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PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020 

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie 
prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na 
zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. 

• Schválenie návrhu OP KŽP uznesením vlády SR č. 175/2014 dňa 16. 4. 2014 

• Schválenie OP KŽP Európskou komisiou – 28. 10. 2014 

Implementačná štruktúra: 

Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia: Ministerstvo životného prostredia SR 

Sprostredkovateľské orgány:  
● Slovenská agentúra životného prostredia (PO 1, 2, 3  -  ŠC 3.1.2) 
● Slovenská inovačná a energetická agentúra (PO 4) 
● Ministerstvo vnútra SR (PO 3  -  ŠC 3.1.1, 3.1.3) 
 

 

 

 



FINANČNÁ ALOKÁCIA OP KŽP  

• Príspevok z fondov EŠIF  → takmer 3,138 mld. € 

      - z toho:       ▪ KOHÉZNY FOND →  viac ako 1,861 mld. € 

           ▪ EURÓPSKY FOND REGION. ROZVOJA →  takmer  1,277 mld. €  

 

•  Národné spolufinancovanie  → približne 1,17 mld. € 

 

CELKOVÁ ALOKÁCIA OP KŽP → VIAC AKO 4,308 MLD. € 
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Územná oprávnenosť aktivít:  
Z Kohézneho fondu budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2 v celkovej 
výške viac ako 1,861 mld. Eur, čo znamená, že pre takmer 60 % alokácie 
prostriedkov fondov EÚ v rámci OP KŽP bude oprávneným územím celé územie 
Slovenskej republiky. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú podporované 
aktivity v rámci prioritných osí 3, 4 a 5 v celkovej výške viac ako 1,276 mld. Eur. 

 

Oprávnení prijímatelia: 
O finančnú pomoc budú môcť žiadať subjekty verejného, ako aj súkromného sektora, 
a teda nielen obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum 
združení, ako aj neziskových organizácií, pôsobiacich v oblastiach podpory operačného 
programu, ale aj fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených 
oblastiach. 
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ROZDELENIE NA PRIORITNÉ OSI A PRISLÚCHAJÚCE ALOKÁCIE Z EŠIF 

Názov prioritnej osi Alokácia EÚ 
zdroje v € 

Fond Spolu EÚ zdroje 
+ národné zdroje  

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

1 441 766 000 KF 1 802 207 501 

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

419 346 261  KF 493 348 543 

Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík 
a odolnosti proti katastrofám v súvislosti so 
zmenou klímy 

260 901 369  EFRR 306 942 790 

Prioritná os 4: Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo  

938 886 480  EFRR 1 615 128 473 
 

Prioritná os 5: Technická pomoc 77 000 000  EFRR 90 588 237 

Celková alokácia 3 137 900 110  KF + 
EFRR 

4 308 215 544 



Prioritná os 1  
UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM 
ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY → 1 441,7 mil. € 

•Investičná priorita 1.1 – Investovanie do sektora odpadového hospodárstva  s 
cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis  → 402,8 mil. € 

- zhodnocovania odpadov na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 
podporu predchádzania vzniku odpadov. 

•Investičná priorita 1.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom 
splniť požiadavky environmentálneho acquis    → 519,1 mil. € 

- odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO, 
modernizácia úpravní vody a monitorovanie vôd. 

•Investičná priorita 1.3 – Ochrana a obnova biodiverzity a podpora sústavy Natura 
2000 a zelenej infraštruktúry    → 129,3 mil. € 

•Investičná priorita 1.4 – Sanácia environmentálnych záťaží v opustených 
priemyselných lokalitách a zníženie miery znečisťovania ovzdušia → 390,4 mil. € 
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Prioritná os 2  
ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY SO ZAMERANÍM  
NA OCHRANU PRED POVODŇAMI     
      → 419,3 mil. € 

• Investičná priorita 2.1 – Investície na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 
                ekosystémových prístupov 

- zníženie rizika povodní prostredníctvom podpory preventívnych opatrení na 
ochranu pred povodňami, a to na vodných tokoch, mimo vodných tokov,  
budovanie vodozádržných prvkov v intraviláne, rekultivácia opustených úložísk 
banského odpadu. 

 

7 



Prioritná os 3  
PODPORA RIADENIA RIZÍK, RIADENIA MIMORIADNYCH UDALOSTÍ A 
ODOLNOSTI PROTI MIMORIADNYM UDALOSTIAM OVPLYVNENÝM ZMENOU 
KLÍMY  
       → 260,9 mil. € 
•Investičná priorita 3.1 – Riešenie osobitných rizík, predchádzanie vzniku katastrof a 
vyvíjanie systémov zvládania katastrof 

- budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania  
- sanácia havarijných zosuvov 
- hydrogeologický prieskum 
- posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej 

a regionálnej úrovni, podpora špecializovaných záchranných modulov 
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Prioritná os 4  
ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH 
SEKTOROCH      → 938,88 mil. € 

• Investičná priorita 4.1 – Výroba a distribúcia energie z obnoviteľných zdrojov 
       → 169 mil. € 

• Investičná priorita 4.2 – Energetická efektívnosť v podnikoch vrátane energetických 
                auditov v MSP   → 110 mil. € 

• Investičná priorita 4.3 – Energetická efektívnosť vo verejných budovách  
       → 414,8 mil. € 

• Investičná priorita 4.4 – Nízkouhlíkové stratégie najmä pre mestské oblasti 
       → 60 mil. € 

• Investičná priorita 4.5 – Rozvoj vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a 
                elektrickej energie   → 185 mil. € 

Prioritná os 5  
TECHNICKÁ POMOC    → 77 mil. €  
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PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SANÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ 
V RÁMCI OP KŽP 

Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia 
a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 
zmenou) je jedna z investičných priorít v rámci PO 1: Udržateľné využívanie prírodných 
zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 
Špecifickým cieľom je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom 
prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou). 
Indikatívna alokácia: 180 858 298 € (zdroje EÚ) 
Aktivity v oblasti sanácie environmentálnych záťaží podporované prostredníctvom OP 
KŽP:  
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 z 
menou)  

Navrhovaná aktivita bude zameraná na riešenie problematiky environmentálnych záťaží, 
ktoré sú v súlade s § 3 písm. t) geologického zákona definované ako znečistenie územia 
spôsobené činnosťou človeka, s výnimkou environmentálnej škody, ktoré predstavuje 
závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu 
a zároveň sú evidované v osobitnom informačnom systéme environmentálnych záťaží. 

Pri sanácii environmentálnej záťaže teda dochádza k odstráneniu/eliminácii 
kontaminácie dotknutého územia (prítomnej v horninovom prostredí, podzemnej vode 
alebo pôde).  

Predmetná aktivita je nadväzuje na analogicky zamerané aktivity v rámci Operačného 
programu Životné prostredie 2007 - 2013.  
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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) 

 základom pre vymedzenie oprávnených prijímateľov v oblasti sanácie environmentálnych záťaží  
je rešpektovanie princípu „znečisťovateľ platí“ (horizontálny princíp práva EÚ) a právne 
predpisy SR v danej oblasti (zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 569/2007 Z. z. 
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov);    

Oprávnení 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 (podľa 
zákona č. 409/2011 Z. z.) v súlade s princípom znečisťovateľ platí. V súčasnosti je v súlade s 
uvedeným zákonom takýmto subjektom ministerstvo určené uznesením vlády Slovenskej 
republiky. 

 organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických faktorov životného 
prostredia podľa geologického zákona.  
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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. 

Oprávnení prijímatelia: 
• Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu; 
• subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia; 
• subjekty územnej samosprávy; 
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany 

životného prostredia; 
• nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia; 
• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. 
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Usmerňujúce zásady výberu projektov: 
• 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). 

Za účelom jednotného a objektívneho posúdenia a vyhodnotenia splnenia, resp. miery 
splnenia stanovených zásad a podmienok budú aplikované kritériá na výber projektov, 
ktoré schválil Monitorovací výbor OP KŽP. 
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Implementácia OP KŽP: 
 
Vyhlásenie výziev pre aktivity špecifického cieľa 1.4.2: „Zabezpečenie sanácie 
environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných 
lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)“ je plánované v súlade 
s harmonogramom výziev, ktorý je zverejnený na adrese: 
http://www.opzp.sk/po-2014-2020/vyzvy/harmonogram-vyziev/ 
 
Vyhlásenie prvej výzvy je plánované v priebehu mesiaca apríl 2015. 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ  

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR 
Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 
Pracovisko: Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

www.opzp.sk 
opc@enviro.gov.sk 

 

http://www.opzp.sk/
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