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z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia 

sekcia environmentálnych programov a projektov

1. februára 2018, Účelové zariadenie Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 



Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

Možnosti financovania Smart Cities z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia v rámci troch oblastí:

➢Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

➢Odpadové hospodárstvo

➢Zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

Oblasť „Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy“

Výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo
vodných tokov:

• 18. výzva vyhlásená vo februári 2017, výzva je otvorená,

• alokácia na výzvu 50 mil. €,

• prijímatelia: subjekty verejnej správy vrátane subjektov územnej samosprávy (obce a vyššie
územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie), združenia fyzických alebo
právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, fyzické alebo
právnické osoby oprávnené na podnikanie,

• výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa pre obce             5 %, 
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

• výzva bola pripravovaná v rámci pracovnej skupiny pod Monitorovacím výborom pre OP KŽP
v spolupráci so zástupcami miest a obcí a mimovládnych organizácií,

• podpora opatrení najmä v extraviláne obcí, ktoré umožnia spomalenie odtoku vody z povodia do
vodných tokov, zvýšia retenčnú schopnosť povodia alebo podporia akumuláciu vody v lokalitách
na to vhodných podpora najmä opatrení prírodného charakteru s využitím zelenej
infraštruktúry,

• východiskový dokument: Plány manažmentu povodňového rizika (účinok realizovaných opatrení
sa musí vzťahovať na definovanú geografickú oblasť, v ktorej existuje potenciálne významné
povodňové riziko, alebo možno predpokladať jeho výskyt),

• schválený 1 projekt v sume 117,2 tis. € (EÚ zdroj), 2 projekty v hodnotení spolu v sume 3,19 mil. €
(EÚ zdroj), predložené 2 žiadosti v sume 2, 62 mil. € (EÚ zdroj),
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

Oblasť „Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy“

Pripravovaná výzva na rok 2018

Výzva zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí):

• plánované vyhlásenie výzvy koniec februára 2018, výzva bude otvorená,

• alokácia na výzvu 17 mil. €,

• prijímatelia: subjekty verejnej správy vrátane subjektov územnej samosprávy, združenia fyzických
alebo právnických osôb a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

• výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa pre obce             5 %, 
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

výzva bola taktiež pripravovaná • v rámci pracovnej skupiny pod Monitorovacím výborom pre OP 
KŽP v spolupráci so zástupcami miest a obcí a mimovládnych organizácií,

cieľ výzvy               riešenie • problémov súvisiacich so zhoršovaním mikroklímy miest jej 
prehrievaním ako aj sucha,

predmet• podpory opatrenia na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody v intraviláne obcí, a to
buď prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry alebo prvkov technického charakteru ako napr.
vytváranie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, zberné
jazierka), realizácia zelených striech, zachytávanie zrážkovej vody v nádržiach, ktoré je možné ďalej
využiť na polievanie zelene,

• deliaca línia s IROP v rámci tejto výzvy nebudú podporené projekty, ktoré sú realizované na
území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na
území Bratislavského kraja (všetky krajské mestá okrem Bratislavy),
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

Oblasť „Odpadové hospodárstvo“

Výzva zameraná na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
prostredníctvom nákupu kompostérov do domácností:

• 23. výzva vyhlásená 26. 05. 2017, uzatvorená 29. 09. 2017,

• alokácia na výzvu 20 mil. €,

• prijímatelia: subjekty územnej samosprávy, a to výlučne: obce a združenia obcí, MV SR – okresné
úrady, MŽP SR,

• výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa pre obce             5 %,

• 282 žiadostí je v súčasnosti v procese hodnotenia. 
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

Oblasť „Odpadové hospodárstvo“

32. a 33. výzva zamerané na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov, mechanicko-
biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu:

• 32. výzva zameraná na podporu najmenej rozvinutých okresov, 33. výzva zameraná na podporu
ostatných okresov SR,

• na každú výzvu je alokovaných 25 mil. €,

• prijímatelia: obce alebo združenia obcí, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obce, právnické
osoby oprávnené na podnikanie, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí a ktoré sú oprávnené na
nakladanie s odpadom, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti
tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí; združenia
právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

Oblasť „Zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality “

Výzva zameraná na skvalitňovanie monitorovania ovzdušia:

• výzva č. 25 vyhlásená v júli 2017, výzva je otvorená,

• alokácia na výzvu 20 mil. €,

prijímatelia• : príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia,
subjekty územnej správy, subjekty ústrednej správy, združenia fyzických alebo právnických osôb
(z verejného sektora), neziskové organizácie poskytujúce prospešné služby, Ministerstvo vnútra –
okresné úrady (na plnenie úloh podľa zákona o ovzduší,

výška • spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa pre obce             5 %, 

oprávnenými• aktivitami pre subjekty územnej správy sú: zlepšenie a skvalitnenie Národného
monitorovacieho systému kvality ovzdušia a podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia
a chemických analýz.
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Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 

Oblasť „Zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality “

Pripravovaná výzva na rok 2018:

Výzva zameraná na projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných
budovách nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami vrátane
modernizácie vykurovacích systémov, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na
nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných OZE.

• predpokladaný termín vyhlásenia výzvy apríl 2018,

• alokácia na výzvu 30 mil. €,

• prijímatelia: prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia - subjekty verejnej správy,

• výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa pre obce             5 %. 
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11 Plánované výzvy v rámci PO 1 a PO 2  v 2018 pre subjekty územnej samosprávy 

Špecifický cieľ Oprávnené územie
Dátum vyhlásenia 

výzvy

Indikatívna výška finančných 
prostriedkov (zdroje EÚ) v 

EUR

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

Oprávnená aktivita B: Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania čistenia odpadových
vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú
veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol
identifikovaný vodný útvar ako rizikový
- podpora aglomerácií pod 2 000 EO v chránených vodohospodárskych oblastiach v súlade s Vodným 
plánom Slovenska (aktualizácia 2015)

celé územie SR 1/18 17 500 000

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

Oprávnená aktivita A: Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura
2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy
Realizácia schválených dokumentov starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

chránené územia v rámci celej SR, vo 
výnimočných prípadoch aj územia 

mimo chránených území (kde 
ochranárske opatrenia prispejú 

k splneniu cieľa)

2/18 19 000 000

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Oprávnená aktivita 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 (projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízkoemisnými a 
energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami vrátane modernizácie vykurovacích systémov, ktoré 
zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných 
zdrojov energie)

celé územie SR 4/18 30 000 000

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Oprávnená aktivita C: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) - mimo 

schémy štátnej pomoci
celé územie SR 2/2018 17 000 000

Oprávnená aktivita F: Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach 

proaktívnej adaptácie
celé územie SR 4/2018 600 000



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
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