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Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP 
k 28.02.2017, s aktualizáciou k 30.06.2017 (kód hodnotenia 05001) 

1. Úvod 

Požiadavky systému riadenia: Podľa Článku 56, bod 3 CPR má riadiaci orgán počas 

programového obdobia zabezpečiť jednak vykonanie hodnotení podľa plánu hodnotení a tiež 

aby pre každé hodnotenie boli prijaté primerané nadväzujúce opatrenia (follow-up).  

RO posudzuje relevantnosť odporúčaní navrhnutých v záverečnej hodnotiacej správe a prijme 

opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených procesov a zabezpečenia plnenia a splnenia 

prijatých opatrení. (kap. E.7.2 MP RO OP KŽP) 

RO vkladá do centrálnej databázy hodnotení základné informácie o ukončenom hodnotení 

spolu s vykonaným hodnotením a s odpočtom plnenia zistení a odporúčaní. 

Výsledky hodnotení by mali byť použité v riadiacom, rozhodovacom a strategickom procese. 

Zistenia, závery a odporúčania hodnotenia by mali byť preskúmané zadávateľom (resp. 

pracovnou skupinou, ak bola vytvorená) za účelom ich prioritizácie (podľa závažnosti zistení 

a záverov) a identifikovania relevantných partnerov a subjektov, ktorým sú adresované a ktorí 

by sa mali podieľať na ich riešení. Následne zadávateľ vytvorí v spolupráci s dotknutým/i 

subjektom/mi Akčný plán implementácie odporúčaní pre každé relevantné odporúčanie 

z hodnotenia, definuje „opatrenia“, zabezpečí a monitoruje realizáciu. Akčný plán 

implementácie odporúčaní má byť predložený spolu s hodnotením monitorovaciemu výboru.   

 

Štruktúra Akčného plánu implementácie odporúčaní podľa Štandardov kvality CKO: 
Názov opatrenia: 

Dotknutý subjekt: 

Časový harmonogram  Aktivita  Spolupráca  Odpočet  

    

    

    
1 

 

2. Prehľad zistení a odporúčaní z interného hodnotenia 
MU OP ŽP k 28.02.2017 

 

Cieľmi interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP bolo: 

1. zistiť vhodnosť nastavenia sústavy ukazovateľov pre OP KŽP, a to s ohľadom na súlad s 

usmerneniami a metodikou Európskej Komisie (EK) a Centrálneho Koordinačného Orgánu 

(CKO), ako aj z pohľadu vhodnosti/správnosti nastavenia hodnôt jednotlivých ukazovateľov; 

2. následne zhodnotiť aktuálny stav napĺňania merateľných ukazovateľov OP KŽP 

k 208.02.2017, zvlášť ukazovateľov výkonnostného rámca,  

3. identifikovať prípadné riziká nenaplnenia čiastkových hodnôt ukazovateľov (míľnikov) 

stanovených k 31.12.2018 a cieľových hodnôt ukazovateľov programu k 31.12.2023, ako aj 

navrhnúť potrebné opatrenia. 

 

Závery hodnotenia: 

1. Na základe hodnotenia je možné konštatovať, že sústava ukazovateľov OP je nastavená v súlade 

s pokynmi EÚ aj CKO a spĺňa potreby efektívneho monitorovania implementácie OP. Potreba 

vykonania navrhovaných opatrení je dôsledkom externých vplyvov, nie nedostatkov sústavy 

ako takej alebo nedostatkov pri jej používaní v rámci implementácie OP. Na úrovni 

ukazovateľov výsledku programu je potrebná revízia z dôvodu implementácie novej legislatívy 

EÚ. Na úrovni výstupov programu je potrebné detailnejšie preveriť koreláciu niektorých 

ukazovateľov, pričom dôvodom je pravdepodobne zmena trhových podmienok v sektore.  

                                                      
1 Practical Handbook for Ongoing Evaluation – INTERACT; http://wiki.interact-eu.net/display/pc/1.+Introduction 



Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP 
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2. Z celkového hodnotenia prioritných osí vyplýva, že stav napĺňania ukazovateľov zodpovedá 

začiatku implementácie programu a postupnému nabiehaniu projektov, ale je viditeľné 

oneskorenie z legislatívnych dôvodov (pravidlá trvalo udržateľnej biomasy, pripájanie zdrojov 

obnoviteľnej energie, štátna pomoc na sanáciu environmentálnych záťaží), ako aj z 

dôvodov nedostatku organizačných kapacít. Vo všeobecnosti je napĺňanie dopytovo-

orientovaných výziev úspešnejšie ako napĺňanie výziev určených predovšetkým pre rezortné 

organizácie (či už MŽP alebo MinV), aj keď iba v prípade MinV má uvedené dopad na 

ukazovatele výkonnostného rámca. 

3. V prípade PO 1 je vecné plnenie dosiahnuté vo oblasti triedenia komunálnych odpadov 

a čistenia komunálnych vôd. V prípade zhodnocovania je ešte potrebné prijať navrhované 

opatrenia, avšak potenciál vecného plnenia existuje. S tým súvisí aj potenciál na dosiahnutie 

finančného ukazovateľa. Problematickou oblasťou je oblasť sanácie environmentálnych záťaží, 

kde bez revízie ukazovateľa v OP s najväčšou pravdepodobnosťou nebude získaná výkonnostná 

rezerva. V prípade PO 2 je implementácia oneskorená, keďže prvá výzva bola vyhlásená iba vo 

februári 2017. Získanie výkonnostnej rezervy je teoreticky možné, ale nedá sa momentálne 

zhodnotiť. V prípade PO 3 je plnenie ukazovateľov v gescii MinV na 50%, avšak ukazovateľ 

za zosuvy v gescii rezortu ŽP je na nule. Získanie výkonnostnej rezervy je nepravdepodobné. 

V prípade PO 4 je napĺňanie ukazovateľov zabezpečované predovšetkým národným projektom 

Zelená domácnostiam (hoci je projekt úspešný, prirodzene generuje len nízke hodnoty 

inštalovanej kapacity zariadení ) a projektami z výzvy na rekonštrukciu verejných budov. 

Naplnený je iba ukazovateľ za OZE vo VRR, ale súvisiaci finančný ukazovateľ nekoreluje 

dostatočne. Hodnoty za OZE v MRR sú veľmi nízke, keďže doteraz neboli vyhlásené potrebné 

výzvy.  

 

 

Všeobecné odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia: 

 

Závermi z vykonaného hodnotenia je 13 základných odporúčaní, ktoré je potrebné realizovať pri 

viacerých hodnotených merateľných ukazovateľoch: 
 Odporúčanie, zistenie, záver z hodnotenia  

 

Relevantné IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele 

1 Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa Harmonogramu výziev na rok 

2017 (verzia 2) 

2.1.1 C,F 

3.1.1 A,B 

3.1.2 B 

3.1.3 A 

4.1.1 

4.2.1 

4.3.1 

4.4.1 

Spolu 46 

ukazovateľov 

2 Bezodkladné začatie realizácie zazmluvnených projektov 2.1.1 A,B 

3.1.3 B 

4.1.1 

4.2.1 A 

4.5.1 

Spolu 20 

ukazovateľov 

 

 

 

3 Zabezpečiť implementáciu  finančných nástrojov – SZRB AM 4.1.1  

4.2.1 B 

4.3.1 A 

Spolu 25 

ukazovateľov 

4 Prijať opatrenia na podporu nových žiadostí v rámci 

otvorených (dopytovo-orientovaných) výziev 

1.1.1 B, C 1 ukazovateľ 

5 Zabezpečiť podanie žiadostí od rezortných organizácií v 

potrebnej kvalite 

1.1.1 A 

1.2.3 A 

1.3.1 A, B, C 

1.4.2 A 

3.1.2 A 

Spolu 11 

ukazovateľov  

6 Naplánovať a nastaviť budúcu/e výzvu/y tak, aby bolo 

zabezpečené dosiahnutie cieľov v roku 2023 

1.2.1 A, B 

1.2.2 A 

1.2.3 C 

1.4.1 A 

2.1.1 D, E 

3.1.2 A 

Spolu 8 

ukazovateľov 
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4.1.1 A, B, C 

7 Znovu zhodnotiť ukazovatele výkonnostného rámca koncom 

roka 2017 

všetky 

 

Spolu 16 

ukazovateľov 

8 Zvážiť revíziu operačného programu 1.4.2 A 

2.1.1 A, B 

3.1.1 B 

3.1.2 A 

4.1.1 A, B, C 

Spolu 8 

ukazovateľov  

9 Vyriešiť legislatívu 1.1.1 B, C 

1.4.2 A 

2.1.2 A 

3.1.2 A 

4.1 

4.2 

4.3 

4.5 

Spolu 18 

ukazovateľov  

10 Overiť možnosť ovplyvniť typ a veľkosť projektov v rámci 

finančných nástrojov  tak, aby sa naplnil počet zariadení OZE, 

najmä vyrábajúcich teplo. 

4.1 

4.2 

4.3 

 

11 Zistiť dôvody slabej korelácie a nastavenia cieľov 4.1 

4.2 

 

12 Skontrolovať a opraviť vzhľadom na mernú jednotku 4.3 1 ukazovateľ 

13 Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania ŽoNFP 

a implementácie 

všetky všetky 

 

 

 

 

Nasledujúce kapitoly obsahujú detailné odporúčania vyplývajúce zo zistení hodnotenia v štruktúre pre 

jednotlivé prioritné osi OP a následne pre jednotlivé špecifické ciele alebo priamo konkrétne merateľné 

ukazovatele rozpracované ako plán implementácie odporúčaní, s úlohami, určením zodpovedností 

a termínov. 

  



Správa z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

4. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 1 – Environmentálna infraštruktúra 
 

Odporúčanie, zistenie, záver z 

hodnotenia  

 

Relevantné 

IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele Aktivita, úloha Zodpovedný/é 

subjekt/y 

Termín  

1 Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa 

Harmonogramu výziev na rok 2017 

1.1.1 A,B,C 

1.2.3 C 

1.3.1 A,B,D 

1.4.1 B 

1.4.2 B,C 

Spolu 11 ukazovateľov  

(viď excel) 

 

Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa 

harmonogramu, verzia 3 

Spolu 10 výziev  

 

RO OP KŽP,  V priebehu 2017, 

podľa 

harmonogramu 

 

2 Bezodkladné začatie realizácie 

zazmluvnených projektov 

(u rezortných organizácií) 

1.1.1 A,B,C,D 

 

Všetky ukazovatele (spolu 5) (viď 

excel) 

Komunikovať so SZRB AM 

 

RO OP KŽP 

 

 

1.1.1 O0004 – vybudovaný jednotný 

env. monitorovací a informačný 

systém v odpadovom 

hospodárstve 

Komunikovať s MŽP SR -  Sekciou odpadov RO OP KŽP 

 

 

1.2.3 A O0176  - Počet analyzovaných 

vzoriek povrchových 

a podzemných vôd 

O0007  - Počet vyhodnotených 

vodných útvarov  povrchových 

a podzemných vôd 

Komunikovať s VÚVH,  SVP, š.p., ŠGÚDŠ RO OP KŽP  

1.4.2 A,B O0017 -  Plocha preskúmaných 

environmentálnych záťaží 

O0018  -  Plocha monitorovaných 

environmentálnych záťaží 

Komunikovať, aby prijímatelia realizovali 

projekty z výzva č. 3 (09/2015) výzva č.4 

(09/2015) 

ŠGÚDŠ 

MŽP SR – Sekcia geológie 

RO OP KŽP  

5 Zabezpečiť podanie žiadostí od 

rezortných organizácií v potrebnej 

kvalite 

Celá PO1 O0178 - Počet zrealizovaných 

informačných aktivít 

Komunikácia so SAŽP a zabezpečiť podanie 

ŽoNFP - výzva na národný projekt SAŽP 

„Infoaktivity“ je plánovaná na 05/2017 

RO OP KŽP 

 

07/2017 

1.2.3 A O0006 - Počet podporených 

objektov monitorovacej siete 

povrchových a podzemných vôd 

Komunikácia s VÚVH a SVP, š.p. 

Vyhlásená je výzva  č. 8 (12/2015), ale zatiaľ 

nebol podaný žiadny projekt  

RO OP KŽP 

SO - SAŽP 

 

 

O0007 - Počet vyhodnotených 

vodných útvarov  povrchových 

a podzemných vôd 

Komunikácia s VÚVH 

SVP, š.p. 

SHMÚ 

Výzva č.8 (12/2015) 

RO OP KŽP 

SO - SAŽP 

 

 

1.2.3 B O0008 - Počet opatrení na 

zabezpečenie spojitosti vodných 

tokov a odstraňovanie bariér vo 

vodných tokoch 

Komunikácia so SVP, š.p.  

V rámci výzvy č. 17 - prijatých 6 ŽoNFP a 

u všetkých bolo konanie zastavené 

RO OP KŽP 

SO - SAŽP 
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05001) 

1.3.1 A,B CO23 - Plocha biotopov 

podporených s cieľom dosiahnuť 

lepší stav ich ochrany (Natura 

2000) 

Komunikácia so ŠOP SR Výzva č. 22 

(28.04.2017) - zatiaľ predložených 5 

ŽoNFP, z toho 3 od ŠOP SR 

RO OP KŽP 

SO - SAŽP 

 

 

1.3.1 C O0011 - Počet novo zaradených 

monitorovaných lokalít  

Komunikácia so ŠOP SR Výzva č.13 

(16.4.2016) - doteraz neprijatá ani jedna 

ŽoNFP  

RO OP KŽP 

SO - SAŽP 

 

 

O0012 - Počet monitorovaných 

lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu 

monitor. druhov alebo biotopov 

Komunikácia so ŠOP SR Výzva č.13 

(16.4.2016) - doteraz neprijatá ani jedna 

ŽoNFP  

ŠOP SR  

1.4.2 A O0017 - Plocha preskúmaných 

environmentálnych záťaží 

Komunikácia s ŠGÚDŠ a MŽP SR – 

Sekciou geológie Výzva č. 3 (09/2015) - 

zazmluvnený iba jeden projekt 

  

7 Znovu zhodnotiť ukazovatele 

výkonnostného rámca koncom roka 

2017 

Celá PO1 všetky ukazovatele VR (5 

ukazovateľov) 

Znovu zhodnotiť ukazovatele 

výkonnostného rámca koncom roka 2017 

RO OP KŽP 

 

koncom roka 2017 

– začiatkom roka 

2018 

8 Zvážiť revíziu operačného programu 1.2.1 

 

R0120 - Počet obyvateľov 

napojených na systém odvádzania 

a čistenia komunálnych 

odpadových vôd  

Potreba zohľadniť skutočný dosiahnutý 

príspevok OP ŽP, ktorý je súčasťou výpočtu 

cieľovej hodnoty ukazovateľa výsledku 

programu 

RO OP KŽP  

1.4 R0122 - Produkcia emisií tuhých 

znečisťujúcich látok PM  
Došlo k zmene metodiky výpočtu 

národných emisných stropov, čím sa 

mení aj východisková hodnota 
ukazovateľa výsledku programu.  

RO OP KŽP až po ustálení 

metodiky 
R0123 - Produkcia emisií 

vybraných znečisťujúcich látok 

(ukazovateľ výsledku programu) 

9 Vyriešiť legislatívu 1.1.1 O0003 – Zvýšená kapacita 

zhodnocovania odpadov 

Doriešiť legislatívny rámec pre biomasu -

Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie 

biomasu 

RO OP KŽP  

Vyriešiť stop-stav pre pripájanie zariadení 

OZE do distribučnej siete 

RO OP KŽP 

SO SIEA 

 

1.4.2 A CO22 - Celkový povrch 

rekultivovanej pôdy 

Doriešiť schému štátnej pomoci – 

komunikovať s EK 

Novelizovať zákon o environmentálnych 

záťažiach – komunikovať so sekciou 

geológie 

RO OP KŽP 

 

 

13 Ďalej monitorovať priebeh 

zazmluvňovania ŽoNFP 

a implementácie 

Celá PO1 Všetky Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania 

ŽoNFP a implementácie 

RO OP KŽP 

SAŽP 

priebežne 
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5. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 2 – Adaptácia so zameraním na 
povodne 

 Odporúčanie, zistenie, záver z 

hodnotenia  

 

Relevantné 

IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele Aktivita, úloha Zodpovedný/é 

subjekt/y 

Termín  

1 Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa 

Harmonogramu výziev na rok 2017  

2.1.1 C,F 

 

O0019  - Počet realizovaných 

vodozádržných opatrení 

Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa 

harmonogramu.  

Spolu 2 výzvy  

 

RO OP KŽP V priebehu 2017, 

podľa 

harmonogramu 

2 Bezodkladné začatie realizácie 

zazmluvnených projektov 

2.1.1 A,B 

 

CO20 - Počet obyvateľov 

využívajúcich opatrenia 

protipovodňovej ochrany 

Komunikácia s prijímateľom SO - SAŽP 

 

 

5 Zabezpečiť podanie žiadostí od 

rezortných organizácií v potrebnej 

kvalite 

PO2 O0178 - Počet zrealizovaných 

informačných aktivít 

Komunikácia so SAŽP a zabezpečiť podanie 

ŽoNFP - výzva na národný projekt SAŽP 

„Infoaktivity“ je plánovaná na 05/2017 

RO OP KŽP 

 

 

7 Znovu zhodnotiť ukazovatele 

výkonnostného rámca koncom roka 

2017 

PO 2 všetky ukazovatele VR (2 

ukazovatele) 

Znovu zhodnotiť ukazovatele 

výkonnostného rámca koncom roka 2017 

RO OP KŽP 

 

koncom roka 2017 - 

– začiatkom roka 

2018 

9 Vyriešiť legislatívu 2.1.2 CO22 - Celkový povrch 

rekultivovanej pôdy 

Doriešiť schému štátnej pomoci – 

komunikovať s EK 

Novelizovať zákon o environmentálnych 

záťažiach – komunikovať so sekciou 

geológie  

RO OP KŽP 

 

 

13 Ďalej monitorovať priebeh 

zazmluvňovania ŽoNFP 

a implementácie 

Celá PO2 všetky Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania 

ŽoNFP a implementácie 

RO OP KŽP 

SAŽP 

MV SR 

priebežne 
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6. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 3 – „Riadenie rizík a odolnosť“ 
 

Odporúčanie, zistenie, záver z 

hodnotenia  

 

Relevantné 

IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele Aktivita, úloha Zodpovedný/é 

subjekt/y 

Termín  

1 Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa 

Harmonogramu výziev na rok 2017 

3.1.1  

 

O0022 - Počet vytvorených 

modelov vývoja  mimoriadnych 

udalostí ovplyvnených zmenou 

klímy 

Vyhlásiť výzvy/vyzvania  

Spolu 5 výziev 

 

RO OP KŽP – 2 

výzvy 

SO – MV SR – 3 

výzvy 

 

V priebehu 2017, 

podľa 

harmonogramu 

O0023 - Počet systémov včasného 

varovania  

3.1.2 B 

 

O0025 - Plocha hydrogeologicky 

preskúmaného územia 

3.1.3 A 

 

O0026 - Počet subjektov so 

zlepšeným vybavením 

intervenčnými kapacitami 

2 Bezodkladné začatie realizácie 

zazmluvnených projektov 

3.1.3 B O0027 - Počet vytvorených 

špecializovaných  záchranných 

modulov 

Komunikácia s prijímateľmi SO – MV SR  

5 Zabezpečiť podanie žiadostí od 

rezortných organizácií v potrebnej 

kvalite 

3.1.3 B O0027 - Počet vytvorených 

špecializovaných  záchranných 

modulov 

Komunikácia s prijímateľmi 

prevádzkovateľmi záchranných systémov 

(výzva č.2 zo dňa 30.09.2015) 

SO – MV SR  

6 Naplánovať a nastaviť budúcu 

výzvu/y tak, aby bolo zabezpečené 

dosiahnutie cieľov v roku 2023 

3.1.2 O0024 - Plocha preskúmaného 

zosuvného územia 

Doteraz nebola vyhlásená žiadna výzva na 

túto oblasť, na rok 2018 je preto potrebné 

zaradiť do harmonogramu výzvu 

RO OP KŽP 

SO – MV SR 

10/2017 (príprava 

harmonogramu 

výziev na rok 2018) O0025 - Plocha hydrogeologicky 

preskúmaného územia  

O0026 - Počet subjektov so 

zlepšeným vybavením 

intervenčnými kapacitami  

7 Znovu zhodnotiť ukazovatele 

výkonnostného rámca koncom roka 

2017 

Celá PO3 Všetky (spolu 4 ukazovatele) Znovu zhodnotiť ukazovatele 

výkonnostného rámca koncom roka 2017 

RO OP KŽP 

 

koncom roka 2017 

9 Vyriešiť legislatívu 3.1.2 A CO22 - Celkový povrch 

rekultivovanej pôdy 

Doriešiť schému štátnej pomoci – 

komunikovať s EK 

Novelizovať zákon o environmentálnych 

záťažiach – komunikovať so sekciou 

geológie 

RO OP KŽP 

 

 

13 Ďalej monitorovať priebeh 

zazmluvňovania ŽoNFP 

a implementácie 

Celá PO2 všetky Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania 

ŽoNFP a implementácie 

RO OP KŽP 

SAŽP 

MV SR 

priebežne 



Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, s aktualizáciou k 30.06.2017 (kód hodnotenia 
05001) 

7. Plán implementácie odporúčaní pre Prioritnú os 4 – EE a LC hospodárstvo 
 

Odporúčanie, zistenie, záver z 

hodnotenia  

 

Relevantné 

IP, ŠC, A 

 

Ukazovatele Aktivita  Zodpovedný/é 

subjekt/y 

Termín  

1 Vyhlásiť výzvy/vyzvania podľa 

Harmonogramu výziev na rok 2017 

Celá PO4 Spolu 11 ukazovateľov  

(viď excel) 

 

Vyhlásiť výzvy/vyzvania Spolu 12 výziev  

 

SO SIEA V priebehu 2017, 

podľa 

harmonogramu 

2 Bezodkladné začatie realizácie 

zazmluvnených projektov 

4.1.1 

4.2.1 A 

4.5.1 

Všetky ukazovatele (viď excel) Komunikovať so SZRB AM 

 

SO SIEA  

3 Zabezpečiť implementáciu  

finančných nástrojov – SZRB AM 

4.1.1  

4.2.1 B 

4.3.1 A 

Všetky ukazovatele (viď excel) Komunikovať so SZRB AM 

 

SO SIEA  

6 Naplánovať a nastaviť budúcu 

výzvu/y tak, aby bolo zabezpečené 

dosiahnutie cieľov v roku 2023 

Celá PO4 Všetky ukazovatele Naplánovať a nastaviť budúcu výzvu/y tak, 

aby bolo zabezpečené dosiahnutie cieľov 

v roku 2023 

SO SIEA  

7 Znovu zhodnotiť ukazovatele 

výkonnostného rámca koncom roka 

2017 

Celá PO4 všetky ukazovatele VR Znovu zhodnotiť ukazovatele 

výkonnostného rámca koncom roka 2017 

RO OP KŽP 

 

koncom roka 2017 

9 Vyriešiť legislatívu 4.1, 4.2, 4.3, 

4.5 

Ukazovatele relevantné pre OZE a 

KVET 

Doriešiť legislatívny rámec pre biomasu -

Kritériá pre trvaloudržateľné využívanie 

biomasu 

RO OP KŽP 

 

 

Vyriešiť stop-stav pre pripájanie zariadení 

OZE do distribučnej siete 

SO SIEA  

10 Overiť možnosť ovplyvniť typ a 

veľkosť projektov v rámci 

finančných nástrojov  tak, aby sa 

naplnil počet zariadení OZE, najmä 

vyrábajúcich teplo. 

4.1, 4.2 Všetky  Komunikovať so SZRB AM a ovplyvniť typ 

a veľkosť projektov v rámci FN tak, aby sa 

naplnil počet zariadení OZE, najmä 

vyrábajúcich teplo. 

SO SIEA  

11 Zistiť dôvody slabej korelácie a 

nastavenia cieľov 

4.1 Ukazovatele relevantné pre OZE Je zrejmé, že v rámci projektov vo VRR 

nebol dodržaný potrebný pomer výroby 

elektriny z OZE voči výrobe tepla z OZE 

(266,67% vs. 70,59%) Je potrebné prešetriť 

dôvody a prijať opatrenia.  

SO SIEA  

4.3 CO30 - Zvýšená kapacita výroby 

energie z obnoviteľných zdrojov 

Je potrebné prešetriť nejasnú koreláciu 

medzi hodnotami zvýšenej kapacity OZE, 

EE opatrení a znížením emisií (ktoré je 

nižšie ako sa očakávalo).  

SO SIEA  

CO32 - Zníženie ročnej spotreby 

primárnej energie vo verejných 

budovách   



Akčný plán implementácie odporúčaní z interného hodnotenia merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, s aktualizáciou k 30.06.2017 (kód hodnotenia 
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CO34 - Odhadované ročné 

zníženie emisií skleníkových 

plynov 

12 Skontrolovať a opraviť vzhľadom na 

mernú jednotku 

4.3 CO30 - Zvýšená kapacita výroby 

energie z obnoviteľných zdrojov  

Skontrolovať výzvu a usmernenia pre 

žiadateľov k nej týkajúce sa merných 

jednotiek troch ukazovateľov súvisiacich 

s OZE (výroba energie, výroba elektriny, 

výroba tepla), ako aj postup projektových 

manažérov a prijatie opatrení na správne 

zadávanie hodnôt. Následne je potrebné 

skontrolovať každý projekt a vykonať 

úpravy tam, kde je potreba. Taktiež 

zabezpečiť správnosť v novej výzve. 

SO SIEA  

13 Ďalej monitorovať priebeh 

zazmluvňovania ŽoNFP 

a implementácie 

Celá PO4 všetky Ďalej monitorovať priebeh zazmluvňovania 

ŽoNFP a implementácie 

RO OP KŽP 

SAŽP 

MV SR 

priebežne 

 


