
Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán vyhlasovania výziev a 

vyzvaní, idetifikácia synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV
1
  (2021)

Verzia2: 4

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

OP KŽP

1. Udržateľné

využívanie

prírodných

zdrojov

prostredníctvom

rozvoja

environmentálnej

infraštruktúry

1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov

1.1.1 Oprávnená aktivita

B: 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

.- obce

- príspevkové alebo 

rozpočtové 

organizácie obcí

- právnické osoby 

oprávnené na

- neziskové 

organizácie

- združenia 

právnických osôb

celé územie 

SR
KF otvorená 8/2021

do 

vyčerpania 

alokácie

10 mil. eur
RO pre OP

KŽP
N/A N/A Bez identifikovaných synergií

KF Bez identifikovaných synergií

Identifikované synergie
8
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade 

PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov podpory 

EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov 

podpory SR: opatrenie)

OP KŽP 

1. Udržateľné

využívanie

prírodných

zdrojov

prostredníctvom

rozvoja

environmentálnej

infraštruktúry

1.2.1 Zlepšenie 

odvádzania a

čistenia komunálnych

odpadových vôd v

aglomeráciách nad 2 000 

EO

v zmysle záväzkov SR 

voči

EÚ

1.2.2 Zvýšenie 

spoľahlivosti

úpravy vody odoberanej 

z

veľkokapacitných 

zdrojov

povrchových vôd v 

záujme

zvýšenia bezpečnosti

dodávky pitnej vody

verejnými vodovodmi

- obce

- združenia obcí

- vlastníci verejných 

kanalizácií

podľa zákona o 

verejných

vodovodoch a 

verejných

kanalizáciách

- právnické osoby 

oprávnené na

podnikanie v oblasti 

verejných

kanalizácií 

vymedzené v zákone

o verejných 

vodovodoch

a verejných 

kanalizáciách

celé územie 

SR

Pomoc bude

zameraná

prioritne na

aglomerácie

uvedené v

Národnom

programe SR

pre 

vykonávanie

smernice

91/271/EHS

otvorená 5/2021
do vyčerpania 

alokácie 
25 mil. eur 

RO pre OP

KŽP
N/A N/A

Predpokladaný názov výzvy

1.2.1 Oprávnená aktivita A: Budovanie

verejných kanalizácií a

čistiarní odpadových vôd pre

aglomerácie nad 2 000 EO v

zmysle záväzkov SR voči EÚ 

1.2.2. Oprávnená aktivita A: Zabezpečenie

podmienok v oblasti

zásobovania obyvateľov SR

bezpečnou pitnou vodou z

verejných vodovodov -

Výstavba a rozšírenie

obecných verejných

vodovodov podporovaná len v

prípadoch súbežnej výstavby

verejnej kanalizácie podľa

aktualizovaného Národného

programu SR pre vykonávanie

smernice 91/271/EHS

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
7

Oprávnené 

územie
Fond Forma výzvy

3

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
4

Dátum 

uzavretia 

výzvy
5

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

OP Prioritná os

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Oprávnení žiadatelia Poskytovateľ
6



OP KŽP 

1. Udržateľné

využívanie

prírodných

zdrojov

prostredníctvom

rozvoja

environmentálnej

infraštruktúry

1.2.3 Vytvorenie 

východísk

pre stanovenie opatrení

smerujúcich k 

dosiahnutiu

dobrého stavu 

podzemných

a povrchových vôd

Oprávnená aktivita A: Monitorovanie a

hodnotenie vôd, vrátane

skvalitňovania monitorovacej

siete

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

celé územie 

SR
KF otvorená 6/2021

do vyčerpania 

alokácie 
3 mil. eur

RO pre OP

KŽP
N/A N/A Bez identifikovaných synergií

OP KŽP

2. Adaptácia na 

nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy so 

zameraním na ochranu 

pred povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 

povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy

Oprávnená aktivita F: Informačné programy o 

nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a 

možnostiach proaktívnej adaptácie

- subjekty ústrednej 

správy s pôsobnosťou 

v oblasti tvorby a 

ochrany životného 

prostredia 

- subjekty územnej 

samosprávy 

- neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne prospešné 

služby v oblasti 

tvorby a ochrany 

životného prostredia 

- nadácie v oblasti 

tvorby a ochrany 

celé územie 

SR
KF otvorená 5/2021

do vyčerpania 

alokácie 
10 mil. eur

RO pre OP

KŽP
N/A N/A Bez identifikovaných synergií

OP KŽP

2. Adaptácia na 

nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy so 

zameraním na ochranu 

pred povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 

povodní a negatívnych 

dôsledkov zmeny klímy

Oprávnená aktivita C: Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine – v rodinných a bytových 

domoch 

- mimo schémy štátnej pomoci

- subjekty územnej 

samosprávy 

- obce a mestá

celé územie 

SR
KF otvorená 5/2021

do vyčerpania 

alokácie 
5 mil. eur

RO pre OP

KŽP
N/A N/A

1) synergia s  IROP ŠC 7.1 IROP „Rozvoj dopravnej a zelenej 

infraštruktúry“

2) synergia s IROP ŠC 4.3.1 „Zlepšenie environmentálnych 

aspektov vmestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenejinfraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako ajzavádzaním 

systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia 

a hluku“ 

OP KŽP

3. Podpora riadenia 

rizík, riadenia 

mimoriadnych udalostí 

a odolnosti proti 

mimoriadnym 

udalostiam 

ovplyvneným zmenou 

klímy

3.1.1 Zvýšenie úrovne 

pripravenosti na 

zvládanie mimoriadnych 

udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy

Oprávnená aktivita A: Modelovanie vývoja 

mimoriadnych udalostí, monitorovanie a 

vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a 

jej dôsledkov

- štátne rozpočtové 

organizácie a štátne 

príspevkové 

organizácie

celé územie 

SR
EFRR otvorená 7/2021

do vyčerpania 

alokácie
7 mil. eur

SO pre OP 

KŽP -

Ministerstvo 

vnútra SR

N/A N/A Bez identifikovaných synergií

SO pre OP 

KŽP -

Ministerstvo 

vnútra SR

N/A N/A Bez identifikovaných synergiíEFRR
celé územie 

SR
otvorená 4/2021

do vyčerpania 

alokácie
15 000 000OP KŽP

3. Podpora riadenia 

rizík, riadenia 

mimoriadnych udalostí 

a odolnosti proti 

mimoriadnym 

udalostiam 

ovplyvneným zmenou 

klímy

3.1.1 Zvýšenie úrovne 

pripravenosti na 

zvládanie mimoriadnych 

udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy 

Oprávnená aktivita B: Budovanie systémov 

vyhodnocovania rizík a včasného varovania a 

pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy

 - zložky 

integrovaného 

záchranného systému 

(organizácie štátnej 

správy)

- zložky 

integrovaného 

záchranného systému 

(ostatné subjekty 

verejnej správy)

- zložky 

integrovaného 

záchranného systému 

(subjekty súkromného 

sektora mimo schém 

štátnej pomoci)

- štátne rozpočtové 

organizácie a štátne 

príspevkové 

organizácie



OP KŽP

4. Energeticky 

efektívne 

nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch

4.5.1 Rozvoj účinnejších 

systémov centralizovaného 

zásobovania

teplom založených na 

dopyte po využiteľnom 

teple

Oprávnená aktivita A: Výstavba, rekonštrukcia a 

modernizácia rozvodov tepla

- schéma štátnej pomoci

fyzické a/alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR

-

iba okresy 

Prievidza a 

Partizánske

EFRR otvorená 6/2021
do vyčerpania 

alokácie
15 000 000

SO pre OP 

KŽP 

–Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra

N/A N/A Bez identifikovaných synergií

OP KŽP

4. Energeticky 

efektívne 

nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch

4.3.1 Zníženie spotreby 

energie pri prevádzke 

verejných budov

Oprávnená aktivita A: Zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov

- subjekty ústrednej 

správy

- subjekty územnej 

samosprávy

- verejnoprávne 

ustanovizne

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR

EFRR otvorená 5/2021
do vyčerpania 

alokácie
44 000 000

SO pre OP 

KŽP 

–Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra

N/A N/A Bez identifikovaných synergií

2 
RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho plánu vyhlasovania výziev

3
 Uzavretá výzva/otvorená výzva  

4
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

5
 Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

6
 Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu 

7
Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

8
 RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

SO pre OP 

KŽP -

Ministerstvo 

vnútra SR

N/A N/A Bez identifikovaných synergiíEFRR
celé územie 

SR
otvorená 4/2021

do vyčerpania 

alokácie
15 000 000OP KŽP

3. Podpora riadenia 

rizík, riadenia 

mimoriadnych udalostí 

a odolnosti proti 

mimoriadnym 

udalostiam 

ovplyvneným zmenou 

klímy

3.1.1 Zvýšenie úrovne 

pripravenosti na 

zvládanie mimoriadnych 

udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy 

Oprávnená aktivita B: Budovanie systémov 

vyhodnocovania rizík a včasného varovania a 

pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy

 - zložky 

integrovaného 

záchranného systému 

(organizácie štátnej 

správy)

- zložky 

integrovaného 

záchranného systému 

(ostatné subjekty 

verejnej správy)

- zložky 

integrovaného 

záchranného systému 

(subjekty súkromného 

sektora mimo schém 

štátnej pomoci)

- štátne rozpočtové 

organizácie a štátne 

príspevkové 

organizácie

1
 V pláne vyhlasovania výziev sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov (plány vyhlasovania vyzvaní, t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty, projekty technickej pomoci a finančné nástroje sú uvádzané na nasledujúcich zošitoch)



Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán vyhlasovania 

výziev a vyzvaní, idetifikácia synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (2021)

Verzia2: 4

N/A

N/A

N/A

1 
Uvádza sa úroveň NUTS III - (samosprávné kraje)

2 
Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

3
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

4
 Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

5
 RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

N/A N/A N/A N/A N/AN/A N/A N/A N/A N/A

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
3

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
4

Predpokladaný 

názov vyzvania

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Identifikované synergie
5
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v 

prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade 

nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný 

cieľ, a v prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Žiadateľ/

prijímateľ
OP Prioritná os Špecifický cieľ

Miesto 

realizácie
1

Forma 

vyzvania
2



Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán 

vyhlasovania výziev a vyzvaní, idetifikácia 

synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2021)

Verzia2: 4

N/A

N/A

N/A

1 
Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie  

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3
 Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Identifikované synergie
4
 (OP, špecifiký cieľ 

(ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť, 

opatrenie, v prípade nástrojov podpory EÚ: 

špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade 

nástrojov podpory SR: opatrenie)

Predpokladaný 

názov vyzvania
OP Prioritná os Špecifický cieľ

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
3

Forma 

vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Žiadateľ/

prijímateľ

Oprávnená 

kategória 

regiónu

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie 

(zdroje EÚ)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky



Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán 

vyhlasovania výziev a vyzvaní, idetifikácia synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2021)

Verzia2: 4

N/A

N/A

N/A

1
 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3 
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Identifikované synergie
4
 (OP, špecifický cieľ 

(ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť, 

opatrenie, v prípade nástrojov podpory EÚ: 

špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade 

nástrojov podpory SR: opatrenie)

N/A N/A N/A N/A N/A

Forma vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna 

výška finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu

N/A N/A N/A N/A N/A

OP Prioritná os

Špecifický cieľ (v 

prípade PRV fokusová 

oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ



Príloha č. 3 k MP CKO č.11, verzia 6 - Plán vyhlasovania 

výziev a vyzvaní, idetifikácia synergií

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE  (2021)

Povinnosť predkladať plán vyhlasovania vyzvaní pre finančné nástroje, vrátane identifikácie synergií, sa nevzťahuje pre orgán zodpovedný za EÚS, PRV, OP RH a OP TP.

N/A

N/A

N/A

1
 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3 
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Identifikované synergie
4
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v 

prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade 

nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v 

prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)

N/A N/A N/A N/A N/A

Forma vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu

N/A N/A N/A N/A N/A

OP Prioritná os Špecifický cieľ
Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ


