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Zápisnica z 10. zasadnutia  

 

Monitorovacieho výboru pre Operačný program  

Kvalita životného prostredia 

 

Dátum konania:  16. decembra 2021 

Miesto konania:  on-line prostredníctvom MS Teams 

Príloha 1:   Zoznam účastníkov 

Príloha 2:  Uznesenie z 10. rokovania Monitorovacieho výboru pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia  

 

Program rokovania: 10:00 – 13:30 

 

1) Úvod 

2) Informácia o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Kvalita životného 

prostredia (OP KŽP) - na vedomie 

3) Návrh úpravy Štatútu monitorovacieho výboru pre OP KŽP - na schválenie 

4) Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 - 2020, 

verzia 4.0 - na schválenie 

5) Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP (k podaktivite Vypracovanie 

akčných plánov pre invázne druhy a opatrenia na ich elimináciu) - na schválenie 

6) Zámer národného projektu Zelená domácnostiam 3 a aktualizácia zoznamu národných 

projektov – na schválenie 

7) Informácia o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom 

a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP - na vedomie 

8) Informácia o stave realizácie národných projektov - na vedomie 

9) Informácia o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách  

OP KŽP za rok 2020 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2021- 

na vedomie 

10) Rôzne 

11) Záver 

 

K bodu 1) Úvod  

 

10. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

(MV) otvoril a viedol podpredseda MV Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Pán Kiča uviedol, že vzhľadom na pandemickú 

situáciu sa zasadnutie MV uskutočňuje on-line formou a informoval prítomných, že 

zasadnutie bude pre interné účely nahrávané.  



2 

 

V úvode privítal zástupkyne Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva mestská 

a regionálna politika (DG REGIO) pani Kateřinu Kapounovú, pani Ivanu Ševčíkovú 

a všetkých prítomných.  

 

Následne p. Kiča konštatoval, že na zasadnutí je pripojených 29 členov z celkového počtu 41 

členov MV, čo sú aspoň dve tretiny všetkých členov (t.j. aspoň 28), takže MV je 

uznášaniaschopný. Uviedol, že na prijatie uznesenia je potrebné súhlasné stanovisko 

nadpolovičnej väčšiny členov, t. j. minimálne 15 pripojených členov. Hlasovanie 

k schvaľovaným bodom programu 10. zasadnutia MV bude prebiehať prostredníctvom 

hlasovacieho formulára programu MS-Teams, prípadne pomocou funkcie „prihlásiť sa“. 

 

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

navrhnutá členka MV za Prešovský samosprávny kraj pani Janette Dugasová.  

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

Záver: MV schválil overovateľku zápisnice. 

 

Nasledovalo schválenie programu 10. zasadnutia MV.  

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

Záver: MV schválil program rokovania. 

 

Pred prerokovaním ďalších bodov programu p. Kiča informoval, že v súlade s čl. 2 ods. 2 

rokovacieho poriadku boli podklady k jednotlivým bodom rokovania zaslané elektronicky dňa 

1. decembra 2021 a členovia a pozorovatelia MV boli požiadaní o zaslanie pripomienok 

k dokumentom do 10. decembra 2021. V rámci pripomienkového konania boli RO doručené 

v stanovenom termíne pripomienky od 1 člena Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky – Centrálny koordinačný orgán, a to k materiálom 

Zámer národného projektu Zelená domácnostiam III, k zmene Štatútu monitorovacieho 

výboru pre OP KŽP a k Plánu hodnotenia OP KŽP, ku ktorému zaslala pripomienky aj 

Európska Komisia. Riadiaci orgán akceptoval všetky pripomienky, okrem 1 obyčajnej 

pripomienky zo strany Európskej komisie k Plánu hodnotenia OP KŽP, ktorá bola 

akceptovaná čiastočne a 1 obyčajnej pripomienky zo strany Centrálneho koordinačného 

orgánu k Plánu hodnotenia OP KŽP, ktorá nebola akceptovaná. Vyhodnotenie pripomienok 

spolu so zapracovaním do relevantných dokumentov boli zaslané členom a pozorovateľom 

elektronicky dňa 14. decembra 2021.    

 

Následne p. Kiča odovzdal slovo zástupkyni Európskej komisie pani Kateřine Kapounovej. 

Pani Kapounová, zástupkyňa oddelenia F4 pre Českú republiku a Slovensko na DG REGIO 

poďakovala za pozvanie a organizáciu zasadnutia MV formou on-line v súvislosti 

s pandémiou a vyslovila presvedčenie, že v jarnom období už bude možné stretnúť sa osobne. 

 

K bodu 2) Informácia o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Kvalita 

životného prostredia - na vedomie 

Informáciu o aktuálnom stave implementácie OP KŽP prezentovala generálna riaditeľka 

sekcie environmentálnych programov a projektov pani Katarína Nováková. Ako uviedla OP 

KŽP je dopytovo orientovaný program, t.j. väčšina jeho alokácie je implementovaná 

prostredníctvom projektov predložených žiadateľmi na základe vyhlásených výziev. 

Aktuálny stav vyhlasovania výziev predstavuje 3,32 mld. EUR (117% z alokácie), vyhlásených 

je 90 výziev, resp. písomných vyzvaní. Aktuálny stav kontrahovania predstavuje 2,25 mld. 

EUR (79,43% z alokácie), zazmluvnených je 2 278 projektov, z toho 1 254 projektov je riadne 

ukončených. Aktuálny stav čerpania predstavuje 1,4 mil. EUR (50% z alokácie, na základe 



3 

 

schválených súhrnných žiadostí o platbu), z toho 775,6 mil. EUR za Kohézny fond (KF) a 640 

mil. EUR za Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR). Pani Nováková ďalej informovala 

o stave finančnej implementácie OP KŽP v členení podľa jednotlivých prioritných osí (PO). 

Čo sa týka plnenia záväzkov voči Európskej komisii (EK) v súlade s pravidlom n+3, uviedla, 

že záväzok za roky 2014 - 2018 vo výške takmer 1,48 mld. EUR bol splnený a zároveň došlo 

k čerpaniu záväzku na rok 2022. V záverečnej časti prezentácie informovala o harmonograme 

výziev na rok 2022, kedy sa plánujú vyhlásiť ešte dve výzvy s alokáciou 15,8 mil. EUR. 

Prezentácia k bodu 2. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP 

na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

Ivana Ševčíková (DG REGIO) informovala, že v decembri 2021 bol OP KŽP zaradený medzi 

rizikové programy v rámci DG REGIO vzhľadom k pomalšej implementácii čerpania na 

úrovni EK, ktoré dosahuje úroveň 46% oproti uvádzaným 50% na národnej úrovni, čo 

predstavuje určité riziko straty alokácie na konci programového obdobia. Ďalej uviedla, že 

nejde o jediný rizikový operačný program (OP) v rámci Slovenskej republiky, sú tam zaradené 

aj Operačný program Integrovaná infraštruktúra a Integrovaný regionálny operačný program. 

Pani Ševčíková sa ďalej informovala, keďže nie je nakontrahované ešte 20% alokácie 

a v rámci implementácii OP ostávajú ešte dva roky, aké nápravné opatrenia prijal, resp. prijme 

riadiaci orgán (RO) a či RO predpokladá, že v rámci aktuálne posudzovaných žiadostí v rámci 

otvorených výziev sa podarí nakontrahovať celú alokáciu OP KŽP. Zároveň sa informovala 

k PO 2, kde je čerpanie najnižšie len 23%, aké nápravné opatrenia plánuje vykonať RO.  

 

Katarína Nováková (MŽP SR) v odpovedi uviedla, že RO aktívne rieši obidve uvedené 

otázky a priebežne prijíma nápravné opatrenia. Základným opatrením bola zmena OP verzia 

12, ktorá bola zameraná na presun zostatkov disponibilných zdrojov slabo čerpaných oblastí 

OP KŽP do tých oblastí podpory, kde existuje potenciál na ich vyčerpanie. Taktiež RO 

v januári 2021 uvoľnil zásobník projektov v rámci 1. výzvy zameranej na kanalizácie, ČOV 

a vodovody. K významným opatreniam zo strany RO patrí tiež aktívny manažment národných 

projektov a projektov organizácií rezortu MŽP SR, ktoré vykazujú nižšie čerpanie. RO 

zaviedol povinnosť týmto organizáciám vypracovávať akčné plány a aktívne pracuje na 

odstraňovaní nedostatkov a bariér, ktoré bránia v čerpaní finančných prostriedkov. Čo sa týka 

zvýšenia miery kontrahovania, na úrovni posudzovania žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (NFP), RO priebežne realizuje opatrenia na zjednodušenie posudzovania žiadostí 

o NFP v rámci platných pravidiel. Ako ďalej uviedla, prostredie OP KŽP predstavuje dopytovú 

schému a žiadatelia sa v tomto období stretávajú s neúmerným zvýšením cien stavebných 

materiálov a prác. RO situáciu zanalyzoval a aktívne s týmito problémami pracuje. Pani 

Nováková vyjadrila presvedčenie, že pripravovaná zmena OP KŽP dokáže absorbovať 

požadované objemy, aby nedošlo k dekomitmentu. 

 

Miroslava Hrušková (MŽP SR) doplnila odpoveď k úrovni kontrahovania a uviedla, že 

okrem počtu schválených a zazmluvnených projektov je pre RO dôležitá aj kvalita projektov 

a bezchybnosť verejných obstarávaní. Za tejto situácie, keď sa zvýšená pozornosť venuje 

verejnému obstarávaniu (VO) a jeho kontrole, dochádza k situáciám mimoriadneho ukončenia 

niektorých projektov, ktoré sú však nahrádzané inými zazmluvňovanými projektami. Cieľom 

takéhoto prístupu je predísť prípadným auditným zisteniam alebo korekciám, ktoré by následne 

znížili úroveň čerpania. Ako uviedla, RO sa aj takýmto spôsobom snaží predísť dekomitmentu 

na konci programového obdobia. 

 

Juraj Košík (MF SR – CO) doplnil prezentáciu p. Novákovej a uviedol, že CO má aktuálne 

v príprave 2 žiadosti o platbu na EK v sume 130 mil. EUR, z toho KF je 36 mil. EUR a za 

http://www.op-kzp.sk/
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EFRR 94 mil. EUR. Vzhľadom na to, že pre splnenie pravidla n+3 zostáva deklarovať 

v žiadostiach o platbu na EK ešte 66 mil. EUR, v tomto roku dôjde k jeho splneniu. Ako 

uviedol, koniec programového obdobia a povinnosť vyčerpať ešte takmer 1,4 mld. EUR je 

veľkou výzvou pre RO, sprostredkovateľské orgány (SO) aj certifikačný orgán (CO).  

 

Kateřina Kapounová (EK) sa informovala v súvislosti s aktivitou na podporu výroby vodíka, 

či predstavuje izolovanú aktivitu, alebo je to súčasť strategických projektov, a či Slovensko má 

skúsenosť v medzinárodných projektoch na podporu vodíka na IPCEI. 

 

Michal Fiala (SIEA) v odpovedi uviedol, že SR je určitým spôsobom zapojená aj do týchto 

IPCEI projektov, avšak v rámci OP KŽP ide len o pilotný projekt, ktorého snahou je spustenie 

výroby zeleného vodíka na Slovensku. 

 

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o aktuálnom stave implementácie Operačného 

programu Kvalita životného prostredia. 

 

K bodu 3) Návrh úpravy Štatútu monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia – na schválenie 

Tajomníčka MV Viera Pruknerová z odboru programovania, riadenia a monitorovania 

programov, prezentovala zmeny týkajúce sa návrhu úpravy Štatútu monitorovacieho výboru 

pre OP KŽP. RO pristúpil k úprave štatútu z dôvodu zosúladenia so Systémom riadenia EŠIF 

v 11 a z dôvodu zosúladenia so vzorom CKO č. 1 verzia 3 – Štatút monitorovacieho výboru 

pre operačný program na programové obdobie 2014 - 2020. 

Prezentácia k bodu 3. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP 

na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky. 

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

Záver: MV schválil Návrh úpravy Štatútu monitorovacieho výboru pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia. 

 

K bodu 4) Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 2014 - 2020, 

verzia 4.0 - na schválenie 

 

Pani Melinda Vargová, riaditeľka odboru právnej podpory a hodnotenia programov bola 

prizvaná k prezentovaniu Návrhu aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové 

obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0. Ako uviedla, cieľom aktualizácie je zabezpečenie súladu 

Plánu hodnotenia s rozsahom úloh RO pre OP KŽP, resp. SO v rozsahu vymedzenom 

Zmluvou o vykonávaní časti úloh RO pre OP KŽP a zabezpečenie súladu Plánu hodnotenia 

s revíziou Operačného programu Kvalita životného prostredia verzia 12.0, kde došlo okrem 

iného aj k úprave a aktualizácii disponibilných finančných prostriedkov.   

Prezentácia k bodu 4. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP 

na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky. 

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

Záver: MV schválil Návrh aktualizácie Plánu hodnotenia OP KŽP na programové obdobie 

2014 - 2020, verzia 4.0. 

 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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K bodu 5) Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.3 (k podaktivite 

Vypracovanie akčných plánov pre invázne druhy a opatrenia na ich elimináciu) – na 

schválenie  

Roderik Klinda, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky bol prizvaný k prezentovaniu  

Návrhu úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.3 (k podaktivite Vypracovanie 

akčných plánov pre invázne druhy a opatrenia na ich elimináciu). Ako uviedol, dôvodom 

úpravy kritérií je zmena OP KŽP verzia 12, v rámci ktorej došlo, okrem iného, k rozšíreniu 

podpory v rámci oprávnenej aktivity B: Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov 

a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry, 

špecifický cieľ (ŠC) 1.3.1 - Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie 

biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000, t.j. podpora bola rozšírená o vypracovanie 

akčných plánov pre invázne druhy na riešenie problematiky prioritných prienikových ciest. 

K ďalším dôvodom patria príprava výzvy v rámci ŠC 1.3.1 zameraná na vypracovanie 

akčných plánov a realizáciu opatrení s cieľom systematického mapovania, eradikácie, 

potláčania a následného monitoringu inváznych druhov rastlín a schválenie a zaradenie 

nových projektových merateľných ukazovateľov do číselníka merateľných ukazovateľov pri 

ŠC 1.3.1: Počet vypracovaných akčných plánov pre invázne druhy rastlín (P0981) a Počet 

realizovaných opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu na riešenie problematiky 

prienikových ciest neúmyselnej introdukcie a neúmyselného šírenia inváznych nepôvodných 

druhov na územie Slovenskej republiky a na územie EÚ cez územie Slovenskej republiky 

(P0982). 

Prezentácia k bodu 5. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP 

na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky. 

Hlasovalo: 28 členov, za: 27, proti: 0, zdržal sa: 1.  

Záver: MV schválil Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov OP KŽP, verzia 2.3 

(k podaktivite Vypracovanie akčných plánov pre invázne druhy a opatrenia na ich 

elimináciu). 

 

K bodu 6) Zámer národného projektu Zelená domácnostiam 3 a aktualizácia zoznamu 

národných projektov – na schválenie 

Prizvaný zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pán Jaroslav Chocholáček  

predstavil Zámer národného projektu Zelená domácnostiam III. Cieľom projektu je zvýšenie 

podielu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach a zníženie emisií 

skleníkových plynov a predmetom projektu je podpora inštalácií malých zariadení na 

využitie OZE v rodinných a bytových domoch. Ako uviedol, v rámci projektu budú 

podporované zariadenia fotovoltické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na 

biomasu a tepelné čerpadlá. Pán Chocholáček ďalej informoval o mechanizme podpory 

prostredníctvom poukážok vydávaných domácnostiam so začiatkom realizácie národného 

projektu (NP) v 2. štvrťroku 2022. 

Prezentácia k bodu 6. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP 

na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

K tomuto bodu rokovania neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky. 

Hlasovalo: 28 členov, za: 24, proti: 0, zdržali sa: 4.  

Záver: MV schválil Zámer národného projektu Zelená domácnostiam III. 

 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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Keďže zámer uvedeného národného projektu bol schválený, p. Kiča požiadal členov MV 

o schválenie aktualizácie Zoznamu národných projektov OP KŽP, do ktorého sa dopĺňa 

práve schválený zámer národného projektu Zelená domácnostiam III. 

Hlasovalo: 28 členov, za: 24, proti: 0, zdržali sa: 4.  

Záver: MV schválil aktualizáciu Zoznamu národných projektov. 

 

K bodu 7) Informácia o činnosti Komisie monitorovacieho výboru k finančným nástrojom 

a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP - na vedomie 

 

V rámci tohto bodu rokovania p. Kiča uviedol, že Informácia o činnosti Komisie 

monitorovacieho výboru k finančným nástrojom bola členom MV zaslaná elektronicky dňa 

1. decembra 2021. K informovaniu o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP 

bol požiadaný prizvaný zástupca Slovak Investment Holding a.s. pán Miloš Ješko. Pán Ješko 

podrobne informoval o stave finančnej implementácie v rámci jednotlivých oblastí podpory 

v rámci finančných nástrojov, ktorými sú odpadové hospodárstvo, obnoviteľné zdroje 

energie, energetická efektívnosť MSP a energetická efektívnosť verejných budov. 

Prezentácia k bodu 7. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP 

na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

Následne p. Kiča poprosil pani Miroslavu Hruškovú o doplňujúcu informáciu o aktuálnom 

stave overovania žiadosti o platbu (ŽoP), konkrétne zúčtovania 1. tranže, za oblasť 

odpadového hospodárstva, ktorú SIH predložil Slovenskej agentúre životného prostredia. 

 

Pani Miroslava Hrušková, uviedla, že v rámci zúčtovania ŽoP I. tranží boli predložené na 

SO výdavky zo strany SIH v celkovom percentuálnom objeme 61,79 % alokácie I. tranží a na 

to, aby mohli byť načerpané II. tranže, je potrebné, aby boli schválené výdavky I. tranží 

v objeme min. 60 %. Tri ŽoP za oblasť energetiky v rámci PO 4 boli schválené. Pokiaľ ide o 

oblasť odpadového hospodárstva, v rámci zúčtovania I. tranže bola predložená jedná ŽoP 

obsahujúca projekty ktoré boli podporené prostredníctvom troch správcov fondov. Konkrétne 

ide o 10 projektov, z ktorých 4 projekty sú vo fáze aktívnej komunikácie medzi SO SAŽP 

a prijímateľom. Z dôvodu, že ŽoP neobsahovala všetky potrebné informácie a podklady bola 

ŽoP vrátená prijímateľovi na doplnenie. V rámci procesu kontroly ŽoP na SO SAŽP sa 

overuje aj súlad projektov s cieľmi OP KŽP a v prípade ich nesúladu budú vyzvaní príslušní 

správcovia a prijímateľ SIH o nahradenie inými projektami s cieľom umožniť zúčtovať 

I. tranžu, bez ktorej sa II. tranža nedá načerpať. Pani Hrušková ďalej uviedla, že limitujúcim 

faktorom pri zúčtovaní predloženej I. tranže bolo to, že objem predloženej ŽoP je 61, 79 % 

a na zúčtovanie I. tranže je potrebný objem 60 %, čiže do budúcna by RO a SO vo vzťahu 

k SIHu privítal, aby bola vytvorená pri zúčtovaní vyššia rezerva, keďže pri rezerve ani nie 

2% predstavuje výpadok vo výdavkoch jedného projektu kritický problém, ktorý neumožňuje 

schváliť celú ŽoP. Celkovo je zámerom SO SAŽP čo najskôr ukončiť komunikáciu 

s prijímateľom a ukončiť celý proces kontroly ŽoP. Vo výsledku bude zrejmé, či je možné 

ŽoP, ktorá zahŕňa výdavky za zmienených 10 projektov schváliť, alebo či bude potrebné 

niektorý z projektov nahradiť iným, aby bolo možné ŽoP schváliť. 

 

K tomuto bodu neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky. 

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o činnosti Komisie monitorovacieho výboru 

k finančným nástrojom a o stave realizácie finančných nástrojov v rámci OP KŽP. 

 

K bodu 8) Informácia o stave realizácie národných projektov - na vedomie 

 

http://www.op-kzp.sk/
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Ďalším bodom programu bola Informácia o stave realizácie národných projektov. Pán Kiča 

uviedol, že materiál bol taktiež zaslaný v rámci podkladov na monitorovací výbor a neboli 

k nemu vznesené žiadne pripomienky. Následne vyzval pána Michala Maca, generálneho 

riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) o prezentovanie informácie 

o národných projektoch SAŽP. Pán Maco podrobne informoval o NP Zlepšovanie 

informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného 

prostredia na Slovensku, Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach 

Slovenska – Zelené obce Slovenska, Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch 

zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha 

a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA.  

Prezentácia k bodu 8. (časť SAŽP) je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV 

OP KŽP na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

V rámci diskusie sa pani Ševčíková (EK) informovala o dôvode plánovaného navýšenia 

alokácie vo výške 1,6 mil. € do NP Dropie. Pán Maco odpovedal, že realokácia na stavbu 

centra Dropie bola schválená monitorovacím výborom pre OP KŽP už pred dvomi rokmi, 

keďže nebol dostatok finančných prostriedkov na jeho vybudovanie. Ide teda o už schválený 

zámer NP a teraz sa pristupuje k jeho realizácii.   

V druhej časti otázky sa pani Ševčíková informovala, prečo v rámci zámeru NP Dropie 

nebola predložená žiadosť o NFP a uviedla, že by k tomu malo dôjsť koncom tohto mesiaca 

alebo začiatkom budúceho roka. Zároveň vyslovila obavu, či sa projekt podarí zrealizovať do 

konca roka 2023. Pán Maco uviedol, že bolo potrebné počkať s realokáciou finančných 

prostriedkov z NP3, kedy prebehne zmenová komisia a po realokácii zdrojov bude koncom 

januára 2022 predložená žiadosť o NFP, ktorá už je vypracovaná a hneď môžu pristúpiť 

k realizácií  aktivít. Ďalej vyslovil presvedčenie, že projekt sa podarí zrealizovať do konca 

programového obdobia. 

 

Následne pán Michal Fiala, prizvaný zástupca Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 

(SIEA), riaditeľ sekcie implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 

odprezentoval informácie o národných projektoch SIEA, a to  NP Zelená domácnostiam I., 

Zelená domácnostiam II., Žiť energiou, Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti 

a Odborne o energii. 

Prezentácia k bodu 8. (časť SIEA) je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV 

OP KŽP na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

K tomuto bodu neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky. 

Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o stave realizácie národných projektov. 

 

K bodu 9) Informácia o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách OP KŽP za 

rok 2020 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2021. 

 

Zdenko Kavec, riaditeľ odboru realizácie projektov technickej pomoci a riadenia ľudských 

zdrojov v prezentácii informoval o realizovaných informačných a komunikačných aktivitách 

OP KŽP za rok 2020 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 2021.  

Prezentácia k bodu 9. je zverejnená v rámci dokumentov z 10. zasadnutia MV OP KŽP 

na webovom sídle http://www.op-kzp.sk/. 

 

K tomuto bodu neboli uplatnené žiadne otázky ani pripomienky. 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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Záver: MV vzal na vedomie Informáciu o realizovaných informačných a komunikačných 

aktivitách OP KŽP za rok 2020 a v rámci Ročného komunikačného plánu OP KŽP na rok 

2021. 

 

K bodu 10) Rôzne 

Keďže v rámci bodu Rôzne neboli žiadne vstupy ani otázky, p. Kiča poďakoval členom MV, 

zástupkyniam EK a pozorovateľom za aktívnu účasť na 10. zasadnutí MV a ukončil 

rokovanie.  

 

 

 

Zapísala:  

Viera Pruknerová      Podpis:  

tajomníčka MV  

 

 

 

Overil:  

Janette Dugasová       Podpis:  

overovateľka 
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Zoznam použitých skratiek 

 

 

CKO  Centrálny koordinačný orgán 

CO  Certifikačný orgán 

EK  Európska komisia 

EFRR  Európsky fond regionálneho rozvoja 

EŠIF  Európske štrukturálne a investičné fondy 

FN  Finančný nástroj 

GES  Garantované energetické služby 

KF  Kohézny fond 

MF SR   Ministerstvo financií SR 

MV  Monitorovací výbor pre OP KŽP 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

MIRRI            Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie  

NDF II. National Development Fund II., a.s. 

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 

SIEA  Slovenská investičná a energetická agentúra 

SIH  Slovak Investment Holding, a.s. 

SO  Sprostredkovateľský orgán 

VO  Verejné obstarávanie 

ŽoP  Žiadosť o platbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


