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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 pre Operačný program Životné 
prostredie a Európska komisia ho schválila 8.11.2007. Celkový rozpočet programu predstavuje viac ako 2,14 miliardy Eur, z toho prostriedky 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu sú na úrovni 1, 82 miliardy Eur. 

Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalit-
nenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného 
rozvoja. 

Prioritná os 2 
OCHRANA PRED POVODŇAMI

Špecifi cký cieľ: Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami 

  
 Podpora opatrení na ochranu pred povodňami je jednou z priorít vlády SR. V Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 
(prijatom v auguste 2010) sa konštatuje, že vláda SR navrhne protipovodňové opatrenia, ktoré umožnia udržať vodu v prírode a znížia následky 
povodní. Na dobudovanie a sfunkčnenie protipovodňových systémov využije hlavne fondy EÚ.

 Jednou z priorít SR je teda výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, ob-
medziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a navrátiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody 
revitalizáciou povodí. Zvýšením úrovne ochrany pred povodňami sa vytvoria lepšie podmienky pre hospodársky a sociálny rozvoj oblastí ohro-
zovaných a postihovaných povodňami.

 Hlavným nástrojom umožňujúcim predchádzať škodám spôsobeným povodňami alebo ich aspoň zmierniť, obmedziť a minimalizovať, sú pre-
ventívne opatrenia na ochranu územia SR pred povodňami. Ťažisko ochrany pred povodňami teda spočíva v realizácii preventívnych opatre-
ní, ktorých hlavnou úlohou je zmierňovať nepriaznivé následky povodní na obyvateľstvo, majetok, hospodárske činnosti, kultúrne dedičstvo 
a životné prostredie.

 Vo vzťahu k protipovodňovým opatreniam bude špecifi cký cieľ prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami napĺňaný kombinovaným prístupom, 
a to realizáciou preventívnych a iných technických opatrení a úprav na tokoch (napr. opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne 
alebo chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je výstavba a rekonštrukcia vodných stavieb, poldrov, ochranných hrádzí, 
protipovodňových línií alebo zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd), ako aj preventívnymi opatreniami na podporu prirodzenej reten-
čnej kapacity krajiny, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na 
to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom. Súčasťou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami 
je tiež vypracovanie plánov manažmentu povodňového rizika vrátane predbežného hodnotenia povodňového rizika a vyhotovovania máp 
povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika.

 Špecifi cký cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:

•  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


