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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)



Stratégia OP KŽP je stanovená tak, aby podporovala napĺňanie priorít Stratégie Európa
2020, prispievala k plneniu cieľov Národného programu reforiem SR, ako aj
požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ v oblasti životného prostredia a energetiky.

Súčasťou investičnej stratégie OP KŽP sú tri tematické ciele, a to:

 Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania
zdrojov (tematický cieľ 6)

 Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika
(tematický cieľ 5)

 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
(tematický cieľ 4)



FINANČNÁ ALOKÁCIA OP KŽP 

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

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

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

• Národné spolufinancovanie  → približne 1,17 mld. €

CELKOVÁ ALOKÁCIA OP KŽP → PRIBLIŽNE 4,308 MLD. €



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



Územná oprávnenosť:
Z Kohézneho fondu budú podporované aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2 v celkovej
výške viac ako 1,861 mld. €, čo znamená, že pre takmer 60 % alokácie
prostriedkov fondov EÚ v rámci OP KŽP bude oprávneným územím celé územie
Slovenskej republiky. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú podporované
aktivity v rámci prioritných osí 3, 4 a 5 v celkovej výške takmer 1,277 mld. €, oprávnené
je územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.

Oprávnení prijímatelia:
O finančnú pomoc budú môcť žiadať subjekty verejného, ako aj súkromného sektora,
a teda nielen obce, vyššie územné celky a orgány štátnej správy, ale aj široké spektrum
združení, ako aj neziskových organizácií, pôsobiacich v oblastiach podpory operačného
programu, ale aj fyzické a právnické osoby, oprávnené na podnikanie vo vymedzených
oblastiach.
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Oprávnenosť mimovládnych organizácií  ako prijímateľov v rámci OP KŽP
Vo všeobecnosti sú základom pre vymedzenie oprávnených prijímateľov v rámci OP 
KŽP dve hlavné skutočnosti, a to:
• zodpovednosť subjektov za realizáciu príslušnej aktivity na základe právnych 

predpisov (t.j. oprávnenými prijímateľmi sú primárne tie subjekty, ktoré majú zo 
zákona zodpovednosť za realizáciu príslušnej aktivity)

• vlastnícke/resp. iné užívacie (prenájom, výpožička) právo k pozemkom, na ktorých 
je činnosť realizovaná (t.j. s cieľom zabezpečenia bezproblémovej implementácie 
projektov sú oprávnenými prijímateľmi primárne tie subjekty, ktoré sú vlastníkmi 
alebo užívateľmi dotknutých pozemkov)

MVO môžu byť v rámci OP KŽP oprávnenými prijímateľmi v prípade, ak sú takto
priamo uvedené (napr. neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby,
združenia fyzických alebo právnických osôb) alebo v rámci subjektov
s vlastníckym/užívacím právom k dotknutým pozemkom v súlade s príslušnými
zákonmi.
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PRIORITNÁ OS 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1:
Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.1:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.1:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov 
zahŕňajúce aj mimovládne neziskové organizácie:

A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na 
predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a 
zhodnocovania odpadov 
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti 

tvorby a ochrany ŽP
• nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP
• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany ŽP



B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu 
nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu 
komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov 

• združenia fyzických alebo právnických osôb

• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

C. Príprava na opätovné použite a  recyklácia nebezpečných odpadov
• združenia fyzických alebo právnických osôb



PRIORITNÁ OS 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

INVESTIČNÁ PRIORITA 1.2: 
Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.1:
Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 
EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.2:
Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových 
vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.3:
Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu 
podzemných a povrchových vôd



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.3:
Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu 
podzemných a povrchových vôd

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:
B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo 
vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových 
služieb: 
• nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného 

zákona
(Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené 
vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi)
C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru 

uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva 
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a 

ochrany ŽP
• nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP
• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany ŽP



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

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



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

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:

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

• vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach okrem fyzických osôb, 
ktoré nie sú oprávnené na podnikanie

(s podmienkou odbornej garancie MŽP SR)

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené 
vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi



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

• vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území okrem 
fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie

Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie 
uvedené vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi

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

• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti 
tvorby a ochrany ŽP

• nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP

• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany ŽP



PRIORITNÁ OS 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

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

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.1:
Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.2:
Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v 
opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.1:
Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy opráv. subjektov zahŕňajúce aj MVO a NO:
A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do 

ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia 
požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite 
okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe

• prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia (môžu byť aj MVO)
B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
• neziskové org. poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany ŽP
• nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP
• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany ŽP
C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
• združenia FO alebo PO s gestorstvom vecne príslušného útvaru MŽP SR v oblasti 

ochrany ovzdušia
• n. o. poskytujúce všeobecne prospešné služby s gestorstvom vecne príslušného  

útvaru MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.2:
Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, 
ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou)

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:

B. Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží

• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a 
ochrany ŽP

• nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP

• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany ŽP



PRIORITNÁ OS 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1:
podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových 
prístupov

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1:
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.2
Zlepšenie účinnosti sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1:
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:

A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
• nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov, podľa vodného 

zákona
(Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené 
vymedzenie, sú oprávnenými prijímateľmi.)

B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
• združenia fyzických alebo právnických osôb
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby



C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) 
• združenia fyzických alebo právnických osôb
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

F. Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a 
možnostiach proaktívnej adaptácie
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti 

tvorby a ochrany ŽP

• nadácie v oblasti tvorby a ochrany ŽP

• združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany ŽP



PRIORITNÁ OS 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych 
udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným 

zmenou klímy
INVESTIČNÁ PRIORITA 3.1:
Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku 
katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1:
Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou 
klímy 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.2:
Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu 
environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.3:
Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.1: 
Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
zmenou klímy

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:

A. Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík 
viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
• združenia fyzických alebo právnických osôb
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

B. Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na 
zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
• združenia fyzických alebo právnických osôb
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3.1.3: 
Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu 
environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení)

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:

A. Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment 
mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

• združenia fyzických alebo právnických osôb
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

B. Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných 
modulov
• združenia fyzických alebo právnických osôb
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
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PRIORITNÁ OS 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch

INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1:
Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1:
Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.2:
Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1: 
Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:

A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a 
modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 
20 MW na báze fosílnych palív
• združenia fyzických alebo právnických osôb
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

B. Výstavba zariadení na výrobu biometánu, využitie vodnej energie, využitie 
aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného 
čerpadla, atď.
• združenia fyzických alebo právnických osôb
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
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INVESTIČNÁ PRIORITA 4.2: 
Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov    
v podnikoch

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.2.1:
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

INVESTIČNÁ PRIORITA 4.3: 
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 
budov a v sektore bývania

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.3.1:
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov



PRIORITNÁ OS 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch

INVESTIČNÁ PRIORITA 4.4: 
Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské 
oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a 
adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.4.1:
Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre
všetky typy území



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.4.1: 
Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:

A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, 
najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí 
v oblasti tepelnej energetiky
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

B. Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane 
energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
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INVESTIČNÁ PRIORITA 4.5: 
Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej 
energie na základe dopytu po využiteľnom teple

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.5.1:
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte 

po využiteľnom teple



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.5.1: 
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na 
dopyte po využiteľnom teple

Oprávnené aktivity a k nim prislúchajúce typy oprávnených subjektov zahŕňajúce aj 
mimovládne neziskové organizácie:

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
• združenia fyzických alebo právnických osôb

B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
• združenia fyzických alebo právnických osôb
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Ďakujem za pozornosť
Ing. Martin Húska

generálny riaditeľ sekcie
tel: 02/ 5956 2351

email: martin.huska@enviro.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

www.opzp.sk
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