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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre Operačný program  

Kvalita životného prostredia 

 

 

Dodatok č. 1 

k 
 

 

Štatútu  

Pracovnej skupiny monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú 

infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami  
 

 

ČLÁNOK 1 

 

Štatút Pracovnej skupiny monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú 

infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami zo dňa 01. augusta 2016 (ďalej len 

„Štatút“) sa mení nasledovne: 

 

1. Pôvodný názov „Pracovná skupina monitorovacieho výboru pre podporu opatrení 

využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami“ sa mení 

nasledovne:  

„Pracovná skupina monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú 

infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred povodňami a výzvy na vodozádržné 

opatrenia v urbanizovanej krajine“. 

2. V článku 1 Úvodné ustanovenia sa ods. 3 nahrádza nasledovným znením: 

„Pracovná skupina je zriadená za účelom špecifikácie opatrení na ochranu pred 

povodňami využívajúcich najmä zelenú infraštruktúru (ďalej len „zelené opatrenia“), 

ktoré bude možné podporiť v rámci výziev na aktivity „A. Preventívne opatrenia na 

ochranu pred povodňami viazané na vodný tok“ a aktivity „B. Preventívne opatrenia na 

ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov“ a tiež za účelom špecifikácie 

opatrení v rámci výzvy na aktivitu „C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 

(intraviláne obcí)“ špecifického cieľa 2.1.1: „Zníženie rizika povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy“ (ďalej len „aktivity A, B a C“), ako aj monitorovania ich 

podpory v rámci uvedených výziev.“. 

3. V článku 2 Pôsobnosť pracovnej skupiny sa ods. 1 nahrádza nasledovným znením: 

„Pracovná skupina v rámci svojej pôsobnosti: 

a) navrhuje skupiny zelených opatrení na ochranu pred povodňami prostredníctvom 

zadržiavania vody v krajine s cieľom zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy, spolu 
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s návrhom ich príkladov, ktoré bude možné podporiť v rámci výziev na ochranu pred 

povodňami v rámci aktivít A a B; 

b) navrhuje skupiny vodozádržných opatrení spolu s ich príkladmi, ktoré bude možné 

podporiť v rámci výzvy na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v rámci 

aktivity C; 

c) navrhuje  spôsob začlenenia a podpory zelených opatrení v rámci výziev na ochranu 

pred povodňami v súlade s Operačným programom Kvalita životného prostredia (ďalej 

len „OP KŽP“) a jeho riadiacou dokumentáciou; 

d) navrhuje  spôsob zabezpečenia efektívnosti vodozádržných opatrení v súlade s OP KŽP 

a jeho riadiacou dokumentáciou; 

e) monitoruje podporu využívania zelených opatrení v rámci výziev na ochranu pred 

povodňami a výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.“ 

4. V článku 2 Pôsobnosť pracovnej skupiny sa ods. 2 písm. a)  nahrádza nasledovným 

znením: 

„Pracovná skupina vo vzťahu k predmetu jej pôsobnosti prerokúva najmä:  

a) vhodnosť navrhnutých skupín zelených opatrení na ochranu pred povodňami 

prostredníctvom zadržiavania vody v krajine a vodozádržných opatrení 

pre urbanizovanú krajinu s cieľom zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy, vrátane 

ich príkladov;“. 

5. V článku 2 Pôsobnosť pracovnej skupiny sa ods. 3 písm. d) nahrádza nasledovným 

znením: 

„dodržanie deliacich línií s aktivitami Programu rozvoja vidieka a Integrovaným 

regionálnym operačným programom.“. 

6. Článok 11 Ukončenie činnosti pracovnej skupiny sa nahrádza nasledovným znením: 

„Pracovná skupina ukončí svoju činnosť dňom uzatvorenia výziev zameraných na ochranu 

pred povodňami a výzvy zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.“. 

 

ČLÁNOK 2 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia monitorovacím 

výborom. 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Štatútu. 

 

 

V Bratislave, dňa 24. októbra 2017 

 
Vypracoval:  Mgr. Zdenka Kurčíková, oddelenie programovania a monitorovania odboru riadenia programov  

Schválil:  Ing. Róbert Felcan, vedúci oddelenia programovania a monitorovania odboru riadenia 

programov  

  PhDr. Miroslava Hrušková, CSc., riaditeľka odboru riadenia programov  

 Mgr. Alexandra Magulák, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov 

a projektov  

 


