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Prioritná os Špecifický cieľ Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu  

(zdroje EÚ) 

Poskytovateľ 

1. Udržateľné 

využívanie 

prírodných 

zdrojov 

prostredníctvom 

rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry 

 

 

 

 

 

1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov 

 

Aktivita A.  Podpora nástrojov 

informačného charakteru so 

zameraním na predchádzanie 

vzniku odpadov, na podporu 

triedeného zberu odpadov a 

zhodnocovania odpadov 

- 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 

- celé územie SR KF 

 

otvorená 12/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

1 595 745 RO pre OP 

KŽP 

1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a 

- MŽP SR alebo ním zriadené 

rozpočtové alebo príspevkové 

organizácie 

- MV SR – okresné úrady 

- celé územie SR 

Územné priority 

budú vychádzať 

z platného 

KF uzavretá 09/2015 12/2015 275 585 989 RO pre OP 

KŽP 



recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov 

 

Aktivita 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 

- subjekty územnej samosprávy 

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb 

- neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby 

- fyzické alebo právnické osoby 

oprávnené na podnikanie 

Programu 

odpadového 

hospodárstva 

SR, 

vypracovaného 

na národnej 

úrovni, z 

ktorého 

následne 

vychádzajú 

Programy 

odpadového 

hospodárstva 

krajov 

1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov 

 

Aktivita C. Príprava na 

opätovné použite a recyklácia 

nebezpečných odpadov 

- MŽP SR alebo ním zriadené 

rozpočtové alebo príspevkové 

organizácie 

- subjekty územnej samosprávy  

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb 

- fyzické alebo právnické osoby 

oprávnené na podnikanie 

- celé územie SR 

Územné priority 

budú vychádzať 

z platného 

Programu 

odpadového 

hospodárstva 

SR, 

vypracovaného 

na národnej 

úrovni, z 

ktorého 

následne 

vychádzajú 

Programy 

odpadového 

hospodárstva 

krajov 

KF uzavretá 09/2015 12/2015 105 905 075 RO pre OP 

KŽP 

1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora 

- MŽP SR alebo ním zriadené 

rozpočtové alebo príspevkové 

organizácie 

- celé územie SR KF otvorená 07/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

16 072 553 RO pre OP 

KŽP 



predchádzania vzniku 

odpadov 

 

Aktivita D. Vybudovanie a 

zavedenie jednotného 

environmentálneho 

monitorovacieho 

a informačného systému v 

odpadovom hospodárstve 

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a 

čistenia komunálnych 

odpadových vôd v 

aglomeráciách nad 2 000 EO 

v zmysle záväzkov SR voči 

EÚ 

 

Aktivita A. Budovanie 

verejných kanalizácií a 

čistiarní odpadových vôd pre 

aglomerácie nad 2 000 EO v 

zmysle záväzkov SR voči EÚ 

 

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti 

úpravy vody odoberanej z 

veľkokapacitných zdrojov 

povrchových vôd v záujme 

zvýšenia bezpečnosti 

dodávky pitnej vody 

verejnými vodovodmi 

 

Aktivita A. Zabezpečenie 

podmienok v oblasti 

zásobovania obyvateľov SR 

bezpečnou pitnou vodou z 

verejných vodovodov - 

Výstavba a rozšírenie 

obecných verejných 

vodovodov podporovaná len v 

- obce 

- združenia obcí 

- vlastníci verejných kanalizácií 

podľa zákona o verejných 

vodovodoch a verejných 

kanalizáciách 

- právnické osoby oprávnené na 

podnikanie v oblasti verejných 

kanalizácií vymedzené v zákone 

o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách 

 

- celé územie SR 

Pomoc bude 

zameraná 

prioritne na 

aglomerácie 

uvedené v 

Národnom 

programe SR 

pre vykonávanie 

smernice 

91/271/EHS 

KF uzavretá 03/2015 05/2015 347 730 140 RO pre OP 

KŽP 



prípadoch súbežnej výstavby 

verejnej kanalizácie podľa 

aktualizovaného Národného 

programu SR pre vykonávanie 

smernice 91/271/EHS 

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a 

čistenia komunálnych 

odpadových vôd v 

aglomeráciách nad 2 000 EO 

v zmysle záväzkov SR voči 

EÚ 

 

Aktivita B. Podpora realizácie 

infraštruktúry v oblasti 

odkanalizovania a 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 

- obce 

- združenia obcí 

- vlastníci verejných kanalizácií 

podľa zákona o verejných 

vodovodoch a verejných 

kanalizáciách 

- právnické osoby oprávnené na 

podnikanie v oblasti verejných 

kanalizácií vymedzené v zákone 

o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách 

- celé územie SR 

Pomoc bude 

zameraná 

prioritne na 

aglomerácie 

pod 2000 EO 

neuvedené v 

Národnom 

programe SR 

pre 

vykonávanie 

smernice 

91/271/EHS, 

ktoré prispejú k 

zlepšeniu 

kvality vody v 

chránených 

vodohospodársk

ych oblastiach, 

v 

ktorých sú 

veľkokapacitné 

zdroje 

podzemných 

vôd, kde nebol 

identifikovaný 

dobrý stav vôd 

alebo bol 

identifikovaný 

vodný útvar v 

riziku. 

KF uzavretá 03/2015 07/2015 30 468 319 

 

 

RO pre OP 

KŽP 

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti 

úpravy vody odoberanej z 

- obce 

- združenia obcí 

- celé územie SR 

 

KF otvorená 12/2015 do 

vyčerpania 

24 664 830 RO pre OP 

KŽP 



veľkokapacitných zdrojov 

povrchových vôd v záujme 

zvýšenia bezpečnosti 

dodávky pitnej vody 

verejnými vodovodmi 

 

Aktivita A. Zabezpečenie 

podmienok v oblasti 

zásobovania obyvateľov SR 

bezpečnou pitnou vodou z 

verejných vodovodov - 

Intenzifikácia a modernizácia 

existujúcich úpravní 

povrchových vôd za účelom 

zabezpečenia bezpečnej pitnej 

vody so zameraním najmä na 

riešenie problémov s 

eutrofizáciou vôd, arzénom, 

antimónom, mikrobiológiou 

a biológiou 

- vlastníci verejných vodovodov 

podľa zákona o verejných 

vodovodoch a verejných 

kanalizáciách 

- právnické osoby oprávnené na 

podnikanie v oblasti verejných 

vodovodov vymedzené v 

zákone o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách 

alokácie 

1.2.3 Vytvorenie východísk 

pre stanovenie opatrení 

smerujúcich k dosiahnutiu 

dobrého stavu podzemných 

a povrchových vôd 

 

Aktivita A. Monitorovanie a 

hodnotenie vôd, vrátane 

skvalitňovania monitorovacej 

siete 

- právnická osoba poverená MŽP 

SR na zisťovanie množstva, 

režimu, kvality povrchových 

vôd a vplyvov pôsobiacich na 

kvalitu povrchových vôd 

- právnická osoba poverená MŽP 

SR na zisťovanie výskytu, 

množstva, režimu a kvality 

podzemných vôd podľa 

vodného zákona 

- správca vodohospodársky 

významných vodných tokov 

podľa vodného zákona 

- celé územie SR KF otvorená 07/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

72 340 426 RO pre OP 

KŽP 



1.2.3 Vytvorenie východísk 

pre stanovenie opatrení 

smerujúcich k dosiahnutiu 

dobrého stavu podzemných 

a povrchových vôd 

 

Aktivita C. Podpora 

zefektívnenia nástrojov 

koncepčného a informačného 

charakteru uplatňovaných v 

oblasti ochrany vôd a vodného 

hospodárstva - Podpora 

nástrojov informačného 

charakteru v oblasti ochrany 

vôd a vodného hospodárstva 

- 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 

- celé územie SR 

 

KF otvorená 12/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

574 468 RO pre OP 

KŽP 

1.2.3 Vytvorenie východísk 

pre stanovenie opatrení 

smerujúcich k dosiahnutiu 

dobrého stavu podzemných 

a povrchových vôd 

 

Aktivita C. Podpora 

zefektívnenia nástrojov 

koncepčného a informačného 

charakteru uplatňovaných v 

oblasti ochrany vôd a vodného 

hospodárstva - Podpora 

nástrojov koncepčného 

charakteru v oblasti ochrany 

vôd a vodného hospodárstva 

- Výskumný ústav vodného 

hospodárstva 

- Slovenský hydrometeorologický 

ústav 

- Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. 

- celé územie SR 

 

KF otvorená 03/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

7 659 574 RO pre OP 

KŽP 

1.3.1 Zlepšenie stavu 

ochrany druhov a biotopov a 

posilnenie biodiverzity, 

najmä rámci sústavy Natura 

2000 

 

Aktivita A. Dobudovanie 

sústavy Natura 2000 a 

- 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 

- chránené 

územia v rámci 

celej SR, vo 

výnimočných 

prípadoch aj 

územia mimo 

chránených 

území (kde 

KF otvorená 06/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

68 540 239 RO pre OP 

KŽP 



zabezpečenie starostlivosti o 

sústavu Natura 2000 a ďalšie 

chránené územia (vrátane 

území medzinárodného 

významu), ako aj chránené 

druhy 

podnikanie 

(s podmienkou odbornej 

garancie MŽP SR) 

 

ochranárske 

opatrenia 

prispejú k 

splneniu cieľa) 

1.3.1 Zlepšenie stavu 

ochrany druhov a biotopov a 

posilnenie biodiverzity, 

najmä rámci sústavy Natura 

2000 

 

Aktivita B. Zachovanie a 

obnova biodiverzity a 

ekosystémov a ich služieb 

prostredníctvom ich 

revitalizácie, obnovy a 

budovania zelenej 

infraštruktúry 

- rozpočtové a príspevkové 

organizácie zriadené MŽP SR 

s pôsobnosťou v oblasti ochrany 

prírody 

- Slovenská agentúra životného 

prostredia 

- vlastníci alebo užívatelia 

pozemkov mimo chránených 

území okrem fyzických osôb 

ktoré nie sú oprávnené na 

podnikanie 

- celé územie SR 

- prednostne 

mimo 

chránených 

území 

KF otvorená 05/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

24 963 263 RO pre OP 

KŽP 

1.3.1 Zlepšenie stavu 

ochrany druhov a biotopov a 

posilnenie biodiverzity, 

najmä rámci sústavy Natura 

2000 

 

Aktivita C. Dobudovanie a 

skvalitnenie systému 

monitoringu druhov a 

biotopov európskeho významu 

a reportingu 

- odborná organizácia ochrany 

prírody a krajiny s 

celoslovenskou pôsobnosťou 

zriadená MŽP SR podľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny 

- celé územie SR KF otvorená 06/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

15 824 574 RO pre OP 

KŽP 

1.3.1 Zlepšenie stavu 

ochrany druhov a biotopov a 

posilnenie biodiverzity, 

najmä rámci sústavy Natura 

2000 

 

Aktivita D. Zlepšenie 

- subjekty ústrednej správy 

s pôsobnosťou v oblasti tvorby 

a ochrany životného prostredia 

- subjekty územnej samosprávy 

- neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby v oblasti 

- celé územie SR KF otvorená 12/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

3 191 489 RO pre OP 

KŽP 



informovanosti a zapojenia 

kľúčových sektorov a 

verejnosti na úseku ochrany 

prírody a krajiny 

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 

1.4.1 Zníženie znečisťovania 

ovzdušia a zlepšenie jeho 

kvality 

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 - 

Inštalovanie a modernizácia 

technológií na znižovanie 

emisií znečisťujúcich látok zo 

stacionárnych zdrojov 

znečisťovania, najmä 

odlučovacích zariadení a 

iných koncových technológii; 

opatrenia týkajúce sa zmien 

technologických postupov za 

účelom zníženia emisií 

znečisťujúcich látok do 

ovzdušia 

- prevádzkovatelia zdrojov 

znečisťovania ovzdušia 

- celé územie SR, 

s dôrazom na 

oblasti 

vyžadujúce 

osobitnú 

ochranu 

ovzdušia 

KF otvorená 07/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

126 407 243 RO pre OP 

KŽP 

1.4.1 Zníženie znečisťovania 

ovzdušia a zlepšenie jeho 

kvality 

 

- prevádzkovatelia zdrojov 

znečisťovania ovzdušia 

- celé územie SR, 

s dôrazom na 

oblasti 

vyžadujúce 

KF otvorená 10/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

54 174 532 RO pre OP 

KŽP 



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 - 

Náhrada zastaraných 

spaľovacích zariadení vo 

verejných budovách za 

nízkoemisné a energeticky 

účinnejšie spaľovacie 

zariadenia (vrátane 

modernizácie vykurovacích 

systémov 

osobitnú 

ochranu 

ovzdušia 

1.4.1 Zníženie znečisťovania 

ovzdušia a zlepšenie jeho 

kvality 

 

Aktivita B. Informovanie o 

ochrane ovzdušia a 

integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania 

- 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 

- celé územie SR, 

prioritne oblasti 

vyžadujúce 

osobitnú 

ochranu 

ovzdušia 

KF otvorená 04/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

1 595 745 RO pre OP 

KŽP 

1.4.2 Zabezpečenie sanácie 

environmentálnych záťaží v 

mestskom prostredí, ako aj v 

opustených priemyselných 

- subjekty, na ktoré prechádza 

povinnosť odstrániť 

environmentálnu záťaž 

v prípade, ak pôvodca 

- celé územie SR KF otvorená 04/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

28 426 689 RO pre OP 

KŽP 



lokalitách (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú zmenou) 

Aktivita  A. Prieskum, sanácia 

a monitorovanie 

environmentálnych záťaží v 

mestskom prostredí, ako aj v 

opustených priemyselných 

lokalitách (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú zmenou) -  

Prieskum prioritných 

environmentálnych záťaží, 

vrátane vypracovania analýzy 

rizika znečisteného územia; 

Monitorovanie 

environmentálnych záťaží" 

environmentálnej záťaže 

zanikol alebo zomrel a nie je 

možné určiť povinnú osobu 

v súlade s princípom 

znečisťovateľ platí 

- organizácia poverená výkonom 

národného monitorovania 

geologických faktorov 

životného prostredia podľa 

geologického zákona 

1.4.2 Zabezpečenie sanácie 

environmentálnych záťaží v 

mestskom prostredí, ako aj v 

opustených priemyselných 

lokalitách (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú zmenou) 

Aktivita  A. Prieskum, sanácia 

a monitorovanie 

environmentálnych záťaží v 

mestskom prostredí, ako aj v 

opustených priemyselných 

lokalitách (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú zmenou) - 

Sanácia environmentálnych 

záťaží v súlade s princípom 

"znečisťovateľ platí" 

- subjekty, na ktoré prechádza 

povinnosť odstrániť 

environmentálnu záťaž 

v prípade, ak pôvodca 

environmentálnej záťaže 

zanikol alebo zomrel a nie je 

možné určiť povinnú osobu 

v súlade s princípom 

znečisťovateľ platí 

- celé územie SR KF otvorená 04/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

149 240 120 RO pre OP 

KŽP 

2. Adaptácia na 

nepriaznivé 

dôsledky zmeny 

klímy so 

zameraním na 

ochranu pred 

povodňami 

2.1.1 Zníženie rizika povodní 

a negatívnych dôsledkov 

zmeny klímy 

 

Aktivita E. Rozvoj metodík 

pre hodnotenie investičných 

rizík spojených s 

- subjekty ústrednej správy - celé územie SR KF otvorená 07/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

1 553 298 RO pre OP 

KŽP 



 nepriaznivými dôsledkami 

zmeny klímy 

2.1.2 Zlepšenie účinnosti 

sanácie, revitalizácie a 

zabezpečenia úložísk 

ťažobného odpadu 

 

Aktivita A. Rekultivácia 

uzavretých úložísk a 

opustených úložísk ťažobného 

odpadu (v súlade s princípom 

„znečisťovateľ platí“) 

- subjekty verejnej správy - celé územie SR KF otvorená 10/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

36 084 149 RO pre OP 

KŽP 

3. Podpora 

riadenia rizík, 

riadenia 

mimoriadnych 

udalostí 

a odolnosti proti 

mimoriadnym 

udalostiam 

ovplyvneným 

zmenou klímy 

3.1.1 Zvýšenie úrovne 

pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy 

 

Aktivita A. Modelovanie 

vývoja mimoriadnych 

udalostí, monitorovanie a 

vyhodnocovanie rizík 

viazaných na zmenu klímy 

a jej dôsledkov 

- zložky integrovaného 

záchranného systému 

- subjekty územnej samosprávy 

- štátne rozpočtové organizácie a 

štátne príspevkové organizácie 

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb 

- neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby 

- celé územie SR EFRR otvorená 03/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

33 990 001 SO pre OP 

KŽP -

Ministerstvo 

vnútra SR 

3.1.1 Zvýšenie úrovne 

pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy 

 

Aktivita B. Budovanie 

systémov vyhodnocovania 

rizík a včasného varovania a 

pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy 

- zložky integrovaného 

záchranného systému 

- subjekty územnej samosprávy 

- štátne rozpočtové organizácie a 

štátne príspevkové organizácie 

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb 

- neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby 

- celé územie SR EFRR uzavretá 03/2015 06/2015 44 181 458 SO pre OP 

KŽP -

Ministerstvo 

vnútra SR 

3.1.2 Zvýšenie účinnosti 

preventívnych a 

adaptačných opatrení na 

- subjekty verejnej správy - celé územie SR EFRR otvorená 10/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

 24 000 000 RO pre OP 

KŽP 



elimináciu 

environmentálnych rizík 

(okrem protipovodňových 

opatrení) 

 

Aktivita A. Podpora 

prevencie, prieskumu a 

sanácie havarijných zosuvov 

súvisiacich so zmenou klímy 

3.1.3 Zvýšenie efektívnosti 

manažmentu mimoriadnych 

udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy 

 

Aktivita A. Optimalizácia 

systémov, služieb a posilnenie 

intervenčných kapacít pre 

manažment mimoriadnych 

udalostí na lokálnej a 

regionálnej úrovni 

- zložky integrovaného 

záchranného systému 

- subjekty územnej samosprávy 

- štátne rozpočtové organizácie a 

štátne príspevkové organizácie 

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb 

- neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby 

- celé územie SR EFRR otvorená 03/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

76 263 999 SO pre OP 

KŽP -

Ministerstvo 

vnútra SR 

3.1.3 Zvýšenie efektívnosti 

manažmentu mimoriadnych 

udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy 

 

Aktivita B. Vybudovanie 

technickej a inštitucionálnej 

podpory špecializovaných 

záchranných modulov 

- zložky integrovaného 

záchranného systému 

- subjekty územnej samosprávy 

- štátne rozpočtové organizácie a 

štátne príspevkové organizácie 

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb 

- neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby 

- celé územie SR EFRR uzavretá 09/2015 12/2015 40 271 700 SO pre OP 

KŽP -

Ministerstvo 

vnútra SR 

4. Energeticky 

efektívne 

nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch 

 

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE 

na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe SR 

 

Aktivita B. Výstavba 

zariadení na: 

 výrobu biometánu;  

- fyzické a/alebo právnické osoby 

oprávnené na podnikanie  

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb  

- subjekty ústrednej správy  

- subjekty územnej samosprávy  

- neziskové organizácie 

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR  

 

EFRR uzavretá 08/2015 11/2015 25 000 000 SO pre OP 

KŽP -

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 



 využitie vodnej energie;  

 využitie aerotermálnej, 

hydrotermálnej alebo 

geotermálnej energie s 

použitím tepelného 

čerpadla;  

 využitie geotermálnej 

energie priamym využitím 

na výrobu tepla a prípadne 

aj v kombinácii s tepelným 

čerpadlom;  

 výrobu a energetické 

využívanie bioplynu, 

skládkového plynu a plynu z 

čistiarní odpadových vôd.  

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby  

4.2.1 Zníženie energetickej 

náročnosti a zvýšenie 

využívania OZE 

v podnikoch 

 

Aktivita A. Zabezpečenie 

energetických auditov v MSP  

- fyzické a/alebo právnické osoby 

oprávnené na podnikanie v 

priemyselných odvetviach a v 

službách nadväzujúcich na tieto 

odvetvia  

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR  

 

EFRR otvorená 12/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

12 000 000 SO pre OP 

KŽP -

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

4.3.1 Zníženie spotreby 

energie pri prevádzke 

verejných budov 

 

Aktivita A: Zníženie 

energetickej náročnosti 

verejných budov 

- subjekty ústrednej správy  

- subjekty územnej samosprávy  

- verejnoprávne ustanovizne  

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR  

EFRR uzavretá 04/2015 07/2015 150 000 000 SO pre OP 

KŽP -

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

4.4.1: Zvyšovanie počtu 

miestnych plánov a opatrení 

súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy 

území 

 

Aktivita F. Rozšírenie 

monitorovania energetickej 

- Slovenská inovačná a 

energetická agentúra 

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR  

EFRR otvorená 06/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

3 000 000 SO pre OP 

KŽP -

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 



efektívnosti, využívania OZE 

a iných nízkouhlíkových 

opatrení 

4.5.1 Rozvoj účinnejších 

systémov centralizovaného 

zásobovania teplom 

založených na dopyte po 

využiteľnom teple 

 

Aktivita A. Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia 

rozvodov tepla 

- fyzické a/alebo právnické osoby 

oprávnené na podnikanie  

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb  

- subjekty ústrednej správy  

- subjekty územnej samosprávy 

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR  

EFRR otvorená 12/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

160 000 000 SO pre OP 

KŽP -

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

4.5.1 Rozvoj účinnejších 

systémov centralizovaného 

zásobovania teplom 

založených na dopyte po 

využiteľnom teple 

 

Aktivita B. Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia 

zariadení na výrobu elektriny 

a tepla vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou s 

maximálnym tepelným 

príkonom 20 MW 

- fyzické a/alebo právnické osoby 

oprávnené na podnikanie  

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb  

- subjekty ústrednej správy  

- subjekty územnej samosprávy 

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR  

EFRR otvorená 10/2015 do 

vyčerpania 

alokácie 

25 000 000 SO pre OP 

KŽP -

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

 

Poznámka č. 1: Harmonogram výziev OP KŽP podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme 

o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám uvádzaným v harmonograme. 

Poznámka č. 2: V rámci OP KŽP sa neplánuje vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov (t.j. v rámci OP KŽP nebude uplatnený 

dvojkolový proces výberu projektov). 

 

 



Vysvetlivky: 

RO pre OP KŽP: Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

SO pre OP KŽP: Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

KF: Kohézny fond 

EFRR: Európsky fond regionálneho rozvoja 

 


