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PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2014 - 2020 

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

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

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

Implementačná štruktúra: 

Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia: Ministerstvo životného prostredia SR 

Sprostredkovateľské orgány:  

● Slovenská agentúra životného prostredia (PO 1, 2, 3  -  ŠC 3.1.2) 

● Slovenská inovačná a energetická agentúra (PO 4) 

● Ministerstvo vnútra SR (PO 3  -  ŠC 3.1.1, 3.1.3) 

 

 

 

 



FINANČNÁ ALOKÁCIA OP KŽP  

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

      - z toho: ▪ KOHÉZNY FOND →  viac ako 1,861 mld. € (60% alokácie) 

      Prioritné osi 1 a 2, celé územie Slovenskej republiky 

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

        Prioritné osi 3, 4 a 5 

•  Národné spolufinancovanie  → približne 1,17 mld. € 

CELKOVÁ ALOKÁCIA OP KŽP → viac ako 4,308 mld. € 

Oprávnení prijímatelia: 
subjekty verejného, ako aj súkromného sektora, a teda nielen obce, vyššie územné 
celky a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum združení, ako aj neziskových 
organizácií, pôsobiacich v oblastiach podpory operačného programu, ale aj fyzické 
a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených oblastiach. 
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Rozdelenie na prioritné osi a prislúchajúce alokácie z EŠIF 

Názov prioritnej osi Alokácia v rámci 
OP KŽP v € 

Fond 

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

1 441 766 000 KF 

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

419 346 261  KF 

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

260 901 369  EFRR 

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo  

938 886 480  EFRR 

Prioritná os 5: Technická pomoc 77 000 000  EFRR 

Celková alokácia 3 137 900 110  KF + EFRR 



Prioritná os 1  

UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM 
ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  (1 441,7 mil. €) 
 
• Investičná priorita 1.1 – Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s 

cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie... (402,8 mil. €) 

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

• Investičná priorita 1.3 – Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora 
ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej 
infraštruktúry  (129,3 mil. €) 

• Investičná priorita 1.4 – Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov 
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia 
a podpory opatrení na zníženie hluku (390,4 mil. €) 
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Prioritná os 2  

ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY SO ZAMERANÍM  
NA OCHRANU PRED POVODŇAMI   (419,3 mil. €) 
 

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

– Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

• opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok aj mimo 
neho, vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)  

• aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, 
rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík 

– Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného 
odpadu 

• Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu (v 
súlade s princípom „znečisťovateľ platí“) 
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Prioritná os 3  

PODPORA RIADENIA RIZÍK, RIADENIA MIMORIADNYCH UDALOSTÍ A 
ODOLNOSTI PROTI MIMORIADNYM UDALOSTIAM OVPLYVNENÝM ZMENOU 
KLÍMY (260,9 mil. €) 
 

• Investičná priorita 3.1 – Predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov 
      zvládania katastrof 

– Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 
ovplyvnených zmenou klímy 

– Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu 
environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) 

• Podpora sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy 

• Hydrogeologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí a 
zabezpečenie zdrojov pitnej vody 

– Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
zmenou klímy 
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Prioritná os 4  

ENERGETICKY EFEKTÍVNE NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VŠETKÝCH 
SEKTOROCH  (938,88 mil. €) 
 

• Investičná priorita 4.1 – Podpora výroby a distribúcie energie z OZ (169 mil. €) 

• Investičná priorita 4.2 – Podpora energetickej efektívnosti  v podnikoch (110 mil. €) 

• Investičná priorita 4.3 – Podpora energetickej efektívnosti vo verejných        
                 infraštruktúrach a v sektore bývania (414,8 mil. €) 

• Investičná priorita 4.4 – Podpora nízkouhlíkových stratégií a multimodálnej 
                 mestskej mobility (60 mil. €) 

• Investičná priorita 4.5 – Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby    
                 tepla a elektrickej energie (185 mil. €) 

 

Prioritná os 5   TECHNICKÁ POMOC (77 mil. €) 
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Prioritná os 1: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 
PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

Investičná priorita 1.3 – Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora 
ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej 
infraštruktúry (129,3 mil. €) 
 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie 
biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 
 

A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 
2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj 
chránené druhy 

B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich 
revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry 

C. Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho 
významu a reportingu 

D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku 
ochrany prírody a krajiny  
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A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu 
Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného 
významu), ako aj chránené druhy 

• dobudovanie sústavy chránených území Natura 2000, spracovanie 
podkladov a dokumentov starostlivosti (programy starostlivosti, programy 
záchrany a iná súvisiaca dokumentácia ) 

• realizácia praktickej starostlivosti, výkup pozemkov, uzatváranie vchodov 
jaskýň, súvisiace odborné publikácie a iné 

• Cieľové územia: chránené územia v rámci celej SR, vo výnimočných prípadoch aj 
územia mimo chránených území (kde ochranárske opatrenia prispejú k splneniu 
cieľa) 

• Prijímatelia: rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou 
v oblasti ochrany prírody, vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených 
územiach okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie (s 
podmienkou odbornej garancie MŽP SR) 

10 



B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb    
prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry 

• zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území 

• eliminácia inváznych druhov rastlín podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. 

• podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni 
       (komplementarita s IROP – RIUS – udržateľný mestský rozvoj – mestská funkčná oblasť) 

• Cieľové územia: celé územie SR - prednostne mimo chránených území 

• Prijímatelia: rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou 
v oblasti ochrany prírody, Slovenská agentúra životného prostredia (aj ako 
prijímateľ národného projektu, v rámci ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším 
subjektom v tejto oblasti ako užívateľom), vlastníci alebo užívatelia pozemkov 
mimo chránených území okrem fyzických osôb ktoré nie sú oprávnené na 
podnikanie  
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C. Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov 
európskeho významu a reportingu 

• pravidelný reporting pre Európsku komisiu, vyplývajúci zo smernice o 
biotopoch a smernice o ochrane vtáctva, ako aj zo zákona o ochrane 
prírody a krajiny 

• Cieľové územia: celé územie SR 

• Prijímatelia: odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou 
pôsobnosťou zriadená MŽP SR podľa zákona o ochrane prírody a krajiny – ŠOP SR 
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D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na 
úseku ochrany prírody a krajiny  

• zlepšenie informovanosti o sústave Natura 2000 a druhoch európskeho 
významu 

• realizácia komunikačných kampaní, organizovanie školení a výstav za 
účelom zvýšenia povedomia verejnosti, vrátane vlastníkov pozemkov v 
chránených územiach 

• Cieľové územia: celé územie SR 

• Prijímatelia: Slovenská agentúra životného prostredia (v rámci národného 
projektu), subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany 
životného prostredia, subjekty územnej samosprávy, neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného 
prostredia, nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, združenia 
fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia 
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR 
Ing. Peter Jány 

Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Odbor riadenia programov 

Karloveská 2, 812 35 Bratislava 

www.op-kzp.sk 

 


