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Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(obdobie január až december 2018) 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

Dátum schválenia: jún 2018 

Verzia: 4 

Prioritná os Špecifický cieľ Zameranie výzvy 
Oprávnení 

žiadatelia 

Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 

výzvy 

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy 

Dátum 

uzavretia 

výzvy 

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených  

na výzvu  

(zdroje EÚ)  

v EUR 

Poskytovateľ 

1. Udržateľné 

využívanie 

prírodných 

zdrojov 

prostredníctvom 

rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry 

1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov  

Oprávnená aktivita 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 

- podpora triedeného zberu 

komunálnych odpadov – 

schéma regionálnej štátnej 

pomoci 

- fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie  

celé územie 

SR 

s výnimkou 

BSK 

KF otvorená 1/2018** 

do 

vyčerpania 

alokácie 

10 000 000 
RO pre OP 

KŽP 

1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie 

a recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov  

Oprávnená aktivita B: 
Príprava na opätovné 

použite a zhodnocovanie so 

zameraním na recykláciu nie 

nebezpečných odpadov 

vrátane podpory systémov 

triedeného zberu 

- fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

celé územie 

SR 
KF otvorená 

 

10/2018 

 

do 

vyčerpania 

alokácie 

10 000 000 
RO pre OP 

KŽP 
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komunálnych odpadov a 

podpory predchádzania 

vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych 

odpadov 

- podpora zhodnocovania 

biologicky rozložiteľných 

odpadov - výstavba 

bioplynových staníc 

využívaných na 

kombinovanú výrobu tepla 

a elektrickej energie, ak 

nedochádza k ďalšej 

dodávke elektriny do siete 

– schéma štátnej pomoci 

1.2.1 Zlepšenie odvádzania 

a čistenia komunálnych 

odpadových vôd 

v aglomeráciách nad 2 000 

EO v zmysle záväzkov SR 

voči EÚ 

Oprávnená aktivita B: 

Podpora realizácie 

infraštruktúry v oblasti 

odkanalizovania 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 

- podpora aglomerácií pod 

2 000 EO v chránených 

vodohospodárskych 

oblastiach v súlade 

s Vodným plánom 

Slovenska (aktualizácia 

2015)  

- obce 

- združenia obcí 

- vlastníci 

verejných 

kanalizácií podľa 

zákona 

o verejných 

vodovodoch 

a verejných 

kanalizáciách 

- právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

v oblasti 

verejných  

kanalizácií 

vymedzené 

v zákone 

o verejných 

vodovodoch 

a verejných 

kanalizáciách 

celé územie 

SR 
KF otvorená 6/2018** 

do 

vyčerpania 

alokácie 

24 600 000 
RO pre OP 

KŽP 

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti 

úpravy vody odoberanej 

Oprávnená aktivita A: 

Zabezpečenie podmienok 
- obce 

- združenia obcí 

celé územie 

SR 
KF otvorená 8/2018 

do 

vyčerpania 
25 369 962 

RO pre OP 

KŽP 
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z veľkokapacitných zdrojov 

povrchových vôd v záujme 

zvýšenia bezpečnosti 

dodávky pitnej vody 

verejnými vodovodmi 

v oblasti zásobovania 

obyvateľov SR bezpečnou 

pitnou vodou z verejných 

vodovodov 

- vlastníci 

verejných 

vodovodov podľa 

zákona 

o verejných 

vodovodoch 

a verejných 

kanalizáciách  

- právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

v oblasti 

verejných 

vodovodov 

vymedzené 

v zákone 

o verejných 

vodovodoch 

a verejných 

kanalizáciách 

alokácie 

1.3.1 Zlepšenie stavu 

ochrany druhov a biotopov 

a posilnenie biodiverzity, 

najmä v rámci sústavy 

Natura 2000 

Oprávnená aktivita A: 
Dobudovanie sústavy Natura 

2000 a zabezpečenie 

starostlivosti o sústavu 

Natura 2000 a ďalšie 

chránené územia (vrátane 

území medzinárodného 

významu), ako aj chránené 

druhy  

- realizácia schválených 

dokumentov starostlivosti 

(aktivity podliehajúce 

pravidlám štátnej pomoci) 

- rozpočtové 

a príspevkové 

organizácie 

zriadené MŽP SR 

s pôsobnosťou 

v oblasti ochrany 

prírody 

- vlastníci alebo 

užívatelia 

pozemkov 

v chránených 

územiach okrem 

fyzických osôb, 

ktoré nie sú 

oprávnené na 

podnikanie 

(s podmienkou 

odbornej 

chránené 

územia v 

rámci celej 

SR, vo 

výnimočnýc

h prípadoch 

aj územia 

mimo 

chránených 

území (kde 

ochranárske 

opatrenia 

prispejú 

k splneniu 

cieľa) 

KF otvorená 7/2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

30 000 000 
RO pre OP 

KŽP 
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garancie MŽP 

SR) 

- projekty je možné 

realizovať aj 

prostredníctvom 

inštitútu 

partnerstva 

1.4.1 Zníženie znečisťovania 

ovzdušia a zlepšenie jeho 

kvality 

Oprávnená aktivita A:  
Technologické a technické 

opatrenia na redukciu emisií 

znečisťujúcich látok do 

ovzdušia realizované na 

zdrojoch znečisťovania 

ovzdušia, najmä za účelom 

plnenia požiadaviek 

smernice o národných 

emisných stropoch a/alebo 

smernice o kvalite okolitého 

ovzdušia a čistejšom ovzduší 

v Európe (projekty náhrady 

zastaraných spaľovacích 

zariadení vo verejných 

budovách nízkoemisnými 

a energeticky účinnejšími 

spaľovacími zariadeniami 

vrátane modernizácie 

vykurovacích systémov, 

ktoré zahŕňajú zmenu 

palivovej základne na 

nízkoemisné palivo 

s výnimkou biomasy a iných 

obnoviteľných zdrojov 

energie) 

- prevádzkovatelia 

zdrojov 

znečisťovania 

ovzdušia - 

subjekty verejnej 

správy 

celé územie 

SR 
KF otvorená 8/2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

30 000 000 
RO pre OP 

KŽP 

1.4.1 Zníženie znečisťovania 

ovzdušia a zlepšenie jeho 

kvality 

Oprávnená aktivita C: 
Skvalitňovanie 

monitorovania ovzdušia 

(skvalitnenie emisných 

inventúr a projekcií emisií) 

- príspevková 

organizácia MŽP 

SR poverená 

činnosťami 

v oblasti ochrany 

ovzdušia 

celé územie 

SR 
KF otvorená 10/2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

2 000 000 
RO pre OP 

KŽP 
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2. Adaptácia na 

nepriaznivé 

dôsledky zmeny 

klímy so 

zameraním na 

ochranu pred 

povodňami 

2.1.1 Zníženie rizika povodní 

a negatívnych dôsledkov 

zmeny klímy 

Oprávnená aktivita C: 

Vodozádržné opatrenia 

v urbanizovanej krajine 

(intraviláne obcí) - mimo 

schémy štátnej pomoci 

- subjekty verejnej 

správy 

- združenia 

fyzických alebo 

právnických osôb 

- neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne 

prospešné služby 

celé územie 

SR 
KF otvorená 4/2018** 

do 

vyčerpania 

alokácie 

17 000 000 
RO pre OP 

KŽP 

2.1.1 Zníženie rizika povodní 

a negatívnych dôsledkov 

zmeny klímy 

Oprávnená aktivita D: 

Aktualizácia máp 

povodňového ohrozenia 

a máp povodňového rizika 

a aktualizácia plánov 

manažmentu povodňových 

rizík 

- správca 

vodohospodársky 

významných 

vodných tokov 
celé územie 

SR 
KF otvorená 7/2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

12 000 000 
RO pre OP 

KŽP 

2.1.1 Zníženie rizika povodní 

a negatívnych dôsledkov 

zmeny klímy 

Oprávnená aktivita F: 
Informačné programy 

o nepriaznivých dôsledkoch 

zmeny klímy a možnostiach 

proaktívnej adaptácie 

- subjekty 

ústrednej správy 

s pôsobnosťou 

v oblasti tvorby 

a ochrany 

životného 

prostredia 

- subjekty územnej 

samosprávy 

- neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne 

prospešné služby 

v oblasti tvorby 

a ochrany 

životného 

prostredia 

- nadácie v oblasti 

tvorby a ochrany 

životného 

prostredia 

celé územie 

SR 
KF otvorená 6/2018** 

do 

vyčerpania 

alokácie 

600 000 
RO pre OP 

KŽP 
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- združenia 

fyzických alebo 

právnických osôb 

v oblasti tvorby 

a ochrany 

životného 

prostredia 

4. Energeticky 

efektívne 

nízkouhlíkové 

hospodárstvo 

vo všetkých 

sektoroch 

4.1.1 Zvýšenie podielu OZE 

na hrubej konečnej 

energetickej spotrebe SR 

Oprávnená aktivita B: 

Výstavba zariadení na: 

 využitie aerotermálnej, 

hydrotermálnej alebo 

geotermálnej energie 

s použitím tepelného 

čerpadla;  

 využitie geotermálnej 

energie priamym 

využitím na výrobu tepla 

a prípadne aj v 

kombinácii s tepelným 

čerpadlom;  

 výrobu a energetické 

využívanie skládkového 

plynu a plynu z čistiarní 

odpadových vôd 

- fyzické a/alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie  

- združenia 

fyzických alebo 

právnických osôb  

- subjekty 

ústrednej správy  

- subjekty územnej 

samosprávy  

- neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne 

prospešné služby 

územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR 

EFRR otvorená 3/2018** 

do 

vyčerpania 

alokácie 

19 156 500 

SO pre OP 

KŽP –

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

4.2.1 Zníženie energetickej 

náročnosti a zvýšenie 

využívania OZE 

Oprávnená Aktivita B: 

Implementácia opatrení z 

energetických auditov 

- fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie v 

priemyselných 

odvetviach 

a v službách 

nadväzujúcich na 

tieto odvetvia 

územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR 

EFRR otvorená 7/2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

50 000 000 

SO pre OP 

KŽP –

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

4.3.1 Zníženie spotreby 

energie pri prevádzke 

verejných budov 

Oprávnená aktivita A: 

Zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov 

- subjekty 

ústrednej správy  

- verejnoprávne 

ustanovizne 

územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR 

EFRR otvorená 7/2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

  50 000 000 

SO pre OP 

KŽP –

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 
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4.4.1 Zvyšovanie počtu 

miestnych plánov a opatrení 

súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy 

území 

Oprávnená aktivita A: 

Vypracovanie 

a implementácia 

nízkouhlíkových stratégií 

pre všetky typy území, 

najmä pre mestské oblasti 

vrátane aktualizácie 

a implementácie koncepcií 

rozvoja obcí v oblasti 

tepelnej energetiky 

- subjekty územnej 

samosprávy 

- neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne 

prospešné služby 

územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR 

EFRR otvorená 4/2018** 

do 

vyčerpania 

alokácie 

7 000 000 

SO pre OP 

KŽP –

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

4.4.1 Zvyšovanie počtu 

miestnych plánov a opatrení 

súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy 

území 

Oprávnená aktivita C: 
Rozvoj energetických 

služieb na regionálnej 

a miestnej úrovni 

- subjekty 

ústrednej správy 

- subjekty územnej 

samosprávy 

- neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne 

prospešné služby 

územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR 

EFRR otvorená 7/2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

5 000 000 

SO pre OP 

KŽP -

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

4.5.1 Rozvoj účinnejších 

systémov centralizovaného 

zásobovania teplom 

založených na dopyte po 

využiteľnom teple 

Oprávnená aktivita B: 
Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia zariadení na 

výrobu elektriny a tepla 

vysoko účinnou 

kombinovanou výrobou s 

maximálnym tepelným 

príkonom 20 MW 

- fyzické a/alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie  

- združenia 

fyzických alebo 

právnických osôb  

- subjekty 

ústrednej správy  

- subjekty územnej 

samosprávy 

územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR 

EFRR otvorená 10/2018 

do 

vyčerpania 

alokácie 

25 000 000 

SO pre OP 

KŽP –

Slovenská 

inovačná 

a energetická 

agentúra 

 

 

Poznámka č. 1 Harmonogram výziev OP KŽP podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným  

zmenám uvádzaným v harmonograme. 

Poznámka č. 2 V rámci OP KŽP sa neplánuje vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov (t.j. v rámci OP KŽP nebude uplatnený dvojkolový proces výberu projektov). 

Poznámka č. 3 RO/SO pre OP KŽP je oprávnený rozdeliť avizované výzvy na dve, príp. aj viac samostatných čiastkových výziev, ak je to účelné najmä z hľadiska špecifík jednotlivých oblastí 

podpory (napr. v závislosti od charakteru aktivít konkrétneho špecifického cieľa a ich delenia na jednotlivé podaktivity, v závislosti od potreby uplatnenia pravidiel štátnej 

pomoci na niektoré z aktivít, v nadväznosti na možnosť podporiť niektoré aktivity iba vo vzťahu k niektorým typom oprávnených žiadateľov). 
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Vysvetlivky: 

RO pre OP KŽP: Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

SO pre OP KŽP: Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

KF: Kohézny fond 

EFRR: Európsky fond regionálneho rozvoja 

** Výzva už bola vyhlásená 

 


