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1 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných 
priorít jednotlivých prioritných osí 

Hodnotiaca otázka č. 1: „Aký je stav vyhlasovania výziev?“ 

Hodnotiaca otázka č. 2: „Aký je stav kontrahovania a čerpania alokácií na úrovni 
investičných priorít?” 

Hodnotiaca otázka č. 3: „Aké je priebežné plnenie programových ukazovateľov 
OP?” 

Príloha č. 1 správy je zameraná na zodpovedanie vyššie uvedených hodnotiacich otázok 
na úrovni všetkých investičných priorít OP KŽP. 

V rámci zhodnotenia stavu vyhlasovania výziev (hodnotiaca otázka č. 1) sa hodnotiaca 
skupina zamerala na komparáciu pôvodného Indikatívneho harmonogram výziev na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 
2016), resp. Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2016), resp. aktuálnej verzie 
harmonogramu so skutočným stavom vyhlásenia výziev. Takisto bolo analyzované a 
porovnávané pokrytie jednotlivých aktivít a špecifických cieľov investičných priorít 
popísaných v OP KŽP s popisom oprávnených aktivít v rámci jednotlivých výziev tak, 
aby bolo možné identifikovať opatrenia, resp. aktivity, pre ktoré bude potrebné 
zabezpečiť vyhlásenie výzvy. 

Odpoveďou na hodnotiacu otázku č. 2 je analýza absorpčnej kapacity jednotlivých 
výziev, teda zhodnotenie stavu schvaľovania žiadostí o NFP. Hodnotiaca skupina sa v 
tejto časti zamerala na vyhodnotenie miery kontrahovania/zazmluvnenia a čerpania 
finančných prostriedkov pri výzvach s cieľom poukázať na oblasti s potenciálom na 
zlepšenie pre jednotlivé investičné priority. 

Náplňou hodnotiacej otázky č. 3 bolo zhodnotenie vecného pokroku a napĺňanie 
ukazovateľov výstupu programu. Hodnotiaca skupina analyzovala mieru napĺňania 
výstupových ukazovateľov na úrovni programu. 
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1.1 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít 
prioritnej osi 1 (PO1) 

1.1.1 Investičná priorita 1.1 

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

Investičná priorita  
1.1  – Investovanie do sektora 
odpadového hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis 
Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty 
špecifikovali v súvislosti s investíciami 
nad rámec uvedených požiadaviek 
 

Investičná priorita 1.1 je zameraná na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov, na zvyšovanie kapacít na triedenie komunálnych odpadov, 
prípravu pre opätovné použitie, recykláciu a iné zhodnotenie odpadov. 

Pre investičnú prioritu 1.1 (IP 1.1.  bol zadefinovaný 1 špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie 
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Výber špecifického cieľa v rámci 
investičnej priority (ďalej len „IP“) zameranej na odpady je orientovaný tak, aby sa jeho 
efekt prejavil najmä v znižovaní produkcie odpadov a v recyklovaní a využívaní odpadu 
ako potenciálneho a podmieneného zdroja druhotných surovín či zdroja na produkciu 
energie. 

Očakávaný prínos opatrení by sa mal v konečnom dôsledku prejaviť ako zvýšená miera 
zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov. 

01.01.2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom nového 
zákona o odpadoch je zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním, 
úprava a zameranie sa na predchádzanie vzniku odpadu, snaha minimalizovať 
negatívne vplyvy odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí ako aj zavedenie a 
uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, ktorá by mala byť 
uplatňovaná aj na komunálnej úrovni. 

Aj napriek faktu, že Operačný program Kvalita životného prostredia na programové 
obdobie 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014, teda ešte 
pred prijatím nového zákona o odpadoch, opatrenia, ktoré sú súčasťou OP KŽP IP 1.1  
priamo korelujú s novým legislatívnym rámcom. Priamy vzťah medzi opatreniami a cieľmi 
OP KŽP IP 1.1  a novou legislatívou môže mať dopad na sledovanie výstupových 
ukazovateľov. Úlohou RO bude zabezpečiť objektívne sledovanie prínosov OP KŽP 
očistených od prínosov nového legislatívneho rámca. 
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1.1.1.1 Administrácia výziev 

Z pôvodného harmonogramu výziev vydaného v decembri 2014 vyplýva, že v období od 
roku 2015 až do marca 2016 sa plánovali vyhlásiť 4 výzvy v hodnote 399 159 362 EUR. 
V roku 2015 neboli reálne vyhlásené žiadne výzvy. 

Harmonogram výziev pre rok 2016 (aktualizácia č. 5) predpokladal vyhlásenie 6 výziev, 
z ktorých reálne bola vyhlásená len 1 výzva na špecifický cieľ 1.1.1 aktivitu 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 – časť Podpora 
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v predpokladanej 
výške 20 000 000 EUR. 

V rámci štyroch aktivít a troch oblastí intervencie (kód 17,18 a 19 oblasti intervencie – 
dimenzia 1) IP 1.1 bolo k referenčnému obdobiu 28.02.2017 vyhlásených 5 dopytovo 
orientovaných výziev v hodnote 251 000 000 EUR a jedno Vyzvanie pre finančné 
nástroje OP KŽP pre PO1 v hodnote 57 011 064 EUR. Celková suma alokácie doteraz 
vyhlásených výziev predstavuje 76 % z celkovej alokácie pre IP 1.1. Ďalších šesť výziev 
plánovaných v roku 2017 by malo pokryť cca 19 % z celkovej alokácie pre IP 1.1 . 
Najväčšie percento alokácie vyhlásených výziev pokrýva alokácia pre výzvu č. 16 
zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných 
odpadov  

1.1.1.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

Graf 1 znázorňuje tendenciu v schvaľovacom procese a v zazmluvnení pre doteraz 
vyhlásené výzvy. Najvyššiu mieru schválených a zazmluvnených žiadostí o NFP má 
uzavretá výzva č. 10 zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-
biologickú úpravu komunálnych odpadov a to 88%. Miera schválených 
a zazmluvnených žiadostí o NFP na celkovej alokácii pri ďalšej uzavretej výzve č. 
11 dosiahla 79 %. V rámci výziev č. 12, 15 a 16 prebieha administratívne overenie 
žiadostí a je možné ich hodnotiť a porovnávať s uzavretými výzvami len z hľadiska 
budúcich prognóz podľa počtu doteraz prijatých žiadostí o NFP. 
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 Graf 1 

 

Na základe skúseností z doteraz realizovaných a hodnotených uzavretých výziev (výzva 
č. 10 a 11) bola vypočítaná prognóza pomeru výšky schváleného nenávratného 
finančného príspevku z celkovej výšky žiadaných príspevkov doručených 
v ŽoNFP. Tento pomer predstavuje necelých 48 %. Nízku predpokladanú mieru 
schválenia žiadostí o NFP na celkovej alokácii pri výzvach č. 16 pre aktivitu B (oblasť 
intervencie 017 a 019) a výzvu č. 15 pre aktivitu C (oblasť intervencie 019) znázorňuje 
podrobnejšie ajGraf 2. Z Graf 2 vyplýva, že za obdobie približne štyroch mesiacov 
trvania výzvy bolo v rámci výzvy č. 10 schválených až 88 % alokovaných 
prostriedkov a v rámci výzvy č. 11 to bolo viac ako 41 %. Naopak, pri výzve č. 16 
by to bolo len 22 % a pri výzve č. 15 by pomer schválených prostriedkov z celkovej 
alokácie výzvy nedosahoval ani 6 %. 

Graf 2 
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Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné v rámci finančného pokroku sledovať, sú 
oblasti intervencií danej prioritnej osi, ktorých alokácie sú uvedené v OP KŽP. Graf 3 
znázorňuje distribúciu celkových alokácií (podľa OP KŽP) a alokácií pre realizované 
a plánované výzvy medzi jednotlivé oblasti intervencie. Z analýzy distribúcie alokácií 
medzi oblasti intervencie vyplýva, že v rámci oblasti intervencie 017 - Nakladanie 
s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) 
súhrn alokácií realizovaných a plánovaných výziev prevyšuje celkovú alokáciu pre 
danú oblasť intervencie o 48 112 600 EUR (výpočet uvedený v  tab. 2 prílohy č. 2 
Správy z Hodnotenia OP KŽP). . Alokácie pre realizované a plánované výzvy pre 
oblasť intervencie 018 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na 
mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a 
skládkovanie) presahujú hodnotu celkovej alokácie pre danú oblasť intervencie o 
10 926 373 EUR.  

Najnižšia (iba 69 %) miera alokácie pre realizované a plánované výzvy bola 
zaznamenaná pri oblasti intervencie 019 - Nakladanie s komerčným, 
priemyselným, alebo nebezpečným odpadom.  

Popísaná distribúcia alokácií medzi oblasti intervencie sa odráža aj na finančnom 
pokroku. Finančný pokrok je znázornený v Graf 4. 

Graf 3 
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Graf 4 

 

Miera čerpania finančných prostriedkov dosahuje 0% (okrem tranže poskytnutej 
SZRB Asset Management, a.s. v rámci využitia finančných nástrojov). Tento stav 
je spôsobený omeškaním (takmer ročným) vo vyhlasovaní výziev, čím došlo k 
neskoršiemu schvaľovaniu a zazmluvňovaniu projektov. 

1.1.1.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Nastavenie ukazovateľov OP KŽP pre IP 1.1. vychádzalo podľa Záverečnej správy ex – 
ante hodnotenia zo skúseností v predošlom programovacom období a rešpektovalo 
všetky relevantné usmernenia. Ukazovatele na úrovni výstupov boli nastavené tak, aby 
zodpovedali jednotlivým typom aktivít.  

Stanovenie hodnôt ukazovateľov sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na 
základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov 
zrealizovaných v programovom období 2007 - 2013. 

Podobne aj na úrovni výsledkov boli jednotlivé hodnoty ukazovateľov stanovené 
výpočtom, ktorý vychádzal z údajov získaných počas programového obdobia 2007 – 
2013 a  k nim bol pripočítaný predpokladaný príspevok z iných zdrojov, alebo sú 
podložené expertným odhadom. 
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Tabuľka zobrazujúca vecný pokrok IP 1.1: 

 Ukazovateľ 
výstupu 

programu 

Kód 
ukazov
ateľa 

Cieľová 
hodnota 

2023 

Zazmluv
nená 

hodnota 

Hodnota 
schvalený
ch ŽoNFP 

Hodnota 
všetkých 
prijatých 
ŽoNFP 

Naplnenie 
cieľovej 
hodnoty 

pri 
všetkých 
prijatých 

žiadostiac
h o NFP 

Napĺňanie 
cieľovej 
hodnoty 

pri 
zazmluvne

ných 
žiadostiac
h o NFP v 

%  

Čiastková 
hodnota 

ukazovateľa 
(míľnika) v roku 
2018 (sledované 

pri 
ukazovateľoch 
výkonnostného 

rámca) 

Zvýšená 
kapacita 
recyklácie 
odpadu 

CO17 v 
t/rok 

197 466 32 170 0 169 395 86% 16,29% x 

Zvýšená 
kapacita pre 
triedenie 
komunálnyc
h odpadov 

O0002 
v t/rok 

21 579 49 076 9 548 58 624 271,67% 227,42% 8 632 

Zvýšená 
kapacita pre 
zhodnocova
nie odpadov 

O0003 
v t/rok 

329 676 81 236 16 111 616 881 187,12% 24,64% 34 579 

Vybudovaný 
jednotný 
environment
álny 
monitorovací 
a informačný 
systém v 
odpadovom 
hospodárstv
e 

O0004 
počet 

1 0 0 1 100% 0,00% x 

Počet 
zrealizovaný
ch 
informačnýc
h aktivít / 
Počet 
hlavných 
podujatí v 
rámci 
publicity (P) 

O0178 
počet 

322 220 4 0 0% 69,56% x 

 
V rámci sledovaných piatich ukazovateľov výstupu programu pre IP 1.1 uvedených v OP 
KŽP je predpoklad naplnenia cieľových hodnôt v roku 2023 pri ukazovateli O0002 
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov až 227,42%, O0003 Zvýšená 
kapacita pre zhodnocovanie odpadov 24,64%, CO17 Zvýšená kapacita recyklácie 
odpadu 13,37% (vychádzajúc z predpokladanej realizácie dosiaľ zazmluvnených 
projektov). Pre ďalšie dva ukazovatele výstupu programu O0004 Vybudovaný jednotný 
environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve a 
O0178 Počet zrealizovaných informačných aktivít neboli doposiaľ zazmluvnené žiadne 
projekty. (znázornené v grafe č. 5) Pre posúdenie možností finančných realokácií je 
dôležitá prognóza vo vývoji budúceho napĺňania ukazovateľov výstupov, preto 
hodnotiaca skupina posúdila plánované hodnoty ukazovateľov vo všetkých prijatých 
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žiadostiach o NFP, aj pre žiadosti, ktoré neboli doposiaľ vyhodnotené.  Pri ukazovateľoch 
výstupu O0002 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov, O0003 Zvýšená 
kapacita pre zhodnocovanie odpadov, CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu a 
O0004 Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v 
odpadovom hospodárstve je predpoklad naplnenia cieľovej hodnoty 100 až 272%. 
Ukazovateľ výstupu CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu by pri realizácii všetkých 
prijatých žiadostiach o NFP dosiahol hodnotu 86 %, hoci ešte neboli realizované ďalšie 
výzvy plánované na rok 2017 so zameraním na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu 
odpadov. Pre informačné aktivity bude v roku 2017 realizovaný národný projekt, ktorého 
výstupy naplnia programový ukazovateľ O0178 Počet zrealizovaných informačných 
aktivít.  
 
Graf 5 

 

Napĺňanie  ukazovateľov výstupov programu pre IP 1.1 neindikuje vzhľadom na 
predpokladaný pokrok vo vyhlasovaní výziev a tiež pokrok v zazmluvnení schválených 
projektov riziko nesplnenia cieľových hodnôt. Riziko nesplnenia cieľových hodnôt by 
mohlo nastať pri nedodržaní zmluvného harmonogramu realizácie aktivít projektov, 
predlžovaní realizácie projektov vzhľadom na problémy s vyhláseným VO, nedostatočnej 
pripravenosti projektového tímu atď. 
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1.1.2 Investičná priorita 1.2 

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

Investičná priorita  
1.2 – Investovanie do sektora vodného 

hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť 

potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v 

súvislosti s investíciami nad rámec 

uvedených požiadaviek 

Investičná priorita Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie je v súlade so strategickými materiálmi, 
ktorých zámerom je splniť predovšetkým požiadavky Rámcovej smernice o vode (ďalej 
len „RSV“). 

V súlade s RSV je cieľom zrealizovať opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu všetkých 
vôd do r. 2015, resp. 2021, najneskôr však do r. 2027. Nástrojom na plnenie cieľov RSV 
je Vodný plán SR, ktorý zahŕňa plány manažmentu povodí Dunaja a Visly a tiež prijatá 
Stratégia vodného hospodárstva. 

Pre investičnú prioritu IP 1.2. boli zadefinované 3 špecifické ciele: Zlepšenie odvádzania 
a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ; Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z 
veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky 
pitnej vody verejnými vodovodmi a Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení 
smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd. 

1.1.2.1 Administrácia výziev 

Z pôvodného Indikatívneho harmonogramu výziev vydaného v decembri 2014 vyplýva, 
že v priebehu roku 2015, resp. do marca 2016 sa plánovalo vyhlásiť 6 výziev v hodnote 
483 437 757 EUR. V roku 2015 boli reálne vyhlásené 3 výzvy v hodnote 460 000 000 
EUR. Z pôvodne plánovaných výziev neboli vyhlásené výzvy pre aktivitu B Špecifického 
cieľa 1.2.1. a aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.2. časť Intenzifikácia a modernizácia 
existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so 
zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, 
mikrobiológiou a biológiou a aktivita C Špecifického cieľa 1.2.3. Naopak, výzva č. 1 pre 
aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.1 a 1.2.2. (časť – výstavba a rozšírenie obecných 
verejných vodovodov v jednej ryhe s kanalizáciou) bola navýšená na 400 000 000 EUR. 

Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2016 verzia 1 predpokladal vyhlásenie 3 výziev 
pre nerealizované výzvy z harmonogramu výziev pre roky 2015 – 2016 pre aktivitu B 
Špecifického cieľa 1.2.1. a aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.2. (časť Intenzifikácia) 
v hodnote 48 000 000 EUR. Navyše sa predpokladalo vyhlásenie výzvy pre aktivitu B 
Špecifického cieľa 1.2.3., ktorá bola realizovaná až začiatkom roka 2017.  

V rámci šiestich aktivít a štyroch oblastí intervencie (kód 020, 021, 022 a 085 oblasti 
intervencie - dimenzia 1) investičnej priority 1.2. boli k referenčnému obdobiu 28.02.2017 
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reálne vyhlásené 4 dopytovo orientované výzvy v hodnote 481 000 000 EUR a jedno 
Vyzvanie pre II. fázu veľkého projektu – ČOV Sever v hodnote 50 000 000 EUR.  

Vyhlásené výzvy boli zamerané na kanalizácie, ČOV a vodovody (výzva č. 1 – oblasť 
intervencie 022 a 020), na monitorovanie a hodnotenie vôd (výzva č. 8, oblasť 
intervencie 021), na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (výzva č. 9, 
oblasť intervencie 021) a zabezpečenie spojitosti vodných tokov (výzva č. 17, oblasť 
intervencie 085).  

Alokácia pre výzvu č. 1 zahŕňa aktivitu A1 Špecifického cieľa 1.2.1. – Budovanie 
verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ a aktivitu A2 Špecifického cieľa 1.2.2. časť – výstavba a rozšírenie 
obecných verejných vodovodov. 
Vyhlásené výzvy pokrývajú aj aktivity A Špecifického cieľa 1.2.3. a B Špecifického cieľa 
1.2.3. Naopak, žiadna výzva nebola vyhlásená pre aktivitu B1 špecifického cieľa 1.2.1. 
– Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, 
ktorá prispeje k výraznému zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych 
oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol 
identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový, aktivitu 
A Špecifického cieľa 1.2.2. časť Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní 
povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä 
na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou 
a biológiou a aktivitu C Špecifického cieľa 1.2.3. – Podpora zefektívnenia nástrojov 
koncepčného a informačného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. 

1.1.2.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

Graf 6 znázorňuje mieru schválených žiadostí o NFP, ktorá je najvyššia pri uzavretej 
výzve č.1 pre oblasť intervencie 022 a 020 a dosahuje až 99 % a 94 % pri písomnom 
vyzvaní pre oblasť intervencie 022. Takisto sa pri výzve č. 1 vytvoril, vzhľadom na veľký 
dopyt, zásobník projektov v hodnote 134 281 703 EUR. Napriek faktu, že výzvy č. 8 a 
č. 9 boli vyhlásené ešte v roku 2015, možno konštatovať, že výška schváleného 
príspevku pre výzvu č. 8 dosahuje necelých 50 % z celkovej alokácie pre výzvu. 
Pri výzve č. 9 v rámci 6. hodnotiacich kôl nebola prijatá žiadna žiadosť o NFP (v 
oboch prípadoch je oprávneným prijímateľom právnická osoba poverená MŽP SR 
na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa 
vodného zákona; právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, 
režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových 
vôd, správca vodohospodársky významných vodných tokov). Podobná situácia, 
keď nebola predložená žiadna žiadosť o NFP je zatiaľ aj pri výzve č.17, ktorá však bola 
vyhlásená len vo februári 2017. 
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Graf 6 

 
 

Graf 7 

 

Miera zazmluvnenia schválených žiadostí o NFP dosiahla najvyššiu hranicu pri veľkom 
projekte schválenom na základe vyzvania. Výzva č. 1 a Výzva č. 8 dosiahli mieru 
zazmluvnenia 98 – 99 % (Graf 7). Rizikovou oblasťou zostáva čerpanie finančných 
prostriedkov, nakoľko miera čerpania prostriedkov je 3,7 % aj napriek faktu, že 
napr. výzva č. 1 bola uzavretá už pred viac ako 12 mesiacmi. 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné v rámci finančného pokroku sledovať, sú 
oblasti intervencií danej prioritnej osi, ktorých alokácie sú uvedené v OP KŽP.   
 
Graf 8 zobrazuje pomer výšky celkovej alokácie a výšky schváleného príspevku pre 
jednotlivé oblasti intervencií IP 1.2. Výška schválených žiadostí o NFP pre oblasť 
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intervencie s kódom 022 – Čistenie odpadových vôd indikuje presiahnutie alokácie 
o 42 797 418 EUR a 020 – Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, 
infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu) dosiahla 28 % z alokácie podľa OP KŽP. 
Oblasť intervencie s kódom 021 – Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej vody (vrátane 
manažmentu povodia, dodávok vody, osobitných opatrení na prispôsobenie sa zmene 
klímy, diaľkových a spotrebiteľských meracích zariadení, systémov spoplatňovania a 
znižovania únikov) nedosiahla ani 33 % z alokácie, napriek tomu, že ešte koncom roka 
2015 boli vyhlásené pre túto oblasť dve výzvy. Pre oblasť intervencie s kódom 085 – 
Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra nebola k 
referenčnému dátumu podaná žiadna žiadosť o NFP. Nakoľko však bola výzva č. 17 
vyhlásená len vo februári 2017, zhodnotenie pokroku v rámci oblasti intervencie 085 
bude možné až po uzatvorení výzvy.  
 
Graf 8 

 

1.1.2.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 

programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Nastavenie ukazovateľov OP KŽP pre investičnú prioritu 1.2 , podobne ako pri 
investičnej priorite 1.1 , vychádzalo podľa Záverečnej správy ex – ante hodnotenia zo 
skúseností v predošlom období a rešpektovalo všetky relevantné usmernenia. 
Ukazovatele na úrovni výstupov boli nastavené tak, aby zodpovedali jednotlivým typom 
aktivít.  

Stanovenie hodnôt ukazovateľov sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na 
základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov 
zrealizovaných v programovom období 2007 -2013. 

Podobne aj na úrovni výsledkov boli jednotlivé hodnoty ukazovateľov stanovené 
výpočtom, ktorý vychádzal z údajov získaných počas programového obdobia 2007 – 
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2013 a k nim bol pripočítaný predpokladaný príspevok z iných zdrojov, alebo sú 
podložené expertným odhadom.  

Tabuľka zobrazujúca vecný pokrok IP 1.2: 

Ukazovateľ 
výstupu programu  

Kód 
ukazovateľa 

výstupu 
programu s 

mernou 
jednotkou  

Cieľová 
hodnota 

2023  

Zazmluvnená 
hodnota 

ukazovateľov 

Skutočný 
stav 

dosahovania 
ukazovateľov 

Naplnenie 
cieľovej 
hodnoty 

pri 
všetkých 
prijatých 

žiadostiach 
o NFP 

Cieľová 
hodnota 

ukazovateľa v 
roku 

2018(sledované 
pri 

ukazovateľoch 
výkonnostného 

rámca) spolu 
za všetky 
aktivity 

Zvýšený počet 
obyvateľov so 
zlepšeným čistením 
komunálnych 
odpadových vôd 

C019 EO  205 046 273 863 3 500 134% 20 505 

Zvýšený počet 
obyvateľov so 
zlepšenou dodávkou 
pitnej vody 

CO18 osoby 86 079 3 129 0 4% x 

Počet 
analyzovaných 
vzoriek povrchových 
a podzemných vôd 

O0176 počet 786 929 887 546 74 094 113% x 

Počet podporených 
objektov 
monitorovacej siete 
povrchových a 
podzemných vôd 

O0006 počet 2 295 0 0 0% x 

Počet 
vyhodnotených 
vodných útvarov 
povrchových 
a podzemných vôd 

O0007 počet 1 835 1 632 49 89% x 

Počet opatrení na 
zabezpečenie 
spojitosti vodných 
tokov a 
odstraňovanie bariér 
vo vodných tokoch 

O0008 počet 345 0 0 0% x 

Počet 
zrealizovaných 
informačných aktivít 

O0178 počet 116 0 0 0% x 

Počet koncepčných, 
analytických 
a metodických 
materiálov 

O0009 počet 34 0 0 0% x 

 

Na základe analýzy ukazovateľov výstupu programu, ktoré vychádzajú z ukazovateľov 
projektu, je zrejmé, že prognóza dosiahnutia najvyššej miery ukazovateľov výstupu z 
celkovej hodnoty v doteraz zazmluvnených projektoch je sledovanom ukazovateľovi 
výstupu CO19 je predpoklad naplnenia cieľovej hodnoty až 134 % (viď Graf 9). 
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Ukazovateľ CO19 – Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych 
odpadových vôd bol zaradený do sledovaných ukazovateľov výkonnostného rámca pre 
IP 1.2. Skutočný stav dosiahnutia hodnôt pri všetkých ukazovateľoch je nízky 
vzhľadom na neskorší začiatok realizácie projektov spôsobený predĺžením 
kontraktačnej fázy a tiež problémami resp. prolongáciami, ktoré vznikli pri procese 
verejného obstarávania vykonávaného prijímateľmi. 

Graf 9 

 
 

Napĺňanie špecifického cieľa 1.2.1. je dosiahnuté prostredníctvom oprávnených aktivít 
A1 – Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 
2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ a B1 – Podpora realizácie infraštruktúry v 
oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality 
vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje 
podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný 
útvar ako rizikový. Výzva č. 1 pokrýva aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.1. a A 
Špecifického cieľa 1.2.2.(časť – výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov v 
jednej ryhe s kanalizáciou), ale vzhľadom na veľmi dobrú absorpčnú kapacitu a dopyt zo 
strany žiadateľov bola navýšená na 400 000 000 EUR. Výzva na aktivitu B 
špecifického cieľa 1.2.1. nebola k referenčnému dátumu vyhlásená. Napriek tomu, 
je na základe hodnôt zazmluvnených projektov predpoklad, že všetky ukazovatele 
výstupu projektov aj programu za špecifický cieľ 1.2.1. budú dosiahnuté za 
predpokladu dodržania zazmluvnených harmonogramov aktivít projektov.  

Výrazne nižší progres bol dosiahnutý pri ukazovateľoch výstupu CO18 – Zvýšený 
počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody (predpoklad naplnenia 
cieľovej hodnoty na základe zazmluvnených projektov dosiahne v roku 2023 len 
necelé 4 %). 

Výsledky predpokladaného napĺňania ukazovateľov pre špecifický cieľ 1.2.2. priamo 
korelujú s finančným pokrokom pre tento špecifický cieľ. Alokácia pre výzvu č. 1 
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pokrývala  aj aktivitu A2 Špecifického cieľa 1.2.2. časť – výstavba a rozšírenie obecných 
verejných vodovodov, čo sa odrazilo v naplnení ukazovateľa výstupu s kódom P0042 
a čiastočne aj ukazovateľa s kódom CO18. Naopak, žiadna vyhlásená výzva pre 
aktivitu A1 Špecifického cieľa 1.2.2. časť Intenzifikácia a modernizácia 
existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej 
vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, 
antimónom, mikrobiológiou a biológiou sa odrazila na hrozbe nenaplnenia 
ukazovateľa  CO18. 

Napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu programu v rámci špecifického cieľa 
1.2.3. dosahuje nadpriemerné hodnoty iba pri ukazovateli O0176 – Počet analyzovaných 
vzoriek povrchových a podzemných vôd, kde zazmluvnené hodnoty dosahujú 113 % 
cieľovej hodnoty v roku 2023. Ukazovateľ výstupu O0007 – Počet vyhodnotených 
vodných útvarov povrchových a podzemných vôd pri zrealizovaní zazmluvnených 
projektov dosiahne hodnotu 89% cieľovej hodnoty. Ďalšie štyri sledované ukazovatele 
sú napĺňané na 0 % a v rámci realizovaných výziev nebol predložený žiadny 
projekt, ktorý by prispieval k naplneniu uvedených ukazovateľov. 

Uvedený stav ukazovateľov výstupu programu súvisí s vyhlásenými výzvami v rámci 
špecifického cieľa 1.2.3. Nepriaznivý stav napĺňania ukazovateľa O008 – Počet 
opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo 
vodných tokoch je ovplyvnený krátkym trvaním výzvy pre aktivitu A, ktorá priamo 
súvisí s nenaplnením uvedeného ukazovateľa. Nevyhlásenie žiadnej výzvy pre 
aktivitu C sa negatívne odrazilo na stave napĺňania ukazovateľa O0178 – Počet 
zrealizovaných informačných aktivít a O0009 – Počet koncepčných, analytických 
a metodických materiálov. 

1.1.3 Investičná priorita 1.3 

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

Investičná priorita  
1.3  – Ochrana a obnova biodiverzity a 

pôdy a podpora ekosystémových služieb, 

a to aj prostredníctvom sústavy Natura 

2000 a zelenej infraštruktúry 

Súčasťou IP 1.3.  sú opatrenia zamerané na biologickú diverzitu. IP je plne v súlade s 
cieľmi EÚ Stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020, ktorá je súčasťou stratégie 
Európa 2020. Súčasne je v súlade s celosvetovým kontextom vyjadreným v 
implementácii OSN Dohovoru o biologickej diverzite. Opatrenia zamerané na 
biodiverzitu sú tiež v súlade s Národnou stratégiou ochrany biodiverzity v SR. 

Pre investičnú prioritu IP 1.3  bol zadefinovaný jeden špecifický cieľ: Zlepšenie stavu 
ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000. 
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1.1.3.1 Administrácia výziev 

Z pôvodného indikatívneho harmonogramu výziev vydaného v decembri 2014, verzia 1, 
vyplýva, že v roku 2015 sa plánovalo vyhlásenie 4 výziev v hodnote 112 519 565 EUR. 
V roku 2015 neboli reálne vyhlásené žiadne výzvy.  

Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2016, verzia 1, predpokladal vyhlásenie  
4 výziev, najmä pre nerealizované výzvy z harmonogramu výziev pre roky 2015 – 2016. 
V roku 2016 bola vyhlásená jediná výzva v hodnote 15 800 000 EUR (výzva č. 13), ktorá 
je zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu. V roku 2017 sa 
predpokladá vyhlásenie výziev pre aktivitu A – Dobudovanie sústavy NATURA 2000 vo 
výške 38 000 000 EUR a výzvu na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov vo 
výške 13 000 000 EUR. Zároveň by mal byť v roku 2017 realizovaný Národný projekt na 
informačné aktivity a tiež by mala byť vyhlásená výzva zameraná na informačné aktivity. 

1.1.3.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 

prostriedkov 

Jediná výzva v rámci IP 1.3  bola vyhlásená v apríli 2016. Napriek ročnému trvaniu 
výzvy, nebola v rámci 6. hodnotiacich kôl predložená žiadna žiadosť o NFP, čo bolo 
spôsobené problémami nie len na strane Štátnej ochrany prírody SR, ako jediného 
oprávneného prijímateľa, ale aj zo strany MŽP SR.  

Vyhlásenie jedinej výzvy z nízkou absorpčnou kapacitou sa odrazilo na nulovom 
finančnom pokroku celej IP 1.3 . 

1.1.3.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Nastavenie ukazovateľov OP KŽP pre IP 1.3 , podobne ako pri všetkých IP PO 1, 
vychádzalo podľa Záverečnej správy ex – ante hodnotenia zo skúseností v predošlom 
období a rešpektovalo všetky relevantné usmernenia. Ukazovatele na úrovni výstupov 
boli nastavené tak, aby zodpovedali jednotlivým typom aktivít.  

Stanovenie hodnôt ukazovateľov sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na 
základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov 
zrealizovaných v programovom období 2007 – 2013. 

Podobne aj na úrovni výsledkov boli jednotlivé hodnoty ukazovateľov stanovené 
výpočtom, ktorý vychádzal z údajov získaných počas programového obdobia 2007 – 
2013 a ním bol pripočítaný predpokladaný príspevok z iných zdrojov, alebo sú podložené 
expertným odhadom. 
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Tabuľka zobrazujúca vecný pokrok IP 1.3: 

Ukazovateľ 
výstupu 

programu 

Kód 
ukazovateľa 

projektu 

Cieľová 
hodnota 

2023 

Zazmluvnená 
hodnota 

Hodnota 
schválených  

ŽoNFP v 
zásobníku 

Skutočný 
stav 

dosahovania 
ukazovateľov 

Pomer 
ukazovateľov v 
zazmluvnených 
a schválených  

a celkovej 
cieľovej 
hodnoty 

výstupových 
ukazovateľov v 

%  

Plocha 
biotopov 
podporených 
s cieľom 
dosiahnuť 
lepší stav ich 
ochrany 

CO23 ha 20 131 0 0 0 0 

Počet 
realizovaných 
prvkov zelenej 
infraštruktúry 

O0010 počet 390 0 0 0 0 

Počet novo 
zaradených 
monitorovanýc
h lokalít 

O0011 počet 700 0 0 0 0 

Počet 
monitorovanýc
h lokalít, kde 
došlo k 
zvýšeniu počtu 
monitorovanýc
h druhov alebo 
biotopov 

O0012 počet 3 000 0 0 0 0 

Počet 
zrealizovaných 
informačných 
aktivít 

O0178 počet 645 0 0 0 0 

V rámci jedinej vyhlásenej výzvy, neboli predložené žiadne žiadosti o NFP. Tento 
fakt sa odráža aj pri napĺňaní ukazovateľov výstupu programu, ktoré je pre túto IP 
nulové. Vzhľadom na to, že ex-ante hodnotiaca správa upozorňuje na nedostatočnosť 
alokácie pre splnenie záväzkov SR v oblasti biodiverzity, hodnotiaca skupina 
neodporúča znižovanie alokácií pre aktivity priamo súvisiacich s napĺňaním záväzkov, 
ale naopak sa zamerať na vyhlasovanie výziev, ktoré majú potenciál dobrej absorpcie 
na základe lepšej komunikácie zainteresovaných skupín. 
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1.1.4 Investičná priorita 1.4 

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

Investičná priorita  
1.4  – Prijatie opatrení na zlepšenie 

mestského prostredia, revitalizácie miest, 

oživenia a dekontaminácie opustených 

priemyselných areálov (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú zmenou), zníženie 

miery znečistenia ovzdušia a podpory 

opatrení na zníženie hluku 

Súčasťou štvrtej IP sú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a sú zamerané najmä na 
najvýznamnejší identifikovaný problém kvality ovzdušia, a to znečistenie ovzdušia 
tuhými časticami (PM10, PM2,5), predovšetkým z lokálnych zdrojov. 

Pre IP 1.4 boli zadefinované dva špecifické ciele: Zníženie znečisťovania ovzdušia a 
zlepšenie jeho kvality – 1.4.1., Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v 
mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou) – 1.4.2.  

1.1.4.1 Administrácia výziev 

Z pôvodného Indikatívneho harmonogramu výziev vydaného v decembri 2014 verzia 1 
vyplýva, že v priebehu roka 2015, resp. až do februára 2016 sa plánovalo vyhlásiť 5 
výziev v hodnote 359 844 329 EUR. V roku 2015 boli reálne vyhlásené 4 výzvy v hodnote 
223 330 000 EUR. Z pôvodne plánovaných výziev neboli vyhlásené výzvy pre aktivitu B 
Špecifického cieľa 1.4.1. v hodnote 1 595 745 EUR a pôvodne predpokladaná alokácia 
pre aktivitu A Špecifického cieľa 1.4.1. bola znížená o 45 331 775 EUR.  

V rámci piatich aktivít a troch oblastí intervencie (kód 083, 084, 089 oblasti intervencie – 
dimenzia 1) IP 1.4  bolo k referenčnému obdobiu 28.02.2017 reálne vyhlásených 5 
dopytovo orientovaných výziev v hodnote 312 580 000 EUR.  V harmonograme výziev 
pre rok 2017 sa ráta s vyhlásením ďalších výziev pre danú IP pre Informačné aktivity 
a výzvu pre aktivitu C špecifického cieľa 1.4.1. vo výške 22 000 000 EUR. 

Vyhlásené výzvy boli zamerané na prieskum environmentálnych záťaží (výzva č. 3 – 
oblasť intervencie 089), na monitorovanie environmentálnych záťaží (výzva č. 4, oblasť 
intervencie 089), na sanáciu environmentálnych záťaží (výzva č. 5, oblasť intervencie 
089), na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (výzva č. 7, 
oblasť intervencie 083) a na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov 
znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (výzva č. 14, oblasť intervencie 083). 

Alokácia pre výzvu č. 3, 4 a 5 pokrýva aktivitu A Špecifického cieľa 1.4.2. pre nasledujúce 
časti zamerania aktivity: 

— realizácia prieskumu prioritných environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania 
analýzy rizika znečisteného územia, 
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— zabezpečenie realizácie sanačných prác v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ a 
v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci subjektom zúčastňujúcim sa 
hospodárskej súťaže, 

— zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží. 

Alokácia pre výzvy č. 7 a č. 14 pokrýva aktivitu A Špecifického cieľa 1.4.1. Výzvou boli 
pokryté nasledujúce časti aktivity podľa OP KŽP: 

— inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä odlučovacích zariadení a iných 
koncových technológii (napr. tkanivové filtre, elektrostatické odlučovače a pod.), 

— opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií 
znečisťujúcich látok do ovzdušia.  

Časť aktivity A1 Špecifického cieľa 1.4.1. z OP KŽP – projekty náhrady zastaraných 
spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízko emisnými a energeticky 
účinnejšími spaľovacími zariadeniami vrátane modernizácie vykurovacích 
systémov, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízko emisné palivo s 
výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie nebola doposiaľ 
pokrytá žiadnou výzvou. S výzvou pre túto časť aktivity sa podľa harmonogramu 
výziev nepočíta ani v roku 2017. 

Žiadna výzva nebola vyhlásená pre aktivity B1 špecifického cieľa 1.4.1. – Informovanie 
o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, C1- Špecifického 
cieľa 1.4.1. – Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia. V roku 2017 budú vyhlásené výzvy 
pre tieto aktivity v hodnote 23 250 000 EUR.  

Aktivitu B2 Špecifického cieľa 1.4.2. – Zlepšenie informovanosti o problematike 
environmentálnych záťaží nezahŕňa žiadna výzva, ani  v harmonograme výziev pre 
rok 2017 nie je uvedená výzva, ktorá by túto aktivitu pokrývala.  

1.1.4.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

Graf 10 znázorňuje absorpčnú kapacitu výziev, ktorá je najvyššia pri výzve č. 7 pre oblasť 
intervencie 083 (schválené žiadosti o NFP dosahujú až 80 % alokácie) a tiež pre 
uzatvorenú výzvu č. 14 pre rovnakú oblasť intervencie 083 (dosahuje hodnotu 76 % z 
celkovej alokácie pre výzvu). Napriek faktu, že výzvy č. 3 a č. 4 boli vyhlásené ešte 
v roku 2015, možno konštatovať, že výška schváleného príspevku pre výzvu č. 3 
dosahuje 33 % z celkovej alokácie pre výzvu a pri výzve č. 4 je to 63 %. Pri výzve 
č. 5 nebola, v rámci 9. hodnotiacich kôl prijatá žiadna žiadosť o NFP (oprávneným 
žiadateľom sú 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 platí). Pri výzve 
č. 5, zameranej na sanácie environmentálnych záťaží, neustále prebieha komunikácia s 
Európskou komisiou (Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž – DG COMP) vo 
veci notifikácie štátnej pomoci v prípade sanácie environmentálnych záťaží, keď 
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povinnosť sanácie prechádza na štát, avšak sanácia sa vykonáva na pozemkoch 
súkromných subjektov/podnikov, čím dochádza k poskytnutiu štátnej pomoci. 

Graf 10 

 

Miera kontraktácie schválených žiadostí o NFP dosiahla pri všetkých doteraz 
hodnotených výzvach (okrem problematickej výzvy č. 5, pri ktorej nebol predložený 
žiadny projekt) 100 %, čo znamená, že všetky schválené projekty boli k referenčnému 
dátumu zazmluvnené. Rizikovou oblasťou zostáva čerpanie finančných 
prostriedkov, keďže miera čerpania prostriedkov je 0 % aj napriek faktu, že väčšina 
výziev bola vyhlásených pred viac ako 12 mesiacmi. 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné v rámci finančného pokroku sledovať, sú 
oblasti intervencií danej PO, ktorých alokácie sú uvedené v OP KŽP.  

Graf 11 zobrazuje pomer výšky celkovej alokácie pre danú oblasť intervencie, výšky 
alokácie pre doteraz vyhlásené výzvy a výšky schváleného príspevku pre jednotlivé 
oblasti intervencií IP 1.4. Výška schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy č. 7 a 14 
indikuje dosiahnutie 50 % alokácie pre oblasť intervencie s kódom 083 – Opatrenia na 
zabezpečenie kvality ovzdušia. Pre oblasť intervencie 084 – Integrovaná prevencia 
a kontrola znečisťovania (IPKZ)  nebola zatiaľ vyhlásená výzva, ale v  roku 2017 je 
predpoklad vyhlásenia výzvy pre oblasť infoaktivít. Alokácia pre oblasť 
intervencie 089 – Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy bola 
doteraz pokrytá schválenými žiadosťami na 6 %, hoci vyhlásené výzvy pokrývajú 
až 98 % z celkovej alokácie uvedenej v OP KŽP. Tento stav je spôsobený potrebou 
notifikácie štátnej pomoci v prípade sanácie environmentálnych záťaží pri výzve č. 5 
Európskou komisiou. 
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Graf 11 

  

1.1.4.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Nastavenie ukazovateľov OP KŽP pre IP 1.4., podobne ako pri všetkých IP PO 1, 
vychádzalo podľa Záverečnej správy ex – ante hodnotenia zo skúseností v predošlom 
období a rešpektovalo všetky relevantné usmernenia. Ukazovatele na úrovni výstupov 
boli nastavené tak, aby zodpovedali jednotlivým typom aktivít.  

Stanovenie hodnôt ukazovateľov sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na 
základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov 
zrealizovaných v programovom období 2007 - 2013. 

Podobne aj na úrovni výsledkov boli jednotlivé hodnoty ukazovateľov stanovené 
výpočtom, ktorý vychádzal z údajov získaných počas programového obdobia 2007 – 
2013 a ním bol pripočítaný predpokladaný príspevok z iných zdrojov, alebo sú podložené 
expertným odhadom. 
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Tabuľka zobrazujúca vecný pokrok IP 1.4: 

Celkový povrch 
rekultivovanej 

pôdy 

Kód 
ukazovateľa 

projektu 

Cieľová 
hodnota 2023 

Zazmluvnená 
hodnota 

Hodnota 
schválených 

ŽoNFP v 
zásobníku 

Skutočný 
stav 

dosahovani
a 

ukazovateľ
ov 

Pomer 
ukazovateľov v 
zazmluvnených 
a schválených 

projektov a 
celkovej  
cieľovej 
hodnoty 

výstupových 
ukazovateľov v 

%  

Cieľová 
hodnota 

ukazovateľ
a v roku 

2018 
(sledované 

pri 
ukazovateľ

och 
výkonnostn
ého rámca) 

Počet 
podporených 
zariadení 
stredných 
a veľkých 
stacionárnych 
zdrojov 
znečisťovania 
ovzdušia za 
účelom zníženia 
emisií 

O0177, počet 20 22 0 0 110% x 

Inštalovaný výkon 
nízkoemisných 
zariadení 
nahradzujúcich 
zastarané 
spaľovacie 
zariadenia na 
výrobu tepla na 
vykurovanie 

O0174, MW 104 0 0 0 0% x 

Počet 
podporených 
akreditovaných 
odberných miest 
NMSKO 

O0015, počet 131 0 0 0 0% x 

Počet 
aplikovaných 
modulov NEIS 
podľa požiadaviek 
na informovanie 
verejnosti a 
reportingových 
povinností  

O0016, počet 3 0 0 0 0% x 

Plocha 
preskúmaných 
environmentálnyc
h záťaží 

O0017, ha 36 12 0 0 34% x 

Celkový povrch 
rekultivovanej 
pôdy 

CO22, ha 125 0 0 0 0% 15 

Plocha 
monitorovaných 
environmentálnyc
h záťaží 

O0018 ha 446 205 0 195 46% x 

Počet 
zrealizovaných 
informačných 
aktivít 

O0178, počet 516 0 0 0 0% x 

Na základe analýzy ukazovateľov výstupu programu, ktoré vychádzajú z ukazovateľov projektu, je zrejmé, že prognóza (plánovaná 
hodnota ukazovateľa v zazmluvnených projektoch) dosiahnutia najvyššej miery ukazovateľov výstupu programu z celkovej hodnoty 
v doteraz zazmluvnených projektoch pri špecifickom cieli 1.4.1. ( 



 

S_Hodnotenie OP KŽP_príloha1_310517 - 14 June 2017 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP 

 Správa - Príloha 1 

Máj 2017 

 

23 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.       

Graf 12) je pri ukazovateli O0177 – Počet podporených zariadení stredných a veľkých 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií, ktorý 
predpokladá naplnenie na 110 %. Ostatné ukazovatele výstupu programu nie sú 
zatiaľ napĺňané z dôvodu, že k referenčnému dátumu nebola vyhlásená výzva pre 
aktivitu B – Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania (ukazovateľ O0178) a aktivitu  C – Skvalitňovanie monitorovania 
ovzdušia (ukazovateľ O0015 a O0016). Výzvy pre tieto aktivity sú plánované na rok 
2017 v hodnote 23 250 000 EUR. Výzva na predloženia žiadostí o NFP, ktorých 
aktivity by viedli k napĺňaniu ukazovateľa O0174 – Inštalovaný výkon 
nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na 
výrobu tepla na vykurovanie nebola zaradená medzi plánované výzvy v roku 2017. 

Skutočný stav dosiahnutia hodnôt ukazovateľa O0177 je nízky vzhľadom na 
neskorší začiatok realizácie projektov spôsobený predĺžením kontraktačnej fázy a 
tiež problémami resp. prolongáciami, ktoré vznikli pri procese verejných 
obstarávaní vykonávaných prijímateľmi. 

 
Graf 12 

 

Z Graf 13, ktorý zobrazuje napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu programu v 
rámci špecifického cieľa 1.4.2. je zrejmé, že najväčší pokrok v napĺňaní ukazovateľov 
výstupu programu bol dosiahnutý pri ukazovateli O0018 – Plocha monitorovaných 
environmentálnych záťaží. Skutočný stav naplnenia tohto ukazovateľa k referenčnému 
dátumu je cca. 44%. 

Pri ukazovateli O0017 – Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží je prognóza 
naplnenia po skončení doteraz zazmluvnených projektov 33 %. Oba ukazovatele sa 
sledujú pri projektoch v rámci výziev č. 3  a č. 4. a ktoré sa týkajú aktivity A špecifického 
cieľa 1.4.2. Ukazovateľ výstupu programu pre špecifický cieľ 1.4.2 O0178 – Počet 
zrealizovaných informačných aktivít nie je zatiaľ napĺňaný z dôvodu nevyhlásenia 
príslušnej výzvy.  
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Ukazovateľ výstupu programu CO22 – Celkový povrch rekultivovanej pôdy bol zaradený 
do sledovaných ukazovateľov výkonnostného rámca pre IP 1,4. Na základe aktuálneho 
stavu výzvy č. 5 zameranú na sanáciu environmentálnych záťaží, ktorá 
predpokladá zmenu národnej legislatívy a notifikáciu štátnej pomoci zo strany EK 
je prognóza naplnenia míľnika pri ukazovateli výkonnostného rámca za IP 1.4.6e 
v roku 2018 nepriaznivá (viď  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 14).  

Graf 13 
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Graf 14 

 

1.2 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít 
prioritnej osi 2 (PO2) 

1.2.1 Investičná priorita 2.1 

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

Investičná priorita  2.1 – Podpora investícií na 
prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 
ekosystémových prístupov 

1.2.1.1 Prioritná os 2 (ďalej len „PO2“) obsahuje 1 investičnú prioritu, zabezpečujúcu 
príspevok k 2 špecifickým cieľom, ktorej aktivity sú zamerané oblasť intervencie 
č. 87 podľa kategorizácie definovanej v OP KŽP (t.j. opatrenia v oblasti 

adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s 
klímou, ako napr. erózia, požiare, povodne, búrky a suchá, vrátane zvyšovania 
povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof). 

Administrácia výziev 

Harmonogram vyhlasovania výziev bol počas rokov 2015 až 2017 viackrát menený. 
Postupne sa predpokladalo, že v rámci PO2 budú najprv vyhlásené výzvy na aktivity A, 
B a F. V rokoch 2015 a 2016 nebola zverejnená žiadna výzva v rámci PO2. V poslednej 
verzii harmonogramu výziev na rok 2017, ktorá bola zverejnená 28.2.2017, sa 
predpokladá v roku 2017 s vyhlásením 2 výziev, konkrétne na aktivity A a C. 
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V rámci PO2 bola k 28.02.2017 vyhlásená 1  dopytovo orientovaná výzva: 

— Výzva č. 18 (kód výzvy: OPKŽP-PO2-SC211-2017-18) – vyhlásená dňa 24.2.2017 

Vyhlásená výzva bola zameraná na aktivitu B. Preventívne opatrenia na ochranu pred 
povodňami realizované mimo vodných tokov v extraviláne sídiel. Celková alokácia na 
uvedenú výzvu bola stanovená na 50 mil. EUR. Jedná sa o otvorenú výzvu, ktorá bude 
obsahovať „n“ hodnotiacich kôl. Vo výzve boli predbežne stanovené termíny pre 2 
hodnotiace kolá, pričom termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 
15.5.2017 a v prípade druhého hodnotiaceho kola na 15.8.2017. 

V marci 2017 je podľa harmonogramu výziev plánovaná ďalšia výzva na špecifický cieľ 
2.1.1. s celkovou alokáciou na 290 000 000 EUR. 

Súčasne sa v rámci platného harmonogramu výziev plánuje tiež vyhlásenie výzvy na 
aktivitu C Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). Uvedená 
výzva by mala byť vyhlásená s alokáciou 17 mil. EUR. Pre ostatné aktivity, t.j. D, E, F 
a A2 zatiaľ výzvy plánované nie sú, čo môže ohroziť ich realizáciu. 

1.2.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie 
finančných prostriedkov 

Celková finančná alokácia na PO2 bola stanovená v sume 419 346 261 EUR. 
V súčasnosti boli vyhlásené 2 výzvy s celkovou alokáciou 340 000 000 EUR. Nakoľko 
však k referenčnému dátumu, t.j. k 28.2.2017 nebolo uzatvorené ani jedno hodnotiace 
kolo, nie je ďalej relevantné posudzovať absorpčnú kapacitu výziev, ani stav 
kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PO2. 

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 je tiež definovaný inštitút výkonnostnej 
rezervy, ktorý podmieňuje získanie úplnej alokácie pre danú PO splnením podmienok 
schválených v OP KŽP. Splnenie podmienok k výkonnostnej rezerve sa sleduje 
k dátumu 31.12.2018. Z pohľadu čerpania prostriedkov je v tejto oblasti pre PO2 
nastavený finančný indikátor čerpania F0002, ktorého cieľová hodnota ku koncu roka 
má dosiahnuť sumu 118 000 000 EUR (zdroj EÚ + ŠR + vlastné zdroje za celú PO2). 
Z celkovej alokácie pre PO2, ktorá je stanovená na 493 348 542EUR, sa teda jedná 
o čerpanie na úrovni približne 24%. Keďže v súčasnosti nie je v rámci PO2 uzatvorená 
ani jedna zmluva o NFP, existuje významné riziko, že uvedená podmienka pre získanie 
výkonnostnej rezervy nebude naplnená a o sumu 25 160 776 EUR (EÚ zdroj), čo 
predstavuje hodnotu výkonnostnej rezervy bude alokácia pre PO2 znížená. Uvedená 
skutočnosť môže mať tiež dopad na splnenie cieľov OP aj pre aktivity C, D, E, F a A2. 
Toto riziko vyplýva zo skutočnosti, že finančné prostriedky alokované na aktivity A a B 
môžu byť zazmluvnené a vyčerpané v rámci výziev č. 18 a 21 a pri strate výkonnostnej 
rezervy nezostanú dostatočné zdroje na výzvy pre niektorú z uvedených aktivít. 

1.2.2.1 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Uvedená hodnotiaca otázka je pre prípad PO2 irelevantná, nakoľko k referenčnému 
dátumu 28.2.2017 neboli zazmluvnené žiadne žiadosti o NFP. 



 

S_Hodnotenie OP KŽP_príloha1_310517 - 14 June 2017 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP 

 Správa - Príloha 1 

Máj 2017 

 

27 
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.       

1.3 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít 
prioritnej osi 3 (PO3) 

1.3.1 Investičná priorita 3.1 

Prioritná os 
3 – Podpora riadenia rizík, riadenia 
mimoriadnych udalostí a odolnosti proti 
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným 
zmenou klímy 

Investičná priorita  3.1 – Podpora investícií na riešenie 
osobitných rizík, zabezpečiť 
predchádzanie vzniku katastrof a 
vyvíjanie systémov zvládania katastrof 

Implementáciu PO3 realizuje RO v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom 
Slovenskou agentúrou životného prostredia (implementácia aktivít v rámci špecifického 
cieľa 3.1.2.) a so Sprostredkovateľským orgánom Ministerstvom vnútra SR 
(implementácia aktivít v rámci špecifických cieľov 3.1.1. a 3.1.3).  

PO3 obsahuje 1 investičnú prioritu, zabezpečujúcu príspevok k 3 špecifickým cieľom OP, 
ktorej aktivity sú zamerané na oblasti intervencie č. 87 a 89 podľa kategorizácie 
definovanej v OP KŽP (t.j. OI 087 - opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a 
predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s klímou, ako napr. erózia, požiare, povodne, 
búrky a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a 
infraštruktúr na zvládanie katastrof, OI 089 - Rekultivácia priemyselných plôch a 
kontaminovanej pôdy). 

1.3.1.1 Administrácia výziev 

Aj v prípade PO3 bol od roku 2015 viackrát aktualizovaný harmonogram výziev. V súlade 
s pôvodne platným harmonogramom výziev bola vyhlásená v rámci PO3 len 1 výzva a to 
na aktivitu B3 Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných 
záchranných modulov. Vyhlasovateľom bol Sprostredkovateľský orgán MV SR, pričom 
sa jednalo o: 

— Výzva č. 2 (kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2) – vyhlásená dňa 19.8.2015. 

Alokácia na uvedenú výzvu bola stanovená v hodnote 60 531 000 EUR. V rámci tejto 
výzvy bolo k referenčnému dátumu uzatvorených 9 hodnotiacich kôl. Celkom bolo 
predložených 14 žiadostí o NFP v sume 153 118 993,66 EUR, pričom schválené boli 2 
v sume 42 643 661,65 EUR. Detailným rozborom bolo identifikované, že sa jednalo o 5 
jedinečných žiadostí o NFP. V prvom kole bola (dátum uzatvorenia hodnotiaceho kola 
bol stanovený ku dňu 30.9.2015) schválená 1 žiadosť o NFP v sume 2 695 683,80 
EUR, v druhom kole (dátum uzatvorenia hodnotiaceho kola bol stanovený ku dňu 
30.11.2015) bola schválená 1 žiadosť o NFP v sume 39 947 977,85 EUR, ktorá bola 
v prvom kole neúspešná. Zostávajúce 3 žiadosti boli teda predložené spolu 11 krát, 
avšak pre ich nedostatočnú kvalitu neboli schválené. 

Ak vychádzame z predpokladu, že 3 neschválené žiadosti o NFP budú opätovne 
predložené a po odstránení nedostatkov schválené v sume rovnajúcej sa poslednej 
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žiadanej výške príspevku (pri poslednom neúspešnom pokuse bola suma spolu za 3 
žiadosti o NFP približne 17 mil. EUR), je možné očakávať vyčerpanie celej alokácie na 
danú výzvu. V prípade jej vyčerpania tak existuje predpoklad, že ciele OP v rámci tejto 
aktivity budú naplnené. 

V aktuálnej verzii harmonogramu výziev sa v roku 2017 ďalej predpokladá vyhlásiť výzvy 
na aktivity v rámci špecifických cieľov 3.1.1. a 3.1.3.. 

1.3.1.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

K referenčnému dátumu, t.j. k 28.2.2017 boli zazmluvnené v rámci PO3 dve žiadosti 
o NFP v celkovej hodnote 42 223 497,99 EUR (len zdroj EÚ) nasledovne: 

Názov 
projektu 

Prijímateľ 

Dátum 
uzatvorenia 

zmluvy o 
NFP 

Zdroj EÚ 
(v EUR) 

Zdroj ŠR 
(v EUR) 

Zdroj ŠR 
(pro rata) 
(v EUR) 

Zazmluvnená 
suma 

(v EUR) 

Budovanie 
modulu 
leteckého 
hasenia 
požiarov s 
využitím 
helikoptér 

Ministerstv
o vnútra 
Slovenskej 
republiky 

21.3.2016 38 055 230,01 6 715 628,83 1 957 936,53 46 728 795,36 

Operatívny 
záchranný 
modul 

Horská 
záchranná 
služba 

platnosť: 
10.3.2016 
účinnosť: 
18.3.2016 

2 399 103,41 423 371,19 123 433,55 2 945 908,15 

V súčasnosti prebieha realizácia uvedených projektov, pričom je možné konštatovať, že 
k referenčnému dátumu boli ukončené verejné obstarávania, ktoré sú vo väčšine 
prípadov v schvaľovacom procese na SO, resp. ÚVO. Najmä v prípade projektu 
„Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér“ je možné 
konštatovať, že ak budú jednotlivé verejné obstarávania v projekte schválené, dodanie 
tovarov a služieb a následné čerpanie finančných prostriedkov je možné očakávať už v 
roku 2017. 

Z pohľadu čerpania prostriedkov je v prípade stanovenia podmienok dosiahnutia 
výkonnostnej rezervy pre PO3 nastavený finančný indikátor čerpania F0002, ktorého 
cieľová hodnota ku koncu roka má dosiahnuť sumu 74 603 549 EUR (za celú PO3). 
V prípade, ak bude projekt Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím 
helikoptér zrealizovaný v plánovanom termíne na 100%, je možné k dosiahnutiu 
uvedeného indikátora počítať s celou zazmluvnenou sumou. Okrem toho je možné 
v danom čase predpokladať aj čiastočné čerpanie finančných prostriedkov v rámci 
projektu Operatívny záchranný modul. Avšak riziko nenaplnenia indikátora F0002, a teda 
prepadnutie finančných prostriedkov viazaných na výkonnostnú rezervu v celkovej sume 
17 005 153 EUR (EÚ zdroj), je vzhľadom na absenciu iných projektov zazmluvnených 
a realizovaných v rámci PO3 vysoké. V prípade plného zazmluvnenia finančných 
prostriedkov alokovaných na plánované výzvy je taktiež zvýšené riziko, že nezostane 
dostatočný objem finančných prostriedkov na vyhlásenie výzvy v rámci aktivity A2. 
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1.3.1.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

V rámci zazmluvnených projektov môžeme hovoriť o 2 typov projektových ukazovateľov 
výstupu a to: 

— Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov; 

— Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy. 

Štruktúru zazmluvnených ukazovateľov podľa zazmluvnených projektov uvádzame 
v tabuľke nižšie: 

Názov projektu 
Ukončenie 
realizácie 

aktivít 

Počet vytvorených 
špecializovaných 

záchranných 
modulov (P0529) 

Počet zariadení na 
elimináciu rizík 
súvisiacich so 

zmenou klímy (P0557) 

Operatívny záchranný modul 1/2019 1 4 

Budovanie modulu leteckého hasenia 
požiarov s využitím helikoptér 

12/2018 1 5 

Spolu  2 9 

Keďže k referenčnému dátumu boli zatiaľ zazmluvnené len žiadosti o poskytnutie NFP 
pre aktivitu B3 Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných 
záchranných modulov a teda špecifický cieľ 3.1.3., je možné v danom čase hodnotiť len 
schopnosť dosiahnutia cieľov OP pre túto aktivitu, resp. tento špecifický cieľ. Na 
programovej úrovni sa pre špecifický cieľ 3.1.3. sledujú 2 ukazovatele a to: 

— Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami (O0026); 

— Počet vytvorených špecializovaných  záchranných modulov (O0027). 

Z vyššie uvedených projektových ukazovateľov sa však len ukazovateľ P0529 agreguje 
do niektorého z programových ukazovateľov, konkrétne do ukazovateľa O0027. Jeho 
plánovaná cieľová hodnota k 31.12.2023 je 4. Z uvedeného vyplýva, že realizáciou 
týchto 2 projektov a ich úspešným dokončením bude ukazovateľ O0027 naplnený na 
50%. 

1.4 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít 
prioritnej osi 4 (PO4) 

Prostredníctvom prioritnej osi 4 implementuje Slovenská inovačná a energetická 
agentúra ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia opatrenia zamerané na prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej 
efektívnosti. Celkom je na tento účel vyčlenených 938 886 480 EUR z EFRR. 

Prioritná os 4 sa vzťahuje na dve kategórie regiónu, a to menej rozvinuté regióny SR a 
rozvinutejší región SR. 

Prioritná os 4 je rozdelená na 5 investičných priorít: 
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4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov (OZE); 

4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
v podnikoch (PODNIKY); 

4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov 
a v sektore bývania (BUDOVY); 

4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské 
oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných 
opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy (STRATÉGIE); 

4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej 
energie na základe dopytu po využiteľnom teple (KVET). 

1.4.1 Investičná priorita 4.1 

Prioritná os 
4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita  
4.1 – Podpora výroby a distribúcie energie 
z obnoviteľných zdrojov 

V rámci investičnej priority 4.1 je OP KŽP zameraný na podporu perspektívnych a 
inovatívnych technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, čím sa zvýši výroba 
tepla a elektriny z OZE. Zároveň bude podporovaná aj inštalácia malých zariadení OZE 
v domácnostiach (nie len v menej rozvinutých regiónoch, ale aj v Bratislavskom 
samosprávnom kraji). Špecifické ciele tejto investičnej priority sa týkajú zvýšenia podielu 
OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a zvýšenie výkonu malých zariadení 
na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

1.4.1.1 Administrácia výziev 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 
(dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) bola na toto obdobie plánovaná 
jedna výzva v hodnote 25 000 000 EUR. 

V roku 2015 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.  

Dňa 25.09.2015 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená 
domácnostiam v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej 
konečnej energetickej spotrebe SR a Špecifického cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých 
zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji s kódom vyzvania 
OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo 
zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie bola 37 320 251,60 EUR z EFRR. 

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzvala dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, 
a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie 
pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1.ŽoNFP 
predložená v rámci investičnej priority č. 4.1 bola schválená a projekt „Podpora výroby a 
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distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov“ bol zazmluvnený v sume 5 000 000 EUR za 
EÚ zdroj (EFRR). 

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva. 

Graf 15 

 

 
Graf 16 

 

Dôvody nevyhlásenia plánovaných výziev v roku 2016 

— Výzva v rámci špecifického cieľa 4.1.1, aktivita A: 

V dôsledku toho, že v roku 2016 nebol prijatý, resp. implementovaný dokument "Kritériá 
udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 
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2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu" nebolo 
možné vyhlásiť výzvu na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom 
rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym 
tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív. 

— Výzva v rámci špecifického cieľa 4.1.1, aktivita B: 

Podpora zariadení na výrobu/využívanie bioplynu a biometánu je podmienená splnením 
kritérií udržateľného využívania poľnohospodárskej biomasy, ktoré musia byť v súlade 
s odporúčaniami EK, avšak doteraz neboli v SR prijaté. 

V OP KŽP je tiež uvedené, že pri výstavbe zariadení budú zvýhodnené projekty 
zamerané na podporu zariadení KVET a tiež v súvislosti s využívaním bioplynu a 
skládkového plynu bude podporená realizácia projektov výroby tepla v zariadeniach 
KVET. V roku 2016 bol však tzv. "stav obmedzeného pripájania" rozvoja KVET, čo mohlo 
byť jedným z dôvodov, pre ktoré SIEA nevyhlásila výzvu na podporu zariadení OZE a 
čakala na doriešenie danej situácie za účelom vyhlásenia komplexnej výzvy zameranej 
na podporu všetkých zariadení obsiahnutých v rámci predmetnej aktivity, aj keď bolo 
možné vyhlásiť výzvu pre tie zariadenia, ktoré nie sú obmedzené “stop-stavom” 
a kritériami udržateľného využívania biomasy (napr. tepelné čerpadlá alebo geotermálne 
projekty, ktoré si vyžadujú dlhý čas realizácie, a i.). 

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO boli z roku 2016 presunuté do roku 2017. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 
(dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) sú na rok 2017 naplánované 4 
dopytovo orientované výzvy (aktivity A a B) v hodnote 56 656 500 EUR. 
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Graf 17 

 

1.4.1.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

S výnimkou prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci 
využívania finančných nástrojov OP KŽP prispieva k čerpaniu finančných prostriedkov 
v rámci investičnej priority 4.1 len národný projekt „Zelená domácnostiam“. 

Výška finančných prostriedkov za zdroj EFRR zo žiadostí o platbu predložených v rámci 
tohto národného projektu a zaradených do súhrnných žiadostí o platbu schválených 
certifikačným orgánom je k 28.02.2017 5 676 010,26 EUR, t.j. 15,21 % oprávnených 
výdavkov projektu za zdroj EFRR (37 320 252,00 EUR). 

Objem vyčerpaných finančných prostriedkov vrátane prevodu tranží prijímateľovi SZRB 
Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP predstavuje 
6 926 010,27 EUR. 

Alokácia na investičnú prioritu 4.1 je 169 000 000,00 EUR. Výška zazmluvnených 
finančných prostriedkov (vrátane tranží v rámci využitia finančných nástrojov OP KŽP) 
predstavuje 42 320 252,00 EUR. Výška finančných prostriedkov plánovaných vo 
výzvach na predloženie žiadostí o NFP na rok 2017 je 56 656 500,00 EUR. 

Nízka miera čerpania finančných prostriedkov je spôsobená omeškaním (takmer 
ročným) vo vyhlasovaní výziev. 

1.4.1.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Ukazovateľ č. CO30 – Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov je 
zaradený medzi ukazovatele výkonnostného rámca prioritnej osi 4. Na základe analýzy 
RO a predpokladaného naplnenia hodnôt ukazovateľov vyplývajúcich zo zazmluvnených 
hodnôt k 28.02.2017 a hodnôt s predpokladom ukončenia do 31.12.2018 je možné 
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konštatovať, že tento ukazovateľ nepredstavuje riziko straty výkonnostnej rezervy 
vyplývajúce z nenaplnenia plánovaných hodnôt. Miera predpokladaného naplnenia tohto 
ukazovateľa na základe zazmluvnených hodnôt k 28.02.2017 a hodnôt s predpokladom 
ukončenia do 31.12.2018 je 13,38% pre MRR, resp. 134% pre VRR. 

Výsledky predpokladaného napĺňania ukazovateľov pre investičnú prioritu IP 4.1. priamo 
korelujú s finančným pokrokom. K napĺňaniu relevantných ukazovateľov na základe 
skutočnej realizácie projektov prispieva len realizácia národného projektu „Zelená 
domácnostiam“. Potenciálne napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu 
programu podľa analýzy RO na základe údajov o zazmluvnených ukazovateľoch 
k referenčnému dátumu (28.02.2017) je veľmi nízke. Hodnoty naplnenia ukazovateľov 
pre špecifické ciele týkajúce sa menej rozvinutých regiónov SR sa pohybujú v rozmedzí 
od 4,35 % po 41,93 %. Vplyvom úspešnej realizácie NP „Zelená domácnostiam“ sa 
potenciálne napĺňanie ukazovateľov výstupu programu pre špecifický cieľ určený pre 
Bratislavský samosprávny kraj pohybuje v rozmedzí 20,69 % - 266,67 %. 

1.4.2 Investičná priorita 4.2 

Prioritná os 
4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita  
4.2 – Podpora energetickej efektívnosti a 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov v podnikoch 

V rámci investičnej priority IP 4.2. je OP KŽP zameraný na zavedenie programu na 
podporu energetických auditov pre malé a stredné podniky, pre objektívne stanovenie 
potenciálu úspor energie, na základe ktorého budú navrhnuté opatrenia v oblasti 
energetickej efektívnosti a využívania OZE. Podporou realizácie takýchto opatrení sa 
zníži energetická náročnosť výroby v podnikoch. 

1.4.2.1 Administrácia výziev 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 
(dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) bola na toto obdobie plánovaná 
jedna výzva v hodnote 12 000 000 EUR. 

V roku 2015 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2016) schváleného dňa 31.12.2015 
(dátum poslednej aktualizácie 27.12.2016 – verzia 5) boli na rok 2016 naplánované 2 
výzvy v hodnote 90 000 000 EUR. 

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzvala dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, 
a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie 
pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1. Pre ŠC 
4.2.1 nebola predložená žiadna ŽoNFP.  

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva. 
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Implementáciu PO4 nepriaznivo ovplyvňuje aj pomerne dlhý proces schvaľovania schém 
štátnej pomoci, čo sa v minulosti už prejavilo na oneskorenom vyhlásení výzvy 
a v súčasnosti ovplyvňuje vyhlásenie výzvy v rámci špecifického cieľa 4.2.1 so 
zameraním na energetické audity v MSP (Aktivita A) a implementáciu opatrení 
energetickej efektívnosti v podnikoch (Aktivita B). 

Graf 18  

 

Graf 19 

 

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO boli z roku 2016 presunuté do roku 2017. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 
(dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) sú na rok 2017 naplánované 2 
výzvy v hodnote 90 000 000 EUR. 
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Graf 20 

 

Z Graf 20 vyplýva, že na rok 2017 sú naplánované výzvy s alokáciou pokrývajúcou celý 
zostatok alokácie na príslušné oblasti intervencií, resp. zostatok alokácie na túto 
investičnú prioritu. 

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzvala dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, 
a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie 
pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1. 

1.4.2.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

Miera čerpania finančných prostriedkov v rámci tejto investičnej priority predstavuje 0 % 
(s výnimkou prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci 
využívania finančných nástrojov OP KŽP). Tento stav je spôsobený omeškaním (takmer 
ročným) vo vyhlasovaní výziev. 

Objem vyčerpaných finančných prostriedkov vrátane prevodu tranží prijímateľovi SZRB 
Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP predstavuje 
5 000 000 EUR. 

Alokácia na investičnú prioritu IP 4.2 je 110 000 000,00 EUR. Výška zazmluvnených 
finančných prostriedkov (tranže v rámci využitia finančných nástrojov OP KŽP) 
predstavuje 20 000 000 EUR. 

1.4.2.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Odhadovať napĺňanie ukazovateľov výstupu programu je k referenčnému dátumu možné 
len na základe prevodu tranží v rámci využitia finančných nástrojov OP KŽP. 
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Potenciálne napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu programu podľa analýzy 
RO na základe údajov o zazmluvnených ukazovateľoch k referenčnému dátumu 
(28.02.2017) je veľmi nízke. Hodnoty naplnenia ukazovateľov sa pohybujú v rozmedzí 
od 0,00 % po 22,22 %. 

Detailnú analýzu a prognózu naplnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu 
programu bude možné uskutočniť na základe úspešnosti výziev naplánovaných na rok 
2017. 

1.4.3 Investičná priorita 4.3 

Prioritná os 
4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita  
4.3 – Podpora energetickej efektívnosti, 
inteligentného riadenia energie a 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov vo verejných infraštruktúrach, 
vrátane verejných budov a v sektore 
bývania 

V rámci investičnej priority IP 4.3. je OP KŽP zameraný na zníženie spotreby energie pri 
prevádzke verejných budov t. j. budov štátnej správy a miestnej samosprávy. Prioritou 
budú najmä komplexné projekty, t.j. projekty v ktorých sa budú kombinovať opatrenia na 
úsporu energie v budovách, ktoré budú navrhované na zníženie potreby energie na 
úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer 
nulovou potrebou energie. 

1.4.3.1 Administrácia výziev 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 
(dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) bola na toto obdobie plánovaná 
jedna výzva v hodnote 150 000 000 EUR. 

Dňa 07.12.2015 bola zverejnená 6. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených 
na výzvu bola 160 000 000 EUR. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2016) schváleného dňa 31.12.2015 
(dátum poslednej aktualizácie 27.12.2016 – verzia 5) bola na rok 2016 naplánovaná 1 
výzva v hodnote 120 000 000 EUR. 

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzvala dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, 
a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie 
pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1. 
Predložená ŽoNFP bola schválená a projekt „Podpora energetickej efektívnosti, 
inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo 
verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov“ bol zazmluvnený v sume 12 125 
939,35 EUR za EÚ zdroj (EFRR). 
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Graf 21 

 

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva. 

Zavretie 1. výzvy k špecifickému cieľu 4.3.1 nastalo  k termínu 26.10.2016, čo zapríčinilo 
následne posun vyhlásenia 2. výzvy v rámci špecifického cieľa 4.3.1. Pri príprave 2. 
výzvy bolo potrebné zaktualizovať všetky dokumenty výzvy a upraviť ich na základe 
skúseností z predchádzajúcej výzvy. 

Graf 22 

 

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO, boli z roku 2016 presunuté do roku 2017. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 
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(dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) je na rok 2017 naplánovaná 1 
výzva v hodnote 110 000 000 EUR. 

 

Graf 23 

 

Graf 23 ukazuje, že na rok 2017 sú naplánované výzvy s alokáciou pokrývajúcou takmer 
90 % zostatku alokácie pre danú investičnú prioritu. 

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzval dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, 
a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie 
pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1. 

1.4.3.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

S výnimkou prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci 
využívania finančných nástrojov OP KŽP prispievajú k čerpaniu finančných prostriedkov 
v rámci investičnej priority 4.3 projekty v realizácii zazmluvnené v rámci žiadostí 
o poskytnutie NFP predložených na základe výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
vyhlásenej dňa 07.12.2015, nakoľko výzva č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bola 
vyhlásená len dňa 27.02.2017 a k referenčnému dátumu 28.02.2017 nebola predložená 
žiadna ŽoNFP. V rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bolo k 28.02.2017 v rámci 
6 hodnotiacich kôl predložených 462 ŽoNFP v celkovej sume 197 363 782,00 EUR. 
Schválených bolo 298 ŽoNFP v sume 125 076 151,00 EUR a zazmluvnených bolo 121 
ŽoNFP v sume 44 764 168,00 EUR. 

Výška finančných prostriedkov za zdroj EFRR zo žiadostí o platbu predložených v rámci 
tejto prioritnej osi a zaradených do súhrnných žiadostí o platbu schválených 
certifikačným orgánom je k 28.02.2017 1 131 587,64 EUR. 

Objem vyčerpaných finančných prostriedkov vrátane prevodu tranží prijímateľovi SZRB 
Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP predstavuje 
4 163 072,48 EUR. 
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Alokácia na investičnú prioritu 4.3 je 414 886 480EUR. Do februára 2017 boli vyhlásené 
výzvy na predkladanie ŽoNFP v objeme 292 125 939 EUR. Výška zazmluvnených 
finančných prostriedkov (vrátane tranží v rámci využitia finančných nástrojov OP KŽP) 
predstavuje 56 890 107 EUR. 

1.4.3.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Ukazovatele č. CO30 – Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a č. 
O0183 – Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek sú 
zaradené medzi ukazovatele výkonnostného rámca prioritnej osi 4. Ich napĺňanie je 
vyhodnotené v samostatnej časti tejto správy. 

Výsledky predpokladaného napĺňania ukazovateľov pre investičnú prioritu 3 priamo 
korelujú s finančným pokrokom. Potenciálne napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov 
výstupu programu podľa analýzy RO na základe údajov o zazmluvnených ukazovateľoch 
k referenčnému dátumu (28.02.2017) je však nízke. Hodnoty naplnenia ukazovateľov sa 
pohybujú v rozmedzí od 9,32 % po 17,64 % s výnimkou ukazovateľa č. CO34 – 
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, kde je na základe 
zazmluvnených hodnôt ukazovateľov potenciál naplnenia na úrovni 133,25 %. Ani pri 
predpoklade, že berieme do úvahy hodnoty zo zazmluvnených projektov, projektov zo 
zásobníka, schválených ŽoNFP a dokonca doručených ŽoNFP, tieto hodnoty nie sú 
uspokojivé a pohybujú v rozmedzí od 27,63 % po 60,73 %. Opäť je výnimkou ukazovateľ 
č. CO34, kde je potenciál naplnenia na úrovni 144,92 %. 

1.4.4 Investičná priorita 4.4 

Prioritná os 
4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita  
4.4 – Podpora nízkouhlíkových stratégií 
pre všetky typy území, najmä pre mestské 
oblasti, vrátane podpory udržateľnej 
multimodálnej mestskej mobility a 
adaptačných opatrení, ktorých cieľom je 
zmiernenie zmeny klímy 

V rámci investičnej priority IP 4.4 je OP KŽP zameraný na podporu obcí a iných verejných 
subjektov, aby prijímali nízkouhlíkové stratégie s jasnými cieľmi a s dôrazom na ochranu 
životného prostredia, čo je základným predpokladom systematického znižovania emisií 
skleníkových plynov so zohľadnením regionálnych a lokálnych podmienok. Poradenstvo, 
zvyšovanie informovanosti a monitoring nízkouhlíkových opatrení pre všetky typy území, 
bude predmetom národných projektov SIEA. 

1.4.4.1 Administrácia výziev 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 
(dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) bola na toto obdobie plánovaná 
jedna výzva v hodnote 3 000 000 EUR. 
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V roku 2015 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2016) schváleného dňa 31.12.2015 
(dátum poslednej aktualizácie 27.12.2016 – verzia 5) boli na rok 2016 naplánované 3 
výzvy v hodnote 25 000 000 EUR. 

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva. 

Dôvody nevyhlásenia plánovaných výziev v roku 2016  

Dôvodom nevyhlásenia plánovaných výziev v roku 2016 bola prioritizácia špecifických 
cieľov 4.3.1 a 4.5.1, v rámci ktorých je výrazne vyššia alokácia finančných prostriedkov 
a teda vyšší predpoklad k významnému príspevku k naplneniu výkonnostného rámca 
pre danú prioritnú os. 

Graf 24 
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Graf 25 

 

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO boli z roku 2016 presunuté do roku 2017. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 
(dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) sú na rok 2017 naplánované 3 
výzvy v hodnote 25 000 000 EUR. 

Graf 26 

 

Zvyšné aktivity (D, E a F) IP 4.4. týkajúce sa zvyšovania informovanosti v oblasti 
nízkouhlíkových opatrení, zavádzania systému pravidelného poradenstva a 
monitorovania energetickej efektívnosti budú pokryté v rámci národných projektov 
zabezpečovaných Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Ide o nasledujúce 
plánované národné projekty: 
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— NP Žiť energiou (ŠC 4.4.1 – aktivita D); 

— NP Odborne o energii (ŠC 4.4.1 – aktivita E); 

— NP Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti (ŠC 4.4.1 – aktivita F). 

Dôvodom nevyhlásenia žiadneho vyzvania v priebehu roku 2016 bola najmä časová 
náročnosť prípravy návrhov národných projektov z dôvodu ich špecifického 
charakteru, ktorých schválenie je podmienkou pre vyhlásenie vyzvania.  

Momentálne sú vo fáze finalizácie národné projekty: 

— Žiť energiou, kde je predpokladaný termín vyzvania a následného predloženia NP 
v priebehu mája, resp. júna 2017 a 

— Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti, kde je predpokladaný termín 
vyzvania a následného predloženia NP v priebehu júla, resp. augusta 2017. 

NP Odborne o energii je v procese prípravy, predpoklad ukončenia prípravy a teda 
vyhlásenia vyzvania je koniec roku 2017. 

1.4.4.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

Miera zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov v rámci tejto investičnej priority 
predstavuje 0 %. Tento stav je spôsobený omeškaním (takmer ročným) vo vyhlasovaní 
výziev. 

1.4.4.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 
programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Žiadny so spoločných ukazovateľov výstupu a špecifických ukazovateľov výstupu na 
úrovni programu v rámci investičnej priority IP 4. 4 nebol zaradený medzi ukazovatele 
výkonnostného rámca prioritnej osi 4. 

Ukazovatele výstupu programu nie sú zatiaľ napĺňané z dôvodu, že k referenčnému 
dátumu nebola vyhlásená žiadna výzva. 

1.4.5 Investičná priorita 4.5 

Prioritná os 
4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita  
4.5 – Podpora využívania vysoko účinnej 
kombinovanej výroby tepla a elektrickej 
energie na základe dopytu po 
využiteľnom teple 

V rámci investičnej priority 4. 5 je OP KŽP zameraný na podporu rozvoja efektívnych 
systémov centralizovaného zásobovania teplom, z dôvodu udržania a zvýšenia podielu 
dodaného tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Podporované budú 
najmä opatrenia zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. 
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1.4.5.1 Administrácia výziev 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 
(dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) boli na toto obdobie plánované dve 
výzvy v hodnote 185 000 000 EUR. 

V roku 2015 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2016) schváleného dňa 31.12.2015 
(dátum poslednej aktualizácie 27.12.2016 – verzia 5) boli na rok 2016 naplánované 2 
výzvy v hodnote 175 000 000 EUR. 

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva. 

Graf 27 
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Graf 28 

 

Dôvody nevyhlásenia plánovaných výziev v roku 2016 

— Výzva v rámci špecifického cieľa 4.5.1 aktivita A: 

V roku 2016 bol tzv. "stav obmedzeného pripájania" na pripájanie nových zdrojov KVET, 
čím by nebolo možné dosiahnuť plnenie ukazovateľa "zvýšenie inštalovaného výkonu 
zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou 
na dopyte po využiteľnom teple". Z tohto dôvodu SIEA nevyhlásila výzvu len na 
modernizáciu a rekonštrukciu zariadení KVET, ale očakávala doriešenie tejto situácie, 
aby bolo možné vyhlásiť výzvu aj na výstavbu zariadení KVET. 

— Výzva v rámci špecifického cieľa 4.5.1 aktivita B: 

- Pomerne dlhý schvaľovací proces Schémy štátnej pomoci na podporu výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla zo strany PMÚ – schválenie schémy 
štátnej pomoci v novembri 2016.  

- Zmeny v legislatíve v rámci regulácie cien v tepelnej energetike a vplyv týchto 
zmien na podmienky výzvy.  

- Pomerne zložité nastavenie podmienok výzvy vychádzajúce zo špecifík danej 
problematiky. 

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 
(dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) sú na rok 2017 naplánované 2 
výzvy v hodnote 155 000 000 EUR. 
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Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO boli z roku 2016 presunuté do roku 2017. 

Graf 29 

 

 

Graf 29 ukazuje, že na rok 2017 sú naplánované výzvy s alokáciou pokrývajúcou zvyšnú 
alokáciu oblasti intervencie 16 (Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie) na 
takmer 84 %. 

1.4.5.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných 
prostriedkov 

Miera zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov v rámci tejto investičnej priority 
predstavuje 0 %. Tento stav je spôsobený omeškaním (takmer ročným) vo vyhlasovaní 
výziev. 

1.4.5.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu 

programu a ich korelácie s finančným pokrokom 

Žiadny so spoločných ukazovateľov výstupu a špecifických ukazovateľov výstupu na 
úrovni programu v rámci investičnej priority 4.5. nebol zaradený medzi ukazovatele 
výkonnostného rámca prioritnej osi 4. 

Ukazovatele výstupu programu nie sú zatiaľ napĺňané z dôvodu, že k referenčnému 
dátumu nebola vyhlásená žiadna výzva. 


