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Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom 

rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 

20 MW na báze fosílnych palív a Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla, na 

využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; 

na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s 

tepelným čerpadlom; na  výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní 

odpadových vôd 

Oprávnení žiadatelia: fyzické a/alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie 

Oprávnené aktivity:  A: Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a 

modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným 

príkonom 20 MW na báze fosílnych palív  

B: Výstavba zariadení na: - využitie slnečnej energie na výrobu tepla; 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 

- schéma pomoci de minimis 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 1/2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: www.op-kzp.sk  

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451  

Pondelok  9.00 – 12.00  

Utorok   9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Streda   9.00 – 12.00  

Štvrtok   nestránkový deň  

Piatok   9.00 – 12.00  

 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/
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Prioritná os: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu 

pred povodňami 

Špecifický cieľ: ŠC 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, Oprávnená 

aktivita C: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – ( rozšírené už o extravilán) 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny 

klímy realizáciou vodozádržného opatrenia zameraného na zachytávania zrážkovej vody 

v urbanizovanej krajine, a to prostredníctvom aktivít ako napr.  

- budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové 

záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,  

- budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné 

alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na 

polievanie zelene, 

- budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, 

vsakovacích pásov, infiltračných priekop, 

- realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech, 

- realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy 

(osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"), 

- podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, 

ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.  

- A iné aktivity zamerané na vodozádržné opatrenie 

Oprávnení žiadatelia:  - subjekty verejnej správy  

- združenia fyzických alebo právnických osôb  

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

Oprávnené aktivity: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - mimo schémy štátnej pomoci 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 1/2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: www.op-kzp.sk  

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/
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Prioritná os: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu 

pred povodňami 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, Oprávnená 

aktivita C: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v rodinných a bytových domoch 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny 

klímy realizáciou vodozádržného opatrenia zameraného na zachytávania zrážkovej vody 

v urbanizovanej krajine, a to výlučne prostredníctvom prvkov technického charakteru – nadzemné 

nádrže na zachytávanie zrážkovej vody za účelom jej ďalšieho využitia na zavlažovanie exteriérových 

priestorov (záhrady, sady, záhony a pod.) v čase sucha.  

Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy - obce a mestá 

Oprávnené aktivity: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – v rodinných a bytových 

domoch - mimo schémy štátnej pomoci 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 1/2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: www.op-kzp.sk  

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/
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Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.4.1. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy území 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: cieľom výzvy je vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej 

stratégiíe 

Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy 

Oprávnené aktivity: 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 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 3/2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: www.op-kzp.sk  

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451 v nasledujúcich dňoch: -  

Pondelok  9.00 – 12.00  

Utorok   9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Streda   9.00 – 12.00  

Štvrtok   nestránkový deň  

Piatok   9.00 – 12.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/
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Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu 

dobrého stavu podzemných a povrchových vôd, Oprávnená aktivita C: Podpora zefektívnenia 

nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného 

hospodárstva 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na podporu zefektívnenia 

nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného 

hospodárstva. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s 

Vodným plánom Slovenska.  

Oprávnení žiadatelia:  -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 - združenia 

fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného 

prostredia  

- Výskumný ústav vodného hospodárstva -Slovenský hydrometeorologický 

ústav  

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p 

Oprávnené aktivity: Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru 

uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 07/2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: www.op-kzp.sk  

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/
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Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: ŠC 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v 

rámci sústavy Natura 2000, Oprávnená aktivita B: Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a 

ich služieb mimo chránených území prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej 

infraštruktúry 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy budú  realizačné opatrenia prispievajúce k zlepšeniu stavu 

biotopov a druhov, obnovu poškodených ekosystémov a ich služieb, ktoré sú realizované mimo 

chránených území. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú projekty, ktoré sú v súlade s 

Prioritným akčným rámcom financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové 

obdobie 2014– 2020 (ďalej len „PAF“8) a zákonom o ochrane prírody. 

Oprávnení žiadatelia:  - Príspevkové organizácie zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany 

prírody  

- Vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území (nezávisle od 

právnej formy subjektu) okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na 

podnikanie  

*projekty je možné realizovať aj prostredníctvom inštitútu partnerstva 

Oprávnené aktivity:  - zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo 

chránených území prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry 

- schéma štátnej pomoci 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 8/2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: www.op-kzp.sk  

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/
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Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, Oprávnená aktivita C: 

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií) 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na riešenie monitorovania 

kvality ovzdušia, ako aj projekty na skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií 

skleníkových plynov na prípravu dlhodobých prognóz pre rozhodovací proces. 

Oprávnení žiadatelia:  - Subjekty ústrednej správy  

- Príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany 

ovzdušia 

Oprávnené aktivity:  - skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (skvalitnenie emisných inventúr a  

projekcií emisií) 

Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy: 9/2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: www.op-kzp.sk  

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.op-kzp.sk/
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3. výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží 

(OPKZP-PO1-SC142-2015-3) 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v 

opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na realizáciu prieskumu 

prioritných environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia. 

Oprávnení žiadatelia:  - 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 ,  

- organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických 

faktorov životného prostredia podľa geologického zákona . 

Oprávnené aktivity:  - prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom 

prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú zmenou) 

Dátum vyhlásenia výzvy: 11. 09. 2015 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 16.3.2020, 15.5.2020, 15.7.2020, 15.9.2020, 16.11.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/3-vyzva-zamerana-

na-prieskum-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-3/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/3-vyzva-zamerana-na-prieskum-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-3/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/3-vyzva-zamerana-na-prieskum-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-3/
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4. výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží 

(OPKZP-PO1-SC142-2015-4) 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v 

opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy:  Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zabezpečenie 

monitorovania environmentálnych záťaží. 

Oprávnení žiadatelia:  - 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,  

- organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických 

faktorov životného prostredia podľa geologického zákona. 

Oprávnené aktivity:  -prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom 

prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú zmenou) 

Dátum vyhlásenia výzvy: 11.9.2015 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 16.3.2020, 15.5.2020, 15.7.2020, 15.9.2020, 16.11.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/4-vyzva-zamerana-

na-monitorovanie-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-4/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/4-vyzva-zamerana-na-monitorovanie-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-4/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/4-vyzva-zamerana-na-monitorovanie-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-4/
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5. výzva zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží 

(OPKZP-PO1-SC142-2015-5) 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v 

opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zabezpečenie realizácie 

sanačných prác v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ a v súlade s pravidlami pre poskytovanie 

štátnej pomoci subjektom zúčastňujúcim sa hospodárskej súťaže. 

Oprávnení žiadatelia:  - 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 

Oprávnené aktivity:  - prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom 

prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, 

ktoré prechádzajú zmenou) 

Dátum vyhlásenia výzvy: 8.10.2015 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 31.3.2020, 1.6.2020, 31.7.2020, 30.9.2020, 2.12.2020  

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/5-vyzva-zamerana-

na-sanaciu-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-5/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/5-vyzva-zamerana-na-sanaciu-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-5/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/5-vyzva-zamerana-na-sanaciu-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc142-2015-5/
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13. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na monitorovanie druhov 
a biotopov európskeho významu 

(OPKZP-PO1-SC131-2016-13) 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä 

v rámci sústavy Natura 2000 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na podporu monitorovania 

druhov a biotopov európskeho významu na aktuálne monitorovaných lokalitách, na nových lokalitách 

a rozšírenie monitorovania o ďalšie druhy a biotopy európskeho významu na aktuálne 

monitorovaných lokalitách. 

Oprávnení žiadatelia:  - odborná organizácia ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou 

pôsobnosťou zriadená Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona o 

ochrane prírody a krajiny, ktorou je v zmysle uvedeného zákona Štátna 

ochrana prírody SR - štátna príspevková organizácia 

Oprávnené aktivity:  - dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov 

európskeho významu a reportingu. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 04. 2016 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 31.3.2020, 1.6.2020, 31.7.2020, 30.9.2020, 2.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/13-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-monitorovanie-druhov-a-biotopov-

europskeho-vyznamu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2016-13/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/13-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-monitorovanie-druhov-a-biotopov-europskeho-vyznamu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2016-13/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/13-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-monitorovanie-druhov-a-biotopov-europskeho-vyznamu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2016-13/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/13-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-monitorovanie-druhov-a-biotopov-europskeho-vyznamu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2016-13/
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15. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu nebezpečných odpadov 

(OPKZP-PO1-SC111-2016-15) 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na prípravu na 
opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov.  
 

Oprávnení žiadatelia:  A. Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov: 

- subjekty územnej samosprávy,  

-  združenia fyzických alebo právnických osôb9  

- fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom  

B. Recyklácia nebezpečných odpadov:  

- subjekty územnej samosprávy ,  

- združenia fyzických alebo právnických osôb9 3. Fyzické alebo právnické 

osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v 

oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 

Oprávnené aktivity:  

A. Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov, t.j.:  

- výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných 

odpadov;  

- vákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie 

nebezpečných   odpadov.  

B. Recyklácia nebezpečných odpadov, t.j.:  

- výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu 

nebezpečných odpadov,  

- nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nebezpečných odpadov 

vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako 

súčasť technológie recyklácie. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2016 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 17.2.2020, 15.6.2020, 19.10.2020 
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Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-

nebezpecnych-odpadov/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-nebezpecnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-nebezpecnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-nebezpecnych-odpadov/
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16. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prípravu na opätovné 
použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na prípravu na opätovné 

použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory 

systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Oprávnení žiadatelia:  A. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov:  

1. Subjekty územnej samosprávy 

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb10  

3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom  

B. Recyklácia nie nebezpečných odpadov:  

1. Subjekty územnej samosprávy  

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb  

3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom  

c. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré 

sa dajú použiť ako palivo:  

1. Subjekty územnej samosprávy  

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb 

3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom  

D. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu:  

1. VÚC  
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2. Rozpočtové organizácie VÚC  

3. Príspevkové organizácie VÚC  

4. Združenia fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou združení, ktorých 

členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí  

5. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, s 

výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí  

6. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

oprávnené na podnikanie13 v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí  

e. Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu 

1. VÚC  

2. Rozpočtové organizácie VÚC  

3. Príspevkové organizácie VÚC  

4. Združenia fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou združení, ktorých 

členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí  

5. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, s 

výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí  

6. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) 

oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným 

odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí 

Oprávnené aktivity:  A. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.:  

- Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;  

-  Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie 

odpadov;  

B. Recyklácia nie nebezpečných odpadov , t.j.:  

- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie 

nebezpečných odpadov;  

- Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných 

odpadov vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov 

ako súčasť technológie recyklácie;  

C. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá , t.j.:  

- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové 

zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť 

ako palivo;  
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- Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a 

funkčnosťou zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných 

odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;  

D. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.:  

- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. 

kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, 

vrátane nákupu hygienizačných jednotiek;  

- Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a 

prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na 

zhodnocovanie BRO. V rámci tejto aktivity nie je oprávnená výstavba 

zariadení na produkciu bioplynu na výrobu tepla a elektrickej energie.  

E. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:  

- Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu 

zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a 

biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu 

prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri 

ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne 

upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad;  

- iné hnuteľné vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou 

zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho 

odpadu (s výnimkou zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový 

komunálny odpad). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.10.2016 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 2.3.2020, 30.6.2020, 2.11.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-

zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/
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17. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na zabezpečenie spojitosti 
vodných tokov s kódom  

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu 

dobrého stavu podzemných a povrchových vôd 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zabezpečenie pozdĺžnej 

a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory 

biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb. 

Oprávnení žiadatelia:  - štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a vodných stavieb   

- nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov 
podľa vodného zákona 

Oprávnené aktivity:  - opatrenia pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a 
biotopov/habitatov,  

- opatrenia pre zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom 
a ostatné morfologické zmeny 

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 02. 2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 2.3.2020, 30.4.2020, 30.6.2020, 31.8.2020, 2.11.2020, 31.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-

kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/
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18. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia 
na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom  

OPKZP-PO2-SC211-2017-18 

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na preventívne opatrenia 

na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov. 

Oprávnení žiadatelia:  - Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové 
organizácie  

- Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu 
vodných tokov a vodných stavieb  

- Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené 
rozpočtové a príspevkové organizácie  

- Združenia fyzických alebo právnických osôb  

- Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  

- Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka 

Oprávnené aktivity:  - zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia;  

- zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných 
stavieb;  

- vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop), ktoré 
predstavujú vodné stavby na ochranu pred povodňami podľa § 52 ods. 1 
písm. b) vodného zákona18 odvádzajúcich zachytený povrchový odtok na 
vhodné územia. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 24. 02. 2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 15.4.2020, 15.6.2020, 17.8.2020, 15.10.2020, 15.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-

povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00   Utorok, Štvrtok 12:00 – 15:00 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/


 

21 

 

21. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne 
opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-

SC211-2017-21 

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na preventívne opatrenia 

na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok. 

Oprávnení žiadatelia:  - štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a správu vodných 
stavieb10  

-  nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov 
podľa vodného zákona11 

Oprávnené aktivity:  - opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne v toku, 

 - opatrenia, ktoré chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku 

alebo vnútornými vodami 

- opatrenia, ktoré sú zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo 

spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred 

povodňami. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 14. 03. 2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 2.3.2020, 30.4.2020, 30.6.2020, 31.8.2020, 2.11.2020, 31.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-

povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/
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22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na dobudovanie sústavy 
Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-

SC131-2017-22 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v 

rámci sústavy Natura 2000 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dobudovanie sústavy 

Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane 

území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy. 

Oprávnení žiadatelia:  - štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,  

- vlastníci alebo užívatelia12 pozemkov v chránených územiach bez ohľadu na 

ich právnu formu, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na 

podnikanie. 

Oprávnené aktivity:  - dobudovanie chránených sústavy území a zabezpečenie priebežnej 

starostlivosti o chránené druhy a územia, vrátane sústavy Natura 2000 a 

území medzinárodného významu 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020, 31.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-

22-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-dobudovanie-sustavy-natura-

2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-22/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-22-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-22/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-22-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-22/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-22-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-22/
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25. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na skvalitňovanie 
monitorovania ovzdušia s kódom 

OPKZP-PO1-SC141-2017-25 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na skvalitňovanie 

monitorovania ovzdušia. 

Oprávnení žiadatelia: 1. Príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany 

ovzdušia,    

2. Subjekty územnej samosprávy:  

a) obce a vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“),  

b) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo 

vyšším územným celkom,  

c) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 

369/1990 zb. o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§ 20f až §21). V Registri organizácií 

vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto 

združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej 

samosprávy“.  

3. Subjekty ústrednej správy:  

a) ústredné orgány štátnej správy,  

b) štátne rozpočtové organizácie,  

c) štátne príspevkové organizácie,  

4. Subjekty ústrednej správy:  

a) verejná vysoká škola  

b) subjekty zapísané a zaradené v Registri organizácií vedenom Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky v ústrednej správe  

5. Združenia fyzických alebo právnických osôb (z verejnej správy6 ),   

6. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,  

7. MV SR - okresné úrady s plnením úloh podľa zákona o ovzduší4 
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Oprávnené aktivity:  - C.1 Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality 

ovzdušia (ďalej aj „NMSKO“) vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a 

akreditácií ako aj odbornej podpory. Predmet podpory sa vzťahuje na:  

a) existujúce odberné miesta NMSKO;  

b) vytvorenie odberných miest na novovybudovaných monitorovacích 

staniciach, ktoré sa stanú súčasťou NMSKO;  

- C.2 Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému (ďalej aj 

„NEIS“), vrátane zabezpečeniapredkladania správ a informácií v elektronickej 

podobe povinnými osobami; najmä zavedenie nových aplikovaných modulov 

NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových 

povinností.  

- C.3 Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania (ďalej aj „NRZ“);  

- C.4 Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických 

analýz. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 14.7.2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020, 31.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/25-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-skvalitnovanie-monitorovania-ovzdusia-s-

kodom-opkzp-po1-sc141-2017-25/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/25-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-skvalitnovanie-monitorovania-ovzdusia-s-kodom-opkzp-po1-sc141-2017-25/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/25-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-skvalitnovanie-monitorovania-ovzdusia-s-kodom-opkzp-po1-sc141-2017-25/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/25-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-skvalitnovanie-monitorovania-ovzdusia-s-kodom-opkzp-po1-sc141-2017-25/
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26. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na dobudovanie sústavy 
Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, s kódom  

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v 

rámci sústavy Natura 2000 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vypracovanie 

dokumentov starostlivosti. V prípade, že dokumentom starostlivosti je program starostlivosti o 

chránené územie, ktoré nemá zabezpečenú legislatívnu ochranu ako celku, je oprávnenou aktivitou aj 

vypracovanie projektu ochrany na vyhlásenie chráneného územia. 

Oprávnení žiadatelia: - štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,  

- vlastníci alebo užívatelia11 pozemkov v chránených územiach bez ohľadu na 

ich právnu formu (v spolupráci s odborne spôsobilou osobou12), okrem 

fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie. 

Oprávnené aktivity:  - dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu 

Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného 

významu), ako aj chránené druhy. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 08. 2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-

26-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranu-na-dobudovanie-sustavy-natura-

2000-vypracovanie-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-26/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-26-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranu-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-vypracovanie-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-26/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-26-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranu-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-vypracovanie-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-26/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-26-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranu-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-vypracovanie-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-26/
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27. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a 
vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov, s kódom  

OPKZP-PO3-SC311-2017-27 

Prioritná os: Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym 

udalostiam ovplyvneným zmenou klímy 

Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na modelovanie vývoja 

mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a je 

dôsledkov. 

Oprávnení žiadatelia:  - zložky integrovaného záchranného systému,  

- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,  

- subjekty územnej samosprávy,  

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,  

- združenia fyzických alebo právnických osôb 

Oprávnené aktivity:  - A1: Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby 

modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania, monitorovania a 

vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy;  

- A2: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a 

vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.  

A3: Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu 

rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 13.9.2017 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzva-

zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-

viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzva-zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzva-zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzva-zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalosti-monitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/
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28. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné aktivity s 
kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu 
podzemných a povrchových vôd 

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy 
Natura 2000 

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku odpadov. 

Oprávnení žiadatelia:  - subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany 

životného prostredia 

- subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové 

organizácie a ostatné subjekty územnej samosprávy  

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti 

tvorby a ochrany životného prostredia  

- nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia  

- združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany 

životného prostredia 

Oprávnené aktivity:  - A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na 

predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a 

zhodnocovania odpadov V rámci špecifického cieľa 1.2.3 Vytvorenie 

východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu 

podzemných a povrchových vôd je pre túto výzvu oprávnená nasledovná 

aktivita:  

- C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného 

charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva V 

rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a 

posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 je pre túto výzvu 

oprávnená nasledovná aktivita:  
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D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na 

úseku ochrany prírody a krajiny 

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.9.2017  

Uzávierka hodnotiacich kôl: 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020, 31.12.2020  

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/28-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-informacne-aktivity-s-kodom-opkzp-po1-info-

2017-28/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/28-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-informacne-aktivity-s-kodom-opkzp-po1-info-2017-28/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/28-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-informacne-aktivity-s-kodom-opkzp-po1-info-2017-28/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/28-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-informacne-aktivity-s-kodom-opkzp-po1-info-2017-28/
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29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu 
biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru 

s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo 

chránených území a zelená infraštruktúra 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zachovanie a 

obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a 
budovania zelenej infraštruktúry.  
 

Oprávnení žiadatelia: - štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,  

- vlastníci alebo užívatelia12 pozemkov mimo chránených území bez ohľadu 

na ich právnu formu, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na 

podnikanie. 

Oprávnené aktivity:  - 1. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených 

území Zahŕňa najmä realizačné opatrenia prispievajúce k zlepšeniu stavu 

biotopov a druhov, obnovu poškodených ekosystémov a ich služieb, s cieľom 

obnoviť, alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov mimo chránených 

území. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú projekty, ktoré sú v súlade 

s Prioritným akčným rámcom financovania Natura 2000 v Slovenskej 

republike pre EÚ programové obdobie 2014– 202024 (ďalej len „PAF“) a 

zákonom o ochrane prírody25. V prípade, že sa na realizácii projektu 

nepodieľa štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody 

(ako žiadateľ alebo partner), je žiadateľ povinný zabezpečiť súhlasné 

stanovisko MŽP SR, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny pred 

predložením ŽoNFP.  

- 2. Podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni Realizáciou sa 

dosiahne vytvorenie strategicky plánovanej siete prírodných a 

poloprírodných oblastí s environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené 

a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb26 v 

súlade so schválenými dokumentmi ÚSES, (v prípade že takýto dokument bol 

pre dané územie schválený). Príklady oprávnených aktivít projektu v rámci 

tejto podaktivity: - odstraňovanie a spriechodňovanie bariér a vytváranie 

migračných koridorov mimo vodných tokov (podchody pre chránené 

živočíchy a trvalé zábrany a pod.), - revitalizácia a optimalizácia 

hydrologického režimu biotopov, - zachovanie a obnova priaznivého stavu 

mokradí, - vytváranie remízok a líniová výsadba stromov spájajúcich 
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biokoridory (výlučne z pôvodných druhov drevín (vrátane druhov uvedených 

v prílohe č. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

Špecificky vo vzťahu k mokradiam má podaktivita prispievať k hlavnému cieľu 

aktualizovaného Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 

2021“a jeho Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 (schválený 

vládou SR v r. 2015), ako aj k napĺňaniu Rámcovej smernice o vode27 . V 

prípade, ak revitalizáciou mokrade dôjde k spojeniu mŕtveho ramena s 

vodným tokom, je žiadateľ povinný predložiť súhlasné stanovisko 

správcu/nájomcu/vypožičiavateľa vodného toku, alebo jeho uceleného úseku 

s realizáciou projektu. Za oprávnené nie sú považované aktivity projektu 

realizované na vodných útvaroch definovaných vo Vodnom pláne Slovenska 

(aktivity na zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity). Za oprávnenú 

aktivitu projektu nie je považovaná výstavba ekoduktov (mosty pre živočíchy) 

a realizácia aktivít projektu, ktoré bol/je žiadateľ povinný zrealizovať na 

základe platného záverečného stanoviska z posúdenia vplyvov navrhovanej 

činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní 

vplyvov28 .  

- 3. Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na 

regionálnej a miestnej úrovni Podporované bude spracovanie dokumentov 

územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni (RÚSES) a 

miestnej úrovni (MÚSES), čím sa zabezpečí vytvorenie základnej 

východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry. 

Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na 

regionálnej a miestnej úrovni sa bude vyhotovovať podľa príslušných 

právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a krajiny. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.9.2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-

ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodom-opkzp-po1-

sc131-201/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-201/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-201/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-201/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-zachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodom-opkzp-po1-sc131-201/


 

31 

 

31. výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít 
pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni, s kódom  

OPKZP-PO3-SC313-2017-31 

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti 

mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy 

Špecifický cieľ: 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu vzniku 

katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na optimalizáciu systémov, 
služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a 
regionálnej úrovni. 
Oprávnení žiadatelia: - zložky integrovaného záchranného systému,  

- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie6,  

- subjekty územnej samosprávy,  

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,  

- združenia fyzických alebo právnických osôb 

Oprávnené aktivity:  - A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych 

udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni;  

- A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a 

efektívnu intervenciu;  

- A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií 

a skúsenosti. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 10. 2017 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/31-vyzva-

zamerana-na-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazment-

mimoriadnych-udalosti-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/31-vyzva-zamerana-na-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazment-mimoriadnych-udalosti-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/31-vyzva-zamerana-na-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazment-mimoriadnych-udalosti-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/31-vyzva-zamerana-na-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazment-mimoriadnych-udalosti-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni/
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32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú 
úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, s kódom  

OPKZP-PO1-SC111-2017-32 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na príprava na opätovné 

použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory 

systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Oprávnení žiadatelia: - obec alebo združenie obcí 

- príspevková alebo rozpočtová organizácia obce 

- právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného 
zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na 
nakladanie s odpadom 

- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti 
tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí; 

- združenie právnických osôb10, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. 
subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí 

Oprávnené aktivity: - 1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:  

- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber 
odpadov/zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu KO 
(primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so 
zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa 
kuchyne).  

- Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby 
podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a 
nakladanie s odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o 
odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné 
vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).  

- Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných 
vytriedených zložiek KO26 , za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona 
o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
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podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič 
drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO (ďalej aj 
„BRKO“), ktorých výstupom je upravený odpad).  

- 2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:  

- Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu 
zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a 
biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu 
prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri 
ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne 
upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.  

- Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou 
zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych 
odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a 
zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných 
prostriedkov).  

- 3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, t.j.:  

- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na 
zhodnocovanie BRKO, okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov 
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, vrátane nákupu 
hygienizačných jednotiek.  

- Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární31 v 
obciach (t.j. kompostárne určené výlučne na zelený odpad, ktorých ročná 
kapacita neprevyšuje 100t).  

- Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a 
prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na 
zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a 
zberné nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber 
BRKO 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.11.2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 15.4.2020, 17.8.2020, 15.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-

zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-

komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-

najmenej-rozvinutych/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00 Utorok, Štvrtok  12:00 – 15:00 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-najmenej-rozvinutych/
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35.výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a 
environmentálneho manažérstva, s kódom OPKZP-PO4-SC441-2017-35 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy území 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie systémov 

energetického a environmentálneho manažérstva vrátane 

energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne 

manažérstvo a audit (EMAS). 

Oprávnení žiadatelia: - subjekty ústrednej správy (štátne príspevkové organizácie, štátne 

rozpočtové organizácie, štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový 

fond a verejnoprávne ustanovizne);  

- subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi 

zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie; 

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

Oprávnené aktivity:  B1 Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy 

EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v nadväznosti na 

schválené nízkouhlíkové stratégie18 alebo ich časti19 za účelom zlepšenia a 

dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie 

B2 Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických 

auditov v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie21 alebo ich časti 

za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby 

energie. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.12. 2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl:  

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-

zamerana-na-podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-environmentalneho-manazerstva-

vratane-energetickych-auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-audit-emas-opkzp-

po4-sc441/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451  

Pondelok, Streda, Piatok  9.00 – 12.00  

Utorok     9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Štvrtok     nestránkový deň  

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-environmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-audit-emas-opkzp-po4-sc441/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-environmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-audit-emas-opkzp-po4-sc441/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-environmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-audit-emas-opkzp-po4-sc441/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-environmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-audit-emas-opkzp-po4-sc441/
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37. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na prevenciu, 
prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom  

OPKZP-PO3-SC312-2017-37 

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti 

mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy 

Špecifický cieľ: 3.1.2 Zvýšenie účinnosti preventívnych a adaptačných opatrení na elimináciu 

environmentálnych rizík (okrem protipovodňových opatrení) 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na podporu prevencie, 

prieskumu a sanácie havarijných zosuvov súvisiacich so zmenou klímy. 

Oprávnení žiadatelia: - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky6 (ďalej len „MŽP 

SR“) 

- štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MŽP SR  

Oprávnené aktivity:  - A.1 Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových 

deformácií (pre túto hlavnú aktivitu je oprávneným žiadateľom Štátny 

geologický ústav Dionýza Štúra),  

- A.2 Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií (pre túto hlavnú 

aktivitu sú oprávnenými žiadateľmi MŽP SR a Štátny geologický ústav Dionýza 

Štúra), 

- A.3 Monitoring svahových deformácií (pre túto hlavnú aktivitu je 

oprávneným žiadateľom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra),  

- A.4 Sanácia svahových deformácií (pre túto hlavnú aktivitu sú oprávnenými 

žiadateľmi MŽP SR a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra). 

Dátum vyhlásenia výzvy: 28.12.2017 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 31.3.2020, 31.7.2020, 30.11.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/37-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-prevenciu-prieskum-monitoring-a-sanacia-

havarijnych-zosuvov-s-kodom-opkzp-po3-sc312-2017-37/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/37-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-prevenciu-prieskum-monitoring-a-sanacia-havarijnych-zosuvov-s-kodom-opkzp-po3-sc312-2017-37/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/37-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-prevenciu-prieskum-monitoring-a-sanacia-havarijnych-zosuvov-s-kodom-opkzp-po3-sc312-2017-37/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/37-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-prevenciu-prieskum-monitoring-a-sanacia-havarijnych-zosuvov-s-kodom-opkzp-po3-sc312-2017-37/
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40. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na vodozádržné 
opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), s kódom  

OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vodozádržné opatrenia 

v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). 

Oprávnení žiadatelia: - 1. Subjekty verejnej správy:  

a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány 
štátnej správy),  

b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,  

c) ostatné subjekty verejnej správy,  

d) obce a vyššie územné celky,  

e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo 
vyšším územným celkom,  

f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 
369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 
20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom 
Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia 
zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej 
samosprávy“.  

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.  

3. Združenia fyzických osôb19  

4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

Oprávnené aktivity:  - vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) 

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 04. 2018 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 31.3.2020, 1.6.2020, 31.7.2020, 30.9.2020, 30.11.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-

krajine-v-intravilane-obci/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
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- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 
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43. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na výstavbu 
stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré 

zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi 
podzemných vôd, s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách 

nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na podporu realizácie 

infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. 

Oprávnení žiadatelia: - obec  

- združenie obcí 

- právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií 
vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  

- vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách.  

Oprávnené aktivity: - Stoková sieť výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane 

vybudovania samostatného zberača),  

- Čistiareň odpadových vôd výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových 

vôd   

Dátum vyhlásenia výzvy: 12.6.2018 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 16.3.2020, 15.6.2020, 16.9.2020, 15.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-

odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-

oblasti/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahuju-do-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
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44. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na aktualizáciu máp 

povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu 

povodňových rizík, s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-44 

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na aktualizáciu máp 

povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových 

rizík. 

Oprávnení žiadatelia: - správca vodohospodársky významných vodných tokov8 (štátny podnik)  

Oprávnené aktivity:  - aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a 

aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík 

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 08. 2018 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-aktualizaciu-map-povodnoveho-ohrozenia-a-

map-povodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planov-manazmentu-povodnovych-rizik/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-aktualizaciu-map-povodnoveho-ohrozenia-a-map-povodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planov-manazmentu-povodnovych-rizik/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-aktualizaciu-map-povodnoveho-ohrozenia-a-map-povodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planov-manazmentu-povodnovych-rizik/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-aktualizaciu-map-povodnoveho-ohrozenia-a-map-povodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planov-manazmentu-povodnovych-rizik/
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45. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na náhradu zastaraných 

spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE), s kódom 

OPKZP-PO1-SC141-2018-45 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na technologické a 

technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch 

znečisťovania ovzdušia. 

Oprávnení žiadatelia: 1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy:  

-  ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo) 

- ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo)  

- štátna rozpočtová organizácia 

- štátna príspevková organizácia  

2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy:  

- verejná vysoká škola 

- ďalšie subjekty 

3. Subjekty územnej samosprávy  

- obec 

- rozpočtová organizácia zriadená obcou,  

- príspevková organizácia zriadená obcou  

- vyšší územný celok 

- rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom 

- príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom   

Oprávnené aktivity:  - náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 10. 2018 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 30.4.2020, 31.7.2020, 2.11.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-

vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/


 

41 

 

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 
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46. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania 

obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2018-46 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na rekonštrukciu a 
modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom 
zníženia ich energetickej náročnosti.  

 
Oprávnení žiadatelia:  -osoby zapísané v obchodnom registri 

- osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia  

Oprávnené aktivity: - zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií 
stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;  
- rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, 
systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a 
služieb na to nadväzujúcich 

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.12.2018 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 29.2.2020, 30.4.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-

zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-

v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451  

Pondelok  9.00 – 12.00  

Utorok   9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Streda   9.00 – 12.00  

Štvrtok   nestránkový deň  

Piatok   9.00 – 12.00  

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/
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47. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na intenzifikáciu a 

modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej 

pitnej vody - OPKZP-PO1-SC122-2018-47 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov 

povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zabezpečenie 
podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov. 

Oprávnení žiadatelia: - obec 
- združenie obcí 
- právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných 
vodovodov vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách  
- vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách 

Oprávnené aktivity:  - 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 
biológiou23  

Dátum vyhlásenia výzvy: 21. 12. 2018 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 2.3.2020, 30.4.2020, 30.6.2020, 31.8.2020, 2.11.2020, 31.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/47-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-intenzifikaciu-a-modernizaciu-existujucich-

upravni-povrchovych-vod-za-ucelom-zabezpecenia-bezpecnej-pitnej-vody/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/47-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-intenzifikaciu-a-modernizaciu-existujucich-upravni-povrchovych-vod-za-ucelom-zabezpecenia-bezpecnej-pitnej-vody/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/47-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-intenzifikaciu-a-modernizaciu-existujucich-upravni-povrchovych-vod-za-ucelom-zabezpecenia-bezpecnej-pitnej-vody/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/47-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-intenzifikaciu-a-modernizaciu-existujucich-upravni-povrchovych-vod-za-ucelom-zabezpecenia-bezpecnej-pitnej-vody/
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49. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov 

starostlivosti - OPKZP-PO1-SC131-2018-49 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v 

rámci sústavy Natura 2000 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na dobudovanie sústavy 

Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane 

území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy. 

Oprávnení žiadatelia: - štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody 

Oprávnené aktivity:  - zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia, vrátane sústavy 

Natura 2000 a území medzinárodného významu. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 12. 2018 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/49-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-

dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/49-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/49-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/49-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizacia-schvalenych-dokumentov-starostlivosti/
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52. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd - OPKZP-PO1-SC123-

2019-52 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu 

dobrého stavu podzemných a povrchových vôd 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na monitorovanie a 

hodnotenie vôd, vrátane skvalitňovania monitorovacej siete. 

Oprávnení žiadatelia: - právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality 

povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd 

 - právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu 

a kvality podzemných vôd9 podľa vodného zákona  

- správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa vodného 

zákona 

Oprávnené aktivity:  - zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd 

Dátum vyhlásenia výzvy: 02. 08. 2019 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 30.4.2020, 31.7.2020, 2.11.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/52-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-

optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/52-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/52-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/52-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-optimalizovanie-informacnych-nastrojov-v-oblasti-vod/
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53. Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 

OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky typy území 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na rozvoj energetických 

služieb na regionálnej a miestnej úrovni. 

Oprávnení žiadatelia: - subjekty ústrednej správy – verejnoprávne inštitúcie , neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné služby 

 - subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky a nimi zriadené 

rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie poskytujúce 

všeobecne prospešné služby 

Oprávnené aktivity:  - vypracovanie účelových energetických auditov 

 - príprava projektu GES 

Dátum vyhlásenia výzvy: 2.8.2019 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 30.4.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-

zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-

53/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451  

Pondelok  9.00 – 12.00  

Utorok   9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Streda   9.00 – 12.00  

Štvrtok   nestránkový deň  

Piatok   9.00 – 12.00  

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/
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54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s 

nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy  

OPKZP-PO2-SC211-2019-54 

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami 

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na rozvoj metodík pre 

hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy. 

Oprávnení žiadatelia: - štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie 

Oprávnené aktivity:  - metodiky/usmernenia: - 

- socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie 
adaptačných opatrení  

- nástroje pre rozhodovací proces – praktická príručka pre investorov 

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.9.2019 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 30.4.2020, 31.8.2020, 31.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/54-vyzva-

zamerana-na-rozvoj-metodik-pre-hodnotenie-investicnych-rizik-spojenych-s-nepriaznivymi-

dosledkami-zmeny-klimy-opkzp-po2-sc211-2019-54/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/54-vyzva-zamerana-na-rozvoj-metodik-pre-hodnotenie-investicnych-rizik-spojenych-s-nepriaznivymi-dosledkami-zmeny-klimy-opkzp-po2-sc211-2019-54/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/54-vyzva-zamerana-na-rozvoj-metodik-pre-hodnotenie-investicnych-rizik-spojenych-s-nepriaznivymi-dosledkami-zmeny-klimy-opkzp-po2-sc211-2019-54/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/54-vyzva-zamerana-na-rozvoj-metodik-pre-hodnotenie-investicnych-rizik-spojenych-s-nepriaznivymi-dosledkami-zmeny-klimy-opkzp-po2-sc211-2019-54/
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55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za 

nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na náhradu zastaraných 

spaľovacích zariadení v domácnostiach.  

Oprávnení žiadatelia: 1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy s pôsobnosťou v 

oblasti tvorby a ochrany životného prostredia:  

- štátna rozpočtová organizácia,  

- štátna príspevková organizácia  

2. Subjekty územnej samosprávy:  

- vyšší územný celok, 

Oprávnené aktivity: - náhrada zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach   

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 09. 2019 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 15.4.2020, 15.6.2020, 17.8.2020, 15.10.2020, 15.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/55-vyzva-

zamerana-na-opkzp-po1-sc141-55/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/55-vyzva-zamerana-na-opkzp-po1-sc141-55/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/55-vyzva-zamerana-na-opkzp-po1-sc141-55/
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56. výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - 

OPKZP-PO1-SC111-2019-56 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na prípravu na opätovné 

použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory 

systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Oprávnení žiadatelia: - obec  

- príspevková alebo rozpočtová organizácia obce  

- právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného 

zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na 

nakladanie s odpadom 

- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti 

tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;  

- združenie právnických osôb7 , ktorého členmi sú výlučne obce, resp. 

subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí  

Oprávnené aktivity: - výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na 

zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie 

BRKO aeróbnom rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu z domácností 

- iné hnuteľné veci na zhodnocovanie BRKO (napr. drviče a štiepkovače) 

potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO.   

Dátum vyhlásenia výzvy: 29. 10. 2019 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 2.3.2020, 30.4.2020, 30.6.2020, 31.8.2020, 2.11.2020, 31.18.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-

zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/
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57. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-

PO4-SC451-2019-57 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených 

na dopyte po využiteľnom teple 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu 

a modernizácia rozvodov tepla.  

Oprávnení žiadatelia: - fyzické alebo právnické osoby8 podľa § 2 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j:  

- osoby zapísané v obchodnom registri alebo  

- osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia 
podľa osobitných predpisov , pričom minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku 
dňu predloženia ŽoNFP: - sú držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej 
energetike10 v oblasti11 - rozvodu tepla alebo - výroby a rozvodu tepla, 
alebo - majú uvedený predmet podnikania zapísaný v príslušnom registri 

Oprávnené aktivity: - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla    

Dátum vyhlásenia výzvy: 21.11.2019 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/57-vyzva-

zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2019-57/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451  

Pondelok  9.00 – 12.00  

Utorok   9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Streda   9.00 – 12.00  

Štvrtok   nestránkový deň  

Piatok   9.00 – 12.00  

 

 

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/57-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2019-57/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/57-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2019-57/
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58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov - 

OPKZP-PO1-SC111-2019-58 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na príprava na opätovné 

použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory 

systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov. 

Oprávnení žiadatelia: 1. Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci:  

- obec alebo združenie obcí  

2. Oprávnení žiadatelia v rámci schémy štátnej pomoci sú:  

- príspevková alebo rozpočtová organizácia obce 

- právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného 

zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na 

nakladanie s odpadom 

- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti 

tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí 

- združenie právnických osôb9 , ktorého členmi sú výlučne obce, resp. 

subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí. 

Oprávnené aktivity: - Výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu 

zmesových komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a 

biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu 

prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri 

ktorých výsledným produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne 

upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.  

- Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou 

zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych 

odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad19 a 

zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných 

prostriedkov).    

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 12. 2019 

Uzávierka hodnotiacich kôl: 15.4.2020, 15.6.2020, 17.8.2020, 15.10.2020, 15.12.2020 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-

zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/ 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/
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Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk  

- Telefonicky na čísle +421 906 314 282  

Pondelok, Streda, Piatok  8:00 – 11:00  

Utorok, Štvrtok   12:00 – 15:00 
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59. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania 

obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch – OPKZP-PO4-SC421-2019-59 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na rekonštrukciu a 

modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich8 za účelom 

zníženia ich energetickej náročnosti. 

Oprávnení žiadatelia: - fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 

ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, t. j.:  

1. osoby zapísané v obchodnom registri,  

2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré 

podnikajú v priemyselných odvetviach7 a v službách nadväzujúcich na tieto 

odvetvia8 , pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom 

registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP  

Oprávnené aktivity: - zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií 

stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich 

- rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, 

systémov prípravy teplej vody v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a 

služieb na to nadväzujúcich 

- rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v 

oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich.    

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.12.2019 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-

zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-

v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451  

Pondelok  9.00 – 12.00  

Utorok   9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Streda   9.00 – 12.00  

Štvrtok   nestránkový deň  

Piatok   9.00 – 12.00  

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/59-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2019-59/
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60. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu 

elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným 

príkonom 20 MW – OPKZP-PO4-SC451-2019-60 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených 

na dopyte po využiteľnom teple 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na výstavby, rekonštrukcia 

a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s 

maximálnym tepelným príkonom 20 MW. 

Oprávnení žiadatelia: - fyzické alebo právnické osoby9 podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j. osoby, ktoré 

podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov , ktoré sú minimálne 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia 

ŽoNFP držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike v oblasti - 

výroby tepla alebo - výroby a rozvodu tepla.   

Oprávnené aktivity: - výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení KVET, ktoré slúžia 

prioritne na pokrytie dopytu po využiteľnom teple v systémoch 

centralizovaného zásobovania teplom     

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.12.2019 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/60-vyzva-

zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-

ucinnou-kombinovanou-vyrobou-s-maximalnym-tepelnym-prikonom-20-mw-opkzp-po4-sc451-20/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451  

Pondelok  9.00 – 12.00  

Utorok   9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Streda   9.00 – 12.00  

Štvrtok   nestránkový deň  

Piatok   9.00 – 12.00  

 

 

 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/60-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-ucinnou-kombinovanou-vyrobou-s-maximalnym-tepelnym-prikonom-20-mw-opkzp-po4-sc451-20/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/60-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-ucinnou-kombinovanou-vyrobou-s-maximalnym-tepelnym-prikonom-20-mw-opkzp-po4-sc451-20/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/60-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-zariadeni-na-vyrobu-elektriny-a-tepla-vysoko-ucinnou-kombinovanou-vyrobou-s-maximalnym-tepelnym-prikonom-20-mw-opkzp-po4-sc451-20/
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61. Výzva zameraná na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-

PO4-SC411-2019-61 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej 

spotrebe SR 

Stručné zhrnutie cieľa výzvy: Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na  

Oprávnení žiadatelia: - fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 
ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, t.j.: 1. osoby zapísané v obchodnom registri; 2. osoby, 
ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia; 3. osoby, ktoré 
podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov7 , t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ; 
pričom musia byť účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve8 a 
musia disponovať účtovnými závierkami za minimálne dve referenčné 
účtovné obdobia definované v časti 3.1 Príručky pre žiadateľa v rámci Prílohy 
č. 4 ŽoNFP.   

Oprávnené aktivity: - B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie;  

- B3 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;  

- B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo 
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;  

- B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím 
na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;  

- B6 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového 
plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd    

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.12.2019 

Odkaz na podrobnejšie informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/61-vyzva-

zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-vybranych-druhov-oze-opkzp-po4-sc411-2019-61/ 

Kontakt, na ktorom je možné získať odpovede na otázky o výzve:  

- Elektronickou formou na e-mailovej adrese: opkzp@siea.gov.sk 

- Telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 58 248 451  

Pondelok  9.00 – 12.00  

Utorok   9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  

Streda   9.00 – 12.00  

Štvrtok   nestránkový deň  

Piatok   9.00 – 12.00  

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/61-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-vybranych-druhov-oze-opkzp-po4-sc411-2019-61/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/61-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-vybranych-druhov-oze-opkzp-po4-sc411-2019-61/

