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OP OP ŽŽP P –– ciecieľľ 4.44.4
RieRieššenie problematiky environmentenie problematiky environmentáálnych lnych 

zzááťťaažžíí vrvráátane ich odstratane ich odstraňňovaniaovania

I.I. Monitorovanie a prieskum environmentMonitorovanie a prieskum environmentáálnych lnych 
zzááťťaažžíí a spracovanie rizikových analýza spracovanie rizikových analýz

II.II. SanSanáácia najrizikovejcia najrizikovejšíších environmentch environmentáálnych lnych 
zzááťťaažžíí

III.III. Dobudovanie informaDobudovanie informaččnnéého systho systéému mu 
environmentenvironmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
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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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AktuAktuáálna výzva k prioritnej osi 4lna výzva k prioritnej osi 4

OPOPŽŽPP--PO4PO4--1111--22
ZverejnenZverejnenáá: 4.11. 2011: 4.11. 2011
UkonUkonččenenáá: 10. 2. 2012: 10. 2. 2012

CieCieľľ:: prieskum EZ, monitoring EZ, prprieskum EZ, monitoring EZ, prááca s verejnosca s verejnosťťou   ou   
a propaga propagááciacia

PrijPrijíímatemateľľ pomoci:pomoci: MMŽŽP SR a jeho prP SR a jeho prííspevkovspevkovéé
alebo rozpoalebo rozpoččtovtovéé organizorganizááciecie

AlokAlokáácia:cia: 18 mil. EUR18 mil. EUR
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AktuAktuáálna výzva OPlna výzva OPŽŽPP--PO4PO4--1111--22

PredloPredložženenéé projekty:projekty:

1.1. Prieskum environmentPrieskum environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí na vybraných na vybraných 
lokalitlokalitáách Slovenskej republiky (2012 ch Slovenskej republiky (2012 –– 2013)2013)
predkladatepredkladateľľ: M: MŽŽP SRP SR

2.2. MonitorovanieMonitorovanie environmentenvironmentáálnychlnych zzááťťaažžíí nana vybranýchvybraných
lokalitlokalitááchch Slovenskej Slovenskej republikyrepubliky (2012 (2012 –– 2015)2015)
predkladatepredkladateľľ: : ŠŠGGÚÚDDŠŠ

3.3. Osveta, prOsveta, prááca s verejnosca s verejnosťťou ako podpora pri rieou ako podpora pri rieššeneníí
environmentenvironmentáálnych zlnych zááťťaažžíí (2012 (2012 –– 2015)2015)
predkladatepredkladateľľ: SA: SAŽŽPP
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ŠŠttáátny program santny program sanáácie EZ cie EZ 
(2010 (2010 –– 2015)2015)

ŠŠPS EZ stanovuje priority riePS EZ stanovuje priority rieššenia problematiky enia problematiky 
environmentenvironmentáálnych zlnych zááťťaažžíí..

AktuAktuáálna výzvalna výzva OPOPŽŽPP--PO4PO4--1111--2 2 
vychvycháádza zo zoznamu vysoko rizikových environmentdza zo zoznamu vysoko rizikových environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí navrhnutých navrhnutých 

na prieskum (tabuna prieskum (tabuľľky 10 aky 10 ažž 19) a monitoring  (tabu19) a monitoring  (tabuľľka 26) v ka 26) v ŠŠPS EZPS EZ
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Prieskum environmentPrieskum environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí na vybraných lokalitna vybraných lokalitáách ch 
Slovenskej republiky, predkladateSlovenskej republiky, predkladateľľ: M: MŽŽP SRP SR

Projekt zameraný na podrobný geologický prieskum Projekt zameraný na podrobný geologický prieskum žživotnivotnééhoho
Prostredia s cieProstredia s cieľľom:om:
-- podrobne preskpodrobne preskúúmamaťť pravdepodobnpravdepodobnéé a environmenta environmentáálne zlne zááťťaažže, vre, vráátane tane 

vypracovania rizikových analýz znevypracovania rizikových analýz zneččistených istených úúzemzemíí,,

-- vypracovavypracovaťť ššttúúdie uskutodie uskutoččniteniteľľnosti sannosti sanáácie environmentcie environmentáálnej zlnej zááťťaažžee

Projekt obsahuje Projekt obsahuje 
zoznam lokalzoznam lokalíít st s vysokou prioritou rievysokou prioritou rieššenia odporenia odporúúččaných aných 

na prieskum na prieskum 
MMŽŽP SR, MDVRR SR, MO SR, MH SR a MPRV SR P SR, MDVRR SR, MO SR, MH SR a MPRV SR 

v v ŠŠPS EZPS EZ
(tabu(tabuľľky 10 aky 10 ažž 19, spolu 41 lokal19, spolu 41 lokalíít)t) a 13 lokala 13 lokalíít vysoko prioritných z lokalt vysoko prioritných z lokalíít odport odporúúččaných aných 

MMŽŽP SR na monitoring)P SR na monitoring)
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Monitoring environmentMonitoring environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí na vybraných na vybraných 
lokalitlokalitáách Slovenskej republiky ch Slovenskej republiky 

predkladatepredkladateľľ: : ŠŠGGÚÚDDŠŠ

Projekt zameraný na vybudovanie monitorovacej siete Projekt zameraný na vybudovanie monitorovacej siete 
a monitorovanie a monitorovanie 

vysoko a stredne rizikových environmentvysoko a stredne rizikových environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí

Projekt obsahuje Projekt obsahuje 
zoznam lokalzoznam lokalíít st s vysokou a strednou prioritou rievysokou a strednou prioritou rieššeniaenia
odporodporúúččaných Maných MŽŽP SR na monitorovanie v P SR na monitorovanie v ŠŠPS EZPS EZ

(tabu(tabuľľka 26, spolu 173 lokalka 26, spolu 173 lokalíít, projekt obsahuje 160 lokalt, projekt obsahuje 160 lokalíít)t)
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Osveta, prOsveta, prááca s verejnosca s verejnosťťou ako podpora pri rieou ako podpora pri rieššeneníí
environmentenvironmentáálnych zlnych zááťťaažžíí

predkladatepredkladateľľ: SA: SAŽŽPP

Zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti 
problematiky riešenia environmentálnych záťaží vrátane 

problematiky ich sanácií

• odborné semináre, medzinárodné konferencie, prezentačné akcie  
(držitelia EZ, odborne spôsobilé osoby, štátna správa...),

• publikácie, letáky (SJ, AJ),
• krátky film o problematike EZ.
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AktuAktuáálna výzva k prioritnej osi 4lna výzva k prioritnej osi 4

OPOPŽŽPP--PO4PO4--1212--11
ZverejnenZverejnenáá: 30.11. 2012: 30.11. 2012
UkonUkonččenie: 31. 07. 2013enie: 31. 07. 2013

CieCieľľ:: sansanáácia EZcia EZ

PrijPrijíímatemateľľ pomoci:pomoci: MMŽŽP SR a ostatnP SR a ostatnéé ministerstvministerstváá
(M(MŽŽP SR P SR –– 13 lokal13 lokalíít, MO SR t, MO SR –– 6 lokal6 lokalíít)t)

AlokAlokáácia:cia: 48 mil. EUR48 mil. EUR
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FinancFinancovanie environmentovanie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí

ŠŠttáátny rozpotny rozpoččet et –– uznesenie vluznesenie vláády SR dy SR čč.153/2010.153/2010

EnvironmentEnvironmentáálnylny fondfond

EurEuróópskepske fondyfondy

SSúúkromný sektorkromný sektor
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ŠŠttáátny rozpotny rozpoččet et 

Uznesenie vlUznesenie vláády SR dy SR čč. 153/2010. 153/2010
z 3. marca 2010z 3. marca 2010

k k ŠŠttáátnemu programu santnemu programu sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí

ÚÚloha B.1.loha B.1. –– zabezpezabezpeččiiťť vo svojej pôsobnosti plnenie vo svojej pôsobnosti plnenie úúloh vyplývajloh vyplývajúúcich cich 
zo zo ŠŠPS EZPS EZ
UkladUkladáá: M: MŽŽPSR, MH SR, MPPSR, MH SR, MP SR, MO SR, MDSR, MO SR, MDPTPT SRSR

ÚÚloha B.2.loha B.2. –– zabezpezabezpeččiiťť výdavky na plnenie výdavky na plnenie ŠŠPS EZ (2010 PS EZ (2010 –– 2015)       2015)       
z eurz euróópskych fondov, z rozpopskych fondov, z rozpoččtových kapitol prtových kapitol prííslusluššných ministerstiev      ných ministerstiev      
(v rozpo(v rozpoččtovom obdobtovom obdobíí 2013 2013 -- 2015) a Environment2015) a Environmentáálneho fondu                      lneho fondu                       
ÚÚloha B.3.loha B.3. uplatuplatňňovaovaťť pri tvorbe rozpopri tvorbe rozpoččtu na prtu na prííslusluššný rozponý rozpoččtový rok tový rok 
(od roku 2013) prostriedky na zabezpe(od roku 2013) prostriedky na zabezpeččenie plnenia enie plnenia ŠŠPS EZ (2010 PS EZ (2010 ––
2015)2015)
UkladUkladáá: M: MŽŽPSR, MPPSR, MP SR, MO SR, MDSR, MO SR, MDPTPT SRSR
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EnvironmentEnvironmentáálny fondlny fond

ŠŠpecifikpecifikáácia cia ččinnostinnostíí podpory formou dotpodpory formou dotáácie pre rok 2013 cie pre rok 2013 
F. OblasF. Oblasťť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA : PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA 

ZISZISŤŤOVANIE A ZLEPOVANIE A ZLEPŠŠENIE STAVU ENIE STAVU ŽŽIVOTNIVOTNÉÉHO PROSTREDIA HO PROSTREDIA 

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisPrieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťťovanie a zlepovanie a zlepššenie stavu  enie stavu  žživotnivotnéého ho 
prostredia prostredia -- prieskum a monitoring havarijných environmentprieskum a monitoring havarijných environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí, , 
prieskum, monitoring a sanprieskum, monitoring a sanááciu havarijných zosuvov a odstraciu havarijných zosuvov a odstraňňovanie ovanie 
havarijných nhavarijných náásledkov po sledkov po ťťaažžbe nerastov len na zbe nerastov len na zááklade sklade súúhlasnhlasnéého ho 
stanoviska Sekcie geolstanoviska Sekcie geolóógie a prgie a príírodných zdrojov Ministerstva rodných zdrojov Ministerstva žživotnivotnéého ho 
prostredia Slovenskej republiky k oprprostredia Slovenskej republiky k opráávnenosti lokality. vnenosti lokality. ŽŽiadateiadateľľ o podporu o podporu 
je povinný postupovaje povinný postupovaťť podpodľľa za záákona kona čč. 569/2007 Z. z. o geologických . 569/2007 Z. z. o geologických 
prpráácach (geologický zcach (geologický záákon) v znenkon) v zneníí neskorneskoršíších predpisov.ch predpisov.

Podporu nie je moPodporu nie je možžnnéé poupoužžiiťť na nna náákup materikup materiáálu, tovaru, strojov, prlu, tovaru, strojov, príístrojov a strojov a 
zariadenzariadeníí ururččených na prieskum, výskum a vývoj.ených na prieskum, výskum a vývoj.
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EnvironmentEnvironmentáálny fondlny fond

Pripravuje sa Pripravuje sa ššpecifikpecifikáácia cia ččinnostinnostíí podpory formou podpory formou úúveru pre rok 2014 veru pre rok 2014 
H.  OblasH.  Oblasťť: ODSTRA: ODSTRAŇŇOVANIE ENVIRONMENTOVANIE ENVIRONMENTÁÁLNYCH ZLNYCH ZÁÁŤŤAAŽŽÍÍ
OdstraOdstraňňovanie environmentovanie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí -- podpora je urpodpora je urččenenáá na aktivity na aktivity 

ssúúvisiace s odstravisiace s odstraňňovanovaníím environmentm environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí, ktor, ktoréé predstavujpredstavujúú
zzáávavažžnnéé riziko pre zdravie riziko pre zdravie ľľududíí a a žživotnivotnéé prostredie. prostredie. Podpora je urPodpora je urččenenáá pre pre 
žžiadateiadateľľov, podov, podľľa a §§ 3 a 3 a §§ 4 z4 záákona kona čč. 409/2011 Z. z. . 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach o niektorých opatreniach 
na na úúseku environmentseku environmentáálnej zlnej zááťťaažže a o zmene a doplnene a o zmene a doplneníí niektorých zniektorých záákonov. konov. 
ŽŽiadateiadateľľ o podporu je povinný postupovao podporu je povinný postupovaťť podpodľľa za záákona kona čč. 569/2007 Z. z. o . 569/2007 Z. z. o 
geologických prgeologických práácach (geologický zcach (geologický záákon) v znenkon) v zneníí neskorneskoršíších predpisov. ch predpisov. 

Podporu nie je moPodporu nie je možžnnéé poupoužžiiťť na nna náákup materikup materiáálu, tovaru, strojov, prlu, tovaru, strojov, príístrojov a strojov a 
zariadenzariadeníí ururččených na prieskum, výskum a vývoj.ených na prieskum, výskum a vývoj.

§§ 3 z3 záákona kona čč. 409/2011 Z. z. . 409/2011 Z. z. –– pôvodcapôvodca
§§ 4 z4 záákona kona čč. 409/2011 Z. z. . 409/2011 Z. z. -- povinnpovinnéé osoby, vlastnosoby, vlastnííka nehnuteka nehnuteľľnosti, na nosti, na 

ktorej sa EZ nachktorej sa EZ nacháádzadza
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