

Kým v prioritizácii rezortu fi-
nancií podpora inteligentnej regulácie 
v mestách a regiónoch nerezonovala 
medzi prioritnými oblasťami, Centrál-
ny koordinačný orgán pre Partnerskú 
dohodu ju napokon dokázal obhájiť a 
zaradiť medzi oblasti investičné priori-
ty. V rámci konceptu Smart Cities bude 
preto podporované aj množstvo aktivít, 
zameraných na digitalizáciu, ako in-
teligentné využívanie zdrojov energie 
a obnoviteľných zdrojov, zavádzanie in-
teligentných technológií pre starších a 
zdravotne znevýhodnených obyvateľov, 
alebo podpora pri budovaní otvorených 
riešení mestských ekosystémov.

V oblasti malých a stredných pod-
nikov (MSP), ktoré na Slovensku tvoria 
veľkú väčšinu všetkých podnikov, by sa 
najvyššia priorita mala podľa analýzy 
AHP sústrediť na celkovú podporu 
MSP. Napomáhať by malo poraden-
stvo, ale aj zavádzanie moderných tech-
nológií a inovácií.

Keďže digitalizácia MSP je na Slov-
ensku stále nedostatočná, nové pro-

jekty by mali vylepšovať aj využívanie 
takzvaného elektronického podnika-
nia. Podľa indexu digitálnej ekonomiky 
a spoločnosti za rok 2018 sa podiel 
malých a stredných podnikov predáva-
júcich cez internet na Slovensku znížil 
na 13 percent, čo je pod priemerom EÚ 
(17,2 percenta).

Novinkou by pri eurofondoch, zam-
eraných na MSP, mali byť aj finančné 
nástroje, šité na mieru potrebám pod-
nikateľov. „Tento mechanizmus by 
mal vzniknúť na základe ex-ante hod-
notenia finančných nástrojov, ktoré by 
mala pripravovať Európska investičná 
banka,“ vysvetľuje Balogh.

K prioritám tretej oblasti boli 
zaradené aj aktivity, zamerané na 
transformáciu hornej Nitry a dobieha-
júcich regiónov Banskobystrického a 
Prešovského kraja.

Zručnosti pre inteligentnú špecial-
izáciu, ako štvrtá z kľúčových oblastí 
v cieli Inteligentnejšia Európa, by sa na 
základe prioritizácie mali v prvom rade 
vystavať na systematickej podpore kval-
ity vysokoškolského vzdelávania. To by 
sa malo orientovať najmä na pracovný 
trh. Až 60 percent slovenských firiem 
napríklad uvádza, že pri obsadzovaní 
voľných pracovných miest špecialistov 
na informačné a komunikačné tech-
nológie majú problémy. IT Asociácia 
Slovenska odhaduje, že je v tejto oblasti 
potrebných ďalších 10 tisíc odborníkov.

Cieľom v štvrtej oblasti bude aj pod-
pora internacionalizácie vysokých škôl, 
či stabilizácie študentov v tom, aby 
neodchádzali do zahraničia. Podpor-
ované by mali byť projekty, ktoré budú 
do vzdelávania zavádzať inovatívne 
metódy na báze modernej technológie, 
či také, ktoré prepoja vysoké školy s 
jednotlivými priemyselnými a výs-
kumnými sektormi.

Inováciám a digitalizácii sa čias-
točne venujú aj ďalšie politické ciele 
Európskej komisie pre Slovensko. Či-

MODERNÉ VEREJNÉ 
SLUŽBY A ELEKTRONICKÉ 
PODNIKANIE 

INTELIGENTEJŠIA EURÓPA 
AKO POLITICKÝ CIEĽ

VYSOKÉ ŠKOLY AJ LEPŠIA 
PRIPOJITEĽNOSŤ
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astočne sa má podporovať využitie 
moderných technológii pri energetickej 
transformácii Únie (politický cieľ č. 
2 – Nízkouhlíková a ekologickejšia 
Európa), ale aj pri podpore rozvoja 
miest a vidieka (politický cieľ č. 5 – Pri-
blíženie Európu k občanom). Omnoho 
zásadnejšie by však mali figurovať pri 
napĺňaní cieľa o mobilite a regionálnej 
prepojenosti informačných a komu-
nikačných technológií (politický cieľ č. 
3 – Prepojenejšia Európa).

Hoci sa v tejto oblasti skloňuje 
predovšetkým rozvoj dopravnej in-
fraštruktúry na Slovensku, experti hov-
oria, že „investičné potreby sú určené s 
cieľom zlepšiť digitálnu pripojiteľnosť“. 
Na Slovensku by tak mohla vzniknúť 
„spoľahlivá“ vnútroštátna stratégia v 
oblasti širokopásmového pripojenia, 
či navyšovať kapacita subjektov, zapo-
jených do tohto odvetvia.

V prostredí odborníkov, ale aj firiem 
zaznieva výčitka o množstve priorít, 
ktorým sa chce Slovensko pri financo-
vaní projektov z eurofondov venovať. Za 
každým z politických cieľov stojí však 
podľa expertov aj základná podmien-
ka, ktorá bola v minulosti známa ako 
kondicionalita.

Aby krajina mohla čerpať európske 
peniaze v danej oblasti, musí vykonať 
niekoľko domácich úloh. Veľa z nich sa 
týka prípravy strategických dokumen-
tov, kde vymedzí ciele a jasný plán, ako 
ich dosiahne.

V prípade inovatívnej a inteligentnej 
transformácie priemyslu ide o Straté-
giu inteligentnej špecializácie. Práve tá 
má určiť prioritné oblasti, ktoré budú 
podporované prostredníctvom vyššie 
spomínaných nástrojov.

Podľa Baloga jedna stratégia, 
schválená pre toto programové obdobie, 
v súčasnosti dobieha. „Centrálny koor-
dinačný orgán v prípade novej stratégie 
pripravuje nové priority so zapojením 
veľkého množstva aktérov, vrátane 
konzultácii so zahraničnými organizá-
ciami, ktoré vybrala Európska komi-
sia,“ hovorí expert z CKO.

Priority, ktoré sa identifikujú teraz 
bude však možné meniť na základe 
meniacich sa potrieb v spoločnosti, 
čo je pomerne dôležitá zmena oproti 
predchádzajúcemu programovému ob-
dobiu. Štandardný slovenský postup 
bol doteraz taký, že priority, ktoré boli 
stanovené na začiatku programového 
obdobia sa nemenili. Aj koronakríza, 
či rozširujúca sa ekonomická kríza je 
príkladom toho, prečo by flexibilnejšie 
prioritizovanie malo napomôcť rea-
govať na najhorúcejšie problémy pod-

PRIVEĽA PRORÍT?
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Dekarbonizácia ekonomiky, 
vodovody a kanalizácie, odpa-
dové hospodárstvo, príprava 

na zmenu klímy a udržateľnú mobili-
ta, budú podľa expertov ministerstva 
regionálneho rozvoja kľúčové oblasti, 
na ktoré by sa v eurofondovom období 
mali zamerať samosprávy.

Slovensko môže v budúcich sied-
mich rokoch z európskeho rozpočtu 
investovať do zlepšenia stavu život-
ného prostredia takmer šesť miliárd 
eur.

Okrem eurofondov teraz priestor na 
zelené investície ponúka Plán obnovy 
EÚ – konkrétne v jeho hlavný piliera, 
takzvaného Mechanizmu na podpo-
ru obnovy a odolnosti, ktorý je určený 
na financovanie kľúčových reforiem. 
Slovensko bude mať z tohto nástroja 
k dispozícii 5,8 miliardy eur v podobe 
nevratných grantov. Minimálne 37,5 
percenta z nich – čiže viac ako dve mil-
iardy eur – musí vyčleniť na reformy a 
investície v enviro-klimatickej oblasti.

Ďalších 418 miliónov dostane Slov-

ensko na podporu dekarbonizácie 
regiónov z novovznikajúceho Mecha-
nizmu spravodlivej transformácie.

Najviac peňazí na ochranu prírody 
a klímy bude mať Slovensko z Kohéznej 
politiky EÚ, teda z eurofondov. Eu-
rópska komisia určila nízkouhlíkovú 
a ekologickú premenu ako jeden z 
hlavných cieľov politiky v budúcich 
siedmich rokoch.

NAJVIAC Z EUROFONDOV

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Č L Á N O K

Životné prostredie v regiónoch: 
Kam by mali eurofondy 
investovať samosprávy
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Podľa kritérií, ktoré stanovila, musí 
každá členská krajina z najväčšieho 
fondu – Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja – na tento účel vyčleniť 30 
percent prostriedkov.

Keď budeme predpokladať, že slov-
enská alokácia z EFRR bude niekde 
na úrovni ôsmich miliárd eur, ako to 
pôvodne spočítala Európska komisia, 
malo by teda ísť zhruba o sumu 2,4 
miliardy eur, čiže asi 340 miliónov 
ročne.

Spôsob, akým ich Slovensko využi-
je, je teraz témou diskusií s Európskou 
komisiou. Exekutíva EÚ v roku 2019 
krajine vydala odporúčania, kde sú 
zelené investície najviac potrebné.

Vlastné investičné priority pre jed-
notlivé politické ciele EÚ v kohéznej 
politike teraz hľadajú aj odborné tímy 
zostavené Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie 
(MIRRI). MIRRI zastrešuje prípravu 
Partnerskej dohody, teda základného 
dokumentu pre čerpanie eurofondov v 
programovom období 2021 až 2027.

Oblasti, kde budú smerovať európ-
ske dotácie, experti vyberajú podľa 
troch kritérií: závažnosti, naliehavosti 
a realizovateľnosti. Inak povedané, 
krajina eurofondy využije na ciele, 
ktoré riešiť musí čo najskôr a ktoré je 
schopná úspešne zvládnuť.

Časť peňazí by malo ísť na projek-
ty, ktoré si vyberú aktéri z územia do 
takzvaných Integrovaných územných 
stratégií.

Podľa Richarda Filčáka z Progno-
stického ústavu Slovenskej akadémie 
vied (SAV) je z pohľadu regiónov 
dôležitých päť oblastí: dekarbonizáciu 
ekonomiky v regiónoch, dobudovanie 
vodovodov, čističiek a kanalizácií, 
odpadové hospodárstvo, prípravu na 
zmenu klímy a udržateľnú mobilita.

„V tomto politickom cieli sa 
blížime najviac k oblasti kompetencií 
a záujmov regiónov, pretože tu hovor-
íme o investíciách, ktoré sú pre územie 
dôležité z viacerých hľadísk,“ uviedol 
Filčák na podujatí Kohézna politiky 
2021 až 2027, ktoré v spolupráci s 
portálom EURACTIV.sk zorganizova-

lo Združenie samosprávnych krajov 
(SK8)

EÚ sa dohodla, že do roku 2050 
bude prvým uhlíkovo naturálnym 
kontinentom. K cieľu sa prihlásilo aj 
Slovensko. Podľa ministra životného 
prostredia Jána Budaja (OĽaNO) vláda 
podporí rýchlejšie znižovanie emisií 
do roku 2030 – oproti referenčnému 
roku 1990 o 55 percent.

Kľúčovú úlohu pri plnení týchto 
cieľov zohrá regionálna energetika, na 
čo musí zareagovať aj Partnerská do-
hoda. Slovensko okrem toho môže vy-
užiť viac ako 400 miliónov eur z Fondu 
spravodlivej transformácie na naštar-
tovanie zelenej premeny vybraných 
regiónov.

S Európskou komisiou sa vláda 
zatiaľ dohodla na podpore dvoch kra-
jov: trenčianskeho kraja, kde sa región 
hornej Nitry pripravuje na koniec 
uhoľných baní a košického kraja, kde 
sa nachádza elektráreň Vojany, ktorá 
končí s výrobou energie z uhlia.

Fond má v týchto regiónoch pod-
poriť najmä zamestnanosť a inovatívne 
technológie po útlme ťažby uhlia, ako 
aj premenu uhlíkovo náročných prie-
myselných odvetví.

Slovensko ale s úradníkmi Komi-
sie rokuje aj o možnosti podporiť z 
transformačného fondu aj ďalšie dva 
regióny: bratislavský kraj pre prítom-
nosť rafinérie Slovnaft a cementárne v 
Rohožníku a banskobystrický kraj.

Tieto štyri kraje, ktoré boli vybrané, 
ako uhlíkovo náročné, musia v spo-
lupráci s medzinárodnými konzult-
antami a Komisiou vypracovať akčné 
plány transformácie. Na základe nich 
budú môcť čerpať peniaze z transfor-
mačného fondu, aj z fondov EÚ.

„Predpokladáme, že ostatné kraje 
budú nasledovať tieto štyri pilotné 
regióny. Bude to kľúčové, pretože bez 
regiónov sa ciele uhlíkovej neutrality 
plniť nedajú,“ upozorňuje Filčák.

Slovensko dodnes nesprávne imple-
mentuje niektoré smernice týkajúce 
sa ochrany vôd. V pokročilej fáze je 
právne konanie eurokomisie voči Slov-
ensku pre nevyhovujúci zber, monitor-
ovanie a čistenie odpadovej vody.

Kanalizáciu má na Slovensku vy-
budovanú len menej ako 40 percent 
obcí. Nájdeme však aj príklady, kedy 
väčšie mesto s funkčnou kanalizáciou 
nemá vlastnú čističku a tak splašky 
končia v prírode.

Slovensko sa pri vstupe do Únie 
zaviazalo do roku 2015 odkanalizovať 
všetky aglomerácie s viac ako 2000 
ekvivalentných obyvateľov (EO). Eu-
rofondy preto plánuje smerovať hlavne 
do vodného hospodárstva v týchto ob-
ciach, aby sa vyhlo žalobe Komisie na 
Súdnom dvore EÚ.

„Sú tam ale umožnené aj podpo-
ry projektov v obciach do 2000 oby-
vateľov, ak budú riešiť problematiku 
chránených území alebo území, ktoré 
sú cenné z pohľadu životného prostre-
dia a kultúrneho dedičstva,” hovorí 
vedec, ktorý sa podieľa príprave Part-
nerskej dohody.

Pri výbere území, kam bude smer-
ovať európska finančný podpora, je ale 
dôležitý ešte jeden faktor: hodnota za 
peniaze. Podľa prognózy vývoja oby-
vateľstva do roku 2035, ktorú vypra-
covala SAV, na Slovensku bude silný 
trend koncentrácie obyvateľstva v 
územiach okolo Bratislavy, či Považia. 
Niektoré územia budú, naopak, strácať 
populáciu, v niektorých prípadoch to 
podľa demografov môže byť na úrovni 
11 percent.

„Pri otázke investície do vodovodov 
a kanalizácií sa preto objavila otáz-
ka, ako riešiť územia, ktoré sú ried-
ko obývané, majú zlú prognózu do 
budúcnosti a kde je nízka kúpna sila 
obyvateľstva,“ opisuje Filčák spôsob 
rozhodovania o eurofondovej podpore.

Európske fondy by samosprávam v 

KĽÚČOVÉ REGIÓNY

HOSPODÁRENIE S VODOU

ČO S ODPADMI
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budúcom období mali pomôcť aj s od-
padovým manažmentom. Aj Tu Slov-
ensko porušuje európske predpisy a 
čelí právnemu konaniu eurokomisie. 
Problémom je, že veľké množstvo od-
padu končí na skládkach, pričom zly-
háva recyklácia.

Pri plnení záväzkov Slovenska 
zohrajú kľúčovú úlohu samosprávy, 

ktoré zápasia s rastúcimi požiadav-
kami na podporu predchádzania vzni-
ku odpadu, zber komunálneho odpadu, 
rozšírenie siete triedenia a recyklá-
cie. Mestám a obciam napríklad od 1. 
januára pribudne povinnosť triedenia 
biologického kuchynského odpadu.

„Projekty budú sledovať ciele re-
cyklácie a ciele v predchádzaní vzniku 

odpadov. Bude to kombinácia priamej 
podpory schém nakladania a využi-
tia odpadov, ktorú bude sprevádzať 
vzdelávanie a informovanosť spotre-
biteľov a podpora zberu dát, aby sme 
vedeli, kam v tejto oblasti smerujeme,“ 
vysvetľuje Filčák.
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V Kolárove už viac ako 20 
rokov chýba funkčná čis-
tička odpadových vôd. Ne-

prečistené splašky sa vypúšťajú do Váhu, 
čo má negatívny vplyv na riečne ekosys-
témy aj na zdravie ľudí, ktorí sa v ňom 
kúpu. Nová čistička by mala fungovať do 
dvoch rokov.

Kanalizáciu má na Slovensku vybu-
dovanú len menej ako 40 percent obcí. 
V dôsledku slovenských záväzkov spred 
vstupu do Európskej únie sú odkana-
lizované zväčša väčšie mestá a obce. Ani 
vybudovaná kanalizácia však nezaruču-
je fungujúce vodné hospodárstvo v obci.

Po príklad stačí ísť do Kolárova, ktoré 

má čiastočne vybudovanú kanalizáciu, 
nemá však čističku. Splašky sa prečisťu-
jú len mechanicky – to znamená, že sa z 
nich odstránia najhrubšie nečistoty – a 
následne končia vo Váhu.

Ako je možné, že mesto s viac ako 
desaťtisíc obyvateľmi nemá čističku? 
Aby sme boli féroví, v Kolárove čistička 
je. Nefunguje však už desaťročia. „Mali 
sme tu viaceré projekty, od všetkých sa 
ale odstúpilo,” povedal pre EURACTIV.
sk primátor Kolárova Arpád Horváth 
(SMK-MKP).

V ďalších rokoch by sa list mohol 
konečne obrátiť. Západoslovenská
vodárenská spoločnosť (ZsVS), ktorá v 

Kolárove odvádza a „čistí” odpadové 
vody, má pripravený projekt rekonšt-
rukcie starej čističky. S výstavbou 
musí začať do konca januára 2021, inak 
spoločnosti hrozí pokuta. Stavba sa bude 
financovať z eurofondov, počíta sa aj s 
peniazmi z plánu obnovy.

O DVOCH NEÚSPECHOCH

Kolárovo sa nachádza na Žitnom os-
trove v okrese Komárno. Autom sa tam 
z Bratislavy dostanete za približne hod-
inu aj pol. Netreba pripomínať, že Žitný  
ostrov je najväčšou zásobárňou pitnej 
vody v strednej Európe. Z tohto dôvodu 

Hoci Kolárovo má kanalizáciu, splašky končia vo Váhu. [TASR/Lukáš Grinaj]

Č L Á N O K

Splašky z desaťtisícového 
Kolárova končia vo Váhu. 

Ako je to možné?
A U T O R :  M i c h a l  H u d e c  |  E U R A C T  I V. s k
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ho v roku 1971 vtedajšie úrady označili za 
chránenú vodohospodársku oblasť.

Desaťtisícové mesto má čiastočne 
vybudovanú kanalizácia. Napojených 
je na ňu približne 33 percent obyvateľov. 
Stará čistička tu stojí od roku 1978. 
Pôvodne vznikla ako provizórna me-
chanicko-biologická čistička, ktorá sa 
časom mala rozšíriť.

„Už začiatkom 90. rokov tam boli len 
usadzovacie nádrže,” komentuje starú 
čističku primátor. „V rokoch 1994-1995 
sme tu mali pokus ju zrekonštruovať a 
zmodernizovať. Mesto do projektu in-
vestovalo 25 miliónov korún (830 000 
eur), dokonca sa začalo so skúšobnou 
prevádzkou, ale v roku 1995 sa ukončila. 
Nebolo to funkčné,” skonštatoval Hor-
váth.

Prečo rekonštrukcia čističky zlyha-
la? Dôvod leží približne štyri metre pod 
zemou. Kolárovo totiž stojí na lužnej 
pôde, typickej pre celú oblasť Poduna-
jskej nížiny. Tento typ pôdy obsahuje 
veľa piesku, ktorý v Kolárove poškodil 
nekvalitnú kanalizačnú sieť a na viac-
erých miestach ju prederavil. Vtedajšia 
technológia na túto situácia nebola 
pripravená. Po zastavení skúšobnej pre-
vádzky sa funkčná čistička opäť ocitla v 
nedohľadne. 

V roku 1995 mesto vstúpilo ako ak-
cionár do Západoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti. Tá začala vypracovávať 
veľký projekt, v rámci ktorého chce-
la vybudovať novú čističku mimo 
zastaveného územia. Išlo o investíciu za 
približne 20 miliónov korún (664 tisíc 
eur). V tomto prípade sa však pretrváva-
júce technické nedostatky skĺbili s nevy-
sporiadanými pozemkami a od stavby 
sa ustúpilo.

Na ďalší pokus museli obyvatelia 
čakať viac ako 15 rokov. Tentokrát sa opäť 
počíta s rekonštrukciou starej čističky. 
Primátor Horváth verí, že výstavba sa 
už podarí. Západoslovenské vodárne s 
ňou musia začať do 31. januára budúce-
ho roku.

Defacto pôjde o výstavbu novej čis-
tičky na území starej. V projekte sa totiž 
nepočíta s využitím existujúcich objek-
tov. Vzhľadom na potreby novej čističky 
sa areál rozšíri o priľahlé pozemky. „Je to 
veľmi moderná technológia. Skoro všet-
ko bude nové,” hovorí Horváth.

Stavba v hodnote približne 4,5 milió-
na eur sa bude financovať z eurofondov. 
Zvyšok by mal doplatiť prevádzkovateľ. 
Ďalšou variantou je zisk peňazí z plánu 
obnovy po koronavírusovej pandémii. 
Ministerka pre investície a rozvoj Ve-
ronika Remišová (Za ľudí) aj minister 
životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) 
potvrdili, že peniaze na obnovu ekono-
miky by mali smerovať aj do budova-
nia kanalizácií a čističiek. Slovensko 
totiž stále nesplnilo svoj predvstupový 
záväzok odkanalizovať všetky aglomerá-
cie nad dve tisíc ekvivalentných oby-
vateľov (EO – súčet skutočného počtu 
obyvateľov žijúcich v danej sídelnej 
aglomerácii a jej populačného ekviva-
lentu – prevodovej hodnoty priemysel-
ných odpadových vôd produkovaných v 
danej oblasti za deň).

Aj to je dôvod prečo štát pri výstavbe 
kanalizácií uprednostňuje väčšie obce. 
Kolárovo je jednou z nich.

Nová čistička sa bude stavať na 
etapy. Prvá by mala byť hotová už v roku 
2022. „Ak všetko dobre pôjde, fungovať 
(čistička) by mohla v roku 2022,” pot-
vrdil primátor. V tejto etape sa počíta 
s výstavbou čističky pre 4 500 EO. To 
je približne počet ľudí, ktorí sú dnes v 
Kolárove pripojení na kanalizáciu.

„Následne by sa malo začať s 
rozšírením kanalizácie aj čističky, aby 
kapacitne stíhala 14 tisíc EO. Kedy bude 
celá hotová však neviem,” uviedol Hor-
váth.

V súčasnosti prevádzkovateľ odčer-
páva odpadovú vodu do Váhu. Povolenie 
na to má do konca januára. Práve z tohto 
dôvodu sa dovtedy musí začať s výstav-
bou novej čističky. Ak sa tak nestane, 
západoslovenským vodárňam hrozí 

pokuta. Aj potom sa však ešte istý čas 
bude odpadová voda naďalej vypúšťať do 
Váhu.

Aké majú mechanicky prečistené 
splašky vplyv na rieku?

„Je to problém,” skonštatoval pre 
EURACTIV.sk Tomáš Derka z Prírodove-
deckej fakulty Univerzity Komenského. 
„Mechanické prečistenie splaškov je iba 
veľmi nedokonalým prvým stupňom 
čistenia a rozhodne nedokáže nahradiť 
čističku,” tvrdí Derka. To má podľa neho 
negatívny vplyv na vodné organizmy od 
bezstavovcov až po ryby.

„Splašky obsahujú množstvo rôz-
norodých znečisťujúcich látok a veľa 
organickej hmoty, ktorá sa vo vodných 
tokoch odbúrava v procesoch samočis-
tenia. Pri tomto procese mikroorganiz-
my spotrebovávajú kyslík, ktorý vodné 
organizmy potrebujú k životu. Pokiaľ ho 
je vo vode menej ako by prirodzene malo 
byť, miznú na kyslík náročnejšie druhy, 
ostávajú iba nenáročné druhy a celý 
vodný ekosystém degraduje,” uviedol.

Ďalším negatívny dôsledkom je 
rast siníc a rias, ktoré priespievajú k de-
gradácií ekosystémov.

„Pôvodné spoločenstvá vodných 
živočíchov sú nahrádzané výrazne ochu-
dobnenými spoločenstvami, ktoré sú 
nenáročné na obsah kyslíka vo vode,” 
dodal.

Sinice sú problémom nielen pre 
živočíchy, ktoré v riekach žijú, ale pre 
ľudí, ktorí sa v nich kúpu. Vylučujú totiž 
toxické látky, ktoré môžu viesť k aler-
gickým reakciám.

„S kúpaním v prírodných vodách 
môže byť spojené aj parazitárne 
ochorenie cerkáriová dermatitída. Je to 
alergické kožné ochorenie spôsobené 
prenikaním cerkárií (lariev) motolíc 
čeľade Schistosomatidae (najmä vtáčích 
motolíc rodu Trichobilharzia) do kože,” 
hovorí Derka.

Všeobecne platí, že rieky bývajú viac 
znečistené na dolných tokoch. Okrem 
vypúšťania odpadových vôd sa na 

DO TRETICE VŠETKO 
DOBRÉ ŽIVOČÍCHY V RIEKE POD 

SPLAŠKAMI ZOMIERAJÚ

KÚPANIE SA NEODPORÚČA
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znečistení podieľa aj takzvaná Vážska 
kaskáda – systém 22 priehrad a vod-
ných elektrární pozdĺž Váhu. Regulácie 
toku podľa Derku znižujú samočistiacu 
schopnosť rieky.

Hoci Derka uznáva, že stav znečiste-
nia najdlhšej slovenskej rieky sa zlepšil, 
Váh je aj naďalej ekologicky zdegrado-
vaný.

„Predpokladám, že hygienické 
normy pre vody vhodné na kúpanie 
(Váh) neplní nikde, možno v Lip-
tovskej Mare, ale aj tam bývali sezónne 
problémy s nadmerným rozvojom 
siníc,” uzatvára.
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