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Zápisnica z 9. zasadnutia  

 

Monitorovacieho výboru pre Operačný program  

Kvalita životného prostredia 

 

Dátum konania:  27. 02. 2020 

Miesto konania:  Bratislava, budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., ul. Karloveská 2, 

zasadacia miestnosť č. 601 

Príloha 1:   Prezenčná listina  

Príloha 2:  Uznesenie z 9. rokovania Monitorovacieho výboru pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia  

 

Program rokovania: 11:00 – 12:30 

1) Úvod 

2) Návrh zmeny zámeru národného projektu „Envirocentrum Dropie - zlepšovanie 

informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného 

prostredia na Slovensku“ a aktualizácia zoznamu národných projektov – na schválenie 

3) Rôzne 

4) Záver 

 

 

K bodu 1) Úvod 

 

9. zasadnutie MV otvoril a viedol podpredseda MV Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ sekcie 

environmentálnych programov a projektov MŽP SR. Pán Ovčiarka v úvode privítal všetkých 

prítomných a ospravedlnil neúčasť predsedu MV - ministra dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky, povereného riadením ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pána 

Arpáda Érseka, ktorý sa nemohol zúčastniť z dôvodu iných neodkladných pracovných 

povinností. 

Pán Ovčiarka ďalej informoval o zmenách v členstve MV, ku ktorým došlo od ostatného 

zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2019. Za Košický samosprávny kraj bola 

vymenovaná Ing. Barbora Kováčová namiesto Ing. Olivera Kovácsa, za Združenie miest 

a obcí Slovenska bol vymenovaný Ing. Oskár Bereczk namiesto pani Viery Krakovskej.  

 

Následne pán Ovčiarka konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 29 členov z celkového 

počtu 40 členov MV, čo sú aspoň dve tretiny všetkých členov, takže MV je 

uznášaniaschopný. 

 

Ďalším krokom rokovania MV bolo schválenie overovateľky zápisnice, za ktorú bola 

navrhnutá členka MV za Košický samosprávny kraj, p. Barbora Kováčová.  

Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0.  

Záver: MV schválil overovateľku zápisnice. 
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Nasledovalo schválenie programu 9. zasadnutia MV. 

Hlasovalo: 29 členov, za: 29, proti: 0, zdržal sa: 0.  

Záver: MV schválil program rokovania. 

 

Pred prerokovaním ďalších bodov programu pán Ovčiarka informoval, že v súlade s čl. 2 

ods. 2 rokovacieho poriadku boli podklady zaslané elektronicky dňa 13. februára 2020 

a členovia a pozorovatelia MV boli požiadaní o zaslanie pripomienok k dokumentom 

do 20. februára 2020. Zástupcovia Európskej komisie požiadali o predĺženie termínu 

do 21. februára, čo RO schválil. Vyhodnotenie pripomienok spolu so zapracovaním do 

relevantných dokumentov bolo členom a pozorovateľom zaslané elektronicky dňa 

24. februára 2020. 

 

K bodu 2) Návrh zmeny zámeru národného projektu Envirocentrum Dropie - zlepšovanie 

informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia 

na Slovensku a aktualizácia zoznamu národných projektov – na schválenie 

 

Matej Ovčiarka na úvod 2. bodu programu uviedol, že zdôvodnenie návrhu zmeny zámeru 

národného projektu Envirocentrum Dropie - zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (ďalej len 

„NP Envirocentrum Dropie“) bolo spolu s vyhodnotením pripomienok zaslané členom 

a pozorovateľom MV a majú ich k dispozícii. Následne uviedol, že dôvodom predloženia 

zámeru NP Envirocentrum Dropie na 8. zasadnutí MV bolo ukončovanie programovej 

dohody na granty Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (ďalej len „Granty EHP“). 

RO sa rozhodol predložiť tento zámer ako nový konsolidovaný NP, ktorý má kombinované 

viaczdrojové financovanie zo zdrojov OP KŽP a z Grantov EHP. Programová dohoda bola 

koncipovaná tak, že obsahovala preddefinovaný projekt, v ktorom boli demonštračné prvky 

na adaptáciu a prispôsobovanie sa zmene klímy. Pokiaľ ide o pôvodný odhad finančných 

prostriedkov na stavebné práce, bol vypracovaný na základe nesprávne určenej odhadovanej 

ceny na jednotku podlahovej plochy (m2) a súčasne sa v pôvodnom zámere NP opomenulo 

vonkajšie a vnútorné vybavenie centra, navyše SAŽP pôvodne rozpočtovala vložiť do 

projektu aj vlastné zdroje, ktoré aktuálne musí viazať na krytie finančných opráv súvisiacimi 

s činnosťou sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP. Zhotoviteľ projektovej 

dokumentácie dňa 18. 12. 2019 dodal komplexnú projektovú dokumentáciu stavby vrátane 

rozpočtu vo forme výkazu výmer, v rámci ktorej bola stanovená nová hodnota stavby vyššia 

oproti pôvodnému odhadu, a to 3 532 551,88 EUR bez DPH. Na základe tejto vyššej sumy, 

ktorá nastala v dôsledku, že stavba obsahuje prvky na nulovú pasívnu budovu, rekuperáciu, 

zelenú strechu atď., boli vypracované súťažné podklady a bolo vyhlásené VO postupom 

zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác. Na základe výsledku tejto 

súťaže s použitím elektronickej aukcie vzišla definitívna suma, ktorá je zohľadnená 

v aktualizovanom zámere NP. RO po dohode s SAŽP rozhodol zvolať 9. zasadnutie MV ešte 

v období pred plánovaným zasadnutím MV, ktoré sa bude konať v máji 2020 z dôvodu, že 

finančné prostriedky NP Envirocentrum Dropie sa môžu čerpať v prípade schválenia žiadosti 

a následného zazmluvnenia ešte v tomto roku. V prípade, ak by RO počkal s predložením 

návrhu zmeny zámeru NP Envirocentrum Dropie do mája a až následne by bolo možné 

aktualizovať písomné vyzvanie NP, resp. predložiť žiadosť o NFP, už by výdavky tohto NP 

nemuseli byť zahrnuté do čerpania v tomto roku. Druhým aspektom je, že by došlo 

k pozastaveniu preddefinovania aj na časti projektu financovaného z Grantov EHP.  

Pán Ovčiarka ďalej uviedol, že RO sa zaoberal všetkými pripomienkami a najmä 

pripomienkou EK, ktorá sa týkala dôvodov zvolania MV, ktorú podrobne vyhodnotil. RO 

musí vykonať niekoľko ďalších formálnych krokov v procese definitívneho odsúhlasenia 
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zmluvy o NFP, ako napr. úprava vyzvania, proces konania o žiadosti a súčasne odborné 

posudzovanie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti, nakoľko nórski partneri si žiadajú na 

každý výdavok externého posudzovateľa. Vzhľadom na uvedené RO predpokladá, že až 

v máji alebo júni by mohli byť tieto formálne kroky dokončené.  

 

Marcela Zubriczká (MF SR) sa v rámci diskusie informovala, či zmluva s dodávateľom 

bude uzatvorená až po prehodnotení externým hodnotiteľom a či v rámci procesov nemajú 

byť najprv urobené všetky analýzy a až následne podpísaná zmluva na už reálne sumy. Pani 

Zubriczká ďalej uviedla, že z pohľadu CO ide o neštandardný krok tak ako aj z pohľadu EK, 

ktorá na takéto projekty veľmi podrobne dozerá z dôvodu negatívnych skúseností. Z pohľadu 

CO by odporučila počkať na všetky analýzy, aby sme vedeli aká bude definitívna cena 

a potom návrh zmeny zámeru NP opätovne prerokovať. Pani Zubriczká ďalej uviedla, že CO 

sa chce vyvarovať, aby EK alebo iný kontrolný orgán povedal, že projekt nepreplatí, alebo dá 

na tento projekt korekciu z dôvodu nehospodárnosti, čo by už malo priamy dopad na štátny 

rozpočet. Ďalej poukázala na lehotu v rámci VO na predkladanie ponúk, ktorá bola z jej 

pohľadu krátka a v čase vianočných sviatkov. Vzhľadom na konflikt záujmov CO uviedla, že 

sa zdrží hlasovania, nakoľko budú tento projekt následne overovať. 

 

Matej Ovčiarka (MŽP SR) odpovedal, že súčasťou zmluvy na stavebné práce je odkladacia 

podmienka, tzn., že samotná zmluva bude účinná až po tom, ako bude podpísaná zmluva 

o NFP. RO predkladá členom MV na schválenie už finálnu sumu na stavebné práce po 

ukončení procesu VO, no ešte pred podpisom zmluvy s dodávateľom zo strany SAŽP. 

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o konsolidovaný NP, ktorý má kombinované viaczdrojové 

financovanie je potrebné zohľadňovať viacero procesov, ktoré vstupujú do prípravy NP, a to 

tak stanovisko MV OP KŽP, ako aj Výboru pre spoluprácu pre Program SK-Klíma 

financovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu       

2014 –2021. RO pri rozhodovaní, či posunie schvaľovanie zmeny NP na máj 2020, teda na 

plánované zasadnutie MV pre OP KŽP, bral do úvahy aj čas potrebný na vykonanie 

stavebných prác v rámci NP. Spustenie finančnej implementácie NP je plánované v letných 

mesiacoch, kedy už môžu prebiehať stavebné práce, a teda výdavky z tohto projektu bude 

možné zaradiť do čerpania už tento rok. Uvedené je potrebné vnímať aj v kontexte, že ide 

o jedno z opatrení RO na urýchlenie čerpania. RO poskytne EK všetky potrebné informácie 

o samotnom procese schvaľovania NP a taktiež ju bude informovať o plánovanom vykonaní 

expertného hodnotenia, prípadne o iniciatívnej kontrole VO na ÚVO, či boli dodržané 

pravidlá  a postupy VO, aby bolo v maximálnej miere zabezpečené overenie hospodárnosti 

a transparentnosti výdavkov. 

 

Miroslava Hrušková (MŽP SR) doplnila informáciu o aspekt, že ide o projekt, ktorý 

podlieha integrovanému financovaniu, čiže projekt je financovaný z prostriedkov OP KŽP 

a z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (EHPaN). Vo všeobecnosti takýto 

projekt vnímame ako RO pre OP KŽP, ale aj za  finančný mechanizmus EHPaN, ako príklad 

dobrej praxe s integrovanými zdrojmi, avšak táto skutočnosť ovplyvňuje aj procesné kroky. 

Ako RO uviedol v pripomienkach, ak chceme dať celú sumu stavebných prác posúdiť 

v rámci grantov EHPaN externému expertovi, tak bolo potrebné predložiť na tento MV návrh 

sumy. P. Hrušková ďalej uviedla, že SR ani MŽP SR nemá skúsenosti s takýmito 

integrovanými projektami a preto nemalo možnosť vopred odhadnúť všetky aspekty 

a komplikácie v procese. 

 

Marcela Zubriczká (MF SR) sa informovala o ďalšom postupe. Znamená to, že ak by sa 

dnes schválila zmena národného projektu s navýšenou sumou, v ďalšom procese po všetkých 



4 

 

analýzach niekedy v máji/júni budeme vedieť, aké budú reálne ceny, prípadne o koľko sa 

znížia ceny z  možno aj dnes odsúhlasenej sumy a tá bude následne zazmluvnená? 

 

Matej Ovčiarka (MŽP SR) odpovedal, že po predložení žiadosti o NFP bude RO vykonávať 

odborné hodnotenie, ale keďže sa RO verejne zaviazal, že bude vykonané aj expertné 

hodnotenie, žiadosť by mala byť podaná s tým, že budeme vedieť overovať výdavok 

v odbornom hodnotení už so zreteľom na expertný posudok. Podpis zmluvy sa uskutoční až 

následne. 

 

Alena Kuruczová (CKO) uviedla, že za CKO sa takisto zdrží hlasovania z toho dôvodu, že 

posudzujú zámery NP. Informovala sa, či po predložení žiadosti v rámci odborného 

hodnotenia pôjde táto žiadosť na expertné hodnotenie ešte expertovi a teda proces 

posudzovania efektívnosti a hospodárnosti ešte prebehne aj zo strany finančného 

mechanizmu EHP, ktorá bude overovať len „svoju“ časť vo výške 0,7 mil. €. Ďalej sa 

informovala, či sa nemôže stať, že bude finančný objem prostriedkov nedostatočný a bude 

potrebné urobiť ďalšie navýšenie? 

 

Matej Ovčiarka (MŽP SR) odpovedal, že ďalšie navýšenie nebude, keďže nórska strana 

vyžaduje, aby došlo k zazmluvneniu nezávislého experta, ktorý overí, či je projekt v súlade 

s trhovými cenami, či je účelný a bude ešte špeciálne prihliadať na nórsky dokument, 

z ktorého vyplýva, že projekt musí obsahovať napr. zelenú strechu, fasády, pôvodné 

materiály, teda či VO je v súlade s programovou dohodou s Grantom EHP. RO bude 

požadovať v procese kontroly nezávislého experta posúdenie celého výdavku z hľadiska 

účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Výdavok vzišiel z procesu VO, kde sa víťazný 

uchádzač svojou bankovou garanciou mal v rámci podmienok účasti zaviazať zhotoviť dielo 

za týchto podmienok a teda ide o maximálnu sumu. 

 

Richard Müller (SAŽP) uviedol, že NP Envirocentrum Dropie je naviazaný na 

NP Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na Slovensku, z ktorého by sa mali realokovať finančné prostriedky 

a pomôže pri jeho čerpaní, pretože momentálne stav nie je veľmi optimistický, čerpanie je 

10%. Pokiaľ ide o merateľné ukazovatele, NP Envirocentrum Dropie prispeje k ich 

napĺňaniu. Čo sa týka prepojenia na projekt financovaný z Grantu EHP, požiadavka je, aby 

v ňom boli aj informačné aktivity, tzn., že SAŽP nemôže celý budget z Grantu EHP dať do 

stavebnej časti, čiže aj v tomto ohľade je limitovaná. Zdôraznil, že cieľom tohto projektu nie 

je len postaviť infraštruktúru, ale aj verejné využívanie a vzdelávanie cieľovej skupiny. 

 

Martina Paulíková (Ekofórum – sieť environmentálnych organizácií) uviedla, že z pohľadu 

environmentálnych organizácií je dôležité, že nejde o finančné prostriedky, ktoré by boli 

zobraté z iných aktivít, ale ide o finančné prostriedky z už schváleného NP SAŽP, čiže ide 

len o presun finančných prostriedkov medzi informačnými aktivitami. Je životne dôležité pre 

všetkých, ktorí pôsobia v environmentálnej výchove, aby takéto environmentálne centrum 

bolo, pretože okrem vzdelávania detí sú dôležité aj informačné aktivity pre úradníkov a pre 

samosprávy. V súčasnosti sa takéto envirocentrum nachádza len v Českej republike. Takéto 

environmentálne centrá by v budúcom programovom období mali byť podporované 

v každom kraji, teda nie len jedno centrum. Ďalej uviedla, že ak by to bolo možné, uvítali by 

podporu envirocentier už v tomto programovom období. 

 

Natália Šovkoplias (Únia miest Slovenska) vyjadrila podporné stanovisko k návrhu zmeny 

zámeru NP. Upozornila, že je potrebné pozerať sa na dlhodobý cieľ, ktorým je pre Slovensko 
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nevyhnutne potrebné zvyšovať environmentálne povedomie a environmentálnu výchovu na 

všetkých úrovniach. Štátne centrum pod MŽP SR, ktoré by komplexne riešilo otázky 

metodológie, výchovy, osvety a vzdelávania je z jej pohľadu dôležité. Pani Šovkoplias ďalej 

uviedla, že príklady máme v Čechách a vyzvala členov MV, aby brali do úvahy dlhodobý 

vizionársky cieľ. 

 

Matej Ovčiarka (MŽP SR) poďakoval za prejavy podpory alebo rizík, ktoré sú s návrhom 

spojené a podčiarkol, že RO čaká ešte viacero administratívnych krokov k tomu, aby bol 

projekt financovaný a začalo sa s jeho fyzickou realizáciou, teda samotnými búracími 

prácami starého objektu a výstavbou nového centra. RO si je vedomý, že projekt bude pod 

drobnohľadom a verí, že SAŽP pripravila dokumentáciu VO tak, že po jeho skontrolovaní na 

ÚVO dostane EK potrebné ubezpečenie o oprávnenosti výdavkov. Pán Ovčiarka uviedol, že 

do NP Envirocentrum Dropie nebudú alokované ďalšie finančné prostriedky z OP KŽP, ale 

SAŽP zníži finančné prostriedky v rovnakom objeme z NP Zlepšovanie informovanosti 

a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, 

ako tak urobila aj po 8. MV, kedy bola dodatkom znížená suma NP z 24 mil. € na sumu 21,5 

mil. €. 

 

Hlasovalo: 29 členov, za: 27, proti: 0, zdržal sa: 2.  

Záver: MV schválil Návrh zmeny zámeru národného projektu Envirocentrum Dropie - 

zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality 

životného prostredia na Slovensku. 

 

 

Keďže zmena zámeru NP Envirocentrum Dropie bola schválená, pán Ovčiarka následne 

vyzval na hlasovanie k schváleniu aktualizácie Zoznamu národných projektov OP KŽP. 

 

Hlasovalo: 29 členov, za: 28, proti: 0, zdržal sa: 1.  

Záver: MV schválil aktualizáciu Zoznamu národných projektov OP KŽP. 

 

 

K bodu 3) Rôzne 

 

Martin Hakel (Bratislavský samosprávny kraj) nadviazal na komunikáciu z 8. MV 

a informoval sa, akým spôsobom by bolo možné podporiť ešte v tomto programovom období 

environmentálnu výchovu z prostriedkov OP KŽP, nakoľko už prebehol prieskum 

pripravenosti rôznych projektov v rôznych regiónoch, či už na úrovni VÚC, mesta alebo 

MVO. Na základe toho by radi požiadali, aby vznikla pracovná skupina, ktorá by tieto 

zámery odkomunikovala s RO a pokúsila sa nájsť finančné prostriedky z tohto operačného 

programu, aby ešte v tomto roku bolo možné vyhlásiť výzvy na podporu ekovýchovy na 

Slovensku. Pán Hakel sa ďalej informoval, aký je stav výzvy na tvorbu metodiky pre 

spracovanie adaptačných plánov na zmenu klímy, na čo mu pani Chovancová (MŽP SR) 

odpovedala, že žiadosť o NFP je už predložená.  

Tretia otázka smerovala k 40. výzve, zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej 

krajine v intraviláne obcí. Pán Hakel sa informoval, aký je stav a ďalšie plány s touto výzvou, 

nakoľko mestá a VÚC sa pripravujú na predkladanie žiadostí o NFP so svojimi objektami, 

keďže zazmluvnená suma je zatiaľ len 2,6 mil. € z alokácie na výzvu 17 mil. € a predložené 

žiadosti sú v sume 22 mil. €. 
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Matej Ovčiarka (MŽP SR) v odpovedi na otázku k 40. výzve uviedol, že RO bolo doručené 

tento týždeň rozhodnutie EK o schválení revízie OP KŽP verzia 10.1. RO v tejto súvislosti 

nevydá aktuálne usmernenie na navýšenie 40. výzvy z dôvodu, že je v procese 

pripomienkovania nová výzva, ktorá bude prerokovaná na pracovnej skupine MV pre 

podporu zelených opatrení, zaslaná na pripomienky CKO a následne bude môcť byť 

vyhlásená. Táto nová výzva bude nadväzovať na 40. výzvu, ale aj so zahrnutím extravilánu 

a navyše rozširuje oprávnené opatrenia pre použitie aj iných priepustných materiálov. 

V prípade, že by finančné prostriedky na 40. výzvu nepostačovali na pokrytie predložených 

žiadostí o NFP, čo sa ukáže po vyhodnotení hodnotiacich kôl, RO túto výzvu navýši 

z alokácie 18. výzvy zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 

realizované mimo vodných tokov, ktorá má disponibilné finančné prostriedky vo výške 

približne 48 mil. €. Čo sa týka podpory environmentálnej výchovy a envirocentier, RO vidí 

finančný priestor v PO 2, ktorá je určená na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

so zameraním na ochranu pred povodňami prostredníctvom aktivity F. Informačné programy 

o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie, ktorá je síce 

prioritne zameraná na informačné aktivity a programy, ale jej súčasťou by mohli byť aj 

envirocentrá, kde by sa tieto aktivity mohli uskutočňovať. Pán Ovčiarka k požiadavke zriadiť 

pracovnú skupinu, ktorá by komunikovala projekty na podporu environmentálnej výchovy na 

Slovensku uviedol, že RO rozšíri pôsobnosť PS MV pre OP KŽP pre zelené opatrenia. 

Predpokladaný termín prerokovania upraveného štatútu a rokovacieho poriadku je na ďalšom 

MV, prípadne procedúrou per rollam. 

 

Miroslava Hrušková (MŽP SR) doplnila informácie k formálne procesným náležitostiam 

rozšírenia PS MV pre OP KŽP pre zelené opatrenia. RO zašle 3. marca 2020 členom PS na 

písomné pripomienkovanie návrh novej výzvy, ktorá sa týka podpory vodozádržných 

opatrení v urbanizovanej krajine, a to v intraviláne aj v extraviláne a podľa doručených 

pripomienok bude prípadne zvolaná aj PS. Čo sa týka rozšírenia činnosti PS pre zelené 

opatrenia o aspekt podpory programov zameraných na environmentálne povedomie a jeho 

zvyšovanie, RO pripraví návrh zmeny štatútu a zašle ho na pripomienkovanie členom MV. 

Pani Hrušková ďalej uviedla, že pripravovaná výzva v rámci PO 2 bude zameraná na 

informačné aktivity a programy s tým, že súčasťou projektov by mohli byť aj envirocentrá. 

Zdôraznila, že konečným cieľom tejto výzvy bude zvyšovanie environmentálneho povedomia 

špecificky v oblasti adaptácie na zmenu klímy, prípadne prevencie.  

 

Richard Müller (SAŽP) sa vyjadril k otázke prípravy metodiky pre spracovanie adaptačných 

plánov na zmenu klímy a uviedol, že SAŽP predložila žiadosť o NFP a v súčasnosti prebieha 

konanie na doplnenie žiadosti. Túto žiadosť má na starosti sekcia environmentalistiky, ktorá 

v rámci projektu bude spolupracovať s akademickou sférou, pričom realizácia projektu by 

mala trvať 24 mesiacov. 

 

Matej Ovčiarka (MŽP SR) požiadal p. Hakela o informáciu, aká približná alokácia by mala 

byť na základe uvádzaného prieskumu vyčlenená na envirocentrá a aký čas je potrebný na 

realizáciu projektov, aby sa stihli realizovať projekty a informačné aktivity ešte v rámci 

monitorovacieho obdobia.  

  

Martin Hakel (BSK) uviedol, že v rámci prieskumu pripravenosti rôznych projektov 

v rôznych regiónoch, do ktorého sa zapojilo 7 krajov (trenčiansky samosprávny kraj má 

ambíciu zapojiť sa až v novom programovom období), sú pripravené zámery, ktoré by reálne 

do konca roka vedeli získať právoplatné stavebné rozhodnutie, vo finančnom objeme 10-15 

mil. €. 
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K bodu 4) Záver 

 

Na záver pán Ovčiarka poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí MV 

a informoval, že budúce zasadnutie MV plánuje RO zvolať koncom mája 2020 a oficiálne 

ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  

Viera Pruknerová      Podpis:  

tajomníčka MV  

 

 

 

Overil:  

Barbora Kováčová       Podpis:  

overovateľka 
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Zoznam použitých skratiek 

 

 

BSK  Bratislavský samosprávny kraj 

CKO  Centrálny koordinačný orgán 

CO  Certifikačný orgán 

EK  Európska komisia 

EFRR  Európsky fond regionálneho rozvoja 

EŠIF  Európske štrukturálne a investičné fondy 

FN  Finančný nástroj 

KF  Kohézny fond 

MF SR   Ministerstvo financií SR 

MV  Monitorovací výbor pre OP KŽP 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

NFP  Nenávratný finančný príspevok 

NP  Národný projekt 

OP  Operačný program 

OP KŽP Operačný program Kvalita životného prostredia 

PO  Prioritná os 

RO  Riadiaci orgán 

SAŽP  Slovenská agentúra životného prostredia 

SFC2014 System for Fund Management in the European Union 

SO  Sprostredkovateľský orgán 

VO  Verejné obstarávanie 

 


