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Úvod 

Tento dokument sumarizuje existujúce a prináša nové spôsoby hodnotenia priorít v rezorte Ministerstva 

životného prostredia SR (MŽP SR). Priorizácia sumarizuje metódy, postupy a kritéria hodnotenia investícií a 

určuje rámce a stratégiu, akou by sa mali investičné projekty vyberať a jej základné princípy. Priorizácia 

popísaná v tomto dokumente zahŕňa všeobecnú priorizáciu pokrývajúcu investície v celom rezorte a osem 

čiastkových priorizácií, z ktorých niektoré sú súčasťou sektorových plánovacích dokumentov. Detailnejšie 

sektorové priorizácie presne určujú metodiku priorizácie, pričom niektoré zo sektorových metodík sú už 

vytvorené a popísané v dokumente, iné bude treba dopracovať alebo spresniť. Proces tvorby metodík 

priorizácie by mal byť kontinuálny, keďže sa očakávajú zmeny priorít a smerovania, spresňovanie vstupných 

údajov alebo zmeny v dostupnosti zdrojov.  

Z uznesenia vlády č. 649/2020 z dňa 14. októbra 2020 vyplýva pre Ministerstvo životného prostredia SR 

v spolupráci s Ministerstvom financií SR úloha pripraviť a zverejniť analyticky podloženú metodiku určovania 

investičných priorít väčších investícií v rezorte (v zmysle úlohy C.2 ide o určovanie investičných priorít 

kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej 

pôsobnosti kapitoly). Z úlohy C.3 toho istého uznesenia vyplýva povinnosť pripraviť a zverejniť priorizované 

investičné plány a harmonogram investícií nad 1 mil. eur. Na základe týchto materiálov potom budú 

hodnotené jednotlivé navrhované investičné projekty v gescii rezortu. 

Úlohy z uznesenia vlády1: 

C.2: Metodika určovania investičných priorít 

Prvotná publikácia do 30.11. 2021 

Súbor metód, postupov a kritérií pre vyhodnotenie investícií vrátane priorít 

C.2: Priorizovaný zoznam investícií, projektov investičného charakteru a koncesií 

Prvotná publikácia do 30. 11. 2021, každoročná aktualizácia do 28.2. príslušného roku 

Investície, ktoré daný rezort a jeho podriadené a príspevkové organizácie chcú realizovať, 

aj nad rámec obdobia 2021 – 2026 

 C.3: Priorizovaný investičný plán a harmonogram 

Prvotná publikácia do 31. 12. 2021, každoročná aktualizácia do 31. 3. príslušného roku 

Pripravený na základe priorizovaného zoznamu investičných projektov, po zohľadnení 

rozpočtových možností, stavu pripravenosti projektov a harmonogramu realizácie 

Metodika pre určovanie investičných priorít, priorizované investičné plány a ekonomické hodnotenie sa 

nevzťahuje na subjekty, ktoré nie sú subjektami verejnej správy2 a na investície, ktoré spĺňajú všetky 

nasledujúce podmienky: 

 sú financované zo zdrojov EÚ prostredníctvom dopytových výziev, 

 prijímateľom prostriedkov z dopytovej výzvy je obec, vyšší územný celok alebo nimi zriadená 

rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ostatné subjekty mimo verejnej správy.  

 z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu (t. j. kapitoly MŽP SR bez zdrojov EÚ) je financovaná 

menej ako polovica výdavkov. 

                                                           
1 Dátumy zverejnenia dokumentov boli pre MŽP SR upravené z dôvodu odkladu 
2 Podľa § 3, zákona 523/2004 Z. z. z 23. septembra 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Tieto investície však predstavujú významnú časť kapitálových výdavkov kapitoly MŽP SR, preto pre ne platí 

odporúčanie, aby boli analyticky podložené a v prípustnej miere zohľadnené aj pri priorizácii. 

Prehľad subjektov (investorov), na ktoré sa vzťahuje povinnosť predložiť investičné projekty na ekonomické 

hodnotenie MF SR podľa hodnoty a zdroja financovania 

Hodnota 

investičného 

projektu 

Zdroj 

financovania 

Subjekty verejnej správy – Investor 
Subjekty mimo VS + 

výnimky 

Kategória 1: 

 Kapitola ŠR 

 RO / PO kapitoly ŠR 

 OSVS v riadiacej 

pôsobnosti kapitoly 

 Štátne podniky v 

sektore VS 

Kategória 2: 

 OSVS mimo 

riadiacej pôsobnosti 

kapitoly ŠR 

 Verejné vysoké školy 

 Sociálna poisťovňa 

 SIH 

Kategória 3: 

 Samosprávy (obce 

a VÚC) 

 RO / PO zriadené 

samosprávou 

 Štátne podniky 

samospráv 

Kategória 4: 

 Súkromný sektor 

 Štátne podniky mimo 

sektora VS 

 SIS, Vojenské 

sprav., Policajný 

zbor na úseku 

kriminálneho sprav. 

nad ustanovenou 

hranicou (nad 

40/10 mil. eur) 

podľa § 19a zákona 

č. 523/2004 Z. z. 

ŠR / RRP Áno Áno 
Áno (ak zo ŠR / RRP 

nad 50 %) 
Nie 

EŠIF Áno Áno Nie Nie 

pod ustanovenou 

hranicou 

(nad 1 mil. eur) 

podľa uznesenia 

vlády SR č. 

649/2020 

ŠR / RRP Áno Nie Nie Nie 

EŠIF Áno Nie Nie Nie 

Pozn.: Áno = subjekt v danej kategórii má povinnosť predložiť investičný projekt na ekonomické hodnotenie MF SR     Zdroj: MF SR 

Nie = subjekt v danej kategórii nemá povinnosť predložiť investičný projekt na ekonomické hodnotenie MF SR  

 

Na úlohy C.2 a C.3 nadväzujú úlohy C.5 a C.6 uznesenia, ktoré hovoria o konkrétnom hodnotení jednotlivých 

projektov. Pri plnení týchto úloh by sa malo tiež postupovať v súlade s metodikou nastavenou v tomto 

dokumente. 

Financovanie investícií v rezorte by sa malo riadiť priorizáciami opísanými v tomto dokumente bez ohľadu 

na uznesenie vlády, keďže výber projektov podľa priorít prináša najvyššiu hodnotu za peniaze. Z pohľadu 

uznesenia vlády sa kontrola projektov nad 1 mil. eur nebude týkať oblastí, kde nie sú prijímateľom 

prostriedkov subjekty verejnej správy, resp. kde je prijímateľom prostriedkov a realizátorom projektu subjekt 

územnej samosprávy. To sa týka hlavne oblastí odvádzania a čistenia odpadových vôd a zásobovania pitnou 

vodou, protipovodňových opatrení, odpadového hospodárstva a adaptácie na zmenu klímy. Výber projektov 

by však mal naďalej zohľadňovať priorizáciu popísanú v tomto dokumente a sektorové plány, keďže tieto 

oblasti si vyžadujú ešte značné investície a hlavne na začiatku je potrebné sa zamerať na projekty 

prinášajúce najvyššiu hodnotu. 
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Zhrnutie priorizácií 

Potreba zoradiť investičné projekty v životnom prostredí podľa priorít je najviac viditeľná v oblastiach sanácie 

environmentálnych záťaží, budovania protipovodňových opatrení a odvádzania a čistenia odpadových vôd 

a týka sa aj zásobovania pitnou vodou, odpadového hospodárstva a ochrany prírody, biodiverzity a krajiny. 

Adaptačné a mitigačné opatrenia na zmenu klímy si budú vyžadovať v najbližšom období zvýšené 

financovanie podľa toho, ako závažné budú dopady zmeny klímy. Iné investície v rezorte (zosuvy pôdy, 

renaturácie, odstraňovanie sedimentov a iné) nie sú v súčasnosti väčším zdrojom nákladov, a preto sa 

popisujú vo všeobecnej časti metodiky.  

Systém priorizácie sanácií environmentálnych záťaží je nový a využíva výsledky z podrobných geologických 

prieskumov životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia. Pre budovanie protipovodňových 

opatrení existuje relatívne sofistikovaný systém s viacerými alternatívami, no v roku 2022 sa očakáva jeho 

vylepšenie. V súvislosti s budovaním verejných kanalizácií bola doteraz realizovaná priorizácia z hľadiska 

súladu so smernicou 91/271/EHS. Inovovaný systém zohľadňuje nákladové kritériá a ochranu 

vodohospodársky a ekologicky významných oblastí. Priorizácia projektov zásobovania pitnou vodou bola 

aktualizovaná a bol vytvorený nový bodovací systém. V oblasti odpadového hospodárstva a ochrany prírody, 

biodiverzity a krajiny je priorizácia principiálne nastavená, chýba však zatiaľ exaktná metodika zoraďovania 

projektov do priorít. Adaptačné opatrenia je v súčasnosti možné priorizovať v sídlach nad 5000 obyvateľov, 

v roku 2022 by sa však priorizácia mala rozrásť na celé územie SR. Mitigačné opatrenia sa zameriavajú na 

dekarbonizačné ciele. 

Zhrnutie priorizácie podľa oblastí 

  Environmentálne záťaže Protipovodňové opatrenia Odpadové hospodárstvo 

Investičná 

potreba  

Vysoká priorita: 1 – 1,3 mld.  

Celkovo: 5,8 – 6,23 mld. 

Vysoká priorita: 263 mil. 

Celkovo: 1,1 mld.  

Vysoká priorita: min. 365 mil. eur. 

Celkovo: nie je známa. 

Využívaná od 2015 + po dokončení 2015 Po dokončení  

Kde je 

ukotvená? 

Princípy ukotvené v tomto 

dokumente; Zákon 409/2011; 

Štátny program sanácie 

environmentálnych záťaží 2016 – 

2021 a 2022 – 2027) 

Plán manažmentu povodňového 

rizika 

Princípy ukotvené v tomto 

dokumente 

Program odpadového 

hospodárstva 

Projekt Prieskum a sanácia 

environmentálnej záťaže 

Opatrenie v geografickej oblasti Rôzne 

Systém 

hodnotenia 

Hodnotenie podľa výsledkov 

podrobného geologického 

prieskumu, ohrozenia 

povrchových a podzemných vôd, 

ohrozenia chránených území 

prírody a ohrozenia obyvateľstva 

znečisťujúcimi látkami 

Bodovanie projektov vo variantoch 

podľa počtu ochránených 

obyvateľov a výšky spôsobených 

škôd a ďalších kritérií vrátane 

nákladovej efektivity 

Priority sú nastavené podľa oblastí 

odpadového hospodárstva, 

v ktorej má byť projekt realizovaný 

a celkovej návratnosti projektu 

Škála 

hodnotenia 

Skóre závažnosti Zoradí projekty podľa hodnôt 

získaných v kritériách 

Nehodnotí sa 

Možné 

vylepšenia 

Zahrnúť nákladovú efektivitu 

(finančné ohodnotenie 

odhadovaných prínosov porovnať 

s nákladmi) pre určenie poradia 

Lepšie nastavenie váh 

Vyjadrenie ďalších kritérií 

v sumách 

Skutočné využívanie rôznych 

alternatív, najmä zelenej 

infraštruktúry) ku každému 

projektu  

Vytvorenie bodového systému, 

ktorý ohodnotí prioritu jednotlivých 

investícií. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/409/
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/spsez_2016_2021.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/spsez_2016_2021.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/spsez_2016_2021.pdf
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/
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Zhrnutie priorizácie podľa oblastí 

 Odvádzanie a čistenie 

odpadových vôd 

Zásobovanie pitnou vodou Ochrana prírody, biodiverzity a 

krajiny 

Investičná 

potreba  

Vysoká priorita: 635 mil.3 

Celkovo: 1,6 mld. 

Vysoká priorita: 287 mil. 

Celkovo: 657 – 985 mil. 

Vysoká priorita: 77,5 mil. eur 

(výkupy pozemkov), výška nie je 

známa pre iné projekty. 

Celkovo: nie je známa. 

Využívaná od Po dokončení  Po dokončení Po dokončení  

Kde je 

ukotvená? 

Princípy ukotvené v tomto 

dokumente a Plán rozvoja 

verejných kanalizácií na roky 2021 

– 2027 

Princípy ukotvené v tomto 

dokumente a Plán rozvoja 

verejných vodovodov pre územie 

Slovenskej republiky na roky 2021 

– 2027 

Princípy ukotvené v tomto 

dokumente 

Projekt Výstavba kanalizácie v obci alebo 

aglomerácii 

Výstavba vodovodu v obci Výkupy pozemkov a iné 

Systém 

hodnotenia 

Nákladové kritérium, poloha 

v oblastiach významných 

z hľadiska ochrany vôd a prírody, 

zvýhodňovanie dobudovania 

Nákladové kritérium, oblasti 

s nedostatkom vody a jej zlou 

kvalitou, súbežná výstavba spolu 

s kanalizáciou, výstavbu vo 

väčších obciach a rozostavanosť 

Rekonštrukcie podľa miery 

opotrebenia 

Priority v ochrane krajiny sú 

nastavené podľa ochrany oblasti, 

v ktorej má byť projekt realizovaný 

Priority v ochrane prírody 

a biodiverzity sú popísané 

Škála 

hodnotenia 

Ohodnotí 0 – 1, zoradí projekty do 

prioritných skupín 

Zoradí podľa hodnotenia 

v jednotlivých kategóriách 

Nehodnotí sa 

Možné 

vylepšenia 

Spoločná výstavba s vodovodom 

Zahrnúť demografický vývoj 

a turizmus 

Presnejšie dáta z projektov (od 

obcí alebo vodárenských 

spoločností) 

Variantné riešenia pre menšie 

obce 

Zahrnutie prevádzkových 

nákladov 

Spoločná výstavba s kanalizáciou 

Exaktnejšie dáta o nedostatku 

vody a o jej nízkej kvalite 

Vytvorenie bodového systému, 

ktorý ohodnotí prioritu jednotlivých 

investícií. Zohľadňovanie 

ekosystémových služieb 

v budúcnosti. 

 

Zhrnutie priorizácie podľa oblastí 

  Adaptácia na zmenu klímy Mitigačné opatrenia Všeobecne 

Investičná 

potreba  

Nie je známa Nie je známa  Nie je známa 

Využívaná od Po dokončení Po dokončení Po dokončení 

Kde je 

ukotvená? 

Akčný plán pre implementáciu 

Stratégie adaptácie SR na zmenu 

klímy, princípy ukotvené v tomto 

dokumente 

Nízkouhlíková stratégia rozvoja 

Slovenskej republiky do roku 

2030 s výhľadom do roku 2050 

Integrovaný národný energetický 

a klimatický plán Slovenska do 

roku 2030 

Princípy ukotvené v tomto 

dokumente, Legislatíva SR a EÚ, 

Stratégia environmentálnej politiky 

Slovenskej republiky do roku 

2030, Plán obnovy a odolnosti, 

Sektorové stratégie, Programové 

vyhlásenie vlády 

Projekt Adaptačné opatrenie v istej 

oblasti, iné 

Rôzne Rôzne 

                                                           
3 Výška nákladov pre vysokú prioritu nie je stanovená na základe navrhovanej priorizácie, ale len podľa záväzkov SR. Vo vysokej priorite sú 
započítané obce z aglomerácií nad 2000 EO, obce v chránených vodohospodárskych oblastiach a tie, ktoré už majú rozostavanú kanalizáciu. 

https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-sr-n
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-sr-n
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-sr-n
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-sr-n
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
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Systém 

hodnotenia 

Vystavenie sa obyvateľstva na 

budúce dopady zmeny klímy 

z hľadiska citlivosti na zmenu 

klímy (pokrytie krajiny zeleňou, 

vodou a nepriepustným 

povrchom) 

Hodnotiace kritéria pre výber 

projektov na podporu 

z prostriedkov Modernizačného 

fondu určuje komisia pre 

Modernizačný fond. 

Hodnotiace kritéria na hodnotenie 

a výber projektov, ktoré budú 

podporené z výnosov z predaja 

emisných kvót formou dražby – 

definované vo výzve na 

predkladanie žiadostí o podporu.  

Projekty ukotvené v strategických 

a plánovacích dokumentoch 

Škála 

hodnotenia 

Ohodnotí 0 – 1, zoradí projekty do 

prioritných skupín 

Zoradí projekty podľa hodnôt 

získaných v kritériách resp. podľa 

priorizácií oblastí ktoré sa 

navrhujú v Investičnej stratégii pre 

Modernizačný fond  

 

Možné 

vylepšenia 

Rozšírenie na celé územie SR, 

robustná metodika 

 Vytvorenie jednotného 

bodového systému, ktorý 

ohodnotí prioritu jednotlivých 

investícií podporených v rámci 

mitigačných opatrení. Náklad na 1 

odstránenú tonu CO2e 

Vytvorenie exaktných metodík 

v každej relevantnej oblasti 
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Všeobecná priorizácia v životnom prostredí 

Ministerstvo životného prostredia SR rieši investície v oblasti vôd, geológie, odpadov, ochrany prírody a 

biodiverzity, ovzdušia, zmene klímy alebo krajiny. Z dôvodu rôznorodosti projektov nie je pri súčasných 

možnostiach možné vytvoriť jednu súhrnnú priorizáciu, ktorá by posudzovala rôzne oblasti medzi sebou 

a vytvárala jeden zoznam investícií v celom rezorte. Preto tento dokument oddeľuje všeobecnú priorizáciu, 

ktorá pokrýva celý rezort a presnejšie oblasti, ktoré nemajú v dostatočnej miere vypracovanú sektorovú 

priorizáciu a sedem čiastkových priorizácií popísaných v kapitole Sektorové priorizácie. 

Priorizácia 

Hlavným princípom priorizácie v životnom prostredí je súlad s hlavnými politikami štátu a rezortu, ktoré sú 

ukotvené v nasledujúcich dokumentoch: 

 Legislatíva Slovenskej republiky a Európskej únie 

 Strategické dokumenty Slovenskej republiky a Európskej únie 

 Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) 

a následný implementačný plán 

 Plán obnovy a odolnosti v nadväznosti na reformy a investície popísané v dokumente 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024 

 Sektorové plánovacie dokumenty 

Priorizácia by mala byť v súlade s usmerňujúcimi zásadami výberu projektov z EÚ zdrojov v súčasnom aj 

nasledujúcich programových obdobiach. Priorizované by mali byť tiež investície, ktorých realizácia odstráni 

nesúlad s legislatívou a pravidlami EÚ a zamedzí sa tak pokutám a sankciám zo strany EÚ.  

Vo všeobecnosti majú prioritu projekty s najvyššími environmentálnymi, zdravotnými a nákladovými 

benefitmi. Projekty, ktoré nespĺňajú podmienku nákladovej efektivity (návratnosť aspoň 1 euro na 1 

investované euro) by nemali byť realizované, okrem projektov, ktorých realizácia prinesie dostatočné 

environmentálne benefity. Projekty, ktoré nie sú v súlade so strategickými dokumentami rezortu, by nemali 

byť realizované, pričom tento dokument sa považuje rovnako za strategický dokument. Pripravenosť 

projektov na realizáciu nie je kritériom, ktoré samotné vstupuje do priorizácie. Pripravenosť sa zohľadňuje 

až v investičnom pláne (v súlade s úlohou C3), čo je zoznam investičných projektov na najbližšie obdobie do 

roku 2026. V prípade, že projekty z vyšších priorít nebudú pripravené na realizáciu, bude môcť byť schválený 

aj projekt s nižšou prioritou. Vo všeobecnosti platí, že pripravovať by sa mali prioritné, nie priorizovať 

pripravené projekty. 

Všeobecná priorizácia v životnom prostredí popisuje priorizáciu v rezorte a rieši tiež sektorovú priorizáciu 

v oblastiach, ktoré nie sú detailnejšie spracované. To sa týka hlavne týchto typov projektov: 

 svahové deformácie sú popísané v plánovacom dokumente Program prevencie a manažmentu 

zosuvných rizík 

 odstraňovanie sedimentov z vodných nádrží nie sú momentálne priorizované, okrem 

odstraňovania sedimentov z vodnej cesty Dunaj 

 výstavbu nových vodných stavieb, najmä elektrární na Dunaji a v iných oblastiach je potrebné 

posúdiť a priorizovať 

 obnova rodinných domov v rámci Plánu obnovy a odolnosti sa bude pred realizáciou priorizovať 

 iné 

Prioritami Ministerstva životného prostredia SR mimo sektorových priorít sú: 

https://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/1/Plan_obnovy_a_odolnosti.pdf
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/program-prevencie-manazmentu-zosuvnych-rizik-2021-2029.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/program-prevencie-manazmentu-zosuvnych-rizik-2021-2029.pdf
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 Investície do technického vybavenia a do budov pre Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia, na to aby sa mohol udržať a zlepšiť štandard kontrol. V súvislosti s plnením úloh 

v prioritných oblastiach je potrebné technické a materiálne zabezpečenie Slovenského 

hydrometeorologického úradu, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Výskumného ústavu 

vodného hospodárstva, Slovenskej agentúry životného prostredia a iných relevantných organizácií 

rezortu.  

 Riešenie havarijného stavu a obnova budov rezortu a technického vybavenia podriadených 

organizácií 

 Znižovanie investičného dlhu hlavne na vodných stavbách, keďže obnova v tejto oblasti je 

dlhodobo podfinancovaná. Aktivity môžu byť zamerané na odstraňovanie sedimentov vo vodných 

nádržiach, ale aj obnova hrádzí a iných vodných stavieb, ktoré potrebujú udržiavacie investície, 

resp. celkovú obnovu po dobe životnosti. Špecifickou prioritou je najmä Vážska kaskáda. 

Odporúčaním je pripraviť investíciu tak, aby sa určilo ktoré investície a na akom mieste na Vážskej 

kaskáde sú prioritou (modernizácia, odstraňovanie hrádzí, investície do rybovodov, odstraňovanie 

sedimentov). Táto investície je dôležitá aj pre udržanie prevádzky veľkých vodných elektrární, 

ktorých existencia a výkon závisí od toho, v akom stave životnosti sú hrádze, privádzacie kanály a 

nádrže nad a pod nimi. V niektorých prípadoch sú tieto vodné stavby na hranici životnosti. Prioritou 

MŽP SR je tiež dokončenie kompenzačných opatrení na vodnom diele Gabčíkovo, ktoré od 

spustenia diela do prevádzky v roku 1992 neboli vykonané. Jedná sa hlavne o opatrenia 

v ramennej sústave od Dobrohošte po Sap, ale aj nižšie, ktoré boli plánované pri spustení diela. 

Čiastkové opatrenia sa robia z rôznych projektov – LIFE a pod, ale neurobil sa komplexný zásah, 

ktorý by zmierňoval dopady tohto vodného diela, dopady sa iba monitorujú. Okrem toho je potrebné 

posúdiť prioritu investícií na prívodnom kanáli, nutnosť odstraňovania sedimentov, obnovu vrát a 

plavebných komôr a iných na vodnom diele. 

 Podpora environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety vychádza z Programového 

vyhlásenia vlády SR a z Envirostratégie 2030. Investíciami v tejto oblasti je dobudovanie stredísk 

environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, informačné a návštevnícke centrá tak, aby bol 

splnený cieľ priblížiť sa k európskemu štandardu.  

 Kvalita ovzdušia je jednou z najväčších výziev životného prostredia na Slovensku podľa 

Envirostratégie 2030 a jeho skvalitňovanie je preto prioritou MŽP SR.  

 Renaturácie vodných tokov sú súčasťou reformy hospodárenia s vodou v krajine v Pláne obnovy 

a odolnosti. Momentálne chýba metodika, ktorá by stanovovala priority v tejto oblasti. 

 

Priority v oblasti investícií do budov, vozidiel, strojov a prístrojov nie sú v rezorte životného prostredia 

presne definované. Priorizujú sa v tomto dokumente a to na základe stavu v akom sa nachádzajú. 

Definujeme tri priority, podľa potreby riešenia. Riešenie havarijných stavov nemusí však nevyhnutne byť 

prioritou pred obnovou a rozvojom majetku, ak prínos obnovy a rozvoja bude vyšší ako riešenie havarijných 

stavov. Stav, v ktorom sa daný majetok nachádza musí byť vydokladovaný. 

1. havarijný stav majetku 

2. obnova majetku s prihliadnutím na zvyšovanie energetickej efektívnosti, znižovanie uhlíkovej 

stopy a zavádzanie cirkulárnej ekonomiky 

3. rozvoj majetku 

V oblasti informatizácie pripravuje rezort koncepciu IKT na MŽP SR, kde budú okrem iného 

zakomponované aj prevádzkové štandardy. V rámci obnovy IKT plánuje MŽP SR do konca 2021 vymeniť 

120 PC za notebooky, v roku 2022 sa očakáva výmena ďalších cca 250 kusov techniky. Plánuje sa taktiež 

spustiť projekt optimalizácie tlačového prostredia, v rámci ktorého sa bude sledovať efektívnejšie využitie 

techniky a spotrebného materiálu a taktiež zvýšenie bezpečnosti tlače. Prioritu má aj podpora projektov v 
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oblasti environmentálnej informatiky, ktorej rozvojom by sa zabezpečilo posilnenie efektívnosti a účinnosti 

jednotlivých sektorov a zároveň sa zvýrazní príspevok a pozícia rezortu MŽP SR v celospoločenskom 

kontexte digitálnej transformácie. Pri priorizácii IT projektov bude potrebné zohľadňovať okrem sektorových 

priorít aj strategické priority Národnej a rezortnej koncepcie informatizácie verejnej správy, súvisiacej 

legislatívy, metodického rámca a relevantných štandardov. Prioritu má ukončenie už rozbehnutých projektov 

ako napríklad IS odpadového hospodárstva. Plánuje sa tiež tvorba nového IS Voda alebo Národného 

emisného IS, ktorých efektivita bude pred realizáciou posúdená. Nemenej dôležitú rolu bude zohrávať 

presadzovanie podpory zeleného verejného obstarávania aj v IT projektoch. Rezortné dokumenty by mali 

byť v súlade s Koncepciou nákupu IT vo verejnej správe.   

Dokument odráža stav priorizácie k dátumu publikácie dokumentu a keďže proces tvorby metodík priorizácie 

by mal byť kontinuálny, dokument sa bude pravidelne aktualizovať. Každoročne sa tiež bude zverejňovať 

zoznam projektov a investičný plán v rezorte životného prostredia. 

Odporúčania 

Očakáva sa dokončenie chýbajúcich sektorových priorizácií. Priorizácie, ktorým chýba bodové hodnotenie, 

budú v najbližšom možnom termíne dopracované. Existujúce sektorové priorizácie môžu byť spresňované 

v prípade dostupnosti nových údajov. Vypracuje sa metodika, ktorá bude hodnotiť vplyv a vyčíslovať hodnotu 

environmentálnych prínosov. Dobuduje sa exaktná metodika hodnotiaca projekty v oblasti informatizácie. 

Odporúča sa vypracovanie metodiky, v ktorej by sa porovnali rôzne sektory / oblasti navzájom.  

Pre zlepšenie priorizácie do budúcnosti je kľúčové pracovať s čo najpresnejšími údajmi, preto sa odporúča 

skvalitnenie zberu informácií v každej oblasti. 

 

  

https://sp.vicepremier.gov.sk/verejne-obstaravanie-IKT/Verejn/2019_05_16_Koncepcia_nakupu_IT_s%20prilohami_schvalene_znenie.pdf
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Sektorové priorizácie 

1 Environmentálne záťaže 

Environmentálna záťaž (EZ) je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje 

závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Ide hlavne o 

kontamináciu priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, či nesprávne 

nakladanie s odpadom. Podľa zákonnej definície je záťažou znečistenie, ktoré vzniklo pred rokom 2007. Na 

Slovensku máme 1 812 envirozáťaží, z čoho je 921 pravdepodobných environmentálnych záťaží, 299 

potvrdených a 817 sanovaných resp. rekultivovaných lokalít4. Všetky EZ sa nachádzajú v Informačnom 

systéme environmentálnych záťaží, ktorý zhromažďujú všetky dostupné údaje o záťažiach a rozdeľuje ich 

do 4 častí. Register A obsahuje pravdepodobné, B potvrdené, C sanované/rekultivované a D vyradené 

lokality environmentálnych záťaží. Register zaznamenáva životný cyklus environmentálnych záťaží a všetky 

zákonne vyžadované informácie.  

Základom sanácií environmentálnych záťaží je princíp „znečisťovateľ platí“. Pôvodca vyplývajúci z 

ustanovení zákona č. 409/2011 Z.z. alebo povinná osoba určená okresným úradom v sídle kraja v zmysle 

ustanovení zákona č. 409/2011 Z.z. by mala zabezpečiť odstránenie záťaže, zväčša ide o subjekt 

zodpovedný za vznik znečistenia. Pokiaľ tento subjekt už neexistuje, alebo nie je možné určiť povinnú osobu, 

štát na seba túto zodpovednosť prevezme. Vláda SR však musí rozhodnúť, ktoré ministerstvo bude určené 

ako príslušné ministerstvo zodpovedné za odstránenie danej záťaže. Proces určenia povinnej osoby sa zatiaľ 

realizoval pre 100 z 372 potvrdených lokalít. Ak je však povinnou osobou právnická alebo fyzická osoba 

alebo obec, nástroje dané zákonom č. 409/2011 Z.z. na vynútenie sanácie nie sú vždy dostatočne efektívne. 

Okresné úrady v sídle kraja by mali poznať rizikovosť environmentálnych záťaži vo svojej pôsobnosti a mali 

by od povinných osôb vyžadovať plnenie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (t. j. realizáciu 

prieskumných prác a sanáciu).  

Riešenie environmentálnych záťaží sa riadi Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží 

2016 – 2021. Nový program pre roky 2022 – 2027 je v príprave a jeho súčasťou bude aj metodika 

priorizácie, zoznamov lokalít odporúčaných na ďalšie riešenie (prieskum, sanácia, monitorovanie)  

a investičný plán na roky 2022 – 2027. Štátny program sanácie je možné, v prípade potreby aktualizovať 

aj mimo šesťročného cyklu. Realizácia sanácií bude okrem priorizácie a nového Štátneho programu sanácie 

závislá aj od procesov určovania povinnej osoby a od iných faktorov ovplyvňujúcich pripravenosť projektu, 

napr. uznesení vlády (vo vzťahu k stanoveniu príslušného ministerstva), vlastníckych vzťahov na lokalite 

a iných, ktoré priorizácia nepokrýva.  

Investičné potreby 

Na odstránenie všetkých záťaží s vysokou prioritou by sme potrebovali zhruba 1 až 1,3 mld. eur. 

Sanácia a rekultivácia všetkých envirozáťaží by zase vyžadovala približne 5,8 až 6,23 mld. eur. Tieto sumy 

vychádzajú z nákladov na prieskum a sanáciu doposiaľ realizovaných projektov z verejných financií podľa 

jednotkových cien realizovaných sanácií. Podľa štátneho programu sanácií sa medzi rokmi 2016 až 2021 

plánovalo na odstraňovanie, prieskum, monitoring a iné súvisiace činnosti s envirozáťažami preinvestovať 

210 mil. eur (hlavne EÚ fondy). Tieto investície by mali byť použité na sanáciu 48 EZ. Skutočné čerpanie 

však bolo do roku 2020 oveľa nižšie.  

                                                           
4 Niektoré z lokalít sa nachádzajú v dvoch zoznamoch: a) pravdepodobná + sanovaná (114 záťaží) b) potvrdená + sanovaná (120 záťaží). Údaje sú 
k 27.1.2021, aktuálne údaje sú dostupné v informačnom systéme  

https://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system
https://envirozataze.enviroportal.sk/Informacny-system
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/spsez_2016_2021.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/spsez_2016_2021.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-geologie-prirodnych-zdrojov/spsez_2016_2021.pdf
https://envirozataze.enviroportal.sk/
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Prehľad výdavkov na prieskum a odstraňovanie environmentálnych záťaží zo štrukturálnych fondov (v 

mil. eur) 
 

 

 

Zdroj: OP ŽP, OP KŽP   

Priorizácia 

V oblasti riešenia environmentálnych záťaží sa samostatne priorizujú pravdepodobné a potvrdené záťaže.  

Pravdepodobné záťaže 

Priorizácia pravdepodobných environmentálnych záťaží vychádza z prvotnej klasifikácie 

environmentálnej záťaže5 a je využiteľná pre určenie priority realizácie podrobného geologického 

prieskumu životného prostredia. Priorizácia je postavená na základe predbežného hodnotenia rizika v 

zmysle prvotnej klasifikácie environmentálnej záťaže. Výsledkom klasifikácie (bodovania) ohrozenia 

povrchových a podzemných vôd a ohrozenia obyvateľstva toxickými látkami je celkové skóre závažnosti od 

nula po sto. Záťaže so skóre nad 65 sú definované ako environmentálne záťaže s vysokou prioritou riešenia, 

skóre 35 – 65 majú environmentálne záťaže so strednou prioritou riešenia a pod 35 bodov majú záťaže 

s nízkou prioritou. V najvyššej priorite evidujeme 23 %, v strednej 62 % a v nízkej 15 % zo záťaží. Metodika 

je z veľkej časti objektívna a umožňuje priorizovať záťaže podľa pravdepodobného rizika. Výsledná 

klasifikácia pozostáva z troch čiastkových klasifikácií – riziko šírenia znečistenia do podzemných vôd 

a podzemnými vodami; riziko znečistenia povrchových vôd; riziko z prchavých a toxických látok na 

obyvateľstvo.6  

Investície do prieskumu jednej environmentálnej záťaže spravidla nepresahujú 1 mil. eur. V skutočnosti sú 

prieskumy lokalít, ktoré vykonáva štát, súčasťou väčších projektov z operačného programu, ktoré môžu 

obsahovať aj desiatky lokalít. Suma takých projektov presahuje 1 mil. eur a preto je potrebné, aby lokality, 

ktorých sa tieto projekty týkajú boli vo vysokej priorite. 

Potvrdené záťaže 

Priorizácia potvrdených environmentálnych záťaží určuje priority záťaží určených na sanáciu. 

Výsledky priorizácie sú založené na informáciách zistených z podrobných geologických prieskumov 

životného prostredia, ktorých súčasťou resp. nadstavbou je tzv. analýza rizika znečisteného územia. Na 

                                                           
5 V zmysle prílohy č. 3 zákona č. 409/2011 Z.z. 
6 Klasifikácia je podrobne opísaná tu: https://www.slov-lex.sk/static/prilohy/SK/ZZ/2011/409/20180228_3843537-2.pdf 
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základe výsledkov geologického prieskumu a analýzy rizika sa rozhodne, či bude lokalita vyradená z 

Informačného systému environmentálnych záťaží (keď sa zistí, že na lokalite nie je žiadne riziko, prípadne, 

že sa nejedná o závažné znečistenie), či bude „iba“ pravidelne monitorovaná (v určitom časovom období, za 

účelom overenia závažnosti situácie), alebo je situácia na lokalite natoľko závažná (existuje tam 

environmentálne alebo zdravotné riziko), že je nevyhnutná sanácia. Priorizácia zoradí envirozáťaže podľa 

potreby riešenia. Okrem výsledkov z podrobného geologického prieskumu životného prostredia s analýzou 

rizika znečisteného územia, zohľadňuje priorizácia aj citlivosť územia z hľadiska chránených území prírody 

a krajiny ako aj z hľadiska ochrany vôd a osídlenia územia. To znamená, že okrem informácií o 

environmentálnom a zdravotnom riziku do hodnotenia vstupujú aj informácie o zdroji znečistenia, o tom, či 

sa nachádza záťaž v chránenej oblasti alebo o hustote obyvateľstva na danej lokalite a v jej blízkom okolí.  

Hodnotenie záťaží na základe výsledkov z prieskumu a iných kritérií 

Skupina kritérií Por. č. Kritérium Body 

Zdravotné riziko 

(max. počet 

bodov 30 – 32) 

1 reálne prahové (havarijná situácia): HQ > 10 15 

2 bezprahové pre jednotlivca CVRK > 10-4 15 

3 potenciálne prahové HQ > 1, ale HQ < 10 13 

4 bezprahové pre populáciu CVRP > 10-6 (indikatívne) 2 

5 z viacerých rôznych skupín kontaminantov jednotlivo 2 

Environmentálne 

riziko (max. 

počet bodov 31) 

1 biologická kontaktná zóna 8 

2 šírenie sa znečistenia podzemnou vodou 8 

3 pre povrchovú vodu 8 

4 z voľnej fázy RL 5 

5 z viacerých rôznych skupín kontaminantov 2 

Zdroj znečistenia 

(max. počet 

bodov 3) 

NA opustený sklad agrochemikálií s agrochemikáliami 3 

NA iný zdroj znečistenia dostupný z povrchu (gudróny, kaly a iný nebezpečný 

odpad) 2 

Iné kritériá (max. 

počet bodov 23 – 

24) 

1 ochranné pásmo vodárenského zdroja 3 

2 povodie vodárenského toku 3 

3 chránená vodohospodárska oblasť 3 

4 ochranné pásmo zdroja minerálnych vôd 3 

NA hustota obyvateľstva nad 1000 / km2 3 

5 chránené vtáčie územie 2 

6 územie európskeho významu 2 

7 národný park 2 

8 ochranné pásmo národného parku 2 

9 chránená krajinná oblasť 2 

10 prírodná rezervácia 3 

11 prírodná pamiatka 2 

NA útvar podzemných vôd v zlom chemickom stave vôd 3 

NA útvar povrchových vôd v zlom chemickom stave vôd 3 

Spolu   96 

 Zdroj: SAŽP 

Maximum dosiahnutých bodov celkovo je 96. 

Hlavné (základné) bodovanie (hodnotenie) na základe rizík  

P. č. Environmentálne riziko Body Zdravotné riziko Body 

1 biologická kontaktná zóna 8 
reálne prahové (havarijná situácia): HQ > 
10 

15 
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2 
šírenie sa znečistenia podzemnou 
vodou 

8 bezprahové pre jednotlivca CVRK > 10-4 15 

3 pre povrchovú vodu 8 potenciálne prahové HQ > 1, ale HQ < 10 13 

4 z voľnej fázy RL 5 
bezprahové pre populáciu CVRP > 10-6 

(indikatívne) 
2 

5 
z viacerých rôznych kontaminantov 
alebo skupín kontaminantov 

2 
z viacerých rôznych kontaminantov alebo 
skupín kontaminantov 

2 

 
SUMA max (1+2+3+4+5) 31 

SUMA max1 (1+2+5) 32 
 SUMA max2 (2+3+5) 30 

 Zdroj: SAŽP 
Maximum dosiahnutých bodov v rámci základného bodovania na základe environmentálneho a zdravotného 

rizika je teoreticky 63 bodov. 

Základné bodovanie (hodnotenie) na základe existujúcich zdrojov znečistenia (uplatňuje sa iba vo 
výnimočných nižšie uvedených prípadoch) 

Zdroj znečistenia – napr. nezabezpečený sklad s agrochemikáliami, gudrónové jamy Body 

opustený sklad agrochemikálií s agrochemikáliami 3 

iný zdroj znečistenia dostupný z povrchu (gudróny, kaly na odkrytom odkalisku, prípadne iný 
nebezpečný odpad a pod.) 

2 

Zdroj: SAŽP 
Maximum dosiahnutých bodov v rámci základného bodovania na základe zdrojov znečistenia sú 3 body. 

Doplňujúce bodovanie na základe ochrany vôd, prírody a krajiny 

P. č. Ochrana vôd a prírody a krajiny Body 

1 ochranné pásmo vodárenského zdroja 3 

2 povodie vodárenského toku 3 

3 chránená vodohospodárska oblasť 3 

4 ochranné pásmo zdroja minerálnych vôd 3 

5 chránené vtáčie územie 2 

6 územie európskeho významu 2 

7 národný park 2 

8 OP národného parku 2 

9 chránená krajinná oblasť 2 

10 prírodná rezervácia 3 

11 prírodná pamiatka 2 

  SUMA max1 (1+2+3+4+5+6+7+10) 21 

  SUMA max2 (1+2+3+4+5+6+7+11) 20 

Zdroj: SAŽP 
Maximum dosiahnutých bodov v rámci doplňujúceho bodovania na základe ochrany vôd, prírody a krajiny je 

21 bodov. 

Doplňujúce bodovanie na základe hustoty obyvateľstva 

P. č. Hustota obyvateľstva (počet / km2) Body 

1 Hustota menej ako 100 0 

2 Hustota od 100 do 500 1 

3 Hustota od 500 do 1000 2 

4 Hustota = 1000 a viac 3 

Zdroj: SAŽP 
Maximum dosiahnutých bodov v rámci doplňujúceho bodovania na základe hustoty obyvateľstva sú 3 body. 
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Doplňujúce bodovanie na základe útvarov podzemných a povrchových vôd  

Útvary vôd (Rámcová smernica o vode a VPP) Body 

Útvar podzemných vôd v zlom chemickom stave vôd 3 

Útvar povrchových vôd nedosahujúci dobrý chemický stav vôd 3 

SUMA 6 

Zdroj: SAŽP 
 

Maximum dosiahnutých bodov v rámci doplňujúceho bodovania na základe stavov útvarov podzemných 

a povrchových vôd je 6 bodov. 

Podmienky prideľovania bodov v rámci doplnkového hodnotenia (bodovania) na základe hlavného 

(základného) hodnotenia (bodovania) v zmysle rizík a zdrojov znečistenia: 

 Ak nie je prítomné (neexistuje) na lokalite žiadne environmentálne a ani zdravotné riziko a ani 

žiadny zdroj znečistenia (ER + ZR + ZZ = 0), tak aj doplnkové hodnotenie DB = 0 (nezarátajú sa 

lokalite žiadne body za žiadnu ochranu vôd a prírody a ani hustota obyvateľov sa nezohľadňuje, a 

ani chemický stav útvarov vôd sa nezohľadňuje), čiže celkové skoré bude nula. 

 Ak nie je prítomné (neexistuje) na lokalite žiadne environmentálne a ani zdravotné riziko, ale 

existuje zdroj znečistenia (ER + ZR = 0, ZZ > 0), tak v IS EZ sa vytvorí otázka, či zarátať body za 

DB (body za ochranu vôd a prírody a hustotu obyvateľov a chemický stav útvarov), alebo bude 

celkové skoré nula (je to na zvážení anotátora).  

 Ak nie je prítomné (neexistuje) na lokalite žiadne environmentálne riziko, ani zdroj znečistenia (ER 

+ ZZ = 0), ale bolo zistené zdravotné riziko (ZR > 0), tak DB = 0 až 3 (body zarátané iba DB za 

zohľadnenie hustoty obyvateľstva). 

 Ak nie je prítomné (neexistuje) na lokalite žiadne environmentálne riziko (ER = 0), ale existuje zdroj 

znečistenia (ZZ > 0) a bolo zistené zdravotné riziko (ZR > 0), tak otázka v IS EZ, či zarátať body za 

DB (ochrana vôd a prírody ako aj hustota obyvateľov, chemický stav útvaru vôd) alebo zarátať body 

iba za zohľadnenie hustoty obyvateľstva DB = 0 až 3 (je to na zvážení anotátora). 

 Ak je prítomné (existuje) na lokalite iba environmentálne riziko, a môže ale nemusí byť zdroj 

znečistenia (ER > 0, ZZ = 0 alebo ZZ > 0, ale nie je prítomné zdravotné riziko (ZR = 0) tak aj DB = 

hodnota (zarátajú sa lokalite body za ochranu vôd a prírody, chemický stav útvarov vôd, ale nie za 

hustotu obyvateľov, tá sa nezohľadňuje). 

 Ak je na lokalite zistené environmentálne riziko pre povrchovú vodu, tak iba vtedy zarátame body 

za nedosiahnutie dobrého stavu vôd pre vodný útvar povrchových vôd v ktorého oblasti sa EZ 

nachádza. 

Podrobné prieskumy a analýzy rizika na jednotlivých lokalitách sa vykonávali v rôznom čase, a preto nie je 

možné očakávať, že ich výstupy budú v rovnakej kvalite a podrobnosti. Pri priorizácii sa využívajú 

univerzálne údaje platné pre každú potvrdenú environmentálnu záťaž, napriek tomu hrozí istá miera rizika, 

že nie všetky údaje sú presné a kvalitné. Do budúcna sa však očakáva ich spresňovanie.  

Výsledky 

Zoznam lokalít určených na prieskum sa nachádza v Informačnom systéme environmentálnych záťaží, kde 

je možné filtrovať záťaže podľa hodnoty klasifikácie. Zoznam záťaží určených na sanáciu sa zverejňuje 

s metodikou priorizácie do 30. 11. 2021. Oba zoznamy budú súčasťou nového Štátneho programu sanácie 

2022 – 2027. 
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Odporúčania 

Za predpokladu dostupnosti údajov cenových máp by bolo možné doplniť nákladové kritérium, ktoré bude 

počítať s rozdielom ceny pozemku pred a po sanácii. Mrak znečistenia, ktorý môže byť dostupný 

v niektorých analýzach rizika, môže presnejšie určiť ohrozenie obyvateľstva a životného prostredia. Dopad 

na obyvateľov, hlavne z hľadiska zdravotného rizika, bude hodnotený dvojnásobným počtom bodov. 

V budúcnosti môže byť súčasťou priorizácie aj posúdenie alternatív riešenia jednotlivých záťaží v súvislosti 

s nákladovými kritériami a hodnotením výsledkov alternatív sanácie vo väzbe na posúdenie zníženia rizika 

po sanácii. V prípade, že to bude možné, sa do budúcna plánuje priorizácia jednotlivých fáz sanácie – 

zabezpečenia, odstraňovania, enkapsulácie a rekultivácie environmentálnych záťaží.   
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2 Protipovodňové opatrenia 

Slovensko už od roku 2011 hodnotí povodňové riziká a kvantifikuje ich výšku. Povinnosť hodnotiť povodňové 

riziká vyplýva zo smernice 2007/60/ES a na základe hodnotenia sa tvorí priorizácia protipovodňových 

opatrení. V prvom Predbežnom hodnotení povodňového rizika bolo cieľom určiť oblasti, v ktorých existuje 

potenciálne významné povodňové riziko alebo možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt. Oblasti boli 

vybrané na základe štatistiky povodňových udalostí za posledné roky. Pre dané oblasti sa následne vytvorili 

Mapy povodňového rizika a povodňového ohrozenia, ktoré analyzovali možný rozsah, hĺbku a rýchlosť 

povodňovej vlny. Spojením Predbežného hodnotenia povodňového rizika a Máp vznikli v 2015 Plány 

manažmentu povodňového rizika (PMPR), ktoré hodnotia všetkých 588 ohrozených oblastí. V roku 

2022 bude vytvorený nový Plán manažmentu povodňového rizika na nové šesťročné obdobie. 

Investičné potreby 

Zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia bolo možné podporiť projekty 

zamerané na preventívnu ochranu pred povodňami. Okrem projektov podporených zo štrukturálnych 

fondov sa riešili aj projekty schválené vládou SR. Dané projekty sa nenachádzali v Pláne manažmentu 

povodňových rizík a neprešli tak klasifikáciou, podobne ako projekty podporené z Environmentálneho fondu, 

ktoré tiež nevychádzali z potrieb stanovených v Pláne manažmentu povodňových rizík. Podľa súčasného 

Plánu manažmentu povodňového rizika je vo vysokej priorite vykonať opatrenia vo výške 263 mil. 

eur a celkovo bude potrebné realizovať investície vo výške 1,1 mld. eur. 

Prehľad verejných výdavkov na protipovodňové opatrenia (v mil. eur)  

 

 

Zdroj: RIS , Výročné správy Environmentálneho fondu  

Priorizácia 

Plán manažmentu povodňového rizika zoraďuje protipovodňové opatrenia vo všetkých ohrozených 

oblastiach na základe súčtu hodnôt 8 kategórií. Hodnotených bolo týchto osem kritérií: 

1. počet ohrozených obyvateľov 

2. počet citlivých hospodárskych objektov 

3. počet environmentálne a strategicky citlivých objektov 

4. počet objektov kultúrneho dedičstva 
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https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html
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5. počet opatrení plánov manažmentu povodí 

6. výška zabránených škôd 

7. celkové náklady na realizáciu a údržbu počas doby životnosti 

8. pomer zabránených škôd a nákladov na opatrenie 

Každej hodnotenej geografickej oblasti bolo určené poradie osobitne podľa každého kritériá zvlášť. Poradie 

hodnotenej geografickej oblasti podľa daného kritéria určuje počet bodov, ktoré sú pridelené každej 

geografickej oblasti. Počet bodov v jednotlivých kritériách sa spočítava do výsledného hodnotenia, pričom 

hodnoty jednotlivých kritérií nie sú normalizované na hodnotu 0 – 1. To znamená, že relatívna váha kritérií 

výšky zabránených škôd, pomeru zabránených škôd k nákladom a nákladov na realizáciu je vyššia ako 

kritérií s nižším počtom unikátnych hodnôt. 

Na základe požiadaviek EÚ boli k jednotlivým projektom vytvorené aj alternatívy, ktoré navrhli na riešenie 

problému iný typ projektu. V praxi však tvorba týchto alternatív predstavovala len splnenie formálnej 

povinnosti. Realizované boli najmä projekty sivej infraštruktúry, ktoré podľa Plánov manažmentu 

povodňových rizík zabezpečili potrebnú úroveň ochrany obyvateľov a územia pred povodňami. V rámci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia bola zároveň uplatňovaná osobitná zásada, ktorá sa 

týkala zvýhodňovania projektov využívajúcich zelenú infraštruktúru pred projektmi sivej infraštruktúry za 

predpokladu, že sú rovnako účinné alebo účinnejšie z pohľadu ochrany pred povodňami. 

Preto v súčasnej priorizácii treba prihliadať na fakt, či projekty spĺňajú aj environmentálne ciele. Čo sa týka 

realizácie opatrení pred povodňami podľa nových PMPR, pri podpore by mali byť, ak je to realizovateľné, 

uprednostňované najmä projekty zelenej, prípadne sivej infraštruktúry, ktorých súčasťou sú prvky 

zmierňujúce dopady sivej infraštruktúry na životné prostredie. Zároveň by kritérium 6 – výška zabránených 

škôd nemala vstupovať do klasifikácie. 

Dátumom schválenia nového Plánu manažmentu povodňových rizík, ktoré je nutné v prípade potreby 

každých 6 rokov aktualizovať na nové šesťročné obdobie, prestane platiť stará a začne platiť nová priorizácia 

projektov. Dátum schválenia nového Plánu manažmentu povodňových rizík sa predpokladá na rok 2022. 

Výsledky 

Zoznam všetkých projektov s prioritnou skupinou je publikovaný v rámci PMPR a v prehľadnejšej forme 

v rámci Revízii výdavkov. Aktuálny zoznam sa zverejňuje spoločne s metodikou priorizácie do 30. 11. 2021.  

Po schválení nového Plánu manažmentu povodňových rizík bude zverejnený nový zoznam projektov 

vrátanej novej metodiky priorizácie.  

Odporúčania 

Nový Plán manažmentu povodňových rizík, ktorý sa bude pripravovať v roku 2022, bude obsahovať menší 

počet oblastí ako aktuálny plán. V novom predbežnom hodnotení povodňového rizika sa ohrozené oblasti 

integrovali do väčších celkov a ich počet sa tak zredukoval. 

V súvislosti s novým Plánom manažmentu povodňových rizík navrhla Revízia výdavkov na životné prostredie 

znížiť množstvo kritérií a integrovať a vyčísliť kritériá 2 – 5 do výšky zabránených škôd. Zároveň by výška 

nákladov nemala byť samostatným kritériom, ale mala by byť iba ako súčasť kritéria 8 – pomer zabránených 

škôd a nákladov na opatrenie. Nový PMPR by mal tiež zohľadňovať budúce dopady zmeny klímy. 

Odporúčaním do praxe je podporovať projekty s najvyššou potrebou podľa výslednej klasifikácie a zároveň 

podporovať iba projekty identifikované v Pláne manažmentu povodňových rizík. To by sa malo týkať 

https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html
https://www.minzp.sk/files/iep/zaverecna_sprava_zdrojove-data.xlsx
https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnotenie-rizika-2018/phpr_sr2018.pdf
https://www.minzp.sk/iep/publikacie/revizia-vydavkov/
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projektov podporených zo všetkých zdrojov, vrátane Envirofondu alebo štátneho rozpočtu. V prípade potreby 

budovania protipovodňovej infraštruktúry mimo plánov, ten bude mať automaticky nízku prioritu.  

Nová priorizácia bude tiež obsahovať súlad opatrenia s environmentálnymi cieľmi, ktorých hodnotenie bude 

súčasťou priorizácie. Odporúča sa aby nová priorizácia reálne posudzovala alternatívy riešenia 

protipovodňových opatrení aj s ohľadom na environmentálne ciele. 
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3 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

Národným koncepčným dokumentom v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd je Plán rozvoja 

verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027, ktorý je základným rámcovým dokumentom 

na usmernenie prípravy, plánovania a realizácie komunálnych stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. 

Smeruje k napĺňaniu požiadaviek kladených na oblasť verejných kanalizácií európskou a národnou 

legislatívou. Ku koncu roku 2018 bol podľa štatistických údajov počet obyvateľov v SR bývajúcich v domoch 

pripojených na verejnú kanalizáciu 3 724 376, čo je 68,4 % z celkového počtu obyvateľov. Verejná 

kanalizácia/stoková sieť je v prevádzke v 1 128 obciach čo je 39,03 % z celkového počtu obcí v SR a stoková 

sieť je rozostavaná v 222 obciach a v 112 obciach je rozostavaná čistiareň odpadových vôd. 

Investičné potreby 

V súlade s prioritami výstavby stokových sietí a čistiarní odpadových vôd na dosiahnutie súladu so 

smernicou Rady 91/271/EHS pre aglomerácie nad 2 000 EO sú potrebné investície vo výške 589 mil. 

eur. Pritom sa pri stokovej sieti uvažuje s 85 % vybudovaním stokovej siete v aglomerácii. Potrebné 

odhadované finančné prostriedky na výstavbu stokových sietí a ČOV v chránených vodohospodárskych 

oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd (CHVO Žitný ostrov) a ktoré smerujú k 

zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie sú 

odhadované na 57,3 mil. eur mimo obcí zaradených do aglomerácií nad 2 000 EO. Pre výstavbu čistiarní 

odpadových vôd, resp. privádzača do iného kanalizačného systému, v prípadoch ak už je vybudovaná alebo 

čiastočne vybudovaná stoková sieť a odpadové vody sú vypúšťané bez čistenia sú odhadované potrebné 

finančné prostriedky vo výške 6,4 mil. eur. 

Na splnenie stanovených cieľov bude potrebných dodatočných 1,56 mld. eur, z čoho je 

zabezpečených asi 837 mil. eur. Do výstavby infraštruktúry na odvádzanie a čistenie odpadových vôd bolo 

v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia investovaných asi 425 mil. eur, za ktoré sa 

zrealizovalo 34 projektov. Okrem toho bolo v minulosti investovaných každoročne zhruba 11 mil. eur zo 

zdrojov Environmentálneho fondu. Od roku 2019 sa financovanie zo zdrojov Envirofondu zvýšilo na 50 mil. 

eur ročne, z čoho by 10 mil. eur mali tvoriť pôžičky. 

Prehľad verejných výdavkov na odvádzanie a čistenie odpadových vôd (v mil. eur)  

 

 

Zdroj: RIS, Výročné správy Environmentálneho fondu   

Priorizácia 

Prijímateľmi financií zo zdrojov EÚ prostredníctvom dopytových výziev v oblasti odvádzania 

a čistenia odpadových vôd sú obce a vodárenské spoločnosti, a preto priorizácia v tejto oblasti nie 

je záväzná vzhľadom na uznesenie vlády č. 649/2020.  
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Priorizácia vychádza z princípov a údajov stanovených a zverejnených v Plánoch rozvoja verejných 

kanalizácií. Zároveň je však ambíciou ministerstva spresnenie a skvalitnenie priorizácie projektov, keďže 

plánovací dokument bude platný až do roku 2027. Spresnená priorizácia, ktorá je súčasťou tohto dokumentu 

pracuje s aktualizovanými a doplnenými údajmi, ktoré je možné neustále aktualizovať a spresňovať tak 

priorizáciu počas platnosti plánovacieho dokumentu.  

Táto priorizácia rieši vodné odpadové hospodárstvo (odvádzanie a čistenie odpadových vôd) 

komplexne. Nie všade je nutné a prospešné budovať kanalizáciu. V publikovanom nástroji je možné 

upraviť náklady na výstavbu kanalizácie a ČOV na základe reálnej potreby v danej obci, aglomerácii alebo 

regióne. 

V prípade výstavby verejnej kanalizácie v obci, kde neexistuje vodovod a jeho výstavba je potrebná, 

sa bude verejná kanalizácia a vodovod stavať súbežne.  

Priorizácia navrhuje nástroj, ktorý môže fungovať dlhodobo a plošne a môže sa jednoducho 

upravovať a aktualizovať. Spoločne s priorizáciou bola vytvorená aj kalkulačka, v ktorej je možné 

upravovať projektované hodnoty počtu pripojených obyvateľov a dĺžky projektovanej aj už existujúcej 

kanalizácie. Jednou z možností je doplniť súčasné nepresné údaje o nákladoch na kanalizáciu a čistiarne 

odpadových vôd a počtoch obslúžených obyvateľov priebežne alebo priamo pri predkladaní projektu. Obce, 

prípadne vodárenské spoločnosti by mohli revidovať údaje v tabuľke na základe reálnych údajov, čo by danú 

obec mohlo, ale aj nemuselo presunúť do inej výslednej kategórie.  

V novej priorizácii sa zohľadnili záväzky voči EÚ, environmentálne a nákladové kritériá a miera 

rozostavanosti infraštruktúry. Model ráta s ucelenou výstavbou verejnej kanalizácie (VK) vrátane 

čistiarní odpadových vôd (ČOV) v obci resp. aglomerácii. 

Pre potreby hodnotenia záväzkov SR voči EÚ v oblasti zberu, odvádzania a čistenia komunálnych 

odpadových vôd je uplatňovaný systém aglomerácií, ktorý vychádza z ustanovení európskej a našej právnej 

úpravy. Aglomerácie sú rozdelené podľa veľkosti do 2000 a nad 2000 ekvivalentných obyvateľov (EO) do 

dvoch separátnych kategórií. Aglomerácie nad 2000 EO sa Slovensko zaviazalo odkanalizovať do roku 2015, 

preto aglomerácie nad 2000 EO sú prioritné a v modeli sú riešené ako celok. Pre aglomerácie pod 

2000 EO sú obce hodnotené samostatne a nie ako aglomerácie.  

S výstavbou kanalizácie sa ráta iba v zastavanom území obce, keďže nie je reálne ani ekonomické 

odkanalizovať aj samostatne stojace budovy. Za zastavané územie bolo arbitrárne určené súvislé 

územie v okolí do 100 metrov od adresných bodov, v ktorom žije aspoň 100 ľudí alebo 30 % 

obyvateľov obce. Adresné body sú údaje z data.gov.sk a je možné ich prepojiť s údajmi o počte obyvateľov 

na jednotlivých adresách podľa Registra fyzických osôb (RFO). Obce a aglomerácie sú zoradené v zozname 

podľa hodnôt zistených v zastavaných územiach sídel. V prípade aglomerácií sa sčítavajú zastavané územia 

jednotlivých obcí, ktoré patria do aglomerácie.  

Výsledné skupiny 

Prvotné rozdelenie obcí vychádza zo záväzkov EÚ, kde obce patriace do aglomerácií nad 2000 EO majú 

vyššiu prioritu ako obce patriace do aglomerácií s veľkosťou pod 2000 EO. Jedným zo záväzkov voči EÚ je 

tiež terciárne čistenie odpadových vôd v aglomeráciách nad 10 tis. EO. Aglomerácie nad 10 tis. EO, ktoré 

nespĺňajú túto podmienku nepovažujeme za vyriešené. Ak pripojenosť na verejnú kanalizáciu dosahuje 85 % 

a viac a vyprodukované znečistenie obce/aglomerácie je adekvátne čistené, túto obec/aglomeráciu 

považujeme za vyriešenú bez potreby ďalšej investície. Nevyriešené aglomerácie sú rozdelené do tretín 

podľa hodnôt z výsledného rebríčka. Polovica z nevyriešených obcí má najnižšiu prioritu, čo vychádza 
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z Envirostratégie 2030, kde sa do 2030 neočakáva vybudovanie kanalizácie pre 50 % obyvateľov obcí 

v aglomeráciách do 2000 EO7. Horná polovica obcí je následne rozdelená na tretiny.  

Výsledný rebríček sa tvorí zoradením obcí a aglomerácií podľa hodnôt, ktoré získali v nákladových a 

environmentálnych kritériách a v hodnotení vybudovanosti stokovej siete. Každé z kritérií má 

prisúdenú váhu, ktorou prispieva k celkovému hodnoteniu. Model hodnotí mieru pripojenia obyvateľstva ku 

kanalizácii v danej obci a preferuje obce, kde je miera pripojenia vyššia, aby sa tak ukončili rozostavané 

stavby. 

Váhy hodnotených kritérií sú v modeli nastavené nasledovne: 

 Nákladovosť na 1 obyvateľa    60 % 

 Environmentálne kritériá     30 % 

o Chránená vodohospodárska oblasť   4 % 

 Žitný ostrov    15 % 

o Povodie vodárenských tokov   3 % 

o Ochranné pásmo liečivých a minerálnych zdrojov 3 % 

o Ochranné pásmo vodných zdrojov   3 % 

o Národný park a jeho ochranné pásmo  2 % 

 Počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu  10 % 

Nákladové kritériá  

Nákladové kritérium hodnotí náklady na 1 obyvateľa na vybudovanie kanalizácie a čistiarne 

odpadových vôd v danej obci alebo aglomerácii.  

V modeli má každá obec vlastnú kanalizáciu. Náklady na kanalizáciu sú určené odhadom potrebnej dĺžky 

kanalizácie a jednotkového nákladu na bežný kilometer. Jednotkový náklad na bežný km bol stanovený 

na základe benchmarkov z predchádzajúceho operačného programu. Dĺžka kanalizácie sa odhaduje podľa 

dĺžky relevantných ciest v zastavanom území. V prípade, že sú pre danú obec k dispozícii aj indikatívne 

údaje o rozostavanosti kanalizácií, odhad potrebnej dĺžky je znížený o už postavené úseky.  

Model počíta s pripojením kanalizácií na 1 ČOV v rámci 1 kanalizačného systému a priorizácia 

odporúča, aby sa obce spájali pri budovaní kanalizácie a ČOV podľa zoskupenia kanalizačných 

systémov. Nie každá obec má/bude mať vlastnú ČOV a niekedy je výhodnejšie pripojenie na už existujúcu 

čistiareň v susednej obci, či projekt spoločnej výstavby viacerých obcí. Výskumný ústav vodného 

hospodárstva vytvoril návrh kanalizačných systémov, ktorý na základe stanovených kritérií spája obce do 

väčších celkov, tzv. kanalizačné systémy, kde sa oplatí budovať spoločnú kanalizáciu, a ktoré majú spoločnú 

čistiareň odpadových vôd (vychádzalo sa z individuálneho posúdenia jednotlivých obcí a spádových oblastí 

s ohľadom na geografické, demografické, technické a technologické podmienky so zreteľom na ekonomické 

aspekty a efektívnosť výstavby a následnej prevádzky kanalizačného systému a ČOV). Náklad na čistiareň 

odpadových vôd sa stanovuje na základe potrebnej veľkosti čistiarne a stupňa čistenia vody, ktorý sa mení 

v závislosti od počtu EO v danom kanalizačnom systéme (vyšší stupeň čistenia pre aglomerácie s vyšším 

počtom EO – terciárny stupeň čistenia v aglomeráciách nad 10 000 EO). Náklad na čistiareň vychádza 

z dokumentu Compliance Costs of the Urban Wastewater Treatment Directive. Náklad na čistiareň je potom 

prepočítaný na každú obec kanalizačného systému zvlášť. Kanalizačné systémy zohľadňujú topografiu 

a blízkosť vodných tokov (recipientov), preto sa tieto charakteristiky v modeli neriešia. 

 

                                                           
7 Pre zjednodušenie sa v súčasnosti nerobí rozdiel medzi polovicou obcí do 2000 EO a polovicou obyvateľov v obciach do 2000 EO 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/info/pdf/Cost%20of%20UWWTD-Final%20report_2010.pdf
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Environmentálne kritériá 

Environmentálne kritériá posudzujú, aké percento rozlohy zastavaného územia obce sa nachádza vo 

vodárensky alebo environmentálne chránenej oblasti. Chránené územia z vodárenského pohľadu sú 

Chránená vodohospodárska oblasť, Povodie vodárenského toku, Ochranné pásmo liečivých a minerálnych 

zdrojov vôd a Ochranné pásmo vodného zdroja. Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov, ako 

vysokokapacitný a zároveň ohrozený zdroj vody je samostatné kritérium. Z environmentálneho hľadiska sú 

kritériom Národný park a Ochranné pásmo národného parku. 

Environmentálne kritériá  

 

 

Zdroj: MŽP, VÚVH  

Rekonštrukcie 

V súčasnom období sú rekonštruované stokové siete a ČOV najmä v aglomeráciách väčších ako 2 000 EO. 

Existujúce staršie čistiarne odpadových vôd nespĺňajúce technické, technologické ani konštrukčné 

podmienky na odstraňovanie nutrientov by mali byť rovnako priorizované. Najstaršie kanalizácie majú viac 

ako sto rokov s vysokým fyzickým opotrebovaním (nezrekonštruované časti) a často sú kapacitne 

nepostačujúce. Potreba obnovy, rekonštrukcií a opráv stokových sietí je nutná najmä u najstarších a starších 

(vek 30 a viac rokov) stokových sietí z dôvodu ich opotrebovania a kapacity so zohľadnením súčasných a 

výhľadových požiadaviek.  

Výsledky 

Skupiny priorít podľa novej priorizácie 

Záväzok EÚ Priorita Vysvetlenie Počet obcí8 

So záväzkom 

(Aglomerácie 

nad 2000 EO) 

vyššia priorita 

Vysoká 1. tretina z nevyriešených aglomerácií 40 

Stredne vysoká 2. tretina z nevyriešených aglomerácií 39 

Stredná 3. tretina z nevyriešených aglomerácií 38 

Vyriešené aglomerácie Súčasná pripojenosť ku kanalizácii vyše 85 % 239 

Bez záväzku 

(Aglomerácie 

pod 2000 EO) 

nižšia priorita 

Vysoká 1. šestina z nevyriešených obcí 338 

Stredná 2. šestina z nevyriešených obcí 340 

Nízka 3. šestina z nevyriešených obcí 338 

Najnižšia priorita Spodná polovica z nevyriešených obcí 1016 

Vyriešené obce Súčasná pripojenosť ku kanalizácii vyše 85 % 230 

Zdroj: IEP 

                                                           
8 Počet sa môže meniť, ak sa viac obcí bude presúvať do kategórie vyriešená obec/aglomerácia. Pomery ale zostanú. 
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Zoznam všetkých projektov s prioritnou skupinou sa zverejňuje spoločne s metodikou priorizácie do 

30.11.2021.  

Aglomerácie nad 2000 EO 

Prioritu na výstavbu verejnej kanalizácie majú aglomerácie nad 2000 ekvivalentných obyvateľov 

(EO), na ktoré sa vzťahujú záväzky SR pre oblasť verejných kanalizácií vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení 

SR k EÚ. Túto povinnosť bolo potrebné splniť do konca roka 2015, no keďže sa ešte nepodarilo cieľ splniť, 

tieto aglomerácie ostávajú prioritou.  

Priorita aglomerácií nad 2000 EO  

 

 

Zdroj: MŽP, VÚVH  

 

Obce v aglomeráciách pod 2000 EO 

Navrhovaná priorizácia smeruje k naplneniu cieľov Environmentálnej stratégie do roku 2030. 

Posudzované sú všetky obce na Slovensku, no cieľom je odkanalizovať všetky obce z aglomerácií nad 2 000 

EO a 50 % obyvateľov obcí z aglomerácii do 2000 EO. Obce, ktoré dosiahnu podľa nastavených kritérií 

najhoršie hodnotenia, teda nebudú vôbec zohľadnené a výstavba v nich sa zrealizuje až po výstavbe vo 

všetkých prioritných obciach (viď mapy). 

Z dôvodu, že v obciach v aglomeráciách do 2000 EO v najnižšej priorite by sa výstavba stokovej siete mala 

realizovať najskôr po roku 2030, mali by byť podporované iné riešenia čistenia odpadovej vody ako je 

výstavba kanalizácie. Riešením môžu byť rôzne decentralizované variantné riešenia ako sú domové 

čistiarne odpadových vôd, spoločné zvážanie obsahu žúmp na ČOV a pod. napríklad pomocou 

úverov z Environmentálneho fondu. V prípade variantného riešenia bez výstavby kanalizácie, bude môcť 

zadávateľ projektu simulovať nulovú dĺžku kanalizácie, čo môže posunúť riešenú obec do vyššej 

priority. 

Príklad: V okrese Medzilaborce je 22 obcí v aglomeráciách pod 2000 EO, z toho je 20 obcí v najnižšej 

priorite riešenia, v scenári s výstavbou kanalizácie. Alternatívou ku riešeniu kanalizácie je napríklad spoločný 

zvoz odpadových vôd zo žúmp na ČOV. Ak by sa týchto 20 obcí zlúčilo a čistili by odpadové vody za 

pomoci zvozu do ČOV, v 19 obciach by sa zmenila priorita na Strednú a v jednej obci na Vysokú 

prioritu. Priorita obcí by sa zvýšila kvôli nižšiemu nákladu na 1 obyvateľa, keďže by sa obciach nebudovala 
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kanalizácia. Celý projekt by tiež mohol byť posúdený spoločne. Do výpočtu však môžu na strane nákladov 

vstúpiť iné investície, ako je napríklad nákup čistiaceho sacieho vozidla alebo výstavba žúmp. 

Variantné spoločné riešenia pre menšie obce môžu zvýšiť prioritu riešenia v danom regióne 

Kritérium Váha Riešenie 

 Nákladovosť na 1 obyvateľa 60 % 

Náklad na obyvateľa sa môže znížiť 

v prípade variantného, decentralizovaného 

riešenia - Výstavba kanalizácie 

v početnejších obciach s 1 ČOV v jednom 

kanalizačnom systéme, Spoločný zvoz 

odpadových vôd v menších obciach s 1 ČOV 

v danom regióne, Domové čistiarne 

odpadových vôd v roztrúsenom obydlí, Iné, 

alternatívne riešenia 

 Environmentálne kritériá 30 % 

Hodnota kritéria sa môže zvýšiť, ale aj 

znížiť - spájaním obcí sa môže meniť 

percento pokrytia zastavaného územia 

riešených obcí chránenými územiami. Obce 

a regióny v chránených územiach budú stále 

zvýhodňované. 

o Chránená vodohospodárska oblasť 4 % 

 Žitný ostrov 15 % 

o Povodie vodárenských tokov 3 % 

o Ochranné pásmo liečivých 

a minerálnych zdrojov vôd 

3 % 

o Ochranné pásmo vodných zdrojov 3 % 

o Národný park a jeho ochranné pásmo

  

2 % 

 Počet obyvateľov napojených na verejnú 

kanalizáciu 

10 % Hodnota kritéria sa pravdepodobne 

nebude meniť – pre menšie obce sa očakáva 

hlavne spájanie obcí bez potreby budovania 

kanalizácií  

 

Priorita v obciach pod 2000 EO  

 

 

Zdroj: MŽP, VÚVH  
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Odporúčanie 

Navrhovaná priorizácia by sa mala uplatňovať bez ohľadu na uznesenie vlády č. 649/2020. Jej 

uplatňovaním sa budú v prvom rade realizovať projekty, ktoré sú environmentálne a ekonomicky 

najvýhodnejšie.  

Do budúcna bude vhodné pridať kritérium zohľadňujúce vplyv vypúšťaných vôd na recipient. Doplní sa 

exaktná metodika priorizácie rekonštrukcií stokových sietí a ČOV. Dopracuje sa priorita s ohľadom na 

alternatívy, napríklad decentralizovaných a iných variantných riešení čistenia odpadových vôd, ktoré môžu 

byť riešením pre menšie obce. 

V novej verzii priorizácie sa budú tiež zohľadňovať aj prevádzkové, nielen investičné náklady na verejnú 

kanalizáciu (vrátane rôznych typov stokovej siete), čistiarne odpadových vôd ale aj na decentralizované 

systémy ako sú domové čistiarne odpadových vôd, žumpy a zvoz odpadovej vody na ČOV.  
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4 Zásobovanie pitnou vodou 

Plánovacím dokumentom v oblasti zásobovania pitnou vodou je Plán rozvoja verejných vodovodov 

pre územie SR na roky 2021 – 2027. Štát priznáva svojim občanom právo na pitnú vodu dobrej kvality a mal 

by zabezpečiť prístup k pitnej vode pre všetkých obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľstva bolo k 31. 12. 

2018 zásobovaných pitnou vodou 89,3 %, pričom v tomto ukazovateli Slovensko stále zaostáva za vyspelými 

krajinami EÚ. V rámci Slovenska bol najviac zásobovaným Bratislavský kraj s 98,4 % a najmenej Prešovský 

s 81,5 %. V miestach, kde obyvatelia nie sú zásobovaní vodou z verejných vodovodov, sa využíva voda 

z domových studní, často s nedostatočnou kvalitou. Prebiehajúca zmena klímy môže okrem toho 

v nadchádzajúcich rokoch spôsobiť pokles zásob pitnej vody a rovnako môže dôjsť k znečisťovaniu zásob 

pitnej vody, najmä z poľnohospodárstva. 

Podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov v roku 2018  

 

 

Zdroj: VÚVH   

Investičné potreby 

Investičné projekty tvorí prevažne budovanie nových vodovodov, zdrojov alebo úpravní vôd a do 

menšej miery aj rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej infraštruktúry. Zo zákona o obecnom zriadení 

zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou obec a to hlavne pomocou vodárenských spoločností. Verejný 

vodovod bol v 2018 aspoň čiastočne vybudovaný v 2 419 obciach, čo znamená, že v 463 obciach verejný 

vodovod chýba úplne. Medzi rokmi 2013 a 2018 pribudol verejný vodovod v 72 obciach. Koncom roka 2018 

bol vodovod rozostavaný v 159 obciach, hoci v mnohých z nich je tento stav dlhodobý z dôvodu 

nedostatočného financovania.  

Financovanie sa navrhuje hlavne z pripravovaného operačného programu. Druhou možnosťou je 

výstavba zo zdrojov vodárenských spoločností, ktorých akcionármi sú obce, aj tie bez vodovodu. Ďalším 

možným zdrojom sú zdroje štátneho rozpočtu a Environmentálneho fondu. V období do roku 2027 sa plánuje 

preinvestovať z prostriedkov EÚ 100 mil. eur, z Environmentálneho fondu cez 120 mil. eur a niečo cez 50 

mil. eur by mali predstavovať financie zo zdrojov obcí a vodárenských spoločností. Zostatok tvoria náklady 

štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, alebo samostatné náklady. Náklady na zásobovanie pitnou vodou 

sú iba predbežným odhadom, ktorý sa bude spresňovať. 

https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/
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Prehľad verejných výdavkov na zásobovanie pitnou vodou (v mil. eur)  

 

 

Zdroj: RIS, Výročné správy Environmentálneho fondu   

Priorizácia 

Priorizácia vychádza z princípov a údajov stanovených a zverejnených v Plánoch rozvoja verejných 

vodovodov. Prijímateľmi financií sú obce a vodárenské spoločnosti a preto priorizácia v tejto oblasti 

nie je záväzná vzhľadom na uznesenie vlády č. 649/2020. V prípade výstavby verejného vodovodu 

v obci, kde neexistuje stoková sieť, sa bude verejný vodovod a kanalizácia stavať súbežne. 

Najvyššiu prioritu by mala mať výstavba verejných vodovodov v obciach, kde sú obyvatelia 

zásobovaní pitnou vodou prevažne alebo úplne z domových studní, ktoré ponúkajú nedostatočnú 

kvalitu vody nevyhovujúcu požiadavkám vyhlášky9 a v obciach, ktoré trpia nedostatkom vody. 

Zároveň sa uprednostňuje dodávka kvalitnej pitnej vody s čo najmenšou potrebou úpravy surovej vody a 

so súčasným zabezpečením trvalo udržateľnej ochrany prírodných zdrojov bez negatívnych dopadov na 

životné prostredie. V ďalšom období by sa mali budovať verejné vodovody v dosahu existujúcich prívodov 

vody a v blízkosti zdrojov kvalitnej pitnej vody s dostatočnou výdatnosťou. Postupne by sa mali realizovať 

ďalšie prívody vody a napájať sa ďalšie obce. 

Následnou prioritou z dôvodu vyššej efektivity by malo mať dokončenie rozostavaných projektov. 

Následnou prioritou je výstavba verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO a súbežná 

výstavba vodovodu a verejnej kanalizácie. Rozostavané vodovody majú nižšiu prioritu. 

Špecifickou prioritou z dlhodobého hľadiska je vyriešenie nepriaznivej vodohospodárskej situácie 

na východnom Slovensku, ktorý si môže vyžadovať vysoké investície. Kým na západe a v strede 

krajiny je dostatok zdrojov podzemných alebo povrchových vôd, východ krajiny je do veľkej miery závislý na 

odberoch vôd z povrchových zdrojov a to vodných nádrží, alebo priamo z tokov. S postupujúcou zmenou 

klímy sa očakáva, že stav vody vo vodných nádržiach bude klesať, kým vodné toky sú nestálym zdrojom 

s nie najvyššou kvalitou vody. V najbližšom čase bude potrebné aj na základe klimatických modelov vybrať 

najvýhodnejšiu alternatívu riešenia nedostatku vody. Môže to byť výstavba nádrže, prívod vody zo Žitného 

ostrova, zadržiavanie vody v krajine (napr. tvorba prehrádzok na tokoch) alebo znižovanie strát v jestvujúcom 

vodovodnom systéme VVS, a. s. Zásobovanie pitnou vodou na východe Slovenska by malo byť vyriešené 

výberom najvhodnejšej alternatívy, alebo ich kombináciou.  

                                                           
9 Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z 
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Na základe týchto priorít bol vytvorený bodovací systém, ktorý zohľadňuje priority od najdôležitejšej po 

najmenej dôležitú a prideľuje im určitú váhu, resp. bodové ohodnotenie. Výsledný rebríček hodnotenia obcí 

sa vytvára na základe súčtu bodov podľa priorít, ku ktorým je pridané nákladové kritérium vo forme počtu 

obyvateľov na 1 km verejného vodovodu. K jednej obci môže byť pridelených aj viacero priorít, ktorých body 

sa následne sčítajú a pripočíta sa k nim počet bodov nákladového kritéria. Maximálny možný teoretický 

výsledok je 63 bodov, no reálne sa väčšina hodnotení obcí bude pohybovať v intervale 0 až 30 bodov. 

Bodové ohodnotenie kritérií 

 Názov kritéria Počet bodov 

Nákladovosť Počet obyvateľov na 1 km verejného vodovodu max 30 

Priority z 
Plánov rozvoja 

verejných 
vodovodov 

1 - nedostatočná kvalita dodávanej vody, výnimky, nedostatočný zdroj vody 8 

2 - obce nad 2000 obyvateľov  7 

3 - spoločné riešenie výstavby vodovodu a kanalizácie, obce v blízkosti hlavných 
prívodov vody  

6 

4 - obce nad 1000 obyvateľov, súvisiace stavby, rekreačná oblasť  5 

5 - ostatné obce (iné kritériá) 4 

6 - rozostavané stavby vodovodu  3 

  Zdroj: MŽP, VÚVH 

 

Rekonštrukcie vodovodov 

Ďalšou investičnou oblasťou sú rekonštrukcie existujúcich vodovodov, zdrojov a úpravní. V prvom 

rade by mala byť obnovená infraštruktúra s mierou opotrebenia 4 (nežiadúci stav), kde sa náklady odhadujú 

na takmer 39 mil. eur. Miera opotrebenia 3 (kritický stav) si vyžaduje menšiu pozornosť, ale náklady na 

obnovu predstavujú až 1,3 mld. eur10. Všeobecne sa dá povedať, že rekonštrukciou problémových 

vodovodov by sa mali v prvom rade odstrániť nedostatky týkajúce sa nedostatočnej kvantity (v období sucha) 

a kvality vody. Zároveň sa zabraňuje únikom vody, ktoré zvyšujú náklady na výrobu pitnej vody.  

Metodiku priorizácie nových projektov a rekonštrukcií je možné do budúcna upraviť bodovým 

hodnotením jednotlivých kritérií spolu s priradením váh pre každé kritérium. Výsledkom by bol nástroj, 

ktorý hodnotí jednotlivé projekty na základe objektívnych a merateľných hodnôt, podobne ako v prípade 

kanalizácií. Upravená metodika by tiež mohla hodnotiť počet novo-pripojených obyvateľov a nákladovosť 

ako ďalšie kritériá. 

Výsledky 

Výsledkom je bodové ohodnotenie každej obce na základe bodovacieho systému. Výsledné obce sú 

rozdelené do 3 skupín podľa dosiahnutých bodov 

Skupiny priorít výstavby vodovodov podľa aktuálnej priorizácie 

Priorita Vysvetlenie Počet obcí 

Vysoká Celkový dosiahnutý počet bodov väčší ako 12 46 

Stredná Celkový dosiahnutý počet bodov v rozpätí 6 až 12 231 

Nízka Celkový dosiahnutý počet bodov v rozpätí 0 až 6 186 

 

Zoznam všetkých projektov s prioritnou skupinou sa zverejňuje spoločne s metodikou priorizácie do 

30.11.2021. 

                                                           
10 Správa o hodnotení 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-sr-n
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Priorizácia výstavby verejných vodovodov v obciach  

 

 

Zdroj: MŽP, VÚVH  

 

Odporúčania 

Priorizácia ukotvená v Plánoch rozvoja verejných vodovodov by sa mala v praxi uplatňovať bez 

ohľadu na uznesenie vlády č. 649/2020. Jej uplatňovaním sa budú v prvom rade realizovať projekty, ktoré 

sú environmentálne a ekonomicky najvýhodnejšie. 
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5 Odpadové hospodárstvo 

Strategickými dokumentami v oblasti odpadového hospodárstva sú Program odpadového hospodárstva 

Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025, Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 

a program predchádzania vzniku potravinového odpadu, ktorý je súčasťou Plánu predchádzania plytvaniu 

potravinami. Od roku 2026 by mali byť všetky tieto tri strategické dokumenty pripravované ako jeden 

dokument, s jasne oddelenými cieľmi a opatreniami na predchádzanie vzniku odpadu.  

Investičné potreby 

Zavádzanie množstvového zberu by malo stáť 106 mil. eur. Opatrenie je vrátane elektronickej evidencie 

zberu na úrovni domácností, čo zahŕňa výstavbu uzamykateľných stojísk pri bytových domoch a elektronickú 

evidenciu zberných nádob pomocou čipov v rodinných domoch. Podpora triedenia a kompostovania 

bioodpadu by bola vo výške 96 mil. eur, čo zahŕňa napríklad nákup kompostérov do rodinných domov, 

ktoré ich ešte nemajú, či doplnenie možných chýbajúcich kapacít pre zhodnotenie kuchynského bioodpadu. 

Vybudovanie centier opätovného použitia v každom okresnom meste by stálo 100 mil. eur.11 

Uzatvorenie 11 skládok odpadu, kde nebola vytvorená dostatočná rezerva na ich uzatvorenie, bolo 

Ministerstvom životného prostredia SR vyčíslených na 53 mil. eur. To je len časť investičnej potreby, ktorá 

je dnes vyčíslená. Konkrétne priority sú uvedené nižšie.  

Prehľad verejných výdavkov na odpadové hospodárstvo (v mil. eur) 

 

 

Zdroj: RIS, Výročné správy Environmentálneho fondu  

Priorizácia 

Priorizáciu opatrení v odpadovom hospodárstve dnes nie je možné z dôvodu rôznorodosti projektov 

vytvárať na základe bodového hodnotenia. Prijímateľmi financií sú najmä obce alebo nimi zriadené 

rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie a prijímatelia, ktorí nie sú subjektami verejnej 

správy, preto priorizácia v tejto oblasti nemusí byť záväzná vzhľadom na uznesenie vlády č. 649/2020. 

Zároveň predmetnou priorizáciou nie je podmienené nastavenie podpory z fondov EÚ v odpadovom 

hospodárstve. 

Keďže výrobca určuje technické a materiálové požiadavky a dokáže ovplyvniť osud výrobku na konci 

životného cyklu, výrobcovia zodpovedajú za fungovanie, financovanie a rozširovanie triedeného zberu 

obalov a neobalových výrobkov v súlade s rozšírenou zodpovednosťou výrobkov pre elektrozariadenia, 

batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky. Štátna podpora by sa teda mala 

primárne zameriavať na oblasti, kde financovanie výrobcami nie je možné. 

                                                           
11 Zdroj údajov: Moderné a úspešné Slovensko a IEP. 
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Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021–2025 určuje, že z verejných zdrojov budú s najvyššou 

prioritou podporované verejné stratové aktivity a opatrenia, ktoré prinášajú preukázateľný efekt vyššou 

mierou recyklácie alebo predchádzania vzniku odpadu v súlade so zákonom o odpadoch. V tomto prípade 

možno hovoriť o vysokej miere podpory s nízkym spolufinancovaním. V tomto segmente nemožno očakávať 

súkromné investície a zodpovednosť je na verejnom sektore. Podľa doterajších skúseností sem patrí: 

 Zavádzanie množstvového zberu12; 

 Zavádzanie evidencie zberu na úrovni domácností; 

 Zavedenie zberu od dverí k dverám; 

 Podpora triedenia a kompostovania bioodpadu; 

 Budovanie centier opätovného použitia; 

 Informačné kampane a vzdelávanie; 

 Nakladanie s odpadom zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti; 

 Uzatváranie skládok v konaní zo strany EK o porušení povinnosti (infringement proces)13; 

 Infraštruktúra pre triedený zber nebezpečného odpadu z domácností, ktorý nepodlieha pod 

rozšírenú zodpovednosť výrobcov. 

V nadväznosti na to možno definovať nižšiu, strednú prioritu, ako oblasť, kde spadajú dlhodobo udržateľné 

verejné aj súkromné aktivity, ktorých prínosy významne presahujú výšku podpory, ako aj projekty v rámci 

strategických dokumentov Program odpadového hospodárstva SR a Program predchádzania vzniku odpadu 

SR. Ide napr. o zavádzanie technológií na zhodnocovanie špecifického druhu odpadu. Do tejto skupiny by 

zároveň mohli patriť v obmedzenej miere aj významné investície súkromného sektora, ktoré vyplynuli 

z nových regulačných povinností. V takom prípade však musí byť preukázané, že investícia je dlhodobo 

udržateľná a jej spoločenské prínosy významne presahujú náklady podpory (napr. cez analýzu nákladov 

a prínosov). Príkladom takýchto investícií môže byť zavádzanie technológií na dotrieďovanie odpadu či 

projekty zamerané na odstraňovanie nezákonne umiestneného odpadu, v súlade s princípom „znečisťovateľ 

platí“, ak sú spojené s aktivitou obce zameranou na predchádzanie ich opätovnému vzniku. Podporené môžu 

byť aj investície spojené so zabezpečením triedeného zberu a spracovania textilu v oblastiach, ktoré nebudú 

pokryté rozšírenou zodpovednosťou výrobcov. V strednej priorite sú aj strategické projekty zamerané na 

zabezpečenie udržateľnosti odpadového hospodárstva. 

Najnižšiu prioritu (bez priority) by mali mať pridelené aktivity, ktoré by z verejných zdrojov nemali byť 

podporované. Do tejto skupiny patria hlavne súkromné ziskové aktivity a projekty v spodnej časti hierarchie 

odpadového hospodárstva. Patrí sem napríklad rozširovanie skládok odpadu, zavádzanie technológií na 

úpravu odpadu pred uložením na skládku odpadov, či budovanie recyklačných kapacít pre niektoré druhy 

odpadov (napríklad zameraných na výrobu palív). 

Výsledky 

Zoznam všetkých projektov s prioritnou skupinou sa zverejňuje spoločne s metodikou priorizácie do 

30.11.2021 a pravidelne sa aktualizuje. 

Odporúčania 

Ak to bude možné, vypracovať bodovú metodiku priorizácie naprieč sektorom odpadového hospodárstva.  

                                                           
12 Za podmienky, že v obci je vybudovaná dostatočná infraštruktúra podľa zákona o odpadoch paragraf 81 odsek 7. 
13 Tieto prostriedky budú následne vymáhané od subjektu, ktorý si nesplnil povinnosti. 

https://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf
https://www.minzp.sk/files/iep/cba_metodika.pdf
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6 Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny 

Ochrana prírody sa realizuje v národnej, európskej a medzinárodnej sústave chránených území a 

prostredníctvom systému stupňov ochrany prírody. Sústava národných, európskych a medzinárodných 

chránených území predstavuje spolu bez ohľadu na stupeň ochrany prírody približne 1,87 mil. ha, teda 38 % 

územia Slovenska. Národnú sústavu tvoria veľkoplošné územia, ktorými sú národné parky a chránené 

krajinné oblasti, ako aj maloplošné územia (napr. chránené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné 

rezervácie, prírodné pamiatky alebo národné prírodné pamiatky). Európsku sústavu chránených území tvoria 

územia európskeho významu a chránené vtáčie územia. Pre územnú ochranu sa ustanovuje 5 stupňov 

ochrany. V prvom stupni ochrany sa nachádzajú osobitné nechránené časti Slovenskej republiky, ako aj 

chránené vtáčie územia (pokiaľ nie sú prekryté iným typom chráneného územia s vyšším stupňom ochrany). 

Obmedzenia aktivít na daných územiach sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšujú, pričom najprísnejšiu 

ochranu zabezpečuje piaty stupeň. Osobitným typom chránených území sú územia medzinárodného 

významu, za ktoré sa považujú lokality, na ktoré sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody 

a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ktorými je viazaná, z členstva v 

medzinárodných organizáciách a z medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. 

Okrem zabezpečovania ochrany prírody formou územnej ochrany, je zabezpečená ochrana druhov a ich 

biotopov aj prostredníctvom druhovej ochrany. Súčasťou manažmentu chránených území je aj všeobecná 

ochrana, ktorá sleduje zachovanie, zveľaďovanie a ochranu biotopov pre udržanie prirodzených podmienok 

a ekologickej stability krajiny. 

Ochrana z pohľadu biodiverzity, teda rozmanitosti prírodných celkov a druhov, reprezentuje široký, 

komplexný a integrujúci pohľad na živú prírodu a jej premenlivosť. Cieľom je podpora biologickej a krajinnej 

diverzity a kvality ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej a modrej 

infraštruktúry, zachovania a obnovy ekosystémov, prevencie a manažmentu inváznych nepôvodných 

druhov, ochrany biotopov a druhov aj mimo chránených území a ďalších súvisiacich činností reflektovaných 

v politike ochrany biodiverzity i ďalších politikách (napr. lesnícka, poľnohospodárska, či zdravotnícka) na 

národnej, európskej a globálnej úrovni. 

Investičné potreby 

V oblasti ochrany prírody budú z verejných zdrojov financované najmä projekty zamerané na oblasť 

majetkového vysporiadania, ako je napríklad výkup pozemkov do vlastníctva štátu v územiach a oblastiach, 

kde výkup pozemkov je najvhodnejším ekonomických nástrojom pre zabezpečenie plnenia cieľov ochrany, 

vrátane rozširovania bezzásahových území. Okrem toho môžu byť realizované aj väčšie investičné projekty 

zamerané napríklad na: 

 obnovu pôvodného charakteru ekosystémov (napríklad mokradí), mapovanie a hodnotenie 

ekosystémov a ich služieb, zlepšovanie stavu biotopov a biotopov druhov a realizácia 

manažmentových opatrení, 

 zlepšenie poznatkov (mapovanie, monitoring predovšetkým biotopov a druhov európskeho 

a národného významu) pre stanovenie a následné napĺňanie cieľov ich ochrany, ako aj mapovanie 

a monitoring iných biotopov a druhov ktorý je SR povinná vykonávať a jeho výsledky predkladať 

Európskej komisii v súlade s jej požiadavkami, mapovanie a monitoring nepôvodných inváznych 

druhov, monitoring opeľovačov.),  

 budovanie infraštruktúry a podporu udržateľného turizmu v chránených územiach (napríklad tvorba 

informačného systému pre zber dát o návštevnosti, či na výber vstupného alebo budovanie 

návštevníckych centier), ako aj budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry správy chránených území, 

sprístupnených jaskýň, múzeí a pod. 
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 informačné systémy pre plnenie vyššie uvedených úloh 

Vysporiadanie sa so súkromnými majiteľmi pozemkov v chránených územiach v najvyššej priorite si bude 

vyžadovať náklad vo výške 77,5 mil. eur z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, ako aj ďalšie investície 

vyplývajúce z prostriedkov projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, projektov LIFE a 

iných zdrojov. Pilotné rozvojové projekty mäkkého turizmu pre NP Poloniny a NP Muránska planina sú 

plánované vo výške 19,1 mil. eur.14 Celkové náklady na výkupy však môžu prekročiť 374 mil. eur, podľa 

rozsahu budúcej ochrany územia.15 

Graf 6: Prehľad verejných výdavkov na ochranu prírody (v mil. eur)  

  

 

Zdroj: RIS, výročné správy Environmentálneho fondu   

Priorizácia 

V oblasti ochrany prírody, biodiverzity a krajiny budú prioritne financované projekty, ktorých realizácia súvisí 

s implementáciou legislatívy v tejto oblasti. Priority v tejto oblasti by preto mali byť určené primárne podľa 

súčasného stupňa ochrany alebo v príslušnej dokumentácii ochrany prírody a krajiny navrhovaného stupňa 

ochrany územia, v ktorom sa projekt realizuje nasledovne: 

1. územia, ktoré sú súčasťou sústavy chránených území Natura 200016 a územia medzinárodného17 

významu, a územia s výskytom vzácnych ohrozených biotopov s limitovanou výmerou v rámci 

Slovenska 18 

2. ostatné územia v piatom, štvrtom a treťom stupni ochrany, a územia s výskytom prioritných 

biotopov 19 

                                                           
14 Zdroj údajov: Plán obnovy a odolnosti 
15 Zdroj údajov: Koľko stojí divočina 
16 § 28 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
17 § 28b zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
18 Príloha č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody - Biotopy, u ktorých je možný záber 

len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu (§ 28 ods. 11 zákona), sú označené znakom x. 
19 § 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Príloha č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 

Z.z. ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody (Prioritné biotopy sú označené znakom *) 
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3. ostatné územia v druhom a prvom stupni ochrany významné z hľadiska ochrany prírody 

a biodiverzity. 

Medzi projekty zaradené do najvyššej priority sa zaraďujú aj projekty, ktorých realizácia vyplýva zo 

schválenej dokumentácie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny20, ako aj projekty, ktorých predmetom 

je realizácia opatrení zabezpečujúca prepojenie týchto chránených území a zlepšenie konektivity 

v krajine, prípadne iné vládou schválené dokumenty, ktoré nie sú zo zákona dokumentáciou ochrany 

prírody (napr. Akčné plány pre invázne druhy). 

V rámci každej priority by mali byť preferované projekty, pri ktorých dochádza k zlepšeniu ochrany alebo 

zlepšeniu stavu biodiverzity (napr. ochrana a manažment biotopov a druhov s cieľom zabezpečenia ich 

priaznivého stavu alebo obnova ekosystémov), pred projektami zameranými na zistenie a zachovanie 

súčasného stavu (mapovanie a monitoring, ktorý nie je základným predpokladom pre realizáciu projektov 

podľa prvej časti vety). Projekty by mali obsahovať analýzu benefitov pre prírodu a biodiverzitu ak je to možné 

aj s kvantifikáciou prínosov ekosystémových služieb. 

Prioritou Ministerstva životného prostredia je tiež Reforma národných parkov, ktorej prínosy sú hlavne 

v zvyšovaní ekosystémových služieb vrátane zvyšovania záchytu uhlíka v predmetnom území. 

Výsledky 

Územná priorizácia v oblasti ochrany prírody   

 

 

Zdroj: ŠOP SR  

 

Zoznam všetkých projektov s prioritnou skupinou sa zverejňuje spoločne s metodikou priorizácie do 

30.11.2021 a pravidelne sa aktualizuje. 

Odporúčania 

V súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočne detailné dáta pre nastavenie priorít na základe hodnoty 

ekosystémových služieb. Štátna ochrana prírody SR v roku 2020 publikovala dokument Hodnota 

ekosystémov a ich služieb na Slovensku. V tejto publikácii je zhodnotený súčasný stav jednotlivých 

ekosystémov a ich ekonomická hodnota. Údaje v tomto dokumente zatiaľ nie sú dostatočne podrobné, aby 

                                                           
20 napr. § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; § 6 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a 
manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf
http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf
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ich bolo možné použiť na priorizáciu projektov ochrany prírody, no s ďalším spresňovaním týchto dát mali 

byť do tohto procesu zapojené. Prebiehajúci integrovaný projekt LIFE pripraví v priebehu rokov usmernenie 

pre monitoring a vyhodnocovanie socio-ekonomických benefitov a aj verejne dostupnú geodatabázu 

celkových prínosov chránených území z hľadiska ekosystémových služieb. Podľa plánu obnovy a odolnosti 

by ekosystémové služby mali byť na celom Slovensku zmapované do konca roku 2026.  

Po vytvorení potrebnej databázy by mali byť projekty posudzované v rámci existujúcej priorizácie v štyroch 

stupňoch podľa zvýšenia hodnoty ekosystémových služieb (pri projektoch zlepšujúcich stav), ktoré prinesú 

a celkovej hodnoty, ktorú majú zachovať (pri projektoch zameraných na poznanie a zachovanie stavu). 

Projekty teda budú môcť pri vyššom prínose ekosystémových služieb preskočiť iné projekty iba v rámci 

kategórie definovanej vyššie. 

Ekosystémové služby sú podľa Burkharda a Maesa prínosy ekosystémov, ktoré sú priamo alebo nepriamo 

využívané ľuďmi. Keďže spoločnosť od nich závisí, mali by byť súčasťou tvorby politiky aj rozhodovania o 

investíciách. Zohľadnené môžu byť tri základné typy ekosystémových služieb: 

 Zásobovacie služby predstavujú produkty a služby, ktoré sú nevyhnutné pre ľudskú existenciu a 

získavajú sa z ekosystémov. Medzi najdôležitejšie z nich patrí pitná voda, produkcia potravín, zdroje 

energie, alebo rôzne biochemikálie.  

 Regulačné služby regulujú procesy v rámci ekosystémov. K hlavným službám z tejto kategórie 

patrí regulácia vody, napríklad prevencia povodní alebo zadržiavanie zrážkovej vody, čistenie vody 

a rozklad organického odpadu, regulácia klímy a teploty, čistenie ovzdušia, kontrola erózie, 

prevencia chorôb, biologická kontrola a opeľovanie.  

 Kultúrne služby sú hlavne nehmotné prínosy získané prostredníctvom estetických a iných 

zážitkov, rekreácie, alebo duševného obohatenia. Môže k nim patriť kultúrna diverzita založená na 

biologickej a environmentálnej rozličnosti, kultúrne systémy znalostí založené na ekosystémoch, 

duchovné a náboženské hodnoty, vzdelávacie hodnoty, estetické hodnoty, rekreácia a cestovný 

ruch alebo vedecký výskum. 

 

  

https://www.mfsr.sk/files/archiv/1/Plan_obnovy_a_odolnosti.pdf
https://www.researchgate.net/publication/315066978_Mapping_Ecosystem_Services
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7 Adaptačné opatrenia 

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy je plánovacím dokumentom v oblasti prípravy na 

zmenu klímy, ku ktorej bol vypracovaný aj Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu 

klímy (ďalej len „akčný plán“). Zmena klímy sa stáva jednou z najväčších výziev svetovej, ale aj slovenskej 

environmentálnej politiky. Svetové ekonomické fórum vo svojej Správe o globálnych rizikách, v ktorej 

pravidelne vyhodnocuje 50 najväčších globálnych rizík z hľadiska ich účinku, pravdepodobnosti a 

vzájomných interakcií, zaradilo extrémne prejavy počasia, krízu z nedostatku vody, prírodné katastrofy a 

zlyhanie zmierňovania zmeny klímy a adaptácie medzi 5 najväčších rizík súčasnosti. Riešením, ktoré by 

malo v konečnom dôsledku zabrániť, alebo aspoň minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy, 

je kombinácia zmierňovacích opatrení zameraných na znižovanie emisií skleníkových plynov (mitigácia) s 

opatreniami, ktoré znížia zraniteľnosť a umožnia adaptáciu človeka a ekosystémov s nižšími ekonomickými, 

environmentálnymi a sociálnymi nákladmi. Cieľom adaptácie je zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, 

znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných a človekom vytvorených systémov voči 

aktuálnym, alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy, a posilniť odolnosť celej spoločnosti 

zvyšovaním verejného povedomia v oblasti zmeny klímy a budovaním znalostnej základne pre účinnejšiu 

adaptáciu. 

Investičné potreby 

Akčný plán je koncipovaný ako dokument, ktorý sa zameriava skôr na usmernenie aktivít a investícií na ciele 

zvyšujúce adaptačnú kapacitu Slovenskej republiky a zníženie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy. 

Kvantifikácia niektorých výstupov tak naráža na veľkú mieru neistoty, ktorá súvisí s tým, že v rámci akčného 

plánu nie je možné rozhodnúť ani špecifikovať, koľko a ako zameraných investícií do adaptácie bude 

podporených z fondov EÚ a SPP, pričom tieto sú pre realizáciu adaptačných opatrení ako zdroje 

financovania kľúčové. Akčný plán tak poskytuje rámec (podobne ako tomu bolo pri Pláne obnovy a odolnosti) 

pre zameranie investícií, kde už je možné operovať s vyčísliteľnými hodnotami naviazanými na konkrétne 

alokované zdroje.  

Priorizácia 

Všeobecne v oblasti adaptácie na zmenu klímy platí, že opatrenia z akčného plánu by sa mali 

realizovať tak ako sú popísané v samotnom pláne. Prijímateľmi financií v tejto oblasti sú najmä obce 

alebo nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, prípadne aj prijímatelia, ktorí 

nie sú subjektami verejnej správy, preto priorizácia v tejto oblasti nie je záväzná vzhľadom na 

uznesenie vlády č. 649/2020. 

V špecifickej oblasti Adaptované sídelné prostredie sa konštatuje, že na Slovensku chýba nástroj – 

formalizovaná metodika, ktorý by posúdil potrebu adaptácie zohľadňujúc klimatické a územno-

správne špecifiká. Priorizácia sa zameriava iba na väčšie sídla nad 5000 obyvateľov, kde sa očakáva dopad 

niektorých negatívnych aspektov zmeny klímy na vyšší počet obyvateľov. Z relevantných dopadov zmeny 

klímy sa posudzuje budúci vplyv horúčav a sucha. V prípade dostupnosti dát sa môžu posúdiť aj dopady 

extrémnych zrážok prípadne iných javov21.  

Sídla sú hodnotené aj z hľadiska pokryvu vegetáciou (trávnatých plôch a stromov), nepriepustných 

a vodných plôch na počet obyvateľov, pričom sa hodnotia iba obývané oblasti, nie celé katastrálne územie 

sídla. V miestach s vyšším pokryvom zelene (stromov a trávnatých plôch) a prítomnosťou vody sa 

predpokladá, že prvky zelenej a modrej infraštruktúry majú pozitívny účinok na obyvateľstvo. Naopak, miesta 

                                                           
21 Povodňové riziko nie je hodnotené, keďže to sa rieši samostatne v rámci Plánov manažmentu povodňového rizika. 

https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
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s vysokým podielom nepriepustných plôch sú problematické, keďže sa na takom území môžu vytvárať 

teplotné ostrovy a nepriepustné povrchy pôsobia negatívne z hľadiska vplyvu extrémnych zrážok alebo 

sucha. 

Výsledkom je porovnanie sídel a vytvorenie ich poradia na základe prehľadného jednotného indexu. Hodnota 

z indexu určí výsledné zaradenie obce do prioritnej skupiny a financovanie adaptačných projektov v obci 

bude závisieť od zaradenia obce do prioritnej skupiny. Adaptačné opatrenia by mali byť zamerané na 

zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny klímy rozširovaním prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, napríklad 

budovaním dažďových záhrad, jazierok, parkov, zelených striech atď. a znižovaním rozlohy nepriepustných 

plôch, aby voda mala väčšiu možnosť vsiaknuť do pôdy a nevytvárali by sa teplotné ostrovy. 

Metodika hodnotí dva aspekty zraniteľnosti na zmenu klímy: vystavenie sa zmene klímy (exposition) 

a citlivosť (sensitivity). Pripravenosť na zmenu klímy (preparedness) sa nehodnotí. 1. Vystavenie sa 

prebiehajúcej zmene klímy je súbor klimatických javov, ktoré v budúcnosti ovplyvnia Slovensko. 2. 

Stanovenie citlivosti na riziká súvisiace so zmenou klímy z hľadiska vegetačného pokryvu v obývanom území 

vo vzťahu na počet obyvateľov a počet ohrozených obyvateľov v danom území. 

Výsledkom hodnotenia je adaptačný index, na základe ktorého je možné zoradiť sídla do jednotlivých 

kategórií. Adaptačný index je vytvorený z indexov vystavenia sa zmene klímy a z citlivostného indexu 

v rovnakom pomere. Jednotlivé kritériá, ktoré tvoria index sú popísané nižšie. 

Hodnotenie sa tvorí pre sídla nad 5000 tisíc obyvateľov. Sídlo je v tomto význame základný územný 

samosprávny a správny celok na Slovensku bez ohľadu na to, či sa jedná o mesto alebo obec. Kritériom 

výberu hodnotených sídel je počet obyvateľov s výnimkou Bratislavy a Košíc, kde hodnotíme všetky mestské 

časti, vrátane tých, ktoré majú počet obyvateľov pod 5000.  

Keďže adaptačný index má za cieľ porovnať všetkých 172 sídel nad 5000 obyvateľov, používajú sa iba údaje, 

ktoré sú dostupné pre všetky skúmané obce. Z využiteľných dát vylučujeme údaje s nedostatočnou 

granularitou, keďže cieľom je porovnanie obcí medzi sebou. Z dostupných možných údajov sme vybrali čo 

možno najrelevantnejšie a najpresnejšie údaje, ktorých počet je limitovaný, aby nezanikla ich váha. 

Výsledným produktom je tabuľkový nástroj, s pomocou ktorého je možné meniť váhy, dopĺňať, alebo uberať 

kritériá. Priložený tabuľkový súbor obsahuje detaily výpočtu. 

Vystavenie sa zmene klímy (exposition) 

Vystavenie sa zmene klímy hovorí o rizikách budúcich dopadov klimatickej zmeny. Z relevantných 

indikátorov sa vyberajú dostupné údaje v dostatočnej kvalite. Súhrnný index sčítava dopady jednotlivých 

javov v každej obci zvlášť na základe rastrových informácií zo stránky EÚ Climate Change Service. Za 

relevantné javy sa považuje Teplo, Sucho, Extrémne zrážky a iné, pričom údaje sú dostupné zatiaľ iba pre 

sucho a teplo. Výsledkom, ktorý sa používa v hodnotení je relatívna hodnota, teda rozdiel medzi súčasným 

stavom a hodnotami očakávanými v budúcnosti. Hodnoty jednotlivých javov pre jednotlivé obce sú prisúdené 

na základe najkratšej vzdialenosti dátového bodu od definičného bodu obce. Výsledky normalizujeme od 

hodnoty 0 po 1. 

Teplo 

Počet dní horúčav vychádzajú z datasetu Heat waves podľa zdravotnej definície vĺn horúčav Euroheat. Vlny 

horúčav sú podľa tejto definície dva letné dni v rade, kde maximálna pocitová teplota a minimálna teplota 

prekročí 90. percentil danej teploty. Pocitová teplota je kombináciou teploty vzduchu a vlhka. V tomto prípade 

skúmame oba dostupné klimatické scenáre RCP 4.5 a RCP 8.5. Pre jednotlivé obce hodnotíme rozdiely 

počtu horúcich dní medzi rokmi 2020 a 2080 a priemerujeme ich na základe oboch RCP scenárov. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/products/etc-cca-reports/climate-related-hazard-indices-for-europe
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/products/etc-cca-reports/climate-related-hazard-indices-for-europe
https://cds.climate.copernicus.eu/
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/sis-heat-and-cold-spells?tab=overview
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Sucho 

Hodnotenie sucha vychádza z datasetu Future Meteorological Droughts, ktorá vysvetľuje sucho ako zmenu 

početnosti období sucha v budúcnosti v porovnaní s referenčným obdobím medzi rokmi 1981 a 2010. 

Dataset vychádza zo Štandardizovaného indexu zrážok (SPI), ktorý hodnotí rozdiel akumulovaného 

množstva zrážok počas 3 mesiacov v skúmanom období oproti referenčnému obdobiu. Hodnoty SPI sú počty 

štandardných odchýlok oproti dlhodobému priemeru. Podľa štandardnej definície suché obdobie začína ak 

hodnota SPI klesne pod -1 počas dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch a končí sa, keď sa hodnota 

dostane späť na pozitívnu hodnotu. V priorizácii využívame údaje medzi rokmi 2071 až 2100 a pre toto 

obdobie skúmame dostupné klimatické scenáre RCP 4.5 a RCP 8.5 a výsledky priemerujeme.  

Citlivosť a schopnosť adaptácie (sensitivity, adaptation capacity) 

Sídla hodnotíme z hľadiska pokryvu krajiny v obývanom území, vážené hustotou obyvateľstva v danom 

území. Kombináciou pokryvu krajiny a informáciou o obyvateľstve vytvárame jednotný index. 

Pokryv krajiny 

Štyri kritériá hodnotia využitie územia a pochádzajú zo stránky EÚ Copernicus Land Monitoring Service 

v rastrových vrstvách v rozlíšení 10X10 metrov. Výsledkom je podiel skúmaných plôch v obci, ktoré následne 

normalizujeme od hodnoty 0 po 1. Hodnotenie na základe štyroch kritérií, ktoré normalizujeme a 

prisudzujeme im rovnakú váhu. 

Imperviousness (nepriepustnosť) – percento zastavanej plochy na území. Jednotlivé bunky môžu mať 

hodnoty od 0 po 100, podľa percenta nepriepustnosti. 

Tree cover density (pokryv stromami) – percento pokryvu stromami na území. Jednotlivé bunky môžu mať 

hodnoty od 0 po 100, podľa percenta pokryvu stromami. 

Grassland (trávnaté plochy) – percento trávnatých plôch na území. Jednotlivé bunky majú hodnotu 1 alebo 

0, podľa toho či je územie zatrávnené alebo nie. 

Water and Wetness (voda a zamokrenie) – index vodných a zamokrených plôch na území. Jednotlivé bunky 

vážime hodnotou 0 (žiadna voda), 1 (dočasné zamokrenie), 2 (trvalé zamokrenie), 3 (dočasná voda) a 4 

(trvalá voda).  

Použité vrstvy z Copernicus Land (príklad Bratislava)  
Hustota obyvateľstva v gride 500x500 metrov, 

približné rozdelenie na sídla (mestské časti) 

 

 

 

Zdroj: IEP podľa Copernicus  Zdroj: IEP podľa Copernicus, IFP, data.gov.sk  

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/projected-change-in-meteorological-drought
https://land.copernicus.eu/
https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/imperviousness/status-maps/imperviousness-density-2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/forests/tree-cover-density/status-maps/tree-cover-density-2018
https://land.copernicus.eu/pan-european/high-resolution-layers/grassland/status-maps/grassland-2018
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Obyvateľstvo 

Hustota obyvateľstva – Hodnotenie sídel je normalizované na základe dopadov na obyvateľstvo, nie na 

základe rozlohy daného sídla. Hustota obyvateľstva sa počíta na základe informácie o počte obyvateľov na 

adresnom bode. Z daných údajov sa vytvoril grid o veľkosti 500x500 metrov, s informáciou o počte 

obyvateľov v konkrétnej bunke. Informácia o pokrytí v gride sa na základe adresných bodov spätne 

premietne v hodnotení sídel.  

Výsledky 

Výsledkom hodnotenia je zaradenie 172 sídel do štyroch prioritných skupín s rovnakým počtom sídel. Vo 

všeobecnosti platí, že sídla na juhu krajiny sú na tom horšie. Najlepšie je na tom región horného Považia, 

Kysuce, Orava, centrálne časti Stredného Slovenska a niektoré sídla v Bratislave a okolí. Najviac pripravené 

sú sídla Oščadnica, Rabča a Námestovo. Najhoršie v hodnotení, teda sídla s najvyššou prioritou sa 

nachádzajú na juhu Slovenska, hlavne niektoré mestské časti Košíc.  

Výsledná priorita adaptačných opatrení v sídlach nad 5000 obyvateľov  

 

 

Zdroj: IEP podľa Copernicus  

Čiastkové výsledky 

Trávnatých plôch je najmenej v husto zastavaných mestských častiach dvoch najväčších miest na Slovensku 

– Bratislava - Staré Mesto a Záhorská Bystrica a Košice - Staré Mesto a Juh. V týchto častiach nepresahuje 

trávnatý porast 3 % povrchu. Najviac, cez 50 % to je v sídlach Detva, Hriňová a Zákamenné. 

Najvyšší podiel nepriepustných plôch je v košických častiach Staré mesto, Džungľa a Juh, vo všetkých to 

je viac ako 55%. Najmenej, do 3 %, to je v sídlach Hriňová a Oščadnica. 
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Podiel trávnatých plôch na rozlohe sídla  Podiel zastavaných plôch na rozlohe sídla 

 

 

 

Zdroj: IEP podľa Copernicus  Zdroj: IEP podľa Copernicus  

Pokryv stromami je nízky najmä v južnej časti krajiny v sídlach Tornaľa, Bratislava - Jarovce, Tvrdošovce 

alebo Dunajská Lužná v rozmedzí 1 – 2 %. Nad 40 % pokryvu stromov evidujeme v sídlach Košice-Lorinčík, 

Dobšiná, Košice-Myslava a Kremnica. 

Z hľadiska vodných a zamokrených plôch sú na tom najhoršie košické mestské časti Staré Mesto, Juh 

a Džungľa. Najlepšia situácia je v sídlach Hriňová, Detva a Oščadnica. 

Podiel rozlohy pokrytej stromami na výmere sídla  
Normalizovaný index rozlohy vodných plôch v 

sídlach 

 

 

 

Zdroj: IEP podľa Copernicus  Zdroj: IEP podľa Copernicus  

Podľa použitej metodiky sa hrozba sucha bude v sídlach na Slovensku zvyšovať až na výnimky na Orave, 

Liptove a v okolí Bratislavy. Najnižšia rizikovosť z hľadiska dopadov sucha je v mestských častiach 

Bratislava Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Čunovo a najvyššia v mestách Bardejov, Sobrance a Dobšiná. 

Počty dní horúčav sa zvýšia najmä na juhu Podunajskej nížiny, hlavne v mestách Gabčíkovo, Veľký Meder, 

Komárno alebo Hurbanovo. Naopak najnižší dopad sa očakáva v sídlach na Kysuciach a Orave – 

Zákamenné, Turzovka, Rabča a Skalité. 

Zvýšenie frekvencie výskytu meteorologického sucha 

v rokoch 2071 až 2100 
 Rozdiel v počte dní horúčav medzi rokmi 2080 a 2020 

 

 

 

Zdroj: IEP podľa Copernicus  Zdroj: IEP podľa Copernicus  
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Odporúčania 

Ministerstvo životného prostredia SR bude v spolupráci s OECD v roku 2022 rozširovať priorizáciu 

adaptačných opatrení na celé územie Slovenska vrátane menších sídel a celej krajiny. Cieľom je vytvoriť 

robustnú metodiku, ktorá zahŕňa všetky relevantné aspekty zmeny klímy na základe jestvujúcich metodík 

z iných členských krajín OECD v spolupráci s expertmi z organizácie. Priorizácia sa môže spresniť o dopady 

na poproduktívnu populáciu a iné relevantné demografické kritériá. 
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8 Mitigačné opatrenia  

Základom pre tvorbu mitigačných politík je strategický dokument z dielne MŽP SR Nízkouhlíková stratégia 

rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (NuS) a Integrovaný národný 

energetický a klimatický plán Slovenska do roku 2030 (NECP). 

Nízkouhlíková stratégia (NuS) predstavuje odpoveď SR na záväzky v boji proti klimatickej zmene vyplývajúce 

z členstva v EÚ a v Organizácií spojených národov (UN) a s tým spojenú povinnosť vypracovať dlhodobú 

stratégiu s pôsobnosťou na minimálne 30 rokov. Cieľom stratégie je identifikovať existujúce a navrhnúť nové 

dodatočné opatrenia v SR pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. 

Stratégia rovnako zahŕňa národné redukčné ciele do roku 2030 vychádzajúce z európskych cieľov. Uvedené 

ciele sú podrobne špecifikované v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne Slovenska do 

roku 2030 (NECP). 

V NuS sú jednotlivé opatrenia týkajúce sa znižovania emisií skleníkových plynov podľa svojej povahy 

rozdelené do troch skupín, a to opatrenia ktoré sa už v súčasnosti implementujú, ktoré sa budú 

implementovať na základe nových legislatív a tiež opatrenia, o ktorých sa v súčasnosti ešte reálne 

neuvažuje, no je možné, že v budúcnosti ich bude potrebné prijať a implementovať pre dosiahnutie 

klimatickej neutrality do roku 2050 (Neutral opatrenia). 

Investičné potreby 

V prípade dekarbonizácie ekonomiky SR, vychádzajúc z scenára pri uplatnení dodatočných opatrení bude 

potrebné preinvestovať za najbližšiu dekádu 8 miliárd eur navyše oproti referenčnému scenáru s existujúcimi 

opatreniami a v rokoch 2031 – 2050 bude navýšenie predstavovať 196 miliárd eur. Do roku 2040 tak budú 

priemerné dodatočné ročné výdavky predstavovať 1,8 % HDP, v rokoch 2020 – 2050 to bude v priemere 

ročne predstavovať až 4,2 % HDP. Tieto náklady v sebe zahŕňajú investície, ktoré budú znášať domácnosti, 

podnikateľský sektor aj štát. SR však prijalo vyšší dekarbonizačný cieľ ako bol modelovaný v scenári WAM 

(klimatická neutralita do 2050), čo znamená vyššie náklady na dekarbonizáciu ako sú uvedené v NuS. 

Presným údajom o nákladoch však stratégia nedisponuje. 

Pre spomenuté ambiciózne dekarbonizačné ciele však budú musieť byť alokované adekvátne finančné 

prostriedky, či už zo fondov EÚ alebo národného rozpočtu. Na základe interných odhadov MŽP SR by mohlo 

byť do roku 2030 k dispozícii prostredníctvom EÚ rozpočtu (do roku 2027), Plánu obnovy a odolnosti, Fondu 

pre spravodlivú transformáciu, Modernizačného fondu a Environmentálneho fondu od 9,9 do 10,5 miliardy 

eur na klimatické opatrenia.  

Priorizácia 

Cieľom je podporiť investície zamerané na dekarbonizáciu energetiky a priemyslu, znižovanie emisií 

skleníkových plynov v Slovenskej republike, zabezpečenie postupného prechodu na nízkouhlíkové 

hospodárstvo a dosiahnutie klimatickej neutrality najneskôr v roku 2050 v súlade s cieľmi rámca politík Únie 

v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a dlhodobými cieľmi stanovenými v Parížskej dohode 

a relevantnou legislatívou pre sektory v rámci európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami (s 

cieľmi smernice EU ETS), ako aj pre sektory mimo EU ETS (doprava, budovy, priemysel mimo ETS, 

poľnohospodárstvo a odpady). 

Hlavnými princípmi priorizácie by mala byť cena za 1 odstránenú tonu CO2e (abatement cost) a podpora 

projektov, ktorých spoločenská návratnosť je vyššia ako je ich ekonomická návratnosť. Ekonomicky 

návratné projekty by nemali byť podporované. Prioritu tiež majú dlhodobo udržateľné projekty. 

https://www.minzp.sk/klima/nizkouhlikova-strategia/
https://www.minzp.sk/klima/nizkouhlikova-strategia/
https://www.mhsr.sk/uploads/files/zsrwR58V.pdf
https://www.mhsr.sk/uploads/files/zsrwR58V.pdf
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Prioritné oblasti v oblasti mitigácie: 

 Výroby tepla a chladu pre komerčné účely – podpora náhrady spaľovania uhlia v CZT, zvyšovanie 

energetickej efektívnosti pri výrobe a dodávke tepla, vrátane rekonštrukcie rozvodov, podpora 

využitia výroby tepla z OZE 

 Podpora projektov v odvetví výroby energie s podporou efektívneho a udržateľného diaľkového 

vykurovania, kogeneračnej výroby elektrickej energie a tepla a v odvetví prenosu a distribúcie 

energie. 

 Priemysel – podpora náhrady spaľovania uhlia v priemyselnej energetike a technológiách, 

zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií skleníkových plynov a podpora pre 

prevádzky, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím 

nákladov kvót do cien elektrickej energie. 

 Elektro-energetika – podpora využitia výroby elektriny z OZE a zvyšovanie energetickej efektívnosti 

pri výrobe elektriny z OZE.  

 Zvyšovanie energetickej účinnosti v sektore budov (vrátane zatepľovania existujúcich budov). 

 Podpora prechodu k formám dopravy s nízkymi emisiami a prechodu z individuálnej dopravy k 

verejnej doprave/budovanie udržateľnej mestskej dopravy. 

Hlavnými podpornými mechanizmami určenými na financovanie opatrení na zmenu klímy sú výnosy 

z predaja emisných kvót formou dražby a prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného 

fondu. Podľa odhadov MŽP SR by Slovenská republika v priebehu 10 rokov (2021 – 2030) mala mať z týchto 

dvoch zdrojov k dispozícii približne 3,4 mld. eur (Mof: 2,6 mld. eur + EF: 0,8 mld. eur). 

Odporúčania 

Aj v zmysle odporúčaní NKÚ zo septembra 2021 k využívaniu prostriedkov z výnosov z aukcií 

prostredníctvom Environmentálneho fondu a dodržiavaní ustanovenia §18 zákona o obchodovaní 

s emisnými kvótami 414/2012, sa navrhuje aby sa začalo zákonné využívanie týchto prostriedkov na účely 

dané v tomto zákone, teda na mitigáciu zmeny klímy.  

Ako prvý krok, na ktorého využitie by nebolo treba vynaložiť veľa energie, sa navrhuje využitie prostriedkov 

z Environmentálneho fondu na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle prostredníctvom 

existujúcej Schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania emisií skleníkových 

plynov a znečisťujúcich látok v odvetviach priemyselnej výroby. Jednalo by sa o novú formu pomoci 

priemyslu zaťaženého vysokými cenami kvót a energií, ktorá by však zároveň znižovala emisie a prispievala 

k nízkouhlíkovej transformácii priemyslu. Táto schéma bola schválená v lete roku 2017 a jej implementácia 

v praxi si bude vyžadovať už len aktualizáciu a nastavenie na nové požadované podmienky podpory 

(pravdepodobne len formou dodatku). Schéma by sa:  

 týkala priemyselných podnikov, tzv. stacionárne prevádzky pod ETS (okrem výrobcov tepla, chladu 

a el. energie, ktorých transformácia bude primárne podporovaná z Modernizačného fondu)  

 max. výška pomoci 15 mil. eur na projekt/podnik 

 intenzita pomoci: 40% oprávnených nákladov, 50% v prípade pomoci poskytnutej stredným 

podnikom, 60% v prípade pomoci poskytnutej malým podnikom 

 intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 15 percentuálnych bodov pre investície umiestnené v 

podporovaných oblastiach spĺňajúcich podmienky článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy. 

 


