
Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

1. kolo
Ekologické Slovensko pre budúce generácie



Ochrana životného prostredia,
podpora adaptácie na zmenu klímy 

a zlepšenie odpadového hospodárstva



Návrh priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2021 – 2027

Časť I. Výber cieľov politiky súdržnosti –

dôvody intervencie - hlavné 

nedostatky/problémy (prečo je nutné 

smerovať investície do daného cieľa)

Časť II. Popis priorít a opatrení –

prioritné oblasti, kam je potrebné smerovať 

investície a opatrenia, ktoré povedú 

k eliminácii identifikovaných 

nedostatkov/problémov a očakávané 

výsledky, ktoré prinesie implementácia 

navrhovaných opatrení



Štruktúra PD SR vychádza z čl. 8 a prílohy II návrhu všeobecného nariadenia EÚ

Identifikácia investičných priorít 

• Proces – participatívnosť, odbornosť

• Nutnosť rešpektovať/zohľadniť: 

- Návrhy legislatívnych predpisov EÚ (definované špecifické ciele)

- Pozičný dokument Európskej komisie – Annex D

- Špecifické odporúčania Rady (CSR)

- Základné strategické dokumenty – EÚ, SR

- Základné podmienky pre úspešnú implementáciu politiky súdržnosti EÚ 2021 - 2027
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Návrh nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde

Cieľ 2 a jeho špecifické ciele:

Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa prostredníctvom podpory čistej a spravodlivej premeny energie, zelených a modrých investícií, 
obehového hospodárstva, prispôsobenia sa zmene klímy a prevencie a riadenia rizík prostredníctvom:

i) podpory energetickej účinnosti a znižovania emisií skleníkových plynov;

ii) podpory obnoviteľnej energie;

iii) vývoja inteligentných energetických systémov, sietí a ukladania mimo TEN-E;

(iv) podpory prispôsobenia sa zmene klímy, predchádzania rizikám a odolnosti voči katastrofám;

v) podpory prístupu k vode a trvalo udržateľného hospodárenia s vodou;

vi) podpory prechodu na obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje;

vii) posilnenia ochrany prírody a biodiverzity, rozvoja zelenej infraštruktúry najmä v mestskom prostredí a zníženia znečistenia;

viii) podpory trvalo udržateľnej multimodálnej mestskej mobility;
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Annex D - Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa

Potreby vysoko prioritných investícií sú určené s 

cieľom podporovať adaptáciu na zmenu klímy, 

prevenciu rizika a odolnosť voči katastrofám, a 

najmä:

• riešiť riziká identifikované v posúdení rizík na 

vnútroštátnej úrovni, ako aj v spolupráci so 

susednými krajinami so zameraním na preventívne 

opatrenia a prírode blízke riešenia.

Prioritné investičné potreby sú určené s cieľom 

podporovať udržateľné vodné hospodárstvo, a 

najmä:

• zlepšiť prístup k dodávkam pitnej vody v 

nadväznosti na systém priorít v oblasti 

vodohospodárstva vrátane prístupu k vode pre 

marginalizované skupiny a vzdialené lokality,

• úpravu odpadovej vody (so zameraním na 

prísnejšiu úpravu),

• opatrenia na zlepšenie stavu vodných útvarov.
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Annex D - Nízkouhlíková a ekologickejšia Európa

Potreby vysoko prioritných investícií sú určené s 

cieľom prejsť na obehové hospodárstvo, a najmä:

• podporovať opatrenia vedúce k prechodu na 

obehové hospodárstvo a ku posunu na väčšiu 

prevenciu, opätovné použitie odpadu a jeho 

recykláciu.

Prioritné investičné potreby sú určené s cieľom 

zlepšiť biodiverzitu, zelenú infraštruktúru v 

mestskom prostredí a znížiť znečistenie, a najmä:

• dekontamináciu a obnovu priemyselných areálov,

• riešenie fragmentácie krajiny a rozrastania miest,

• podporiť opatrenia vedúce k zlepšeniu kvality 

ovzdušia a jeho monitorovaniu.
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Základné podmienky

Základná podmienka Kritériá splnenia základnej podmienky Zodpovedný ÚOŠS

2.4 Účinný rámec na riadenie rizika katastrof

Je zavedený plán riadenia rizika katastrof na 

národnej alebo regionálnej úrovni, založený na 

hodnotení rizík, náležite zohľadňujúc možný dopad 

klimatickej zmeny a existujúce stratégie adaptácie 

na zmenu klímy, ktorý zahŕňa:

1. opis kľúčových rizík a ktoré odrážajú aktuálny a 

vyvíjajúci sa profil rizika s indikatívnym 25-35 ročným 

časovým rozpätím. MV SR

2. opis opatrení na prevenciu katastrof, pripravenosti 

a reakcie na s cieľom riešiť identifikované kľúčové 

riziká.

3. informácie o finančných zdrojoch a mechanizmoch, 

ktoré sú k dispozícii na pokrytie nákladov na 

prevádzku a údržbu, týkajúce sa prevencie, 

pripravenosti a reakcie.
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Základné podmienky

Základná podmienka Kritériá splnenia základnej podmienky
Zodpovedný 

ÚOŠS

2.5 Aktualizované 

plánovanie potrebných 

investícií do odvetvia 

vodohospodárstva a 

odpadových vôd

Je zavedený národný investičný plán pre obidva sektory, ktorý zahŕňa:

1. posúdenie súčasného stavu vykonávania smernice o čistení komunálnych odpadových vôd

MŽP SR
2. identifikáciu a plánovanie všetkých verejných investícií, vrátane orientačného finančného odhadu

3. odhad investícií potrebných na obnovenie existujúcej infraštruktúry odpadových vôd a zásobovania 

vodou vrátane sietí, na základe ich veku a plánov odpisu

4. uvedenie potenciálnych zdrojov verejného financovania, ak je to potrebné ako doplnok k 

používateľským poplatkom

2.6 Aktualizované 

plánovanie odpadového 

hospodárstva

Je zavedený jeden program alebo viaceré programy odpadového hospodárstva, ktoré sa vzťahujú na 

celé územie dotknutého členského štátu a ktoré zahŕňajú:

1. analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva v dotknutej geografickej oblasti vrátane druhu, 

množstva a zdroja vyprodukovaného odpadu a hodnotenia ich budúceho vývoja

MŽP SR
2. posúdenie existujúcich systémov zberu odpadu vrátane materiálov a územného pokrytia triedeného 

zberu a opatrení na zlepšenie jeho fungovania, ako aj potreby nových systémov zberu;

3. posúdenie nedostatku investícií, v ktorom sa odôvodňuje potreba uzavretia existujúcich zariadení na 

odpad a dodatočnej alebo modernizovanej infraštruktúry na nakladanie s odpadom, s informáciami o 

zdrojoch príjmov, ktoré sú k dispozícii na pokrytie nákladov na prevádzku a údržbu

4. informácie o tom, ako sa určia  miesta a o kapacite budúcich zariadení na zneškodňovanie odpadu.
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Green Deal – Európsky ekologický dohovor
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Finančné zdroje, podmienky, alokácie

Európsky fond regionálneho rozvoja 

predpokladaná alokácia SR :
8 117 mil. EUR

Tematická koncentrácia:
Rozvinutejší región 
• C1 + C2 = 85 %
Menej rozvinutý región
• C1    25 %
• C2    30 %

Príspevok EFRR - k cieľom EÚ v oblasti klímy: 30 %

Kohézny fond

predpokladaná alokácia SR:
1 613 mil. EUR

!!! Členské štáty zabezpečia primeranú rovnováhu 
medzi investíciami v rámci investície do životného 
prostredia vrátane investícií súvisiacich s 
udržateľným rozvojom a energetikou, ktoré 
predstavujú prínos pre životné prostredie a 
investíciami do TEN-T

Príspevok KF  - k cieľom EÚ v oblasti klímy: 37 %
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Návrh prioritných oblastí

• Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie emisií skleníkových plynov
• Podpora energie z obnoviteľných zdrojov
• Rozvoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladenia mimo TEN-e
• Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám 
• Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a ČOV
• Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom odpadové hospodárstvo
• Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb 
• Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania enviromentálnych záťaží
• Zlepšenie kvality ovzdušia
• Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility

Prioritné oblasti podpory z ENRAF:
• podpora udržateľného rybárstva a ochrany vodných biologických zdrojov,
• podpora udržateľných akvakultúrnych činností, ako aj spracovania produktov rybolovu a akvakultúry a uvádzania týchto 

produktov na trh.
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Cieľ 2 „Ekologickejšia nízko - uhlíková Európa“ - prioritizácia
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 

PODPORA ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY 

A ZLEPŠENIE ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA

Návrh ERDF 

– š.c.

Annex D / 

CSR 

Priorizácia

MF SR
PVV

stratégie/

koncepcie/

záväzky SR

(napr.)

Podpora adaptácie na zmenu klímy, 

prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám 
iv) ✔ 8,7,6,5 ✔

Envirostratégia 2030

Nízkouhlíková st. rozvoja 2030

Európska zelená dohoda

Zlepšenie kvality vôd a stavu v čistení 

odpadových vôd  a zásobovaní vodou 
v) ✔ 7 ✔

!

Envirostratégia 2030

Európska zelená dohoda

Prechod na obehové hospodárstvo s 

dôrazom na odpadové hospodárstvo
vi) ✔ 9 ✔

!

Envirostratégia 2030

Program odpadového hospodárstva

Európska zelená dohoda

Zlepšenie ochrany prírody, biodiverzity a 

ekosystémových služieb
vii) ✔ 7 ✔

!

Envirostratégia 2030

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na 

rok 2030

Európska zelená dohoda 

Zabezpečenie sanácie environmentálnych 

záťaží
vii)* ✔ 7 ✔

Envirostratégia 2030

Európska zelená dohoda

Zlepšenie kvality ovzdušia vii)* ✔ 7 ✔
!

Envirostratégia 2030

Európska zelená dohoda
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Dôvody intervencie

• extrémne prejavy počasia, najmä dlhotrvajúce obdobia sucha spojené s nedostatkom vody, prívalové dažde spôsobujúce najmä povodne či 
zosuvy,

• nedobudovanosť vodárenskej infraštruktúry, a to aj v zmysle záväzkov SR voči EÚ, a nedostatky v jej stave,
• nízka miera recyklácie odpadov a výrazná závislosť od skládkovania, nízka miera zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu, potreba 

zlepšiť podporu predchádzania vzniku odpadov a materiálovej efektívnosti a podporu prechodu na obehové hospodárstvo, potreba zvýšiť 
triedenie komunálnych odpadov a recykláciu odpadov,

• nepostačujúci rozsah realizácie aktivít zameraných na ochranu biotopov a druhov, najmä v sústave Natura 2000, ako aj na tvorbu zelenej 
infraštruktúry,

• nízka miera zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
• výskyt environmentálnych záťaží, ako aj zanedbaných a nevyužívaných lokalít v intravilánoch, 
• problém kvality ovzdušia - znečistenie najmä prachovými časticami z vykurovania domácností, emisiami z veľkých a stredných stacionárnych 

zdrojov a i.,
• stále výraznejšie prejavy zmeny klímy v rámci Slovenska vyžadujúce nové opatrenia na elimináciu rizík súvisiacich s hrozbou potenciálnych 

katastrof, 
• prehlbujúce sa poškodzovanie zložiek životného prostredia spôsobené nedostatočnou prevenciou rizík vyplývajúcich z porušovania 

legislatívy (envirokiminalita),
• nedostatočne rozvinuté environmentálne povedomie a miera enviroosvety,
• nízka spotreba rýb (sladkovodných ale aj morských) v podmienkach SR,
• nízky počet subjektov zaoberajúcich sa akvakultúrou/hospodárskym chovom rýb a spracovateľským priemyslom produktov rybolovu a 

akvakultúry,
• ohrozenie genofondu vybraných druhov rýb v SR.
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Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči 
katastrofám 

Predmetom podpory sú napr.
• vodozádržné opatrenia, preventívne opatrenia na ochranu 

pred povodňami, hydrogeologický prieskum, sanácia 
zosuvov

• aktualizácia plánov manažmentu povodňového rizika, 
tvorba adaptačných stratégií, kompletizácia dát 
a informovanie v oblasti zmeny klímy 

• vypracovanie analytických a koncepčných podkladov pre 
identifikáciu vývoja rizík, strategických materiálov pre 
určenie spôsobov prevencie a reakcie na prípadné 
katastrofy 

• rozvoj, obnova a posilnenie technických a logistických 
kapacít vrátane riadiacich, záchranných zložiek 
a samosprávy, civilnej ochrany a krízového riadenia

• opatrenia zamerané na budovanie a modernizáciu 
systémov vyhodnocovania rizík, systémov včasného 
varovania a vyrozumievania na národnej, regionálnej 
a lokálnej úrovni

Očakávané výsledky:

• zvýšenie počtu obyvateľov využívajúcich adaptačné opatrenia vrátane protipovodňových, 
• podpora zelenej infraštruktúry  s pozitívnym vplyvom na zadržiavanie vody v krajine, 
• identifikácia nových zdrojov vôd, 
• sanácia zosuvov ovplyvnených zmenou klímy,
• vypracovanie adaptačných stratégií,
• zlepšenie spracovania údajov na sledovanie rizík súvisiacich so zmenou klímy 

a informovanie,
• zlepšenie spracovania údajov a informácií, modelovania vývoja a monitorovania rizík 

viazaných na zmenu klímy,
• rozvoj, obnova a posilnenie technických a logistických kapacít vrátane riadiacich, 

záchranných zložiek a samosprávy, ako aj materiálnej podpory dobrovoľníkov a zaistenia 
miestnych zdrojov,

• zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí prostredníctvom posilnenia 
intervenčných kapacít záchranných zložiek a podpory opatrení nevyhnutných pre včasnú a 
efektívnu intervenciu,

• zvýšenie efektívnosti manažmentu rizík vyplývajúcich z porušovania legislatívnych 
predpisov v životnom prostredí, 

• koncepčná podpora prevencie a efektívneho boja s envirokriminalitou,
• zvýšenie kľúčových kapacít v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie na rizika spojené so 

zmenou klímy a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania,
• podpora realizácie adaptačných opatrení vrátane budovania odborných kapacít.
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Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou 
a čistení odpadových vôd

• dobudovanie verejných kanalizácií a ČOV v aglomeráciách 
nad 2 000 EO

• v určitých prípadoch, so zameraním prioritne na chránené 
oblasti, aj čistenie a odvádzanie komunálnych odpadových 
vôd v aglomeráciách pod 2000 EO, vrátane budovania 
decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi 
odpadovými vodami (napr. koreňové čistiarne odpadových 
vôd) 

• zlepšenie infraštruktúry na zabezpečenie zásobovania 
obyvateľov bezpečnou pitnou vodou, vrátane dobudovania 
úpravní vôd a výstavby verejných vodovodov spoločne s 
verejnými kanalizáciami

• kvalitné monitorovanie vôd, podpora spracovania dát pre 
efektívnu vodnú politiku SR a v prípade disponibility zdrojov 
aj obnova vodárenskej infraštruktúry

Očakávané výsledky:

• zvýšenie počtu aglomerácii nad 2 000 EO s pripojením na 
kanalizáciu a plnenie záväzkov SR podľa smerníc EÚ, 

• zlepšenie stavu odkanalizovania aglomerácií pod 2 000 EO, 
• zvýšenie počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov,
• zvýšenie spoľahlivosti monitorovania vôd,
• vytvorenie komplexného informačného systému o vodách
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Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové 
hospodárstvo

Dôležitou súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo je 
oblasť odpadového hospodárstva. 

Súčasťou podporovaných aktivít odpadového hospodárstva 
bude napr:
• predchádzanie vzniku odpadov
• zber a triedenie komunálnych odpadov
• mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho 
odpadu, príprava odpadov na opätovné použitie, recyklácia 
odpadov, vrátane anaeróbneho a aeróbneho spracovania 
biologicky rozložiteľných odpadov a opätovné spracovanie 
odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo 
• strategické plánovanie v oblasti odpadového hospodárstva 
podporené zabezpečením elektronického zberu dát
• informovanosť o obehovom hospodárstve 

Očakávané výsledky:

• zvýšenie kapacity pre recykláciu a  zhodnocovanie 
odpadov, 

• zvýšenie množstva vytriedených odpadov a 
recyklovaných odpadov.
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Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových 
služieb 

V tejto oblasti je dôležitá ochrana biotopov a druhov, 
najmä v sústave Natura 2000, podpora biodiverzity 
a ekosystémových služieb.

Vhodnými aktivitami bude napr.:
• realizácia schválených dokumentov starostlivosti 
• monitoring biotopov a druhov
• odstraňovanie inváznych druhov 
• budovanie zelenej/modrej infraštruktúry
• zabezpečenie kontinuity vodných tokov
• systematická podpora revitalizácie zanedbaných 

a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel
• obnova a budovanie environmentálnych centier za 

účelom zvyšovania environmentálneho povedomia 
a osvety v širšom kontexte, slúžiacich pre  odbornú aj 
laickú verejnosť

Očakávané výsledky:

• zlepšenie ochrany a stavu biotopov a druhov a 
krajinných štruktúr, vrátane boja proti inváznym 
druhom,

• skvalitnenie sídelného prostredia prostredníctvom 
zelenej infraštruktúry (mestskej zelene),

• podpora biodiverzity, a to aj novými prvkami 
zelenej/modrej infraštruktúry a odstránením bariér 
vo vodných tokoch,

• eliminácia fragmentácie krajiny prostredníctvom 
znižovania rozlohy nevyužívaných a devastovaných 
území v intravilánoch sídiel,

• zlepšenie environmentálneho povedomia.
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Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania 
environmentálnych záťaží 

K zníženiu znečistenia, nielen v mestskom prostredí, môže 
významne prispieť aj sanácia environmentálnych záťaží 
(EZ) v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ a zákonom 
č. 409/2011 Z. z. Podporovanou aktivitou bude 
zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania EZ. 

Očakávané výsledky:

• zvýšenie počtu sanovaných EZ a plôch sanovaného
územia, 

• eliminácia súvisiacich environmentálnych 
a zdravotných rizík,

• zavádzanie progresívnych spôsobov riešenia EZ 
prostredníctvom vzniku inovačného a 
technologického klastra a chemicko -
technologického centra. 
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Zlepšenie kvality ovzdušia

Cieľom je znižovanie znečisťovania ovzdušia a zlepšovanie 
jeho kvality.

Medzi kľúčové aktivity patrí :
• zníženie emisií prachových častíc z vykurovania 

domácností náhradou kotlov na tuhé palivo za kotly na 
zemný plyn, prioritne v zónach a aglomeráciách 
s vysokou koncentráciou PM častíc v ovzduší

• realizácia opatrení na veľkých a stredných 
stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia pri 
rešpektovaní princípu „znečisťovateľ platí“

• zlepšenie systému monitorovania kvality ovzdušia 
a riadenia kvality ovzdušia

• informačné aktivity v tejto oblasti

Očakávané výsledky:

• zníženie znečistenia ovzdušia,
• zlepšovanie systému monitorovania kvality ovzdušia 

na národnej, lokálnej/regionálnej úrovni a riadenia 
kvality ovzdušia, vrátane vybudovanie nového 
informačného systému o emisiách,

• skvalitnenie monitorovania vplyvu znečistenia 
ovzdušia na ekosystémy,

• informačné aktivity zamerané na zlepšenie kvality 
ovzdušia vrátane správnej vykurovacej praxe.
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Podpora z Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho
fondu (ENRAF)

Predpokladaná alokácia SR: 16 mil. EUR

Podpora z ENRAF v podmienkach SR sa plánuje smerovať najmä do sektora akvakultúry (hospodárskeho chovu rýb) a spracovateľského 
priemyslu produktov rybolovu a akvakultúry, na podporu spoločnej rybárskej politiky (kontrola a presadzovanie, zber údajov), podporu 
genofondu vybraných druhov rýb, environmentálnych služieb a marketingových opatrení a  na podporu tzv. “environmentálnych služieb 
rybníkov”.
Prioritné oblasti podpory z ENRAF:
podpora udržateľného rybárstva a ochrany vodných biologických zdrojov,
podpora udržateľných akvakultúrnych činností, ako aj spracovania produktov rybolovu a akvakultúry a uvádzania týchto produktov na trh.

Očakávané výsledky:
• zvýšenie spotreby rýb na území SR,
• zvýšenie počtu akvakultúrnych prevádzok,
• zvýšenie spracovaní produktov rybolovu a akvakultúry,
• podpora konkrétnych „národných“ druhov rýb (podpora genofondu natívnych populácií),
• obnovené a nové krajinotvorné prvky (rybníky a vodné plochy využívané v akvakultúre),
• podpora inovácií a pilotných projektov v akvakultúre s cieľom zvýšenia produkcie produktov akvakultúry.



Ďakujeme za pozornosť


