
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 4 
Odpadové hospodárstvo

Špecifický 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 ekosys-
témy

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

Operačný cieľ 4.1
Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu

• ZAMERANIE:
Operačný cieľ je zameraný na zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu
komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, dotrieďovanie vy-
separovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na
základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu
Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho dopadu a zmesového komunálneho odpadu

Operačný cieľ 4.2
Podpora aktivít na zhodnocovanie
odpadov

• ZAMERANIE:
Uvedený cieľ je zameraný na zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch  definuje zhod-
nocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov.
Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové
zhodnocovanie odpadov.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškod-
nením
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

• ZAMERANIE:
Uvedený cieľ je zameraný na znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich kon-
cepčných východísk a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácia zariadení na
nakladanie s nebezpečnými odpadmi s cieľom ich zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškod-
nenia  nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom
Environmentálne vhodné  zneškodnenie prestárlych pesticídov vrátane POPs a PCB

Operačný cieľ 4.4
Riešenie problematiky
environmentálnych záťaží vrátane
ich odstraňovania

• ZAMERANIE:
Hlavné predpoklady, ktorých zabezpečenie je nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa, spočívajú vo
vytvorení právneho rámca problematiky environmentálnych záťaží (v r. 2003 MŽP SR pristúpilo k tvorbe návrhu
zákona o environmentálnych záťažiach, súvisiacich vykonávacích predpisov a metodických postupov), vo vykonaní
dôslednej inventarizácie environmentálnych záťaží na Slovensku, vo vybudovaní informačného systému environ-
mentálnych záťaží, v stanovení kritérií pre prioritizáciu environmentálnych záťaží vo vzťahu k potrebe ich sanácie.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
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

• ZAMERANIE:
Uvedený cieľ je zameraný na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov.

• CIELE BUDÚ NAPĹŇANÉ PROSTREDNÍCTVOM TÝCHTO ČINNOSTÍ:
Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov

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


