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OP ŽP – cieľ 4.4
Riešenie problematiky environmentálnych 

záťaží vrátane ich odstraňovania

I. Monitorovanie a prieskum environmentálnych 
záťaží a spracovanie rizikových analýz

II. Sanácia najrizikovejších environmentálnych 
záťaží

III. Dobudovanie informačného systému 
environmentálnych záťaží
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I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych 
záťaží a spracovanie rizikových analýz

A. projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií
uskutočniteľnosti sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych 
záťaží,

B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných 
environmentálnych záťaží,

C. projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších
environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami,

D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné
prostredie (ukončené v roku 2010),

E. projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov 
pre najrizikovejšie environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami.
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II. skupina: Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:

A. projekty zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží, predstavujúcich 
vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, v súlade s určenými 
prioritami 

III. skupina: Dobudovanie Informačného systému
environmentálnych záťaží

A. dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti 
informačného systému verejnej správy,

B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti Informačného systému 
environmentálnych záťaží (ukončené v januári 2011),

C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít 
týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží.
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Aktuálna výzva k prioritnej osi 4

OPŽP-PO4-11-2
Zverejnená: 4.11. 2011
Ukončená: 10. 2. 2012

Cieľ: prieskum EZ, monitoring EZ, práca s verejnosťou 
a propagácia

Prijímateľ pomoci: MŽP SR a jeho príspevkové
alebo rozpočtové organizácie

Alokácia: 18 mil. EUR
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Aktuálna výzva OPŽP-PO4-11-2

Predložené projekty:

1. Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Slovenskej republiky (2012 – 2013)
predkladateľ: MŽP SR

2. Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných
lokalitách Slovenskej republiky (2012 – 2015)
predkladateľ: ŠGÚDŠ

3. Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení
environmentálnych záťaží (2012 – 2015)
predkladateľ: SAŽP
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Štátny program sanácie EZ 
(2010 – 2015)

ŠPS EZ stanovuje priority riešenia problematiky 
environmentálnych záťaží.

Aktuálna výzva OPŽP-PO4-11-2 
vychádza zo zoznamu vysoko rizikových environmentálnych záťaží navrhnutých 

na prieskum (tabuľky 10 až 19) a monitoring (tabuľka 26) v ŠPS EZ
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Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách 
Slovenskej republiky, predkladateľ: MŽP SR

Projekt zameraný na podrobný geologický prieskum životného
Prostredia s cieľom:
- podrobne preskúmať pravdepodobné a environmentálne záťaže, vrátane 

vypracovania rizikových analýz znečistených území,

- vypracovať štúdie uskutočniteľnosti sanácie environmentálnej záťaže

Projekt obsahuje 
zoznam lokalít s vysokou prioritou riešenia odporúčaných 

na prieskum 
MŽP SR, MDaRR SR, MO SR, MH SR a MPRV SR 

v ŠPS EZ
(tabuľky 10 až 19, spolu 41 lokalít) a 13 lokalít vysoko prioritných z lokalít odporúčaných 

MŽP SR na monitoring)
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Prieskum environmentálnych záťaží Slovenskej republiky 
predkladateľ: MŽP SR

Kysucké Nové Mesto – skládka pri SPŠ

Kysucké Nové Mesto – skládka TKO

Fačkov – skládka TKO, centrum obce

Kráľova Lehota – skládka III

4.

Hontianske Tesáre - pesticídny sklad

Utekáč – skláreň Clara

Bošany - skládky Koželužní

Zemianske Kostoľany – vojenský areál

3.

TNS Nové Zámky

Štúrovo Žst. a TNS

Levice – práčovne a čistiarne

Nová Dedina - pesticídny sklad

2.

Boldog – pesticídny sklad

Bratislava  - UNS

Bratislava - Prístav

Bratislava - Ružinov - Čierny les

1.

Pravdepodobné environmentálne záťažeČasť
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Čelovce - pesticídny sklad

Michalovce – MK – autopark

Slovinky – ťažba a úprava rúd

Rudňany – ťažba a úprava rúd

Markušovce – okolie – ťažba rúd

Nižná Slaná - odkalisko a haldy

8.

Žst. Poprad

Prešov – letisko

Prešov – Duklianske kasárne 

Prešov – Sokolovské kasárne 

7.

Vysoké Tatry – skládka Pod lesom

Rovné - sklad pri CO. BE.R.

6.

Považská Bystrica - areál bývalých Považských strojární

Jamník – kasárne a letisko Mokraď

Martin – kasárne SNP

5.

Pravdepodobné environmentálne záťažeČasť
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Žilina – východné priemyselné pásmo15.

Rimavská Sobota – bývalý areál armády SA

Piešťany  – areál vojenského útvaru  

Nemšová - bývalý areál armády SA

Nové Mesto nad Váhom - areál voj. útv.

14.

Myjava - Holíčov vrch, galvanické kaly

Žst. Bánovce nad Bebravou
13.

Komárno –Harčáš - skládka TKO

Komárno – bývalý areál armády SA
12.

Bielovce - pesticídny sklad

Pukanec – skládka kalov Hampoch
11.

Kuchyňa – letisko

Pezinok, oblasť rudných baní + odkaliská
10.

Vrakunská cesta – skládka CHZJD9.
Environmentálne záťažeČasť
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VSP - Čierna nad Tisou19.

Chemko Strážske, areál podniku+odpad. kanál.  18.

Bardejov- JAS

Bardejov – Snaha

Rožkovany – mrak chlórovaných uhľovodíkov

Pozdišovce - sklad bývalých štátnych hmotných rezerv 

17.

Merník – ortuťové bane

Smolník – ťažba pyritových rúd 

Poproč – Petrova dolina

16.

Environmentálne záťažeČasť
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Monitoring environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Slovenskej republiky 

predkladateľ: ŠGÚDŠ

Projekt zameraný na vybudovanie monitorovacej siete 
a monitorovanie 

vysoko a stredne rizikových environmentálnych záťaží

Projekt obsahuje 
zoznam lokalít s vysokou a strednou prioritou riešenia
odporúčaných MŽP SR na monitorovanie v ŠPS EZ

(tabuľka 26, spolu 173 lokalít)
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Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení
environmentálnych záťaží

predkladateľ: SAŽP
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Projekt zameraný na osvetu verejnosti, v rámci projektu bude realizované

Publikačná činnosť
• odborá publikácia Riešenie EZ na Slovensku
• mimoriadne číslo Enviromagazínu
• metodická príručka k súťaži pre školy Mapovanie a vyhľadávanie EZ
• vypracovanie pracovných listov pre školy k problematike EZ
• zborníky na konferencie
• informačné letáky k súťaži  Mapovanie a vyhľadávanie EZ
• propagačné letáky

Organizovanie školení, seminárov a konferencií
• Odborné semináre v oblasti EZ (5 seminárov)
• Medzinárodná konferencia (máj 2013)
• Československá konferencia (jeseň 2014)
• ŠISKA (veľtrh evironmentálnych výučbových programov)
• Prezentačný deň k problematike EZ (2015)
• Exkurzia na lokality s EZ pre ZŠ (3 školy, 1 deň – jeseň 2014)

Produkcia filmu a videoklipov k problematike EZ



Financovanie environmentálnych záťaží

• Štátny rozpočet – uznesenie vlády SR č.153/2010

• Environmentálny fond

• Európske fondy

• Súkromný sektor
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Štátny rozpočet 

Uznesenie vlády SR č. 153/2010
z 3. marca 2010

k Štátnemu programu sanácie environmentálnych záťaží

• Úloha B.1. – zabezpečiť vo svojej pôsobnosti plnenie úloh vyplývajúcich 
zo ŠPS EZ
Ukladá: MŽPSR, MH SR, MP SR, MO SR, MDPT SR

• Úloha B.2. – zabezpečiť výdavky na plnenie ŠPS EZ (2010 – 2015) 
z európskych fondov, z rozpočtových kapitol príslušných ministerstiev 
(v rozpočtovom období 2013 - 2015) a Environmentálneho fondu                       

• Úloha B.3. uplatňovať pri tvorbe rozpočtu na príslušný rozpočtový rok 
(od roku 2013) prostriedky na zabezpečenie plnenia ŠPS EZ (2010 –
2015)
Ukladá: MŽPSR, MP SR, MO SR, MDPT SR
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Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

novelizoval
Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov:

• prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť aj na riešenie 
odstraňovania EZ (§ 4 písm. d),

• prostriedky fondu na účely uvedené v odseku 4 písm. d) týkajúce sa 
EZ sa každoročne poskytnú vo výške najmenej 10% z príjmu fondu, 
pričom do toho príjmu sa nezapočítajú príjmy podľa osobitného 
predpisu – predaj emisných kvót (nový ods. 7 v § 4)

Environmentálny fond
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Environmentálny fond

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2012 
F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA 

ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu  životného
prostredia - podpora je zameraná na prieskumné, výskumné a vývojové
činnosti (len služby) zamerané na zisťovanie a zlepšenie stavu životného 
prostredia. Ďalej je podpora určená na prieskum, monitoring a sanáciu 
havarijných environmentálnych záťaží, prieskum a sanáciu havarijných 
zosuvov a odstraňovanie havarijných následkov po ťažbe nerastov len na 
základe súhlasného stanoviska Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP 
SR k oprávnenosti lokality. Podporu nie je možné použiť na nákup materiálu, 
tovaru, strojov, prístrojov a zariadení určených na prieskum, výskum a vývoj. 
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zelmira.greifova@enviro.gov.sk

Ďakujem za pozornosť
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