
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 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 Spoločen-

stva prostredníctvom štrukturálnych fondov a Kohézneho 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 3
Ochrana ovzdušia a minimalizácia
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Špecifický cieľ: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia ne -
priaznivých 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

• ZAMERANIE:
Zameraním tohto operačného cieľa je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ,
dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú
množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok. V uvedených predpisoch EÚ je problematika ochrany
ovzdušia rozdelená na časť kvality ovzdušia a emisnú časť. Dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia na
celom území pre všetky znečisťujúce látky, ktoré majú stanovené limitné hodnoty, resp. cieľové hod-
noty, patrí medzi strategické a kľúčové úlohy ochrany ovzdušia nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujú-
cich 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 ovz-
dušia 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

• ZAMERANIE:
Operačný cieľ 3.2 je zameraný na plnenie prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti znižovania
emisií skleníkových plynov, ako aj na aktivity spojené s transpozíciou a implementáciou smernice
2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s
kvótami emisií skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy
Kjótskeho protokolu.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
Znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok
v oblasti výroby tepla, vrátane palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania ob-
noviteľných 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
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