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



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

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 7
Budovanie povodňového varovného a predpovedného systému

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

 
 Cieľom Protipovodňového varovného a predpovedného systému Slovenskej republiky POVAPSYS sú predovšetkým včasné a kvalitné predpo-
vede meteorologickej a hydrologickej situácie, vrátane varovania na výskyt extrémnych povodňových javov a operatívne odovzdávanie týchto 
informácií zložkám zodpovedným za protipovodňovú ochranu.

 Včasné výstrahy pred povodňami, informácie o povodniach a predpovede sú mimoriadne dôležité, aby sa včas mohli spoznať očakávané ne-
bezpečné situácie, pretože časový interval od začiatku povodne po dosiahnutie kritickej úrovne povodne môže byť využitý na prevenciu alebo 
zníženie povodňových škôd.

 V súčasnom programovom období budú v rámci 2. etapy budovania POVAPSYS hlavné aktivity zamerané na:

 - vybudovanie Integrovaného informačného systému (IIS) POVAPSYS;

-  budovanie predpovedných systémov pre hlavné povodia územia SR, vrátane systému distribúcie údajov a informácií užívateľom;

-  vybudovanie nového rádiolokátora, pozemných monitorovacích staníc, inštaláciu prístrojov na meranie prietokov a ďalších zariadení pre 
zabezpečenie vstupov pre hydrologické predpovedné modely a pre rutinnú prevádzku predpovedných systémov.

Prioritná os bude napĺňaná prostredníctvom podpory aktivity zameranej na:

• budovanie a prevádzku Povodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS)


