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I. Základné údaje o obstarávateľovi 

 

1. Názov 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

 

2. Identifikačné číslo 

42181810 

 

3. Adresa sídla 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa 

Ing. Katarína Nováková 

generálna riaditeľka 

sekcie environmentálnych programov a projektov  

Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 1 

Pracovisko:  

Karloveská 2, 841 04 Bratislava 

tel.: +421 906 314 400 

e-mail: katarina.novakova@enviro.gov.sk  

 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby,  

od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na 

konzultácie 

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc. 

riaditeľka odboru programovania a riadenia programovania 

sekcia environmentálnych programov a projektov 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 1 

Pracovisko:  

Karloveská 2, 841 04 Bratislava 

tel.: +421 314 300 

e-mail: miroslava.hruskova@enviro.gov.sk 
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 

 

1. Názov 

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 15) 

 

2. Charakter 

Navrhovaná zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“ 

alebo „operačný program“) predstavuje svojím charakterom zmenu tých prvkov operačného 

programu, ktoré podliehajú schváleniu Európskou komisiou („EK“). 

Predmetná zmena OP KŽP sa vykonáva v súlade s bodom C.1 uznesenia vlády SR č. 806/2022 

k materiálu „Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov 

programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“, ktorým bolo 

riadiacim orgánom jednotlivých operačných programov uložené vykonať zmenu operačného 

programu v podobe presunu disponibilného zostatku zdrojov EÚ na podporu opatrení iniciatívy 

SAFE.   

Presun disponibilných finančných OP KŽP na podporu opatrení na kompenzáciu zvýšených 

cien energií so zameraním na zraniteľné domácnosti je zároveň navrhovaný s ohľadom na stav 

finančnej implementácie OP KŽP v poslednom roku jeho realizácie. Implementácia OP KŽP 

je už od roku 2020 permanentne ovplyvňovaná krízovými javmi v externom, najmä socio – 

ekonomickom a v ostatnom roku aj v geopolitickom, prostredí. Intenzita tohto vplyvu závisí 

najmä od charakteru, t. j. spôsobu implementácie, programu a od charakteru podporovaných 

projektov. Najvýraznejším spôsobom sa tieto krízové javy, a teda nepriaznivé externé faktory, 

dotýkajú operačných programov, ktoré sú prevažne dopytovo – orientované a zároveň 

zamerané na realizáciu projektov investičného charakteru (na rozdiel od tzv. soft projektov), 

čo je aj prípad OP KŽP.  

Prvým krízovým javom, ktorý vyvolal spomalenie nielen implementácie, ale aj prípravy 

investične náročných projektov, bola pandémia COVID-19. Jej významným dôsledkom bol 

nedostatok alebo dlhodobý výpadok pracovných síl, čo sa vo fáze projektovej prípravy 

investícií prejavilo tak, že bola oveľa zdĺhavejšia, a teda žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok („ŽoNFP“) na investičné projekty, u ktorých bol predpoklad predloženia približne 

v polovici roka 2020, boli predložené častokrát až s ročným posunom. To sa týka najmä 

projektov, ktoré sú svojím charakterom investíciami do stavieb, v mnohých prípadoch líniového 

charakteru (ako napr. projekty výstavby verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd, 

projekty výstavby verejných vodovodov, ako aj projekty protipovodňových opatrení na vodných 

tokoch). Všetky projekty tohto charakteru si ešte pred predložením ŽoNFP vyžadujú náročnú 

projektovú prípravu, vrátane majetkovo – právneho vysporiadania pozemkov, procesu 

posudzovania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie (EIA), ako 

aj vyhlásenia verejného obstarávania. Realizácia týchto administratívnych procesov bola 

v období dlhotrvajúcej pandémie COVID-19 sťažená a komplikovaná z dôvodov mimo vplyvu 

žiadateľov, najmä kvôli nedostatku a výpadkom príslušných administratívnych kapacít. 

V konečnom dôsledku posun v projektovej fáze prípravy ŽoNFP, a teda v termínoch ich 

predloženia, vedie k skráteniu obdobia zostávajúceho na implementáciu projektov s negatívnymi 

dôsledkami, ktoré sú konkretizované nižšie. 

Ďalším krízovým javom je výrazné spomalenie ekonomického rastu, umocnené dopadmi už rok 

pretrvávajúcej vojenskej agresie Ruska na Ukrajina. Negatívnymi dôsledkami tejto krízy sú 

problémy s dodávkami rôznych tovarov a materiálov, vysoká miera inflácie, navyšovanie cien 
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materiálov a energií. V prípade prijímateľov, ktorými sú subjekty verejného sektora, najmä 

územnej samosprávy, tieto negatívne ekonomické faktory spôsobujú, že sa dostávajú 

do situácie nedostatku disponibilných zdrojov na spolufinancovanie projektov. V prípade 

prijímateľov spomedzi subjektov súkromného sektora, najmä podnikateľských subjektov, 

okrem toho narastá aj „opatrnosť“ v oblasti investovania, najmä pokiaľ ide o finančne náročné 

projekty.   

Dôsledkom pôsobenia vyššie uvedených faktorov je nepristúpenie žiadateľov schválených 

ŽoNFP k zazmluvneniu projektov, v negatívom prípade mimoriadne ukončovanie projektov 

na základe žiadosti prijímateľov alebo – v lepšom prípade – potreba fázovania projektov.  

Ďalší významný faktor, ktorý dlhodobo ovplyvňuje úroveň čerpania OP KŽP, súvisí s procesom 

verejného obstarávania. Najmä pri nadlimitných zákazkách je tento proces náročný a v prípadoch 

pochybení môže dôjsť k finančným korekciám vo vzťahu k implementovaným projektom alebo 

k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP s prijímateľom. V prípadoch, ak sa implementácia 

projektu ešte nezačala, je v dôsledku pochybení v procese verejného obstarávania nutné, aby 

ho prijímateľ opakoval, čím sa skracuje čas na implementáciu projektov a zvyšuje riziko, že 

implementácia projektu nebude do konca obdobia oprávnenosti výdavkov (31. 12. 2023) 

ukončená, prípadne sa ani nezačne.   

Časť zdrojov OP KŽP, ohrozených rizikom ich nedočerpania v dôsledku pôsobenia najmä vyššie 

uvedených faktorov, sa preto navrhuje presunúť na riešenie aktuálnej prioritnej potreby 

na národnej úrovni, ktorá je zároveň reflektovaná aj na úrovni EÚ (nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023, účinným od 1. marca 2023), a to 

na podporu zraniteľných domácností s cieľom pomôcť im pokryť ich náklady na spotrebu 

energie.   

Napriek tomu je aj naďalej cieľom riadiaceho orgánu pre OP KŽP zabezpečiť v čo najväčšej 

miere implementáciu environmentálnych projektov v súlade s cieľmi operačného programu. 

Aj naďalej prebieha proces zazmluvňovania, ako aj konania o predložených ŽoNFP, pričom 

zo ŽoNFP, u ktorých je predpoklad schválenia v priebehu 1 – 2 mesiacov a vyznačujú sa krátkym 

časom potrebným na ich implementáciu, ešte môže dôjsť k vygenerovaniu čerpania zdrojov EÚ. 

Návrh zmeny OP KŽP je vypracovaný v súlade s článkom 30 ods. 1 a čl. 96 ods. 10 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení (všeobecné nariadenie) 

a využíva flexibility, ktoré boli zavedené v rámci modifikácie legislatívy na programové 

obdobie 2014 – 2020, s cieľom realizovať opatrenia na riešenie dôsledkov energetickej krízy. 

Navrhovaná zmena sa vzťahuje k aktuálne platnému zneniu OP KŽP (verzia 14), schválenému 

vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie C(2022) 9335 final zo dňa 7. decembra 2022, 

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2014) 8047, ktorým sa schvaľujú určité prvky 

operačného programu „Kvalita životného prostredia“ na podporu z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti 

na Slovensku.  

Spomedzi prvkov operačného programu sa v dokumente OP KŽP vykonávajú zmeny 

vo finančných tabuľkách, ako aj zmeny cieľových hodnôt vybraných ukazovateľov. Zároveň 

dochádza aj k zmene finančného plánu OP KŽP.  

Výsledkom navrhovanej zmeny bude znenie OP KŽP (verzia 15).  
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3. Hlavné ciele 

Hlavným cieľom navrhovanej zmeny OP KŽP (verzia 15) je podpora opatrení na riešenie 

dôsledkov energetickej krízy so zameraním na zraniteľné domácnosti, ktorá bola 

uznesením vlády SR č. 806/2022 stanovená ako národná priorita, pričom jej 

implementácia je vysoko aktuálna a časovo nie náročná, čo zároveň umožní dočerpanie 

zostávajúcej alokácie OP KŽP.    

Predmetná zmena OP KŽP tak reflektuje na národné potreby v čase energetickej krízy, ktorá 

vznikla jednak v dôsledku nepriaznivých vplyvov pandémie COVID-19 a neskôr aj vojenskej 

agresie Ruskej federácie proti Ukrajine. Súčasná energetická kríza negatívne zasiahla všetky 

členské štáty, vrátane Slovenskej republiky („SR“), aj keď v rôznej miere. Prudký nárast cien 

energií významne prispieva k celkovej inflácii v rámci ekonomiky členských štátov 

a spomaľuje ich hospodársky rast.  

EK zareagovala na vzniknutú situáciu návrhom právnej úpravy za účelom poskytnutia ďalšej 

flexibility využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov („EŠIF“) v členských 

krajinách EÚ na zmiernenie negatívnych dôsledkov energetickej krízy. Predmetná právna 

úprava bola schválená a od 1. marca 2023 je účinné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide 

o kapitolu REPowerEU v plánoch obnovy a odolnosti, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ)  

č. 1303/2013, (EÚ) 2021/1060 a (EÚ) 2021/1755 a smernica 2003/87/ES. Predmetné nariadenie 

prináša nové flexibility, ktoré umožnia realizovať opatrenia na riešenie dôsledkov energetickej 

krízy zo zdrojov národnej alokácie EŠIF na programové obdobie 2014-2020, t. j. aj zo zdrojov 

Kohézneho fondu. 

Na národnej úrovni bol dňa 14. decembra 2022 uznesením vlády SR č. 806/2022 schválený 

materiál „Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov 

programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“, predložený 

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR („MIRRI SR“) v spolupráci 

s Ministerstvom financií SR. V súlade s predmetným materiálom sa ukladá využiť zdroje EŠIF 

na zmiernenie dôsledkov krízovej situácie na Slovensku, spôsobenej prudkým nárastom cien 

energií, a teda zabezpečiť zo zdrojov EŠIF kompenzáciu vysokých cien energií najmä pre 

zraniteľné domácnosti. 

V bode C.1 predmetného uznesenia vlády SR bolo riadiacemu orgánu pre OP KŽP 

uložené predložiť EK revíziu operačného programu s cieľom vyčlenenia zdrojov 

na opatrenia SAFE-CARE (t. j. na kompenzáciu nákladov na energie pre zraniteľné 

domácnosti) v rozsahu schváleného návrhu, t. j. 387,89 mil. €, a to v termíne do 31. 3. 2023. 

V nadväznosti na uvedenú úlohu riadiaci orgán pre OP KŽP vypracoval návrh zmeny OP KŽP 

(verzia 15), ktorým sa presúvajú disponibilné zdroje operačného programu v sume  

387,88 mil. € z Kohézneho fondu („KF“) do novovytvorenej prioritnej osi 6 „Podpora pre 

zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“, a to: 

- z prioritnej osi 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry v celkovej v sume cca 323,05 mil. € (zdroj KF), konkrétne 

z nasledujúcich oblastí (im prislúchajúcich oblastí intervencií - OI): 

 odpadové hospodárstvo:  
OI 017 Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, 

recykláciu) v sume 46 116 978 €; 

OI 019 Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom v sume 

9 499 286 €; 
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 vodné hospodárstvo:  

OI 020  Dodávky vody na ľudskú spotrebu v sume  22 315 447 €; 

OI 021 Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej vody v sume 10 008 109 €; 

OI 022 Čistenie odpadových vôd  v sume 123 804 945 €; 

 ochrana prírody:  
OI 085 Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrany prírody a zelenej infraštruktúry v sume 

14 317 243 € (vrátane alokácie vzťahujúcej sa k zabezpečeniu spojitosti vodných tokov); 

OI 086  Ochrana, obnova a udržateľné používanie lokalít sústavy Natura 2000 v sume 

14 238 135 €; 

 kvalita ovzdušia:  

OI 083 Opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia v sume 3 702 742 €; 

OI 084 Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) v sume 553 653 €; 

 riešenie problematiky environmentálnych záťaží:  

OI 089 Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy v sume 78 499 027 €;  

- z prioritnej osi 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na 

ochranu pred povodňami - OI 087 Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy 

a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s klímou, ako napr. erózia, požiare, povodne, búrky 

a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na 

zvládanie katastrof - zdroje KF v celkovej sume cca 64,83 mil. €. 

Novo vytvorená prioritná os 6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“ 

bude implementovaná prostredníctvom národných projektov, čím sa predpokladá rýchla 

absorpcia finančnej alokácie. Disponibilné finančné prostriedky OP KŽP tak budú využité na 

podporu úhrady nákladov na výdavky na energie pre zraniteľné domácnosti. Táto 

podpora môže byť poskytnutá bez ohľadu na kategórie regiónov, čo v podmienkach SR 

znamená vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

4. Obsah (osnova) 

Obsahom zmeny OP KŽP (verzia 15) je najmä vytvorenie novej prioritnej osi s názvom 

„Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“, ďalej úprava finančného rámca 

OP KŽP, údajov v príslušných kategóriách intervencií a úprava hodnôt vybraných merateľných 

ukazovateľov. 

Predmetná zmena OP KŽP pozostáva z nasledujúcich úprav textovej a tabuľkovej časti 

operačného programu: 

 Textová časť 

V nadväznosti na presun disponibilných zdrojov OP KŽP medzi oblasťami intervencie 

prioritnej osi (ďalej aj „PO“) 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry a novej PO 6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov 

energetickej krízy - SAFE“ boli vykonané úpravy jednotlivých prevažne číselných údajov 

v príslušných častiach PO 1. Zároveň boli upravené hodnoty troch dotknutých ukazovateľov 

výstupu a finančného ukazovateľa. 

V rámci zmeny dochádza v PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním 

na ochranu pred povodňami k presunu zdrojov OI do PO 6 a k úprave hodnoty jedného 

ukazovateľa výstupu a finančného ukazovateľa. V nadväznosti na zmeny boli vykonané úpravy 

ďalších číselných údajov. 
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V rámci navrhovanej zmeny OP KŽP bola vytvorená nová PO 6 „Podpora pre zmiernenie 

dôsledkov energetickej krízy - SAFE“, vrátane jej aktivít, prijímateľov, cieľových skupín a 

alokácie.  

 

 Tabuľková časť/ úprava finančného plánu 

Do finančného plánu OP KŽP časti 3.2 (Tabuľky 74 a 75) sa premietajú zmeny vyplývajúce 

z vyššie popísaného presunu zdrojov KF z PO 1 a PO 2 a vytvorenia novej PO 6.  

V časti 3.3 (Tabuľka 76) Finančného plánu dochádza k zmene indikatívnej alokácie na podporu 

cieľov zmeny klímy, ako aj podielu alokácie dotknutých prioritných osí na celkovej alokácii 

OP KŽP na podporu cieľov zmeny klímy.  

 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu 

Obsahovo je návrh zmeny OP KŽP (verzia 15) spracovaný ako invariantný, a to 

na základe úlohy vyplývajúcej z bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 806/2022. Predmetom riešenia 

v tejto etape nebol nulový variant (bez presunu zdrojov a vytvorenia novej prioritnej osi 6 

„Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“), ani iné varianty z hľadiska 

objemu presúvaných zdrojov do novej prioritnej osi 6. 

 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

Riadiaci orgán pre OP KŽP v súvislosti s prípravou a schvaľovaním predmetnej zmeny 

OP KŽP vykoná nasledujúce kroky:  

Popis aktivity Predpokladaný termín 

Predloženie návrhu zmeny OP KŽP na schválenie 

Monitorovaciemu výboru pre OP KŽP  
do 30. marca 2023  

Predloženie zmeny OP KŽP na schválenie EK  v závislosti od výsledku 

zisťovacieho konania/postupu 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. -         

najneskôr do 30. septembra 2023 

Prijatie rozhodnutia k návrhu zmeny OP KŽP Európskou 

komisiou 

do 3 mesiacov od predloženia 

návrhu zmeny OP KŽP 

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

Základným dokumentom, ku ktorému sa vzťahujú navrhované zmeny, je aktuálne platné znenie 

OP KŽP (verzia 14).  

Jednotlivé verzie OP KŽP, ako aj jeho aktuálne platné znenie, sú dostupné na webovom sídle: 

http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/programove-dokumenty/. 

Legislatívnym východiskom pre vykonanie predmetných zmien OP KŽP sú právne predpisy 

EÚ a SR, a to najmä: 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023, ktorým sa 

mení nariadenie (EÚ) 2021/241, pokiaľ ide o kapitolu REPowerEU v plánoch obnovy a 

http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/programove-dokumenty/
http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/programove-dokumenty/
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odolnosti, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) 2021/1060 a (EÚ) 

2021/1755 a smernica 2003/87/ES; 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 

pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (všeobecné nariadenie); 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014 , ktorým sa stanovujú 

pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 

pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti 

s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových 

cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre 

európske štrukturálne a investičné fondy v platnom znení; 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013  

o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 v platnom znení;  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013  

o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 

v platnom znení; 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 

o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 v platnom 

znení;  

 Zákon č. 292/2014 Z. z. zo 17. septembra 2014 o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení; 

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z. zo 16. januára 2023, ktorým 

sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových 

odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky 

elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia. 

 

 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

Monitorovací výbor pre OP KŽP 

Európska komisia 

 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej 

republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie) 

Uznesenie Monitorovacieho výboru pre OP KŽP 

Rozhodnutie Európskej komisie  
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III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu 

na životné prostredie vrátane zdravia 

1. Požiadavky na vstupy 

Dôležitým vstupom, z ktorého vyplýva predmetný návrh zmeny OP KŽP je vládou SR prijaté 

uznesenie č. 806/2022, ktorým bol schválený materiál „Návrh na riešenie dopadov energetickej 

krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec 

implementácie (SAFE-CARE)“. V zmysle úlohy C.1 bolo predmetným uznesením riadiacemu 

orgánu pre OP KŽP uložené predložiť EK revíziu operačného programu s cieľom vyčlenenia 

zdrojov na opatrenia iniciatívy SAFE v rozsahu schváleného návrhu, t. j. 387,89 mil. €, 

a to v termíne do 31. 3. 2023. 

Suma presúvaných zdrojov z prioritných osí 1 a 2 do novo vytvorenej prioritnej osi 6 „Podpora 

pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“ pozostáva z jednej časti z tzv. voľných 

zdrojov KF, ktoré nie sú zazmluvnené, ani alokované na už schválené žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok, ktoré sú v procese zazmluvňovania. Druhú časť sumy presúvaných zdrojov 

tvoria predpokladané úspory z projektov v implementácii. Ide o úspory zdrojov KF z už 

ukončených projektov, ale najmä o predpokladané úspory zdrojov z projektov v implementácii 

– a to z tzv. spiacich projektov, v ktorých prípade sa implementácia hlavnej aktivity projektu 

zatiaľ nezačala alebo sa začala s výrazným oneskorením, projektov so zatiaľ neukončeným 

verejným obstarávaním,  projektov, v ktorých prípade sa predpokladá mimoriadne ukončenie, 

ako aj z projektov, ktorých aktivity nebudú do konca oprávnenosti výdavkov OP KŽP (31. 12. 

2023) ukončené a predpokladá sa ich fázovanie, resp. dofinancovanie z národných zdrojov.   

Horizontálnym základom pre vytvorenie novej prioritnej osi zameranej na podporu opatrení 

iniciatívy SAFE je „Návrh metodiky pre financovanie dopadov vysokých cien energií na 

koncových spotrebiteľov – zraniteľné domácnosti z prostriedkov EŠIF PO 2014 – 2020 

prostredníctvom iniciatívy SAFE“, ktorej vypracovanie zabezpečuje Centrálny koordinačný 

orgán - MIRRI SR.  

Informácie o novej prioritnej osi 6 sú v rámci návrhu zmeny OP KŽP uvádzané v rozsahu,  

v akom sú obsiahnuté vo vyššie uvedenom návrhu metodiky.    

Vstupmi do návrhu zmeny OP KŽP sú nižšie uvedené sumy zdrojov KF navrhované na presun 

z jednotlivých oblastí intervencií v rámci prioritných osí 1 a 2, ako aj údaje o stave plnenia 

cieľových hodnôt jednotlivých ukazovateľov, vychádzajúce z údajov v zazmluvnených 

projektoch, resp. aj z dosiahnutých hodnôt ukazovateľov v ukončených projektoch. 

V nadväznosti na tieto vstupné údaje je následne uvedená informácia o predpokladanej zmene 

cieľových hodnôt ukazovateľov v prípadoch, keď k nej dochádza.   

 Presun zdrojov z prioritnej osi 1 do prioritnej osi 6 

V nadväznosti na predmetné uznesenie vlády SR sa v rámci PO 1 Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry navrhuje 

presun disponibilných zdrojov OP KŽP z oblastí intervencií do novo vytvorenej prioritnej osi 

6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“ v celkovej v sume cca 323,05 

mil. € (zdroj KF).  

V oblasti odpadového hospodárstva dôjde k presunu disponibilných finančných prostriedkov 

v sume cca 46,12 mil. € z OI 017 Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení 

na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) a v sume cca 9,49 mil. € z OI 019 Nakladanie 

s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom. Aj napriek presunu zdrojov budú 
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(na základe hodnôt ukazovateľov v doposiaľ zazmluvnených projektoch) cieľové hodnoty 

ukazovateľov v oblasti odpadového hospodárstva dosiahnuté.  

V rámci vodného hospodárstva sa navrhovaná zmena týka presunu voľných zdrojov v sume 

cca 123,80 mil. € z OI 022 Čistenie odpadových vôd, v sume cca 22,32 mil. € z OI 020 Dodávky 

vody na ľudskú spotrebu a v sume 10, 01 mil. € z OI 021 Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej 

vody (ktorá sa vzťahuje k monitorovaniu vôd).  

V rámci predmetných OI sa cieľové hodnoty ukazovateľov znižujú pri dvoch ukazovateľoch 

výstupu a to: 

 „Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd“, 

kedy dochádza k úprave pôvodnej hodnoty 296 653 EO na novú cieľovú hodnotu 

273 711 EO (t. j. znižuje sa o 22 942 EO),  

  „Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody“, kedy sa hodnota 

znižuje z pôvodných 179 987 obyvateľov na novú cieľovú hodnotu 82 891 obyvateľov 

(t. j. o 97 096 obyvateľov), 

Pri ďalších dvoch ukazovateľoch „Počet podporených objektov monitorovacej siete 

povrchových a podzemných vôd“ a „Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových 

a podzemných vôd“ je predpoklad, že dôjde k naplneniu ich cieľových hodnôt na 90 % .  

V rámci ochrany prírody a podpory biodiverzity dôjde k presunu voľných zdrojov v sume 

cca 14,24 mil. € z OI 086 Ochrana, obnova a udržateľné používanie lokalít sústavy Natura 

2000 a k presunu zdrojov v celkovom objeme cca 14,32 mil. € z OI 085 Ochrana a posilnenie 

biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra.   

V OI 085 sú alokované aj zdroje na zabezpečenie spojitosti vodných tokov, ktoré je opatrením 

na plnenie špecifických cieľov v oblasti vodného hospodárstva. V rámci OI 085 sa z toho 

opatrenia presúva suma 7,09 mil. €. V nadväznosti na to sa znižuje cieľová hodnota 

ukazovateľa výstupu „Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie 

bariér vo vodných tokoch“, a to z pôvodných 26 (opatrení) na novú cieľovú hodnotu 20 (t. j. 

znižuje sa o 6 opatrení). 

V prípade ostatných ukazovateľov je napriek presunu zdrojov predpoklad (na základe hodnôt 

ukazovateľov v doposiaľ zazmluvnených projektoch), že ich cieľové hodnoty budú dosiahnuté.  

Ďalšie disponibilné zdroje, ktoré sa navrhujú presunúť do PO 6, boli identifikované v rámci 

oblasti ochrany ovzdušia, ku ktorej sa vzťahuje OI 083 Opatrenia na zabezpečenie kvality 

ovzdušia s navrhovaným presunom v objeme cca 3,7 mil. € a OI 084 – Integrovaná prevencia 

a kontrola znečisťovania (IPKZ) s presunom v sume 0,55 mil. €.  

Čo sa týka cieľových hodnôt ukazovateľov, na základe údajov zo zazmluvnených, resp. 

ukončených projektov je predpoklad ich dosiahnutia.  

Z oblasti environmentálnych záťaží, ku ktorej sa vzťahuje OI 089 Rekultivácia priemyselných 

plôch a kontaminovanej pôdy, sa navrhujú presunúť na podporu opatrení v rámci PO 6 zdroje 

v celkovom objeme cca 78,5 mil. €.  

V rámci ukazovateľov vzťahujúcich sa k predmetnej oblasti podpory sa očakáva 

implementáciou zazmluvnených projektov dosiahnutie stanovených cieľových hodnôt.  

V prípade ukazovateľa „Celkový povrch rekultivovanej pôdy“ sa v súvislosti s uvedeným 

presunom zdrojov očakáva dosiahnutie jeho hodnoty na úrovni okolo 90 %. 

Čo sa týka ukazovateľa „Počet zrealizovaných informačných aktivít“, spoločného aj pre oblasť 

ochrany ovzdušia, predpokladá sa dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty na viac ako 90 %. 
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 Presun zdrojov z prioritnej osi 2 do prioritnej osi 6 

V rámci oblasti adaptácie na zmenu klímy predstavujú voľné finančné prostriedky, ktoré je 

možné presunúť do novej prioritnej osi PO6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej 

krízy - SAFE“ sumu cca 64,83 mil. €. Disponibilné zdroje boli identifikované v OI 087 

Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s 

klímou, ako napr. erózia, požiare, povodne, búrky a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, 

civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof.  

V rámci predmetnej OI dochádza k zníženiu cieľovej hodnoty ukazovateľa „Počet obyvateľov 

využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany“ z pôvodnej hodnoty 7 002 na novú cieľovú 

hodnotu 5 146 osôb (t. j. o 1 856 osôb). 

 

2. Údaje o výstupoch 

Výstupmi predmetnej zmeny OP KŽP sú úpravy v textovej časti, ako aj vo finančnom pláne 

OP KŽP.   

 Textová časť  

V rámci PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry a PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

so zameraním na ochranu pred povodňami sú vykonané úpravy týkajú zníženia súm 

alokovaných na jednotlivé oblasti intervencie, ktoré sa premietajú do tabuliek (podľa dimenzií 

1 - Oblasť intervencie; 2 - Forma financovania; 3 – Typ územia, 4 – Mechanizmy územnej 

regulácie) v kapitolách s názvom „Kategórie intervencií“.  

Taktiež dochádza k zníženiu cieľových hodnôt vybraných ukazovateľov výstupu tak, ako 

sú opísané vyššie v bode 1. kapitoly III. tohto oznámenia. 

Predmetom zmeny OP KŽP na verziu 15 je predovšetkým vytvorenie novej prioritnej osi  

„Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“ a s tým súvisiaci presun 

disponibilných finančných zdrojov OP KŽP z prioritných osí 1 a 2 .  

Predmetom podpory v rámci novej prioritnej osi 6 bude aktivita zameraná na podporu úhrady 

nákladov na výdavky na energie pre zraniteľné domácnosti.  

Prijímateľom bude Ministerstvo hospodárstva SR a cieľovými skupinami zraniteľné 

domácnosti. Cieľovým územím je celé územie SR.  

Predmetná aktivita bude implementovaná prostredníctvom národných projektov. Celková 

alokácia na prioritnú os bude predstavovať 387,88 mil. € zo zdrojov EÚ - KF.  

V nadväznosti na vytvorenie novej PO 6 boli v textovej časti operačného programu vykonané 

taktiež ďalšie úpravy malého rozsahu (vzhľadom na obmedzenia počtu znakov na jednotlivé 

časti operačného programu), týkajúce sa legislatívneho základu podpory opatrení iniciatívy 

SAFE, ako aj charakteristiky situácie v oblasti cien energií.  

 Finančný plán OP KŽP 

Do finančného plánu OP KŽP časti 3.2 (Tabuľky 74 a 75) boli premietnuté zmeny vyplývajúce 

z vyššie popísaného presunu zdrojov KF z PO 1 a PO 2 do novo vytvorenej  

PO 6 „ Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“. 
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Alokácia PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry sa tým znižuje z pôvodných 1 535 798 465 € 

na 1 212 742 900 € a taktiež sa znižuje alokácia PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy so zameraním na ochranu pred povodňami z pôvodných 188 063 796 €   

na 123 234 00 €. Celá suma zdrojov KF, predstavujúca zníženie alokácií PO 1 a PO 2, 

sa presúva do PO 6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“, ktorej 

alokácia je 387 885 361 € zo zdrojov EÚ (KF). Celková alokácia OP KŽP v sume 

2 832 531 290 € zo zdrojov EÚ sa nemení.   

V časti 3.3 (Tabuľka 76) Finančného plánu dochádza k zmene indikatívnej alokácie na podporu 

cieľov zmeny klímy, ako aj podielu alokácie dotknutých prioritných osí na celkovej alokácii 

OP KŽP na podporu cieľov zmeny klímy.  

 

Vyššie uvedené zmeny boli premietnuté (v režime sledovania zmien) do textovej a tabuľkovej 

časti dokumentu OP KŽP (verzia 15), ktorý sa zverejňuje spolu s týmto oznámením.  

 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

V súvislosti s navrhovanou zmenou OP KŽP (verzia 15) možno očakávať, že vplyvy na životné 

prostredie v nadväznosti na zmeny jednotlivých prvkov OP KŽP, ktoré sú uvedené vyššie  

(v kapitole I. bod 3. a v kapitole III. bodoch 1. a 2. tohto oznámenia) budú svojím rozsahom 

odlišné od tých, ktoré boli identifikované v procese posudzovania pôvodného návrhu OP KŽP 

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Vzhľadom na obsah navrhovanej zmeny OP KŽP (verzia 15), ktorej hlavným cieľom je 

podpora opatrení na riešenie dôsledkov energetickej krízy v rámci novovytvorenej prioritnej 

osi 6, kedy dochádza k presunom finančných prostriedkov z jednotlivých oblastí intervencií 

v rámci PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry a PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

so zameraním na ochranu pred povodňami do novej PO 6 a zároveň aj k zníženiu hodnôt 

niektorých merateľných ukazovateľov, môže dôjsť aj k zmene rozsahu, resp. poklesu miery 

očakávaných pozitívnych vplyvov na životné prostredie po celkovej implementácii programu. 

Predpokladom síce ostáva, že celkový charakter pozitívnych vplyvov OP KŽP na životné 

prostredie zostane aj po presunoch zdrojov zachovaný, avšak navrhované opatrenia v rámci PO 

6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - SAFE“ sa vyznačujú zameraním 

odlišným od environmentálneho zamerania opatrení podporovaných v rámci PO 1 a PO 2. 

Vzhľadom na výšku presúvanej sumy a zameranie opatrení v rámci novo vytvorenej PO 6, 

ktoré sa nevyznačuje  priamym pozitívnym vplyvom na životné prostredie, sa predpokladá, že 

celková miera pozitívneho vplyvu OP KŽP na životné prostredie nebude rovnaká v porovnaní 

s jej predpokladom na základe alokácií zdrojov na PO 1 a PO 2 v aktuálne platnom znení OP 

KŽP (verzia 14).      

V rámci PO 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry v oblasti odpadového hospodárstva dôjde k presunu 

disponibilných finančných prostriedkov z OI 017 Nakladanie s domovým odpadom (vrátane 

opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) a OI 019 Nakladanie s komerčným, 

priemyselným, alebo nebezpečným odpadom. S blížiacim sa koncom programového obdobia, 

s ktorým súvisí  koniec obdobia oprávnenosti   výdavkov, bolo potrebné pristúpiť k uzatvoreniu 
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všetkých výziev v oblasti odpadového hospodárstva. Vzhľadom na aktuálny stav dosahovania 

cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov v zazmluvnených projektoch a predpoklad 

realizácie ďalších projektov po schválení ŽoNFP, ktoré sú ešte v konaní, bude mať navrhovaná 

zmena v oblasti odpadového hospodárstva neutrálny dopad na dosahovanie cieľových hodnôt 

ukazovateľov.  

V rámci vodného hospodárstva v súvislosti s presunom výšky finančných prostriedkov 

do PO 6 dôjde pravdepodobne k zníženiu rozsahu pôvodne predpokladaných pozitívnych 

vplyvov na životné prostredie.    

Aj napriek skutočnosti, že neustále pretrváva potreba realizácie opatrení, ktoré vedú k zníženiu 

znečistenia povrchových a podzemných vôd, najmä odvádzania a čistenia komunálnych 

odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO (v zmysle záväzkov SR voči EÚ), z časového 

hľadiska už neexistuje priestor na realizáciu ďalších projektov z pôvodnej vyčlenenej alokácie 

na OI 022. V prípade fázovania projektov sa ich pozitívny vplyv na životné prostredie prejaví 

až po realizácii ich druhej fázy, ktorej financovanie sa očakáva zo zdrojov Programu Slovensko 

na obdobie 2021 – 2027.   

Dôležitým faktorom v rámci navrhovanej zmeny OP KŽP, ktorý ovplyvní mieru 

predpokladaného vplyvu na životné prostredie, je zníženie cieľových hodnôt niektorých (vyššie 

uvedených) ukazovateľov. To sa v porovnaní s platným znením OP KŽP (verzia 14) prejaví 

znížením pôvodne plánovaného počtu obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych 

odpadových vôd, ako aj pôvodne plánovaného počtu obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej 

vody a taktiež menším počtom opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov. Oproti 

pôvodnému predpokladu dôjde k zmenšeniu objemu čistených komunálnych odpadových vôd. 

Miera rizika znečistenia podzemných a povrchových vôd únikom komunálnych splaškových 

vôd sa tým zvýši.  

Navrhovanou zmenou OP KŽP zároveň dochádza aj k presunu zostatku zdrojov v oblasti 

podpory biodiverzity a ochrany prírody. V tejto súvislosti je najskôr potrebné uviesť, že  

riadiaci orgán pre OP KŽP rozšíril možnosti pre podporu opatrení v oblasti ochrany prírody 

tým, že v rámci predchádzajúcej zmeny OP KŽP na verziu 14 presunom zdrojov EÚ finančne 

posilnil predmetnú oblasť. Na základe hodnôt ukazovateľov v doposiaľ zazmluvnených 

projektoch zameraných na realizáciu manažmentových opatrení vyplývajúcich z programov 

starostlivosti o chránené územia alebo chránené druhy je predpoklad, že cieľová hodnota 

ukazovateľa „Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany“, bude 

dosiahnutá.  

V oblasti podpory a obnovy biodiverzity mimo chránených území sa v dôsledku poklesu počtu 

opatrení na odstraňovanie bariér vo vodných tokoch a zabezpečenie ich spojitosti v menšej 

miere prejaví pôvodne predpokladaný pozitívny vplyv v podobe vyššej diverzity 

a kvalitnejšieho plnenia ekosystémových služieb vodných tokov.  

V oblasti ochrany ovzdušia má navrhovaný presun finančných zdrojov do PO 6 vzhľadom na ich 

malý objem neutrálny vplyv na životné prostredie. 

V rámci navrhovanej zmeny OP KŽP (verzia 15) dochádza tiež k presunu zostatku zdrojov 

z OI 089, ktorá je zameraná na aktivity prieskumu, sanácie a monitorovania 

environmentálnych záťaží, do PO 6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - 

SAFE“. Podpora v rámci OP KŽP je poskytovaná v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“, 

tzn. je určená na realizáciu sanácie takých environmentálnych záťaží, pri ktorých pôvodca nie 

je známy a nie je  možné  určiť  povinnú osobu, a  teda zodpovednosť  za ich sanáciu prechádza 
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na štát / príslušné ministerstvo. Mnohé konania o určení povinnej osoby podľa zákona 

č. 409/2011 Z. z. sú komplikované a časovo náročné (resp. v prípade výskytu nedostatkov bolo 

nutné pristúpiť k opätovnému konaniu), avšak bez ich vykonania nie je možné pristúpiť 

k príprave a realizácii sanácie environmentálnej záťaže zo zdrojov EÚ. K externými faktorom, 

ktoré kladú zvýšené nároky na čas potrebný na realizáciu projektov sanácie environmentálnych 

záťaží, prípadne ju až brzdia, sú vlastnícke vzťahy na sanovaných lokalitách. Problémom 

zostáva ťažká vymožiteľnosť povolenia vstupu na pozemky v súkromnom vlastníctve, 

odmietnutie povolenia vstupu do areálu alebo odmietnutie súčinnosti nutnej na vyriešenie 

stretov záujmov chránených osobitnými predpismi (lokalizácia podzemných inžinierskych sietí 

v areáli). Dôležitým aspektom, ktorý zvyšuje časovú náročnosť prípravnej fázy projektov 

sanácie environmentálnych záťaží, je tiež výber čo najúčinnejšej metódy sanácie. S cieľom 

umožniť financovanie vypracovania predprojektovej a projektovej dokumentácie zo zdrojov 

OP KŽP bola v rámci predchádzajúcej zmeny OP KŽP (na verziu 14) doplnená takto zameraná 

oprávnená aktivita, na ktorú bude vyhlásená výzva. Vzhľadom na investičný charakter 

a náročnosť aktivít v oblasti sanácie environmentálnych záťaží sa predpokladá možnosť 

fázovania projektov, ktoré nebude možné dokončiť v roku 2023, pričom II. fáza ich realizácie   

bude pokračovať v rámci Programu Slovensko 2021-2027.  

V prípade ukazovateľov, ktoré sa vzťahujú k sanácii environmentálnych záťaží, sa očakáva, že  

cieľová hodnota ukazovateľa „Celkový povrch rekultivovanej pôdy“ nebude dosiahnutá 

v plnom rozsahu (pričom sa predpokladá jej naplnenie na úrovni okolo 90%).  

Na základe uvedených skutočností sa predpokladá znížená miera súvisiaceho pozitívneho 

vplyvu na životné prostredie v podobe odstránenia kontaminantov najmä z pôdy, horninového 

prostredia a podzemnej, prípadne aj povrchovej, vody.   

Aj po zmene OP KŽP na verziu 15 však bude realizácia projektov sanácie environmentálnych 

záťaží naďalej financovaná z jeho zdrojov. 

Disponibilné zdroje boli identifikované aj v rámci PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. Aj v tomto prípade možno 

predpokladať, že v súvislosti s presunom zostatku finančných prostriedkov do PO 6 dôjde 

k zníženiu rozsahu pôvodne identifikovaných priamych a nepriamych pozitívnych vplyvov. 

Podstatným údajom, ktorý ovplyvní mieru predpokladaného vplyvu na životné prostredie, je 

zníženie cieľovej hodnoty ukazovateľa „Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia 

protipovodňovej ochrany“. Uvedené zníženie vyplýva z hodnôt daného ukazovateľa v rámci 

zazmluvnených projektov, ako aj z fázovania projektov (vzhľadom na blížiaci sa koniec 

oprávneného obdobia), pričom realizácia II. fázy projektov bude pokračovať v rámci Programu 

Slovensko 2021-2027.  

Na druhej strane sa v zvýšenej miere prejaví priaznivý vplyv na životné prostredie v dôsledku  

zvýšenej podpory realizácie vodozádržných opatrení, čo sa odzrkadľuje aj v dosahovanej  

cieľovej hodnote ukazovateľa „Počet realizovaných vodozádržných opatrení“. 

V prípade novonavrhovanej PO 6 „Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy - 

SAFE“ sa vzhľadom na jej obsahové zameranie nepredpokladá priamy pozitívny vplyv 

na životné prostredie.  

 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

V dôsledku navrhovanej zmeny OP KŽP sa predpokladá nepriamy pozitívny vplyv na zdravotný 

stav obyvateľstva, keďže aktivity novovytvorenej PO 6 budú prispievať k ochrane zdravia 
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obyvateľov v rámci skupiny zraniteľných domácností, pričom cieľom týchto opatrení je pomôcť 

im kompenzovať vysoké ceny energií a tým zabezpečiť ich základné životné podmienky.    

 
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, 

chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu 

opatrení na ich zmiernenie 

V nadväznosti na navrhovanú zmenu OP KŽP sa nepredpokladajú vplyvy na chránené územia.   

 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 

V súvislosti s uplatňovaním OP KŽP v znení jeho navrhovanej zmeny (na verziu 15) 

sa nepredpokladajú priame riziká.  

 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 

V súvislosti s prebiehajúcou zmenou nedôjde k takým predpokladaným vplyvom na území SR, 

ktoré by presahovali štátnej hranice.  

 

IV. Dotknuté subjekty 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

Vzhľadom na to, že dané oznámenie sa týka zmeny OP KŽP, ktorý patrí k strategickým 

dokumentom s celoštátnym dosahom, dotknutú verejnosť môžu predstavovať všetci obyvatelia 

územia SR.  

2. Zoznam dotknutých subjektov 

V súvislosti s navrhovanou zmenou OP KŽP sú prioritne dotknutými subjektmi najmä subjekty 

vystupujúce ako aktuálni, resp. potenciálni oprávnení prijímatelia vo vzťahu k aktivitám, 

ktorých sa navrhované zmeny týkajú. V súlade s princípom partnerstva sú tieto typy subjektov 

zastúpené prostredníctvom nimi, resp. ich združeniami alebo organizáciami nominovaných 

zástupcov v Monitorovacom výbore pre OP KŽP. 

3. Dotknuté susedné štáty 

Nepredpokladá sa, že by navrhovanou zmenou OP KŽP mohli byť dotknuté susedné štáty. 

V. Doplňujúce údaje 
 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu) 

Predkladané oznámenie neobsahuje žiadnu mapovú ani inú grafickú dokumentáciu. 
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2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 

Pri vypracovaní zmeny OP KŽP boli použité materiály uvedené v kap. II bod 7. tohto 

oznámenia. Ďalšie informácie a zdôvodnenia sú uvedené v kapitole III. bod 1. oznámenia. 

 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 

Bratislava, 6. marca 2023 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 

1. Meno spracovateľa oznámenia 

Mgr. Zdenka Kurčíková 

odbor programovania a riadenia programovania 

sekcia environmentálnych programov a projektov 

Ministerstvo životného prostredia SR  

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc. 

riaditeľka odboru programovania a riadenia programovania 

sekcia environmentálnych programov a projektov 

Ministerstvo životného prostredia SR 

 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka 

Ing. Katarína Nováková 

generálna riaditeľka 

sekcie environmentálnych programov a projektov 

Ministerstvo životného prostredia SR 

 


