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Operačný cieľ 5.1 
Zabezpečenie priaznivého stavu 
biotopov a druhov prostredníctvom 
vypracovania a realizácie programov 
starostlivosti o chránené územia vrátane 
území NATURA 2000 a programov 
záchrany pre kriticky ohrozené druhy 
rastlín, živočíchov a území vrátane 
realizácie monitoringu druhov 
a biotopov

• Vypracovanie dokumentov starostlivosti
• Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
• Vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov
• Realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov
• Vypracovanie metodických materiálov

Operačný cieľ 5.2 
Zlepšenie infraštruktúry ochrany 
prírody a krajiny prostredníctvom 
budovania a rozvoja zariadení ochrany 
prírody a krajiny vrátane zavedenia 
monitorovacích systémov za účelom 
plnenia národných a medzinárodných 
záväzkov

• Výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií
• Výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít
• Vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií
• Monitoring významných charakteristických čŕt krajiny
•  Vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia opatrení pre 

udržanie typického rázu

Operačný cieľ 5.3 
Zlepšenie informovanosti 
a environmentálneho povedomia 
verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce 
a komunikácie so zainteresovanými 
skupinami

•  Vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, 
príprava a realizácia tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny

•  Vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami vlastníkov, 
správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov (napr. regionálne a lokálne 
štúdie trvalo udržateľného rozvoja), zakladanie regionálnych rád pre trvalo udržateľný rozvoj, 
informačné a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov v chránených územiach

• Príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť
• Príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie aktuálnych problémov
•  Sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej komisii a iným 

medzinárodným a národným inštitúciám
•  Zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do života vidieckeho 

obyvateľstva

Prioritná os 6 
Technická pomoc 

• Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit
• Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita

Alokácia (KF + národné verejné zdroje): 57 176 470 EUR 

Prioritná os 7 
Budovanie povodňového varovného 
a predpovedného systému

Špecifi cký cieľ: Zabezpečenie prevencie a zníženie rizika ohrozenia obyvateľstva povodňami 
a vzniku povodňových škôd

Alokácia /(KF + národné verejné zdroje): 23 529 412 EUR

• Budovanie a prevádzka POVAPSYS



Operačný program 
Životné prostredie

Prioritná os 1 Integrovaná ochrana 
a racionálne využívanie vôd

Špecifi cký cieľ: Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR 
dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych 
predpisov EÚ a SR

Alokácia (KF + národné verejné zdroje): 1 077 227 136 EUR

Operačný cieľ 1.1 
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou 
z verejných vodovodov

•  Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v prípadoch súbežnej výstavby 
verejnej kanalizácie (t. j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 
1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“;

•  Dobudovanie, rozšírenie, resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav 
a vybudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom 
zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dostatočnej kvantite a/alebo 
odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych 
zdrojov.

Operačný cieľ 1.2 
Odvádzanie a čistenie komunálnych 
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR 
voči EÚ

•  Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie 
kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách 
nad 150 000 EO;

•  Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie 
kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách 
od 15 000 EO do 150 000 EO;

•  Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie 
kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách 
od 10 000 EO do 15 000 EO;

•  Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie 
kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO;

•  Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná minimálne na 
80 % (celej predmetnej aglomerácie) a prevádzkovaná stoková sieť v aglomeráciách do 
2 000 EO podľa Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 
Slovenskej republiky a Vodného plánu Slovenska;

•  Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO v prípade projektov zameraných 
na realizáciu opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa 
zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality 
a kvantity podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.

Operačný cieľ 1.3 
Zabezpečenie primeraného sledovania 
a hodnotenia stavu povrchových vôd a 
podzemných vôd

• Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek EÚ
• Monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek EÚ
• Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov

Operačný program Životné prostredie predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej 
únie pre sektor životného prostredia na roky 2007-2013. Dokument vypracovalo MŽP SR ako Riadiaci orgán Operačného programu Životné 
prostredie a Európska komisia ho schválila 8. 11. 2007. Celkový rozpočet programu predstavuje približne 2,1 miliardy EUR. Finančné 
prostriedky Spoločenstva prostredníctvom štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu tvoria zaokrúhlene 1,8 miliardy EUR, čo je približne 
15,5 % celkových fi nancií EÚ investovaných na Slovensku v rámci kohéznej politiky v období 2007-2013.

Globálnym cieľom Operačného programu Životné prostredie je zlepšiť racionálne využívanie zdrojov, zvýšiť kvalitu infraštruktúry 
životného prostredia na Slovensku v zmysle predpisov EÚ a SR a posilniť aspekty životného prostredia týkajúce sa trvalo udržateľného 
rozvoja.

Uvedený cieľ vyplýva priamo z potreby splniť záväzky SR voči EÚ z prechodných období stanovených v zmluve o pristúpení. Cieľom 
je podporiť zložité a fi nančne náročné činnosti z hľadiska implementácie environmentálneho európskeho acquis v oblasti vodného  
hospodárstva, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.
Plnením uvedeného globálneho cieľa sa skvalitnia podmienky pre život, posilní sa otvorený charakter spoločnosti z jej sociálno-
priestorového hľadiska, zvýši sa atraktivita Slovenska a vytvoria sa predpoklady pre jeho trvalo udržateľný rozvoj.
Prostredníctvom operačného programu sa zvýši počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu na 4,4 milióna, percento obyvateľov 
pripojených na čistiareň odpadových vôd sa zvýši na 81 % a podiel obyvateľov zásobovaných vodou zo siete verejných vodovodov na 
91 %. Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou bude predstavovať 5970 km2 a počet vyhlásených území NATURA 2000 
dosiahne 420. Množstvo emisií skleníkových plynov bude predstavovať 61 902 milión ton CO2 a úroveň zhodnocovania odpadu sa zvýši 
na 60 %.

Špecifi ckými cieľmi Operačného programu Životné prostredie v období 2007-2013 sú nasledovné prioritné osi a ich operačné ciele:

Prioritná os 2 
Ochrana pred povodňami

Špecifi cký cieľ: Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami

Alokácia (KF + národné verejné zdroje): 141 176 471 EUR

• Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
•  Preventívne opatrenia na ochranu pred  povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí, 

realizované mimo vodných tokov
•  Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23.októbra 

2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík

Prioritná os 3 
Ochrana ovzdušia a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 

Špecifi cký cieľ: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade 
s legislatívou EÚ a SR

Alokácia (ERDF + národné verejné zdroje): 211 764 706 EUR

Operačný cieľ 3.1 
Ochrana ovzdušia

•  Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých 
znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH

•  Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich 
osobitnú ochranu ovzdušia

•  Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality 
ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného 
systému (NEIS)

Operačný cieľ 3.2 
Minimalizácia nepriaznivých vplyvov 
zmeny klímy vrátane podpory 
obnoviteľných zdrojov energie

•  Znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich 
látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov 
v prospech využívania obnoviteľných zdrojov

•  Štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia, vrátane analýzy 
ekonomických nákladov; skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií; 
programy na podporu vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia, analýza nástrojov 
na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácia výsledkov aktivít

Prioritná os 4 
Odpadové hospodárstvo 

Špecifi cký cieľ: Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych 
predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží 
a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy

Alokácia (KF + národné verejné zdroje): 570 588 235 EUR

Operačný cieľ 4.1 
Podpora aktivít v oblasti 
separovaného zberu  

•  Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu 
komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu

•  Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho 
odpadu

Operačný cieľ 4.2 
Podpora aktivít 
na zhodnocovanie odpadov

•  Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne 
vhodným zneškodnením

• Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej a termickej úpravy
•  Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov 

dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov
• Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov

Operačný cieľ 4.3 
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
spôsobom priaznivým pre životné 
prostredie

•  Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných 
východísk

•  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení 
s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným 
spôsobom

•  Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs–odpadov (t.j. odpadov pozostávajúcich 
z POPs, obsahujúcich POPs alebo kontaminovaných POPs) vrátane prestárlych pesticídov

Operačný cieľ 4.4 
Riešenie problematiky 
environmentálnych záťaží vrátane 
ich odstraňovania

• Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie rizikových analýz
• Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží
• Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží

Operačný cieľ 4.5 
Uzatváranie a rekultivácia 
skládok odpadov

Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia 
prírodného prostredia a krajiny

Špecifi cký cieľ: Dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a infraštruktúry 
ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR

Alokácia (ERDF + národné verejné zdroje): 59 714 041 EUR


