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Prioritná	  os	  1:	  Udržateľné	  využívanie	  prírodných	  zdrojov	  prostredníctvom	  rozvoja	  
environmentálnej	  infraštruktúry	  

Prioritná	  os	  2:	  Adaptácia	  na	  nepriaznivé	  dôsledky	  zmeny	  klímy	  so	  zameraním	  na	  
ochranu	  pred	  povodňami	  	  

Prioritná	  os	  3:	  Podpora	  riadenia	  rizík,	  riadenia	  mimoriadnych	  udalosg	  odolnosh	  
proh	  mimoriadnym	  udalosham	  ovplyvneným	  zmenou	  klímy	  –	  ŠC	  3.1.2	  –	  RO	  MŽP	  SR	  
(Zvýšenie	  účinnosW	  preven^vnych	  a	  adaptačných	  opatrení	  na	  elimináciu	  
environmentálnych	  rizík	  (okrem	  proWpovodňových	  opatrení)	  

	  

	  

	  	  
	  

	  

	  



PRIORITNÁ	  OS	  1	  Udržateľné	  využívanie	  prírodných	  zdrojov	  
prostredníctvom	  rozvoja	  environmentálnej	  infraštruktúry	  

INVESTIČNÉ	  PRIORITY:	  	  

1.1	  Investovanie	  do	  sektora	  odpadového	  hospodárstva	  s	  cieľom	  splniť	  požiadavky	  
environmentálneho	  acquis	  Únie	  a	  pokryť	  potreby,	  ktoré	  členské	  štáty	  špecifikovali	  v	  
súvislosW	  s	  inves^ciami	  nad	  rámec	  uvedených	  požiadaviek	  

1.2	  Investovanie	  do	  sektora	  vodného	  hospodárstva	  s	  cieľom	  splniť	  požiadavky	  
environmentálneho	  acquis	  Únie	  a	  pokryť	  potreby,	  ktoré	  členské	  štáty	  špecifikovali	  v	  
súvislosW	  s	  inves^ciami	  nad	  rámec	  uvedených	  požiadaviek	  

1.3	  Ochrana	  a	  obnova	  biodiverzity	  a	  pôdy	  a	  podpora	  ekosystémových	  služieb,	  a	  to	  aj	  
prostredníctvom	  sústavy	  Natura	  2000	  a	  zelenej	  infraštruktúry	  

1.4	  PrijaWe	  opatrení	  na	  zlepšenie	  mestského	  prostredia,	  revitalizácie	  miest,	  oživenia	  a	  
dekontaminácie	  opustených	  priemyselných	  areálov	  (vrátane	  oblas^,	  ktoré	  prechádzajú	  
zmenou),	  zníženie	  miery	  znečistenia	  ovzdušia	  a	  podpory	  opatrení	  na	  zníženie	  hluku	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  1.1:	  	  
Investovanie	  do	  sektora	  odpadového	  hospodárstva	  s	  cieľom	  splniť	  požiadavky	  
environmentálneho	  acquis	  Únie	  a	  pokryť	  potreby,	  ktoré	  členské	  štáty	  
špecifikovali	  v	  súvislosW	  s	  inves^ciami	  nad	  rámec	  uvedených	  požiadaviek	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  1.1.1:	  
Zvýšenie	  miery	  zhodnocovania	  odpadov	  so	  zameraním	  na	  ich	  prípravu	  na	  opätovné	  
použiWe	  a	  recykláciu	  a	  podpora	  predchádzania	  vzniku	  odpadov	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.	  Podpora	  nástrojov	  informačného	  charakteru	  so	  zameraním	  na	  predchádzanie	  vzniku	  
odpadov,	  na	  podporu	  triedeného	  zberu	  odpadov	  a	  zhodnocovania	  odpadov	  
B.	  Príprava	  na	  opätovné	  použite	  a	  zhodnocovanie	  so	  zameraním	  na	  recykláciu	  nie	  
nebezpečných	  odpadov	  vrátane	  podpory	  systémov	  triedeného	  zberu	  komunálnych	  
odpadov	  a	  podpory	  predchádzania	  vzniku	  biologicky	  rozložiteľných	  komunálnych	  odpadov	  	  
C.	  Príprava	  na	  opätovné	  použite	  a	  recyklácia	  nebezpečných	  odpadov	  
D.	  Vybudovanie	  a	  zavedenie	  jednotného	  environmentálneho	  monitorovacieho	  a	  
informačného	  systému	  v	  odpadovom	  hospodárstve	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  v	  
rámci	  špecifického	  cieľa	  1.1.1	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  

•  MŽP	  SR	  alebo	  ním	  zriadené	  rozpočtové	  alebo	  príspevkové	  organizácie	  (napr.	  SAŽP)	  

•  subjekty	  ústrednej	  správy	  s	  pôsobnosťou	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  
prostredia	  (napr.	  MV	  –	  okresné	  úrady)	  

•  subjekty	  územnej	  samosprávy	  

•  združenia	  fyzických	  alebo	  právnických	  osôb	  

•  neziskové	  organizácie	  poskytujúce	  všeobecne	  prospešné	  služby	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  
ochrany	  životného	  prostredia	  

•  nadácie	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  

•  fyzické	  alebo	  právnické	  osoby	  oprávnené	  na	  podnikanie	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  1.2:	  	  
Investovanie	  do	  sektora	  vodného	  hospodárstva	  s	  cieľom	  splniť	  požiadavky	  
environmentálneho	  acquis	  Únie	  a	  pokryť	  potreby,	  ktoré	  členské	  štáty	  
špecifikovali	  v	  súvislosW	  s	  inves^ciami	  nad	  rámec	  uvedených	  požiadaviek	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  1.2.1:	  
Zlepšenie	  odvádzania	  a	  čistenia	  komunálnych	  odpadových	  vôd	  v	  aglomeráciách	  nad	  2	  000	  
EO	  v	  zmysle	  záväzkov	  SR	  voči	  EÚ	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.	  Budovanie	  verejných	  kanalizácií	  a	  čisWarní	  odpadových	  vôd	  pre	  aglomerácie	  nad	  2	  000	  
EO	  v	  zmysle	  záväzkov	  SR	  voči	  EÚ	  
B.	  Podpora	  realizácie	  infraštruktúry	  v	  oblasW	  odkanalizovania	  a	  čistenia	  odpadových	  vôd,	  
ktoré	  prispejú	  k	  zlepšeniu	  kvality	  vody	  v	  chránených	  vodohospodárskych	  oblasWach,	  v	  
ktorých	  sú	  veľkokapacitné	  zdroje	  podzemných	  vôd,	  kde	  nebol	  idenWfikovaný	  dobrý	  stav	  
vôd	  alebo	  bol	  idenWfikovaný	  vodný	  útvar	  ako	  rizikový	  

	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  v	  
rámci	  špecifického	  cieľa	  1.2.1	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  

•  obce	  

•  združenia	  obcí	  

•  vlastníci	  verejných	  kanalizácií	  podľa	  zákona	  o	  verejných	  vodovodoch	  a	  verejných	  
kanalizáciách	  

•  právnické	  osoby	  oprávnené	  na	  podnikanie	  v	  oblasW	  verejných	  kanalizácií	  vymedzené	  v	  
zákone	  o	  verejných	  vodovodoch	  a	  verejných	  kanalizáciách	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  1.2:	  	  
Investovanie	  do	  sektora	  vodného	  hospodárstva	  s	  cieľom	  splniť	  požiadavky	  
environmentálneho	  acquis	  Únie	  a	  pokryť	  potreby,	  ktoré	  členské	  štáty	  
špecifikovali	  v	  súvislosW	  s	  inves^ciami	  nad	  rámec	  uvedených	  požiadaviek	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  1.2.2:	  
Zvýšenie	  spoľahlivosW	  úpravy	  vody	  odoberanej	  z	  veľkokapacitných	  zdrojov	  povrchových	  
vôd	  v	  záujme	  zvýšenia	  bezpečnosW	  dodávky	  pitnej	  vody	  verejnými	  vodovodmi	  	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.	  Zabezpečenie	  podmienok	  v	  oblasW	  zásobovania	  obyvateľov	  SR	  bezpečnou	  pitnou	  vodou	  
z	  verejných	  vodovodov	  
	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  v	  
rámci	  špecifického	  cieľa	  1.2.2	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  

•  obce	  

•  združenia	  obcí	  

•  vlastníci	  verejných	  kanalizácií	  podľa	  zákona	  o	  verejných	  vodovodoch	  a	  verejných	  
kanalizáciách	  

•  právnické	  osoby	  oprávnené	  na	  podnikanie	  v	  oblasW	  verejných	  kanalizácií	  vymedzené	  v	  
zákone	  o	  verejných	  vodovodoch	  a	  verejných	  kanalizáciách	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  1.2:	  	  
Investovanie	  do	  sektora	  vodného	  hospodárstva	  s	  cieľom	  splniť	  požiadavky	  
environmentálneho	  acquis	  Únie	  a	  pokryť	  potreby,	  ktoré	  členské	  štáty	  
špecifikovali	  v	  súvislosW	  s	  inves^ciami	  nad	  rámec	  uvedených	  požiadaviek	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  1.2.3:	  
Vytvorenie	  východísk	  pre	  stanovenie	  opatrení	  smerujúcich	  k	  dosiahnuWu	  dobrého	  stavu	  
podzemných	  a	  povrchových	  vôd	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.	  Monitorovanie	  a	  hodnotenie	  vôd,	  vrátane	  skvalitňovania	  monitorovacej	  siete	  
B.	  Zabezpečenie	  pozdĺžnej	  a	  laterálnej	  konWnuity	  vodných	  tokov	  a	  odstraňovanie	  bariér	  vo	  
vodných	  tokoch	  za	  účelom	  podpory	  biodiverzity	  a	  zabezpečovania	  ekosystémových	  
služieb	  
C.	  Podpora	  zefek^vnenia	  nástrojov	  koncepčného	  a	  informačného	  charakteru	  
uplatňovaných	  v	  oblasW	  ochrany	  vôd	  a	  vodného	  hospodárstva	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  v	  rámci	  
špecifického	  cieľa	  1.2.3	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  

•  právnická	  osoba	  poverená	  MŽP	  SR	  na	  zisťovanie	  množstva,	  režimu,	  kvality	  povrchových	  vôd	  a	  vplyvov	  
pôsobiacich	  na	  kvalitu	  povrchových	  vôd	  

•  právnická	  osoba	  poverená	  MŽP	  SR	  na	  zisťovanie	  výskytu,	  množstva,	  režimu	  a	  kvality	  podzemných	  vôd	  
podľa	  vodného	  zákona	  

•  správca	  vodohospodársky	  významných	  vodných	  tokov	  podľa	  vodného	  zákona	  

•  štátne	  organizácie	  vykonávajúce	  správu	  vodných	  tokov	  a	  správu	  vodných	  stavieb	  

•  nájomcovia/vypožičiavatelia	  drobných	  vodných	  tokov	  alebo	  ich	  úsekov	  podľa	  vodného	  zákona	  (všetky	  
subjekty,	  a	  to	  nezávisle	  od	  ich	  právnej	  formy,	  ktoré	  spadajú	  pod	  vyššie	  	  uvedené	  vymedzenie,	  sú	  
oprávnenými	  prijímateľmi)	  

•  Slovenská	  agentúra	  životného	  prostredia	  v	  rámci	  národného	  projektu	  

•  subjekty	  ústrednej	  správy	  s	  pôsobnosťou	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  	  

•  subjekty	  územnej	  samosprávy	  	  

•  neziskové	  organizácie	  poskytujúce	  všeobecne	  prospešné	  služby	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  
prostredia	  

•  nadácie	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  

•  združenia	  fyzických	  alebo	  právnických	  osôb	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  

•  Výskumný	  ústav	  vodného	  hospodárstva,	  Slovenský	  hydrometeorologický	  ústav,	  Slovenský	  
vodohospodársky	  podnik,	  š.p	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  1.3:	  	  
Ochrana	  a	  obnova	  biodiverzity	  a	  pôdy	  a	  podpora	  ekosystémových	  služieb,	  a	  to	  aj	  
prostredníctvom	  sústavy	  Natura	  2000	  a	  zelenej	  infraštruktúry	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  1.3.1:	  
Zlepšenie	  stavu	  ochrany	  druhov	  a	  biotopov	  a	  posilnenie	  biodiverzity	  najmä	  v	  rámci	  
sústavy	  Natura	  2000	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.	  Dobudovanie	  sústavy	  Natura	  2000	  a	  zabezpečenie	  starostlivosW	  o	  sústavu	  Natura	  2000	  
a	  ďalšie	  chránené	  územia	  (vrátane	  území	  medzinárodného	  významu),	  ako	  aj	  chránené	  
druhy	  
B.	  Zachovanie	  a	  obnova	  biodiverzity	  a	  ekosystémov	  a	  ich	  služieb	  prostredníctvom	  ich	  
revitalizácie,	  obnovy	  a	  budovania	  zelenej	  infraštruktúry	  
C.	  Dobudovanie	  a	  skvalitnenie	  systému	  monitoringu	  druhov	  a	  biotopov	  európskeho	  
významu	  a	  reporWngu	  
D.	  Zlepšenie	  informovanosW	  a	  zapojenia	  kľúčových	  sektorov	  a	  verejnosW	  na	  úseku	  ochrany	  
prírody	  a	  krajiny	  
	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  v	  
rámci	  špecifického	  cieľa	  1.3.1	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  
•  rozpočtové	  a	  príspevkové	  organizácie	  zriadené	  MŽP	  SR	  s	  pôsobnosťou	  v	  oblasW	  ochrany	  

prírody	  

•  odborná	  organizácia	  ochrany	  prírody	  a	  krajiny	  s	  celoslovenskou	  pôsobnosťou	  zriadená	  MŽP	  
SR	  podľa	  zákona	  o	  ochrane	  prírody	  a	  krajiny	  

•  Slovenská	  agentúra	  životného	  prostredia	  (aj	  ako	  prijímateľ	  národného	  projektu)	  

•  vlastníci	  alebo	  užívatelia	  pozemkov	  v	  chránených	  územiach	  okrem	  fyzických	  osôb,	  ktoré	  nie	  
sú	  oprávnené	  na	  podnikanie	  (s	  podmienkou	  odbornej	  garancie	  MŽP	  SR)	  -‐	  všetky	  subjekty,	  a	  
to	  nezávisle	  od	  ich	  právnej	  formy,	  ktoré	  spadajú	  pod	  vyššie	  uvedené	  vymedzenie,	  sú	  
oprávnenými	  prijímateľmi	  

•  subjekty	  ústrednej	  správy	  s	  pôsobnosťou	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  	  

•  subjekty	  územnej	  samosprávy	  	  

•  neziskové	  organizácie	  poskytujúce	  všeobecne	  prospešné	  služby	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  
životného	  prostredia	  

•  nadácie	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  

•  združenia	  fyzických	  alebo	  právnických	  osôb	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  1.4:	  	  
PrijaWe	  opatrení	  na	  zlepšenie	  mestského	  prostredia,	  revitalizácie	  miest,	  oživenia	  a	  
dekontaminácie	  opustených	  priemyselných	  areálov	  (vrátane	  oblas^,	  ktoré	  prechádzajú	  
zmenou),	  zníženie	  miery	  znečistenia	  ovzdušia	  a	  podpory	  opatrení	  na	  zníženie	  hluku	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  1.4.1:	  
Zníženie	  znečisťovania	  ovzdušia	  a	  zlepšenie	  jeho	  kvality	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.	  Technologické	  a	  technické	  opatrenia	  na	  redukciu	  emisií	  znečisťujúcich	  látok	  do	  ovzdušia	  
realizované	  na	  zdrojoch	  znečisťovania	  ovzdušia,	  najmä	  za	  účelom	  plnenia	  požiadaviek	  
smernice	  o	  národných	  emisných	  stropoch	  a/alebo	  smernice	  o	  kvalite	  okolitého	  ovzdušia	  a	  
čistejšom	  ovzduší	  v	  Európe	  
B.	  Informovanie	  o	  ochrane	  ovzdušia	  a	  integrovanej	  prevencii	  a	  kontrole	  znečisťovania	  
C.	  Skvalitňovanie	  monitorovania	  ovzdušia	  
	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  
v	  rámci	  špecifického	  cieľa	  1.4.1	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  
•  prevádzkovatelia	  zdrojov	  znečisťovania	  ovzdušia	  

•  Slovenská	  agentúra	  životného	  prostredia	  v	  rámci	  národného	  projektu	  
•  subjekty	  územnej	  samosprávy	  	  
•  neziskové	  organizácie	  poskytujúce	  všeobecne	  prospešné	  služby	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  

životného	  prostredia	  
•  nadácie	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  
•  združenia	  fyzických	  alebo	  právnických	  osôb	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  

•  príspevková	  organizácia	  MŽP	  SR	  poverená	  činnosťami	  v	  oblasW	  ochrany	  ovzdušia	  
•  subjekty	  ústrednej	  správy	  (napr.	  MV	  SR	  –	  okresné	  úrady	  (na	  plnenie	  úloh	  podľa	  zákona	  o	  

ovzduší))	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  1.4:	  	  
PrijaWe	  opatrení	  na	  zlepšenie	  mestského	  prostredia,	  revitalizácie	  miest,	  oživenia	  a	  
dekontaminácie	  opustených	  priemyselných	  areálov	  (vrátane	  oblas^,	  ktoré	  prechádzajú	  
zmenou),	  zníženie	  miery	  znečistenia	  ovzdušia	  a	  podpory	  opatrení	  na	  zníženie	  hluku	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  1.4.2:	  
Zabezpečenie	  sanácie	  environmentálnych	  záťaží	  v	  mestskom	  prostredí,	  ako	  aj	  v	  
opustených	  priemyselných	  lokalitách	  (vrátane	  oblas^,	  ktoré	  prechádzajú	  zmenou)	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.	  Prieskum,	  sanácia	  a	  monitorovanie	  environmentálnych	  záťaží	  v	  mestskom	  prostredí,	  
ako	  aj	  v	  opustených	  priemyselných	  lokalitách	  (vrátane	  oblas^,	  ktoré	  prechádzajú	  zmenou)	  
B.	  Zlepšenie	  informovanosW	  o	  problemaWke	  environmentálnych	  záťaží	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  v	  
rámci	  špecifického	  cieľa	  1.4.2	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  

•  subjekty,	  na	  ktoré	  prechádza	  povinnosť	  odstrániť	  environmentálnu	  záťaž	  v	  prípade,	  ak	  
pôvodca	  environmentálnej	  záťaže	  zanikol	  alebo	  zomrel	  a	  nie	  je	  možné	  určiť	  povinnú	  osobu	  v	  
súlade	  s	  princípom	  znečisťovateľ	  pla^	  	  

•  organizácia	  poverená	  výkonom	  národného	  monitorovania	  geologických	  faktorov	  životného	  
prostredia	  podľa	  geologického	  zákona	  

•  Slovenská	  agentúra	  životného	  prostredia	  v	  rámci	  národného	  projektu	  

•  subjekty	  ústrednej	  správy	  s	  pôsobnosťou	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  	  

•  subjekty	  územnej	  samosprávy	  	  

•  neziskové	  organizácie	  poskytujúce	  všeobecne	  prospešné	  služby	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  
životného	  prostredia	  

•  nadácie	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  

•  združenia	  fyzických	  alebo	  právnických	  osôb	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  



PRIORITNÁ	  OS	  2	  Adaptácia	  na	  nepriaznivé	  dôsledky	  zmeny	  klímy	  
so	  zameraním	  na	  ochranu	  pred	  povodňami	  

INVESTIČNÁ	  PRIORITA:	  	  
	  
2.1	  Podpora	  inves^cií	  na	  prispôsobovanie	  sa	  zmene	  klímy	  vrátane	  
ekosystémových	  prístupov	  
	  
	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  2.1:	  	  
Podpora	  inves^cií	  na	  prispôsobovanie	  sa	  zmene	  klímy	  vrátane	  ekosystémových	  prístupov	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  2.1.1:	  
Zníženie	  rizika	  povodní	  a	  nega^vnych	  dôsledkov	  zmeny	  klímy	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.  Preven^vne	  opatrenia	  na	  ochranu	  pred	  povodňami	  viazané	  na	  vodný	  tok	  
B.  Preven^vne	  opatrenia	  na	  ochranu	  pred	  povodňami	  realizované	  mimo	  vodných	  tokov	  
C.  Vodozádržné	  opatrenia	  v	  urbanizovanej	  krajine	  (intraviláne	  obcí)	  	  
D.  Aktualizácia	  máp	  povodňového	  ohrozenia	  a	  máp	  povodňového	  rizika	  a	  aktualizácia	  

plánov	  manažmentu	  povodňových	  rizík	  
E.  Rozvoj	  metodík	  pre	  hodnotenie	  invesWčných	  rizík	  spojených	  s	  nepriaznivými	  

dôsledkami	  zmeny	  klímy	  
F.  Informačné	  programy	  o	  nepriaznivých	  dôsledkoch	  zmeny	  klímy	  a	  možnosWach	  

proak^vnej	  adaptácie	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  
v	  rámci	  špecifického	  cieľa	  2.1.1	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  

•  štátne	  organizácie	  vykonávajúce	  správu	  vodných	  tokov	  a	  správu	  vodných	  stavieb	  

•  nájomcovia/vypožičiavatelia	  drobných	  vodných	  tokov	  alebo	  ich	  úsekov,	  podľa	  vodného	  
zákona	  (všetky	  subjekty,	  a	  to	  nezávisle	  od	  ich	  právnej	  formy,	  ktoré	  spadajú	  pod	  vyššie	  
uvedené	  vymedzenie,	  sú	  oprávnenými	  prijímateľmi)	  

•  subjekty	  verejnej,	  ústrednej	  správy	  a	  územnej	  samosprávy	  	  

•  združenia	  fyzických	  alebo	  právnických	  osôb	  

•  neziskové	  organizácie	  poskytujúce	  všeobecne	  prospešné	  služby	  

•  fyzické	  alebo	  právnické	  osoby	  oprávnené	  na	  podnikanie	  

•  správca	  vodohospodársky	  významných	  vodných	  tokov	  

•  Slovenská	  agentúra	  životného	  prostredia	  v	  rámci	  národného	  projektu	  

•  nadácie	  v	  oblasW	  tvorby	  a	  ochrany	  životného	  prostredia	  



INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  2.1:	  	  
Podpora	  inves^cií	  na	  prispôsobovanie	  sa	  zmene	  klímy	  vrátane	  ekosystémových	  
prístupov	  
	  
ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  2.1.2	  
Zlepšenie	  účinnosW	  sanácie,	  revitalizácie	  a	  zabezpečenia	  úložísk	  ťažobného	  odpadu	  
	  

Podporované	  akhvity:	  
A.	  RekulWvácia	  uzavretých	  úložísk	  a	  opustených	  úložísk	  ťažobného	  odpadu	  	  
(v	  súlade	  s	  princípom	  „znečisťovateľ	  pla^“)	  
	  
Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  v	  
rámci	  špecifického	  cieľa	  2.1.2	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  

•  subjekty	  verejnej	  správy	  



PRIORITNÁ	  OS	  3	  Podpora	  riadenia	  rizík,	  riadenia	  mimoriadnych	  
udalosg	  a	  odolnosh	  proh	  mimoriadnym	  udalosham	  

ovplyvneným	  zmenou	  klímy	  
	  

	  

INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  	  
	  
3.1	  Podpora	  inves^cií	  na	  riešenie	  osobitných	  rizík,	  zabezpečiť	  predchádzanie	  vzniku	  
katastrof	  a	  vyvíjanie	  systémov	  zvládania	  katastrof	  
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INVESTIČNÁ	  PRIORITA	  3.1:	  
Podpora	  inves^cií	  na	  riešenie	  osobitných	  rizík,	  zabezpečiť	  predchádzanie	  vzniku	  
katastrof	  a	  vyvíjanie	  systémov	  zvládania	  katastrof	  
	  

ŠPECIFICKÝ	  CIEĽ	  3.1.2:	  	  
Zvýšenie	  účinnosW	  preven^vnych	  a	  adaptačných	  opatrení	  na	  elimináciu	  
environmentálnych	  rizík	  (okrem	  proWpovodňových	  opatrení)	  
	  
Podporované	  akhvity:	  
A.	  Podpora	  prevencie,	  prieskumu	  a	  sanácie	  havarijných	  zosuvov	  súvisiacich	  	  
so	  zmenou	  klímy	  
B.	  Hydrogeologický	  prieskum	  zameraný	  na	  vymedzenie	  deficitných	  oblas^	  	  
a	  zabezpečenie	  zdrojov	  pitnej	  vody,	  ich	  akumuláciu	  a	  vodohospodársku	  bilanciu	  

23	  



Oprávnení	  prijímatelia	  sú	  definovaní	  na	  úrovni	  jednotlivých	  akhvít,	  vo	  všeobecnosh	  
v	  rámci	  špecifického	  cieľa	  3.1.2	  sú	  oprávnené	  nasledovné	  typy	  subjektov:	  	  
	  

•  subjekty	  verejnej	  správy	  podľa	  zákona	  o	  rozpočtových	  pravidlách	  verejnej	  správy	  
•  MŽP	  SR	  a	  ním	  zriadené	  rozpočtové	  alebo	  príspevkové	  organizácie	  

24	  
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Ďakujem	  za	  pozornosť	  
	  

Ing.	  Marhn	  Húska	  
generálny	  riaditeľ	  sekcie	  

tel:	  02/	  5956	  2351	  
email:	  marWn.huska@enviro.gov.sk	  

Ministerstvo	  životného	  prostredia	  SR	  
Sekcia	  environmentálnych	  programov	  a	  projektov	  

Nám.	  Ľ.	  Štúra	  1	  
812	  35	  BraWslava	  
www.opzp.sk	  

	  


