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 Operačný program Životné prostredie 
 
Programové obdobie 2014 – 2020: 
 Operačný program Kvalita životného prostredia  
 



 
OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (OP ŽP) 

 
 základný programový dokument pre čerpanie pomoci 

z ERDF a KF pre sektor životného prostredia v programovom 
období  2007 – 2013 

 Ministerstvo životného prostredia SR vystupuje ako riadiaci 
orgán pre OP ŽP 

 Globálny cieľ OP ŽP zlepšenie stavu životného prostredia 
a racionálne využívanie zdrojov prostredníctvom dobudovania 
a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle 
predpisov SR  a EÚ a posilnenie  environmentálnej zložky 
trvalo udržateľného rozvoja 

 OP ŽP schválený 8.11.2007 Rozhodnutím Európskej Komisie - 
K(2007)5500 

 



 
PRIORITNÉ OSI OP ŽP  

 

 Globálny cieľ OP ŽP je napĺňaný prostredníctvom špecifických 
cieľov, ktorým zodpovedajú jednotlivé prioritné osi OP: 
 
 
 
 
 
 

PO 1 
Integrovaná 

ochrana a 
racionálne 
využívanie 

vôd  
 

KF 

PO 2 
Ochrana 

pred 
povodňami 

 
 
 

KF 

 PO 3  
Ochrana 

ovzdušia a 
minimalizácia 
nepriaznivých 

vplyvov 
zmeny klímy 

ERDF 

PO 5 
Ochrana a 

regenerácia 
prírodného 
prostredia a 

krajiny 
 

ERDF 

PO 7  
Budovanie 

povodňového 
varovného a 

predpovedného 
systému 

 
ERDF 

PO 4 
Odpadové 

hospodárstvo 
 
 
 
 

KF 

PO 6  
Technická 

pomoc 
 
 
 

KF 



 
 

FINANČNÝ PLÁN OP ŽP (V EUR) 
 
 



PO 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO  
 

Špecifický cieľ: 
 Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR 

v zmysle  právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie 
a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych 
záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy  

 
OC 4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
OC 4.2. Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
OC 4.3. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre 

 životné prostredie 
OC 4.4. Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich   

 odstraňovania 
OC 4.5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 



 
 

4.4 RIEŠENIE PROBLEMATIKY ENVIRONMENTÁLNYCH 
ZÁŤAŽÍ VRÁTANE ICH ODSTRAŇOVANIA 

 
 

• Celková alokácia EÚ zdroje 62 329 900 EUR z Kohézneho fondu 
a tomu zodpovedajúca výška spolufinancovania zo štátneho 
rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie financovania 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007 – 2013 v platnom znení; 

• v súčasnosti je zazmluvnených cca. 90 % prostriedkov;  
• na zostávajúce finančné prostriedky (6 394 476,67 EUR ) bola 

vyhlásená výzva OPŽP-PO4-13-3 z 27.12.2013 (4.4), ktorá bola 
uzavretá  14.04.2014. 



PODPORENÉ PROJEKTY V OBLASTI 
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 

P. 
č. 

Kód projektu Názov projektu 
Žiadateľ 
pomoci 

Celkové 
oprávnené 

výdavky (EUR) 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPŽP-PO4-08-1  

1. NFP24140110025 Dobudovanie Informačného systému EZ SAŽP 922 773,88 

2. NFP24140110023 Atlas sanačných metód EZ ŠGÚDŠ 3 443 779,00 

3. NFP24140110036 
Regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na životné 
prostredie pre vybrané kraje regiónu 

SAŽP 320 503,88 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPŽP- PO4-11-2 

1. NFP24140111463 Prieskum EZ na vybraných lokalitách SR MŽP  SR 9 479 552,70 

2. NFP24140111462 
Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení EZ v 
SR 

SAŽP 419 716,04 

3. NFP24140111461 Monitorovanie EZ na vybraných lokalitách R ŠGÚDŠ 8 000 000,00 



PODPORENÉ PROJEKTY V OBLASTI 
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPŽP-PO4-12-1 

1. NFP24140111555 Sanácia EZ po Sovietskej armáde - Ivachnová MO  SR 1 353 962,77 

2. NFP24140111550 Sanácia EZ po Sovietskej armáde - Lešť hlavný tábor  MO  SR 2 369 002,79 

3. NFP24140111552 Sanácia EZ po Sovietskej armáde - Nemšová  MO  SR 1 954 933,82 

4. NFP24140111551 Sanácia EZ po Sovietskej armáde - Lešť garážové dvory MO  SR 1 888 264,90 

5. NFP24140111553 Sanácia EZ po Sovietskej armáde - Rimavská Sobota MO  SR 2 310 742,81 

6. NFP24140111554 Sanácia EZ po Sovietskej armáde - Sliač Letisko Juh MO  SR 2 565 113,86 

7. NFP24140111545 Sanácia EZ na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja MŽP  SR 3 119 914,25 

8. NFP24140111544 Sanácia EZ na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja MŽP  SR 6 938 256,96 

9. NFP24140111547 Sanácia EZ v kameňolome Srdce MŽP  SR 12 540 368,77 

1
0. 

NFP24140111546 Sanácia EZ na vybraných lokalitách Trnavského kraja MŽP  SR 5 179 463,62 

1
1. 

NFP24140111548 Sanácia EZ na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja MŽP  SR 2 743 996,48 

1
2. 

NFP24140111549 
Sanácia EZ na vybraných lokalitách Prešovského a 
Košického kraja 

MŽP  SR 4 441 040,89 



Operačný program Kvalita životného prostredia 
(2014 – 2020)  

Návrh Operačného programu Kvalita 
životného prostredia  
bol schválený na rokovaní vlády SR 
dňa 16. apríla 2014  
uznesením vlády SR č. 175/2014 
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Oblasti podpory 
Z pohľadu EK je najúčelnejšie využiť fondy Spoločného strategického 
rámca EÚ na podporu týchto oblastí:  
•  podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie, 
•  infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť, 
•  rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce, 
•  udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, 
•  moderná a profesionálna verejná správa  

V súlade s Pozičným dokumentom EK pre SR je oblasť ŽP 
predmetom samostatnej priority financovania 

„Udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov“ bude 
v podmienkach SR implementovaná prostredníctvom 
Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP)  

PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 -2020 
PARTNERSKÁ DOHODA  



CIEĽ OP KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Globálny cieľ Operačného programu Kvalita životného prostredia:  

„Podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, 
zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy 
a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.“  
 
S cieľom dosiahnutia uvedeného globálneho cieľa boli do investičnej stratégie OP KŽP zahrnuté 
tri základné tematické ciele:  
1.Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (TC4)  
2.Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika 
(TC5)   
3. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania 
zdrojov (TC6) 
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Subjekt / orgán Inštitúcia 
Riadiaci orgán (RO) Ministerstvo životného prostredia SR 

Sprostredkovateľský orgán pod RO Ministerstvo vnútra SR 

Sprostredkovateľský orgán pod RO Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Sprostredkovateľský orgán pod RO Slovenská agentúra životného prostredia 



Investičné priority OP KŽP prispievajú k zabezpečeniu: 
• plnenia požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ v oblasti ŽP (environ. acquis)  

• zvýšenej miery triedenia komunálnych odpadov a zvýšeného množstva recyklovaných 
odpadov; 

• odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ; 

• regenerácie poškodeného prírodného prostredia, ochrany, revitalizácie a obnovy 
ekosystémov v zaťažených, degradovaných, ako aj chránených územiach, NATURA 2000; 

• zmiernenia znečistenia ovzdušia podpora BAT technológií;  

• sanácie environmentálnych záťaží 

• ochrany územia pred následkami negatívnych vplyvov zmeny klímy     preventívne 
opatrenia na ochranu pred povodňami a zosuvmi; 

• riadenia rizík a odolnosti proti katastrofám intervenčné opatrenia (MV SR) 

• podpory diverzifikácie energetických zdrojov (obmedzenie energetickej „zraniteľnosti“ 
a závislosti regiónov), vyváženého rozvoja územia v oblasti pokrytia energetickou a 
environmentálnou infraštruktúrou (SIEA - MH SR) 
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PRÍSPEVOK STRATÉGIE OP KŽP 



Prioritná os Fond Kategória 
regiónu 

EÚ 
Národné 

spolufinancova
nie 

Indikatívne rozdelenie 
národného 

spolufinancovania Spolu 
Miera 

spolufinancova
nia Národné 

verejné 
zdroje 

Národné 
súkromné 

zdroje 
(a) (b)=(c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+(b) (f)=(a)/(e) 

Prioritná os 1: Udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov prostredníctvom 
rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

KF N/A 1 441 766 000 360 441 501 189 231 788 171 209 713 1 802 207 
501 80,00% 

Prioritná os 2: Adaptácia na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so 
zameraním na ochranu pred 
povodňami, 

KF N/A 419 346 261 74 002 281 74 002 281 0 493 348 
542 85,00% 

Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, 
riadenia mimoriadnych udalostí a 
odolnosti proti mimoriadnym 
udalostiam ovplyvneným zmenou klímy 

EFRR 
menej 

rozvinuté 
regióny 

330 000 000 58 235 294 58 235 294 0 388 235 
294 85,00% 

Prioritná os 4: Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch 

EFRR 

menej rozvinuté 
regióny 886 901 768 664 672 193 73 862 320 590 809 873 1 551 573 

961 57,16% 

viac rozvinuté 3 984 712 3 984 712 103 603 3 881 109 7 969 424 50,00% 

Prioritná os 5: Technická pomoc EFRR menej rozvinuté 
regióny 75 000 000 13 235 294 13 235 294 0 88 235 294 85,00% 

Celkovo EFRR menej rozvinuté 
regióny 1 291 901 768 736 142 781 145 332 908 590 809 873 2 028 044 

549 63,70% 

Celkovo EFRR viac rozvinuté 3 984 712 3 984 712 103 603 3 881 109 7 969 424 50,00% 

Celkovo EFRR N/A 1 295 886 480 740 127 493 145 436 511 594 690 982 2 036 013 
973 63,65% 

Celkovo KF N/A 1 861 112 261 434 443 782 263 234 069 171 209 713 2 295 556 
043 81,07% 

Spolu   3 156 998 741 1 174 571 275 408 670 580 765 900 695 4 331 570 
016 72,88% 
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FINANČNÝ PLÁN OP KŽP 
 



 

• Investičná priorita 1 -  Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s 
cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré 
členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených 
požiadaviek 

• Investičná priorita 2 - Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské 
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

• Investičná priorita 3 - Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora 
ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej 
infraštruktúry 

• Investičná priorita 4 - Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov 
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia 
a podpory opatrení na zníženie hluku 
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PO1 UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 
PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY 

PRIORITNÉ OSI A INVESTIČNÉ PRIORITY OP KŽP 



PO2 ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY 
KLÍMY SO ZAMERANÍM NA OCHRANU PRED POVODŇAMI 

• Investičná priorita 1 -  Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene 
klímy vrátane ekosystémových prístupov 
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PO3 PODPORA RIADENIA RIZÍK, RIADENIA MIMORIADNYCH 
UDALOSTÍ A ODOLNOSTI PROTI MIMORIADNYM 
UDALOSTIAM OVPLYVNENÝM ZMENOU KLÍMY 

• Investičná priorita 1 -  Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, 
zabezpečiť predchádzanie vzniku katastroch a vyvíjanie systémov zvládnutia 
katastrof 
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PO 4 ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ 
HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH SEKTOROCH 

 
  

 

 

• Investičná priorita 1 - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných 
zdrojov 

• Investičná priorita 2 – Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov v podnikoch 

• Investičná priorita 3 – Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného 
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania 

• Investičná priorita 4 - Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, 
najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej 
mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 

• Investičná priorita 5 - Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby  
tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple 



PO1/IP4/ŠC 2:  
ZABEZPEČIŤ SANÁCIU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ  

V MESTSKOM PROSTREDÍ, AKO AJ V OPUSTENÝCH 
PRIEMYSELNÝCH LOKALITÁCH  

(VRÁTANE OBLASTÍ, KTORÉ PRECHÁDZAJÚ ZMENOU) 

Aktivity: 
 
• A. Prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v 

mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách 
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) 
 

• B. Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží 
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A. PRIESKUM, SANÁCIA A MONITOROVANIE 
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V MESTSKOM PROSTREDÍ, 

AKO AJ V OPUSTENÝCH PRIEMYSELNÝCH LOKALITÁCH 
(VRÁTANE OBLASTÍ, KTORÉ PRECHÁDZAJÚ ZMENOU) 

 
Navrhované aktivity budú nadväzovať na doposiaľ dokončené aktivity 
prieskumu a monitorovania environmentálnych záťaží, pričom bude 
potrebné vykonať viaceré úlohy, napr.: 
• priebežne aktualizovať Informačný systém environmentálnych záťaží, 
• realizovať prieskum prioritných environmentálnych záťaží, vrátane 

vypracovania analýzy rizika znečisteného územia, 
• v prípade náročnejšej alebo rozsiahlejšej sanácie zabezpečiť 

vypracovanie prípravnej štúdie sanácie environmentálnej záťaže, 
• zabezpečiť realizáciu sanačných prác v súlade s princípom 

„znečisťovateľ platí“ a v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej 
pomoci subjektom zúčastňujúcim sa hospodárskej súťaže, 

• zabezpečiť monitorovanie environmentálnych záťaží. 
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A. PRIESKUM, SANÁCIA A MONITOROVANIE 
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V MESTSKOM PROSTREDÍ,  

AKO AJ V OPUSTENÝCH PRIEMYSELNÝCH LOKALITÁCH  
(VRÁTANE OBLASTÍ, KTORÉ PRECHÁDZAJÚ ZMENOU) 

 

Prijímatelia: 
• subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu 

záťaž v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo 
zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom 
znečisťovateľ platí; 
 

• organizácia poverená výkonom národného monitorovania 
geologických faktorov životného prostredia podľa geologického 
zákona. V súčasnosti, v súlade so zákonom o niektorých opatreniach 
na úseku environmentálnej záťaže, je takýmto subjektom ministerstvo 
určené uznesením vlády Slovenskej republiky. 
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B. ZLEPŠENIE INFORMOVANOSTI O PROBLEMATIKE 
ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 

 
Aktivity zlepšenia informovanosti o problematike environmentálnych 
záťaží budú priamo nadväzovať na aktivity prieskumu, sanácie a 
monitorovania environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj 
v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou). Cieľom informačných aktivít je zvýšenie 
povedomia širokej verejnosti o problematike environmentálnych 
záťaží, vrátane ich sanácie a neskoršieho monitorovania. 
 
Prijímatelia: 
• Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného 

projektu; 
• sprostredkovateľ globálneho grantu, ktorý bude poverený riadiacim 

orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi SR v oblasti 
pomoci poskytovanej z EŠIF (a prostredníctvom ktorého bude 
pomoc poskytovaná ďalším subjektom verejnej správy a 
súkromného sektora v tejto oblasti). 
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HLAVNÉ PRINCÍPY VÝBERU PROJEKTOV: 

Za účelom zabezpečenia efektívneho a transparentného procesu 
výberu projektov, budú v procese výberu projektov uplatňované okrem 
všeobecných zásady aj nasledovné osobitné zásady: 
 
• projekty budú realizované v súlade so Štátnym programom sanácie 

environmentálnych záťaží 
• prioritne budú podporované projekty zamerané na riešenie 

environmentálnych záťaží s vyšším rizikom - celkovou hodnotou 
klasifikácie/priority riešenia (hodnota K); 

• zvýhodňované budú projekty zamerané na riešenie environmentálnych 
záťaží ohrozujúcich vyšší počet obyvateľov; 

• zvýhodňované budú projekty zamerané na riešenie environmentálnych 
záťaží ohrozujúce chránené územia podľa osobitných predpisov (zákon o 
ochrane prírody a krajiny, vodný zákon, zákon o prírodných liečivých 
vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 
minerálnych vodách, zákon o ochrane pamiatkového fondu). 
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PO2/IP1/ŠC 2:  
ZLEPŠIŤ ÚČINNOSŤ SANÁCIE, REVITALIZÁCIE  

A ZABEZPEČENIA ÚLOŽÍSK ŤAŽOBNÉHO ODPADU 

Aktivita: 
• A. Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk 

ťažobného odpadu (v súlade s princípom „znečisťovateľ 
platí“) 
 

Prijímatelia: 
• subjekty verejnej správy (podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy); 
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A. REKULTIVÁCIA UZAVRETÝCH ÚLOŽÍSK A OPUSTENÝCH 
ÚLOŽÍSK ŤAŽOBNÉHO ODPADU  

(V SÚLADE S PRINCÍPOM „ZNEČISŤOVATEĽ PLATÍ“) 

• Navrhovaná aktivita má za cieľ pokračovať v systematickej 
inventarizácii uzavretých úložísk ťažobného odpadu podľa návrhu 
strategického dokumentu Program prevencie a manažmentu rizík 
vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného 
odpadu (2014 - 2020), ktorý určuje rámcové úlohy a opatrenia pre 
jednotlivé orgány verejnej správy na postupné znižovanie rizík 
vyplývajúcich z uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného 
odpadu.  

• Pri vysoko rizikových úložiskách budú vykonané rekultivačné 
a sanačné práce, t.j. taká úprava územia ovplyvneného úložiskom, 
ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na 
kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, 
prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a tiež umožní 
ďalšie využívanie územia. 
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HLAVNÉ PRINCÍPY VÝBERU PROJEKTOV: 

Za účelom zabezpečenia efektívneho a transparentného procesu 
výberu projektov, budú v procese výberu projektov uplatňované okrem 
všeobecných zásady aj nasledovné osobitné zásady: 
 
• projekty budú realizované v súlade s Programom prevencie a manažmentu 

rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu; 
• prioritne budú podporované projekty s vyššou rizikovosťou úložiska; 
• zvýhodňované budú projekty zamerané na rekultiváciu úložísk ohrozujúcich 

vyšší počet obyvateľov; 
• zvýhodňované budú projekty zamerané na rekultiváciu úložísk ohrozujúce 

chránené územia podľa osobitných predpisov (zákon o ochrane prírody a 
krajiny, vodný zákon, zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných 
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych 
vodách). 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ! 
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