
Operačný program Životné prostredie

Komunikačné a informačné aktivity sú spolufi nancované z Kohézneho fondu   Investícia do Vašej budúcnosti



Operačný program Životné prostredie predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor život-
ného 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 Ko-
hézneho fondu tvoria zaokrúhlene 1,8 miliardy EUR, čo je približne 15,5 % celkových financií 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.

Prioritná os 1 

Integrovaná ochrana

a racionálne využívanie vôd

Špecifický cieľ: Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením 

infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR 

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

• ZAMERANIE:
Hlavným zameraním operačného cieľa 1.3 je zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúce pre SR zo smernice
2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre
opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcová smernica o vodách) v oblasti monitorovania.
Monitorovanie stavu povrchovej vody a podzemnej vody sa realizuje na základe ročných programov moni-
torovania, ktoré sú predmetom reportovania Slovenska voči Európskej komisii.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
  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 cieľ 1.1
Zásobovanie obyvateľstva

pitnou vodou z verejných vodovodov

• ZAMERANIE:
Hlavným zameraním operačného cieľa 1.1 je zabezpečenie prístupu čo možno najväčšieho počtu obyvateľov 
k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite 
a kvantite. Zásobovanie pitnou vodou je jedným z determinujúcich faktorov rozvoja regiónu a jeho dosiahnutie
je možné predovšetkým podporou budovania kapacít pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejného
vodovodu.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
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 „Odvá dza nie a čistenie komunálnych
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ“
Dobudovanie, rozšírenie, resp. zvýšenie kapacity vybudovaných vodárenských sústav a dobudovanie verej -
ných vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia do dávky pitnej vody z verej -
ného 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

• ZAMERANIE:
Hlavným zameraním operačného cieľa 1.2 je zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verej -
nú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako zák-
ladnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR voči EÚ.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
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 aglome ráciách od 2 000 EO do 10 000 EO
Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudo vaná minimálne na 80 % (celej predmetnej
aglomerácie) a prevádz kovaná stoková sieť v aglomeráciách do 2 000 EO podľa Plánu roz voja verejných
vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu
manažmentu povodí 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

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

Kontakty pre získanie informácií o OPŽP 
Ministerstvo životného prostredia SR 

www.opzp.sk, www.minzp.sk, opc@enviro.gov.sk

Sekcia environmentálnych programov a projektov 

tel. č.: 02/59562351


