Príloha č. 11
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

STANOVISKO
(Číslo: 6197/2014-3.4/mv)
vydané Ministerstvom ţivotného prostredia SR podľa § 17 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
I.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1.

Názov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2.

Identifikačné číslo
00156621

3.

Adresa sídla
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

4.

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného
zástupcu obstarávateľa
Ing. Martin Barbarič
generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
Tel. č.: (02) 59 26 62 75
e-mail: martin.barbaric@land.gov.sk

II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
1.

Názov
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

2.

Charakter

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 (ďalej len „OPRH“) je strategický
dokument s celoštátnym dosahom v zmysle § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý má pravdepodobne významný vplyv na ţivotné
prostredie a zároveň vytvára rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností
uvedených v prílohe č. 8 k zákonu. OPRH je vypracovaný na základe výsledkov SWOT
analýzy a hodnotenia potrieb sektora akvakultúry s uplatnením princípu partnerstva, za účasti
partnerov z oblasti orgánov štátnej správy hospodárskej a sociálnej sféry, vrátane odborných
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zväzov a zdruţení a mimovládnych organizácii, ktorý po posúdení a schválení Európskou
komisiou (ďalej len „EK“) bude základným východiskovým dokumentom pre čerpanie
podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rokoch 2014 – 2020.
3.

Hlavné ciele

Hlavným cieľom OPRH je trvalo udrţateľný a konkurencieschopný rozvoj sektora
rybného hospodárstva, ktorý vychádza z potrieb sektora rybného hospodárstva
identifikovaných v rámci vykonanej SWOT analýzy a zároveň zohľadňuje víziu rozvoja
akvakultúry Viacročného národného strategického plánu pre rozvoj akvakultúry SR na roky
2014 – 2020.
Časový rámec realizácie OPRH je určený na obdobie rokov 2014 – 2020.
Pre napĺňanie hlavného cieľa OPRH boli stanovené tieto špecifické ciele a opatrenia
zodpovedajúce príslušným prioritám Únie podľa nariadenia o ENRF:
Priorita Únie 2

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná,
efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a
založená na znalostiach

Špecifický cieľ 2.2

Zlepšenie konkurencieschopnosti a ţivotaschopnosti podnikov
akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných
podmienok, najmä v MSP

Opatrenie

Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1. a, c. d, f, g, h)
 produktívne investície do akvakultúry;
 modernizácia akvakultúrnych jednotiek vrátane zlepšovania
pracovných a bezpečnostných podmienok pracovníkov v
akvakultúre;
 zlepšovanie a modernizácia v súvislosti so zdravím a dobrými
ţivotnými podmienkami zvierat vrátane nákupu vybavenia
určeného na ochranu akvakultúrnych chovov pred voľne ţijúcimi
predátormi;
 investície do zvyšovania kvality produktov akvakultúry alebo ich
pridanej hodnoty;
 obnovovanie existujúcich akvakultúrnych rybníkov alebo lagún
odstránením usadenín alebo investície zamerané na prevenciu
tvorby usadenín;
 diverzifikácia príjmu akvakultúrnych podnikov prostredníctvom
rozvoja doplnkových činností.

Špecifický cieľ 2.3

Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov
týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne
vyuţíva zdroje

Opatrenie:

Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e,j)
 investície do zniţovania negatívneho vplyvu alebo
pozitívneho vplyvu na ţivotné prostredie a
efektívnosti vyuţívania zdrojov;
 podpora uzavretých akvakultúrnych systémov, v
produkty akvakultúry chovajú v uzavretých
recirkulácie, pričom sa minimalizuje spotreba vody.
2

zvyšovania
zvyšovania
ktorých sa
systémoch

Priorita Únie 3

Podpora vykonávania SRP

Špecifický cieľ 3.1

Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu
a správy údajov

Opatrenie

Zber údajov (čl. 77.2 a)
 zber, správa a vyuţívanie údajov na účely vedeckej analýzy a
vykonávania SRP.

Špecifický cieľ 3.2

Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu,
a tým zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy
bez zvyšovania administratívnej záťaţe

Opatrenie

Kontrola a presadzovanie (čl. 76.2.c,j)
 vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového
hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné na zabezpečenie
sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa článku
58 nariadenia (ES) č. 1224/2009;
 iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov zamerané na
zvýšenie informovanosti rybárov aj ostatných aktérov, ako sú
inšpektori, prokurátori a sudcovia, ako aj širokej verejnosti o
potrebe bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a
neregulovanému rybolovu a o vykonávaní pravidiel SRP.

Priorita Únie 5

Podpora marketingu a spracovania

Špecifický cieľ 5.1

Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Opatrenie

Marketingové opatrenia (čl. 68.1.g)
 organizovanie regionálnych, národných alebo nadnárodných
informačných a propagačných kampaní zameraných na zvýšenie
informovanosti verejnosti o udrţateľných produktoch rybolovu a
akvakultúry.

Špecifický cieľ 5.2

Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh

Opatrenie

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f)
 prispievajú k úspore energie alebo zniţujú vplyv na ţivotné
prostredie vrátane spracovania odpadu;
 zlepšujú bezpečnosť, hygienu, zdravie a pracovné podmienky;
 vedú k novým alebo zlepšeným produktom, novým alebo
zlepšeným procesom či novým alebo zlepšeným systémom
riadenia a organizácie.

4.

Stručný opis obsahu strategického dokumentu
Návrh OPRH, ktorý bol predmetom posudzovania pozostáva z textovej časti a príloh.
Textová časť:
1. Príprava operačného programu a účasť partnerov
2. SWOT a identifikácia potrieb
3. Opis stratégie s prínosom operačného programu k zabezpečeniu inteligentného,
udrţateľného a inkluzívneho rastu
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Poţiadavky týkajúce sa osobitných opatrení ENRF
Osobitné informácie o integrovanom územnom rozvoji (CLLD)
Plnenie ex ante kondicionalít (podľa čl. 55 nariadenia o EŠIF)
Opis výkonnostného rámca (podľa čl. 22 a prílohy II. nariadenia o EŠIF a prílohy č. II
k tomuto nariadeniu)
8. Plán financovania (podľa čl. 20 nariadenia o EŠIF a vykonávacieho aktu Komisie
uvedeného v čl. 16 ods. 2 nariadenia o ENRF)
9. Horizontálne princípy
10. Plán hodnotenia
11. Vykonávacie opatrenia operačného programu
12. Informácie o orgánoch zodpovedných za vykonávanie systému kontroly, inšpekcie a
presadzovania predpisov
13. Zber údajov
14. Finančné nástroje
4.
5.
6.
7.

Prílohy:
Príloha č. 1: Zoznam partnerov v rámci pracovnej skupiny pre prípravu OP RH
Príloha č. 2: Správa z predbeţného hodnotenia (bude doloţená po ukončení hodnotenia)
Príloha č. 3: Správa o SEA (bude doloţená po ukončení posudzovania)
Príloha č. 4: Súhrnný opis riadiacich a kontrolných systémov
Príloha č. 5: Analýza sektora rybného hospodárstva v SR
Príloha č. 6: Hodnotenie potrieb
Príloha č. 7: Intervenčná logika, oprávnení prijímatelia, forma a intenzita pomoci
Príloha č. 8: Akvakultúrne prevádzky v SR – mapa (Zdroj: ŠOP SR)
5.

Vzťah k iným strategickým dokumentom

OPRH súvisí najmä s týmito strategickými dokumentmi na medzinárodnej a národnej
úrovni:
Medzinárodná úroveň







Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udrţateľného a inkluzívneho
rastu (jún 2010)
Spoločný strategický rámec na roky 2014 – 2020
Návrhy implementačných a delegovaných aktov a usmernenia EK na programové
obdobie 2014 - 2020
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (1992)
Kjótsky protokol o zmene klímy (1997)
Nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 11. decembra 2013 o
spoločnej politike rybného hospodárstva, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č.
1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č.
639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES

Národná úroveň





Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
Národná stratégia trvalo udrţateľného rozvoja SR
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 – Zmeny a doplnky
č.1 KURS 2001
Územné plány VÚC a obcí
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Viacročný národný strategický plán pre rozvoj akvakultúry SR na roky 2014 - 2020
Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015
Vodný plán Slovenska (2009)
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020
Program rozvoja vidieka 2014 – 2020
Aktualizovaná Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku do roku 2020
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013 – 2020
Operačné programy SR na programové obdobie 2014 – 2020

III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA
Návrh OPRH bol vypracovaný podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 508/2014 o z 15.
mája 2014, o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady
(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (ďalej len „nariadenie o ENRF“).
Vypracovanie návrhu OPRH v SR zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), ktoré podľa uznesenia vlády SR č.
139/2013 z 20. 03. 2013 vykonáva funkciu riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“).
Posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na ţivotné prostredie bolo vykonané
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so
smernicou 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní
vplyvov určitých plánov a programov na ţivotné prostredie (ďalej len „smernica SEA“).
Posudzovanie vplyvov OPRH na ţivotné prostredie zabezpečovalo MPRV SR, podľa §
17 ods. 2 zákona v spolupráci s Ministerstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky
(ďalej len „MŢP SR“).
1.

Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania
Etapa prípravy a schvaľovania OPRH
Vypracovanie harmonogramu prípravy OPRH
SWOT analýza a návrh potrieb

Termín
02/2013
03 - 04/2013

Návrh štatútu pracovnej skupiny (PS)
Návrh intervenčnej logiky OPRH (vymedzenie
priorít Únie a k nim zodpovedajúcich cieľov
vrátane opatrená a programových ukazovateľov
Návrh OPRH vrátane finančných alokácii
Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)
Predloţenie návrhu OPRH na rokovanie vlády SR
Predloţenie návrhu OPRH na schválenie EK

04/2013
11/2013

07/2014
05 - 09/2014
09/2014
10/2014

Proces prípravy strategického dokumentu
Podľa čl. 5 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR), Európskom sociálnom fonde
(ESF), Kohéznom fonde (KF), Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka
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(EPFRV) a Európskom námornom a rybárskom fonde (ENRF) sú členské štáty povinné pri
vypracovaní operačného programu uplatniť princíp partnerstva.
V súlade s čl. 5 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 bola vo februári 2013, pre
prípravu OPRH zriadená pracovná skupina (ďalej len „PS“), ktorá pozostáva z 21 členov,
zástupcov príslušných orgánov štátnej správy, hospodárskych a sociálnych partnerov, vrátane
odborných zväzov a zdruţení, zainteresovaných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany
ţivotného prostredia, vzdelávania, odbornej prípravy a poradenských sluţieb a mimovládnych
organizácií. Výber partnerov zapájaných do procesu prípravy OP RH bol v súlade s čl. 5
návrhu všeobecného nariadenia EÚ, návrhom delegovaného aktu EK k Európskemu kódexu
pre partnerstvo tak, aby bol v celom procese uplatňovaný princíp partnerstva a viacúrovňové
riadenie.
Členovia PS sa v procese prípravy OPRH aktívne podieľali svojimi pripomienkami,
odporúčaniami a príspevkami pri vypracovaní SWOT analýzy a identifikácii potrieb sektora,
definovaní a výbere priorít Únie a špecifických cieľov, nastavení programových indikátorov.
Partneri boli zapojení do prípravy návrhu OPRH aj v oblasti prideľovania rozpočtových
prostriedkov, implementácie horizontálnych princípov a zloţenia monitorovacieho výboru
(ďalej len „MV“).
Počas tvorby návrhu OPRH boli priebeţne prerokované a pripomienkované jeho
jednotlivé časti.
Členom PS sú priebeţne zasielané dokumenty súvisiace s prípravou návrhu OPRH,
predovšetkým informatívneho charakteru a dokumenty vyţadujúce stanovisko PS a následnú
konzultáciu.
Návrh OPRH bol spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu zverejnený na
pripomienkovanie sociálno-ekonomickým partnerom a inštitúciám ako aj verejnosti na
webových sídlach www.mpsr.sk a www.enviroportal.sk.
Proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu na ţivotné prostredie
 Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom OPRH (ďalej len
„oznámenie“) podľa § 5 ods. 5 zákona vypracovali spoločnosti EKOJET, s. r. o. a VVMZ
spol. s r. o. v máji 2014.
 MPRR SR doručilo oznámenie MŢP SR podľa § 17 ods. 3 zákona listom č. 15494/2014 z
02. 06. 2014 a zároveň ho zverejnilo podľa § 6 ods. 1 zákona v hromadnom informačnom
prostriedku s celoštátnym dosahom (denník SME).
 Oznámenie bolo zároveň zverejnené na webových sídlach www.enviroportal.sk a
www.mpsr.sk, s určením termínu a miesta na predloţenie pripomienok.
 MPRV SR informoval o oznámení listom jednotlivé ústredné orgány štátnej správy a
samosprávne kraje.
 V určenom termíne na zasielanie stanovísk k oznámeniu boli na MPRV SR a MŢP SR
doručené tri písomné stanoviska podľa § 6 ods. 4 zákona.
 MPRR SR v spolupráci s MŢP SR s prihliadnutím na doručené stanoviská k oznámeniu
určili podľa § 8 zákona rozsah hodnotenia strategického dokumentu listom č. 3503/MPRV
SR z 25. 06. 2014.
 Rozsah hodnotenia a časový harmonogram bol podľa § 17 ods. 5 zákona zverejnený v
plnom rozsahu na webových sídlach www.mpsr.sk a www.enviroportal.sk a informácia o
určení rozsahu hodnotenia v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom
(denník SME) spolu s určením termínu a miesta na predloţenie pripomienok k rozsahu
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2.

hodnotenia.
Správu o hodnotení strategického dokumentu OPRH (ďalej len „správa o hodnotení“)
vypracovali podľa § 9 a prílohy č. 4 zákona a určeného rozsahu hodnotenia spoločnosti
EKOJET, s. r. o. a VVMZ spol. s r. o. v júli 2014.
MPRR SR doručilo MŢP SR podľa § 17 ods. 8 zákona úplné znenie návrhu OPRH a
správu o hodnotení v písomnej a elektronickej forme listom č. 20665/2014 z 29. 07. 2014 a
zároveň zverejnilo uvedené dokumenty na webovom sídle www.mpsr.sk. MŢP SR
zverejnilo správu o hodnotení a návrh OPRH v plnom znení na webovom sídle
www.enviroportal.sk.
Informáciu o vypracovaní návrhu strategického dokumentu a správy o hodnotení zverejnilo
MPRV SR podľa § 17 ods. 7 v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym
dosahom (denník SME) s uvedením termínu na predkladanie stanovísk a adresy, na ktorú
moţno stanoviská predkladať; o zverejnení informovalo bezodkladne MŢP SR.
MPRV SR do 21 dní od zverejnenia správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
podľa § 17 odsek 9 zákona zabezpečilo v spolupráci s MŢP SR verejné prerokovanie
správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu.
MPRV SR oznámilo MŢP SR termín a miesto verejného prerokovania desať dní pred jeho
konaním podľa § 17 odsek 10 a zároveň informáciu o jeho konaní zverejnilo na webovom
sídle www.mpsr.sk a www.enviroportal.sk ako aj v hromadnom informačnom prostriedku
s celoštátnym dosahom (denník SME).
Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu OPRH sa
konalo 12. augusta. 2014 o 10:00 na MPRV SR (miestnosť č. 32).
MŢP SR určilo na vypracovanie odborného posudku podľa § 13 zákona, listom č.
6197/2014-3.4/mv z 04. 08. 2014 Ing. Vieru Huskovú, zapísanú v zozname odborne
spôsobilých osôb na posudzovanie činností na ţivotné prostredie pod č. 134/96 - OPV.
Orgán kompetentný na prijatie strategického dokumentu
Vláda Slovenskej republiky (na národnej úrovni) a následne Európska komisia

3.

Druh prijatia, rozhodnutia

Schválenie uznesením vlády Slovenskej republiky (na národnej úrovni)
rozhodnutím Európskej komisie
4.

a následne

Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Správu o hodnotení vypracovali spoločnosti EKOJET, s. r. o. a VVMZ spol. s r. o., v júli
2014 - podľa § 9 a prílohy č. 4 zákona. Správa o hodnotení strategického dokumentu bola
vypracovaná podľa zákona a na základe rozsahu hodnotenia MPRV SR v spolupráci s MŢP
SR č. 3503/MPRV SR, 6197/2014-3.4/mv/MŢP SR zo dňa 25. 6. 2014.
5.

Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu

Správu o hodnotení posúdila Ing. Viera Husková, zapísaná v zozname odborne
spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie pod č. 134/96 – OPV, na
základe listu č. 6197/2014 – 3.4/mv z 04. 08. 2014, ktorým ju MŢP SR určilo na
vypracovanie odborného posudku, podľa § 17 ods. 11 zákona.
Odborný posudok bol vypracovaný podľa § 36 ods. 6 zákona a obsahuje všetky
náleţitosti, ktoré sú v ňom ustanovené.
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Na základe výsledkov posúdenia spracovateľka odborného posudku konštatovala, ţe
správa o hodnotení je vypracovaná v štruktúre podľa prílohy č. 4 zákona a vzhľadom na
charakter a rozsah strategického dokumentu poskytuje dostatok informácii o predpokladaných
vplyvoch na strategického dokumentu na ţivotné prostredie a obsahuje tieţ návrh na
odstránenie alebo zmiernenie identifikovaných vplyvov. Pri hodnotení správy o hodnotení
nebola zistená nevhodná interpretácia ani úmyselné skresľovaniu vstupných údajov.
Súčasťou odborného posudku bolo okrem posúdenie správy o hodnotení i posúdenie
priebehu a úrovne procesu posudzovania strategického dokumentu a návrh stanoviska z
procesu posudzovania.
Spracovateľka odborného posudku po vyhodnotení úplnosti správy o hodnotení,
stanovísk k správe o hodnotení, úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov navrhovanej
činnosti, vstupných informácií, výsledku verejného prerokovania návrhu strategického
dokumentu a správy o hodnotení, návrhov opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníţenie
nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu na ţivotné prostredie odporučila schválenie
strategického dokumentu.
6.

Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie

V zákonom stanovenom termíne boli na MPRV SR doručené dve písomné stanoviská k
správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu. Vyhodnotenie akceptovania
pripomienok z predloţených stanovísk je uvedené pri kaţdej pripomienke kurzívou.
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina (list č.27056/2013/B340-SOPD/69590 z 13. 11. 2013)
Pripomienka č. 1
Na str. 4 , časť 6.1 v nadväznosti na tretí odstavec „OPRH podporuje ...“, a následne posledný
odstavec prvá veta „OPRH je dokumentom ... na celé územie SR“ V súvislosti s týmto textom
ţiadame spracovateľa SEA dokumentu, aby zapracoval do materiálu vplyv, riziká a navrhol
riešenie črtajúceho sa problému v súvislosti s tzv. „bojom o vodu“, kedy uţ existujúce
prevádzky akvakultúry na území SR sú uvedeným materiálom ohrozené, nakoľko dokument
umoţňuje budovanie nových zariadení na chov rýb, pričom tieto môţu mať negatívny vplyv
na uţ existujúce prevádzky.
Zdôvodnenie: V prípade, ţe sa budú nové prevádzky akvakultúry umiestňovať nad uţ
existujúcimi, významne ovplyvnia produkciu súčasných prevádzok. Z doterajších skúseností
vieme, ţe nevhodne zvolená lokalita na výstavbu nového zariadenia na chov rýb má fatálne
následky pri prevádzke zariadenia po jeho vybudovaní aţ do takej miery, ţe ekonomická
návratnosť investície sa dostáva do červených čísiel a prevádzka musí byť zatvorená. V
súčasnom texte sme tieto nami poţadované údaje nenašli a to ani v časti 1.4 Hydrologické
pomery. Odporúčame doplniť a určiť priority a postup pri rozhodovaní o umiestnení stavieb.
Nesúhlasíme s názorom, ţe uvedené bude riešiť stavebný úrad a EIA ku kaţdej novej stavbe.
Synergický efekt viacerých vplyvov významne ovplyvňuje efektivitu chovu rýb.
Vyjadrenie: Nové prevádzky akvakultúry podliehajú zisťovaciemu konaniu a v prípade
preukázania potreby i posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., v rámci ktorého sa okrem
iného zohľadňujú otázky a problémy súvisiace s ich umiestnením a moţné vplyvy na
hydrologické pomery dotknutého územia. V prípade, ţe sa preukáţe nedostatok vody potrebný
na prevádzku nového zariadenia, zariadenie sa neodporučí na realizáciu. Z uvedeného
vyplýva, ţe problémy súvisiace s vodou je moţné vyriešiť uţ v predprojektovom štádiu
prípravy zariadenia. Čo sa týka odberu vody pre konkrétne zariadenie, rozhoduje o tom
orgán štátnej vodnej správy (príslušný okresný úrad), ktorý má dostatočné informácie o
kaţdom odbernom mieste (kvalita, kvantita) a na základe týchto informácii vydáva
rozhodnutie na odber vody pre konkrétne zariadenie. Pokiaľ dostane orgán štátnej vodnej
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správy poţiadavku na nový odber vody na príslušnom vodnom toku alebo lokalite, ktoré sú z
hľadiska odberu vody deficitné, tak rozhodne, ţe takéto zariadenie nie je moţné v danej
lokalite umiestniť. Poţiadavka bude zahrnutá do podmienok, ktoré je potrebné zohľadniť pri
výbere projektov.
Pripomienka č. 2
V súlade s pripomienkou č. 1 ţiadame spracovateľa správy ako aj MPRV SR, aby zabezpečili
aby aj ostatné strategické dokumenty (ostatné Operačné programy) neboli v rozpore s OPRH
a nebránili rozvoju akvakultúry a čerpaniu vyčlenených prostriedkov z OPRH v plánovanom
období.
Zdôvodnenie: Z doterajších skúseností vieme, ţe rozvoj cestovného ruchu ako aj napr.
„ekologických MVE“ môţu mať negatívny dopad na uţ existujúce prevádzky zamerané na
chov rýb. Je nevyhnutné, aby sa táto správa zaoberala aj vplyvom ostatných Operačných
programov na rozvoj akvakultúry do roku 2020 čerpaním zdrojov z EÚ. V celom texte sme
totiţ tieto nami poţadované údaje nenašli.
V časti 6.2 posudzovateľ píše ţe sa uvedenou problematikou zaoberal (vplyv ostatných
strategických dokumentov na OPRH 2014-2020), ale v texte sme vyhodnotenie a riziká
nenašli. Opäť sa nám jedná najmä o vyuţívanie vody pre viaceré činnosti okrem chovu rýb.
Vyjadrenie: Ostatné strategické dokumenty (operačné programy) nie sú vo vzájomnom
rozpore s OPRH, nakoľko pri formulácii stratégie OPRH sa postupovalo v súlade s:
 Viacročným národným strategickým plánom pre rozvoj akvakultúry SR na roky 2014 –
2020 (schválený uznesením vlády SR č. 340/2013 z 03.07.2013).
 s národnými koncepciami a stratégiami definujúcimi potreby pre trvalo udrţateľný rozvoj
akvakultúry.
 Pozičným dokumentom Európskej komisie a Partnerskou dohodou.
V rámci zisťovacieho konania, prípadne posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie nových
zriadení z oblasti akvakultúry i z iných oblasti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. sa zohľadňujú
okrem iného i kumulatívne vplyvy (vplyvy navrhovaných zariadení s vplyvmi existujúcich
zariadení) v ich dosahu.
Pripomienka č. 3
1.4.111 na str. 20, štvrtý riadok, ţiadame bliţšie zadefinovať „zástupcov ochrany prírody“
Zdôvodnenie: Toto vyjadrenie je nejasné, odporúčame preformulovať na „s úradom, ktorý
realizáciu odbahňovania povolil“.
Vyjadrenie: Akceptuje sa. Pod pojmom „zástupcovia ochrany prírody“ sa myslí príslušný
okresný úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie ochrany prírody a
vybraných zloţiek ţivotného prostredia kraja.
Pripomienka č. 4
Poţadujeme uviesť a jasne zadefinovať odbahnenie rybníkov. O akú činnosť sa bude jednať.
Nie kaţdé odťaţenie materiálu z rybníka je podľa nášho názoru odbahňovaním. Mali by sa
určiť kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Výnimku z akého § zákona č. 543/2002 bude
ţiadateľ musieť mať.
Zdôvodnenie: Napr. vyčistenie prítokovej stoky alebo hlavnej stoky v rybníku nie je
odbahnením, taktieţ ak sa vyťaţí len časť bahna v lovisku, nejedná sa o odbahnenie. Jasné
nezadefinovanie odbahnenia, môţe spôsobovať veľký problém pri povoľovaní ako aj pri
financovaní tejto činnosti.
Vyjadrenie: Na pojem „odbahňovanie“ nie je stanovená jednoznačná definícia vo všeobecne
záväzných právnych poredpisoch. Odbahňovanie vo všeobecnosti znamená odstraňovanie
nadmernej vrstvy bahna v rybochovných zariadeniach. Môţe sa vykonávať čiastočne alebo
celkovo. Pri čiastočnom odstraňovaní sa bahno odstraňuje v loviskách a hlbších častiach
rybníka, pri celkovom odstraňovaní dochádza k odstraňovaniu bahna z väčšej časti dna
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rybochovného zariadenia (viac ako 50 % plochy). Nakladanie s odstránenými sedimentmi by
malo byť posúdené okrem iného i podľa zákona o odpadoch.
Na odbahňovanie a s tým spojeného vypúšťania rybníkov a iných rybochovných zariadení sa
podľa charakteru a lokalizácie činnosti vyţadujú súhlasy a výnimky vyplývajúce zo zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podľa konkrétnej situácie (napr. § 6 ods. 2; § 6.
ods. 4; § 13 ods. 2 písm. o);§ 16 ods. 1 písm. h); § 35 ods. 2 písm. a), b), c) a prípadne
ďalšie).
Pripomienka č. 5
1.4.2 na str. 20 ţiadame doplniť správu k ukazovateľom o kvalite vody aj celoročnú stabilitu
prietoku a nemennosť poţadovaných ukazovateľov kvality. Zároveň odporúčame opísať
kvantitu v súvislosti s pripomienkou č.1 a č. 2.
Vyjadrenie: Poţadované informácie o doplnenie ukazovateľoch kvality, kvantity vody,
celoročnej stability prietoku nie je moţné podrobne uvádzať v správe o hodnotení v súvislosti
s posudzovaním strategického dokumentu. Tieto informácie musia byť preukázané, upresnené
a zhodnotené v rámci posudzovania umiestnenia kaţdej konkrétnej stavby akvakultúry v
konkrétnom povodí podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie v znení neskorších predpisov, pozri aj vyjadrenie k pripomienke č.1.
Pripomienka č. 6
Upozorňujeme, ţe sme pripomienkovali prílohu č. 5 k OPRH 2014 - 2020 a niektoré state sú
opísané aj v tomto dokumente. Poţadujeme po akceptácii našich pripomienok k Analýze
sektora RH, aby sa objavili aj v tomto dokumente.
Vyjadrenie: Spracovateľ správy o hodnotení strategického dokumentu nemení rozsah ani
náplň príloh OPRH 2014 – 2020. Údaje pouţité v správe o hodnotení ohľadom akvakultúry
(počet rybochovných zariadení, rybníkov, výlov rýb, atď.) sú informatívneho charakteru
poskytnuté Štatistickým úradom SR, čiţe sa jedná o oficiálne údaje, ktoré ŠÚ SR eviduje.
Jedným zo špecifických cieľov strategického dokumentu (špecifický cieľ 3.1.) je práve
kontrola a zber údajov, čo bude mať pozitívny vplyv na upresnenie údajov vo veci
akvakultúry v SR v nasledujúcom období.
Pripomienka č. 7
Na str. 35 - Nesúhlasíme s tvrdením autora, ţe rybochovné zariadenia (na str. 35 dole) sa
stávajú akousi „ekologickou pascou“. Ţiadame preformulovať, alebo presnejšie vysvetliť čo
tým autor myslel. Ako pasca sa to môţe javiť iba ľuďom, ktorí nepoznajú a nechcú poznať
systém obhospodarovania rybničných vodných plôch vyuţívaných na akvakultúru.
Naznačeným problémom sa dá predchádzať, pokiaľ sa pozná problematika a je záujem
obidvoch zúčastnených strán rokovať.
Vyjadrenie: Berie sa na vedomie. „Ekologická pasca“ je termín beţne pouţívaný v
ekologických štúdiách na vyjadrenie situácie, keď ţivočíchy vyuţívajú prostredie niţšej kvality
(z hľadiska ohrozenia ich samotných) pred prostredím vyššej kvality z dôvodov jeho
nedostatku alebo úplnej absencie v krajine (pozri napr. Battin, J., Conservation biology,
2004, p. 1482-1491). Takéto ekologické pasce sa vyskytujú predovšetkým v krajine
pozmenenej ľudskou činnosťou, kde práve hospodárske aktivity ovplyvňujú kvalitu ţivota
konkrétnych druhov organizmov. Ako ekologické pasce pôsobia napr. poľnohospodárske
polia, letiská, umelé vodné nádrţe, urbanizované územia a pod. Ako ţivočíchy najviac
postihované ekologickými pascami sa javia také, ktoré sa veľmi ťaţko adaptujú buď evolučne
alebo behaviorálne na zmeny alebo dostupnosť určitého prostredia. Takými sú práve vodné a
pri vode ţijúce vtáky obligatórne viazané na vodné prostredie, ktoré vyhľadávajú, aj keď ich
populácie sú v tomto prostredí hospodárskou činnosťou človeka – hoci i neúmyselne – často
krát likvidované (napr. v hniezdnom období pri vypúšťaní rybníkov, kosbe pobreţných
porastov a pod.).
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Pouţitie tohto pojmu nemá úmysel zniţovať ekologický význam rybochovných nádrţí (najmä
rybníkov), ani nezastupiteľnú ekologickú funkciu takýchto vodných plôch v krajine výrazne
pozmenenej človekom.
Pripomienka č. 8
Na str. 35 Definovanie zákl. problémov...
Zavlečenie inváznych druhov rastlín a ... . Ţiadame vynechať „druhov rastlín“. (Nerozumieme
o aké kríţenie by sa mohlo v praxi jednať s voľne ţijúcimi druhmi).
Vyjadrenie: Akceptuje sa. Jedná sa o zavlečenie druhov inváznych ţivočíchov a ich moţné
strety/kríţenie s chránenými voľne ţijúcimi druhmi.
Pripomienka č. 9
Ostatné odráţky v tomto odstavci ţiadame preformulovať.
Zdôvodnenie: Podľa nášho názoru je potrebné si uvedomiť, ţe najprv boli vybudované
rybníky a prevádzkovala sa akvakultúra a potom prišla NATURA 2000! Nerozumieme
vyjadrenia ... pôvodné trasy, ovplyvňovanie vody a iné faktory. Odporúčame zmeniť názov
tejto časti na problémy pri novovybudovaných rybochovných zariadeniach v územiach
NATURA 2000!
Vyjadrenie: V prípade poţiadavky o umiestnenie konkrétneho rybochovného zariadenia v
lokalite Natura 2000 musí byť takéto zariadenie posúdené podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
vrátane vplyvu na predmet ochrany dotknutého územia Natura 2000. V príslušnej kapitole
správy o hodnotení sú len vymenované moţné problémy a strety záujmov rybného
hospodárstva s cieľmi území Natura 2000, ktoré sa pri posudzovaní musia vziať do úvahy.
Pripomienka č. 10
Na str. 36: Ţiadame preformulovať „majú negatívny dopad – na môţu mať negatívny dopad“.
Nesúhlasíme s definovaním hospodárskych činností, ktoré majú negatívny dopad na
NATURU 2000.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Pripomienka č. 11
Nesúhlasíme s vetou na str. 37. Predposledný odstavec, posledná veta. Ţiadame
preformulovať alebo vypustiť. „Preto regulovaný odstrel kormorána ...“
Zdôvodnenie: Ryboţraví predátori spôsobujú obrovské škody na všetkých rybách na
Slovensku, bez ohľadu či sa jedná o akvakultúru alebo o voľné vody. Kormorán nie je na
väčšine územia pôvodným druhom. Keďţe nemáme na Slovensku inú moţnosť ako zniţovať
následky škôd, povolenie na odstrel je jediný spôsob ako účinne zniţovať škody na rybách.
Cieľom OPRH je zvyšovať konkurencieschopnosť podnikov akvakultúry. Faktor predácie je
jeden z najvýznamnejších v chove rýb.
Vyjadrenie: Akceptuje sa. Riešenie problematiky ryboţravých predátorov je súčasťou
navrhovaných opatrení.
Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (list č. 2014/90 TN z 20. 08. 2014)
Pripomienka č. 1
K časti 2.1.3 Vplyv a vhodnosť budovania rybochovných zariadení...str. 36
Do zoznamu „hospodárskych činností v rybochovných zariadeniach, ktoré majú negatívny
vplyv na predmet ochrany v územiach Natura 2000 a v ostatných územiach, chránených
podľa osobitných predpisov“ poţadujeme doplniť: - Prerybňovanie
Odôvodnenie: Prerybňovanie spôsobuje zhoršovanie stavu biotopu. Problematické sú najmä
kaprové chovné rybníky, ktoré sú prerybňované do takej miery, ţe vplyvom zmenených
fyzikálnych vlastností vôd, vtáky ţiviace sa zooplanktónom, ktorý cedia z vody na povrchu
vody (kačice rodu Anas) alebo sa za väčšou potravou ponárajú pod vodu (rod Aythya,
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Podiceps, Tachybatus) nie sú schopné nachádzať potravu, čo je obzvlášť nepriaznivé v období
výchovy mláďat.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Pripomienka č. 2
K časti 2.1.3 Vplyv a vhodnosť budovania rybochovných zariadení...str. 36
V hrubo vyznačenom texte, ktorý začína slovami „Na základe vyššie uvedeného...“
poţadujeme slová „so zreteľom na zachovanie súčasného priaznivého stavu biotopov druhov“
nahradiť slovami „ so zreteľom na zachovanie a dosiahnutie priaznivého stavu biotopov a
druhov“
Odôvodnenie: Podľa údajov ŠOP SR prezentované v Prioritnom akčnom rámci pre
financovanie sústavy Natura 2000 je 40 % druhov vtákov, ktoré sú viazané na vodné biotopy
v nepriaznivom stave z hľadiska ochrany. Slovensko má na základe smernice Rady
92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne ţijúcich ţivočíchov a rastlín a smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES povinnosť zabezpečiť priaznivý stav biotopov a
druhov európskeho významu. Rovnako, Slovensko schválilo stratégiu EU na ochranu
biodiverzity do roku 2020 a tým sa zaviazalo aj k napĺňaniu jej cieľov, vrátane cieľa 1, ktorý
stanovuje, ţe o 50 % viac hodnotení druhov v rámci smernice o vtákoch musí vykazovať
bezpečný alebo zlepšený stav. Preto pri posudzovaní akejkoľvek činnosti v územiach Natura
2000 je potrebné brať zreteľ na predmet ochrany týchto území, ktorým je zabezpečenie
priaznivého stavu vybraných druhov a biotopov.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Pripomienka č. 3
K časti 2.1.4 Vhodnosť jednotlivých druhov zariadení na ochranu chovov pred ryboţravými
predátormi
V odseku „Plašenie“, poţadujeme na koniec doplniť slová „ a je nevyhnutné zabezpečiť, aby
bolo realizované iba v mimohniezdnom období“
Odôvodnenie: Pri plašení ryboţravých vtákov dochádza k neţiaducemu rušeniu iných
chránených druhov ţivočíchov. S cieľom zabrániť negatívnemu vplyvu na tieto druhy počas
obdobia, kedy sú najzraniteľnejšie a najcitlivejšie k vyrušovaniu je nevyhnutné, aby bolo
akékoľvek plašenie realizované výlučne v mimohniezdnom období. Táto poţiadavka je v
súlade z paragrafom 35 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý transponuje
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES.
Vyjadrenie: Akceptuje sa. Poţiadavka bola doplnená do opatrení.
Pripomienka č. 4
K časti 2.1.4 Vhodnosť jednotlivých druhov zariadení na ochranu chovov pred ryboţravými
predátormi
V odseku „Ochranné siete“ na str. 37 poţadujeme doplniť/pozmeniť odsek niţšie uvedeným
hrubo vyznačeným textom
Ochranné siete majú zabrániť vtáčím predátorom zas v prístupe k vodnej hladine a teda
priamo ku koristi (rybám). Pri pouţití sieť s vhodnou veľkosťou ôk a pevnosťou sú účinným
prostriedkom ochrany rýb.
Avšak aj tu hrozí v prípade zhoršenej viditeľnosti alebo nevhodnej veľkosti ôk riziko
poranenia vtákov pri dosadaní na vodnú hladinu (najmä nôh a krídel u volavkovitých vtákov
ale aj iných druhov). Pri nedostatočnej údrţbe môţe sieť na rybníku predstavovať pre vtáky
pascu, ktorá môţe spôsobovať okrem úhynov a zranení aj to, ţe jedinec vletí dnu pod sieť, no
tá mu neumoţní odletieť. Takto uväznené vtáky potom paradoxne skonzumujú viac rýb ako
vtáci na nechránených rybníkoch.[1]
Siete by mali byť preto vybavené vo vhodnej miere i reflexnými prvkami, čím by súčasne
plnili aj funkciu plašiča Treba si však uvedomiť, ţe siete sú univerzálnym ochranným
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prostriedkom, tj, zabraňujú prístupu k hladine aj iným druhom chránených ţivočíchov
(predovšetkým vtákov). Navyše, ich zaobstaranie a inštalácia sú finančné náročné. Preto sa
odporúča pouţívať siete len v minimálnom rozsahu, konkrétne na ochranu malých nádrţí (ako
napr. plôdikové rybníky) . Pritom musí byť zaručená vhodná veľkosť ôk, a tak, aby bola
dostatočne zabezpečená ich viditeľnosť a zodpovedajúca údrţba. Pouţívanie sietí by malo byť
vylúčené v územiach vyhlásených na ochranu vtákov a v oblastiach ,ktoré sú hniezdiskom
chránených druhov vtákov
Odôvodnenie: Pripomienka dopĺňa informácie ohľadom rizík pouţívania ochranných sietí na
rybochovných zariadeniach na základe poznatkov, zosumarizovaných v tzv. toolboxe pre
manaţment kormorána, ktorý bol pripravený v rámci interdisciplinárnej iniciatívy
INTERCAFE, ktorej cieľom bolo prispieť k zníţeniu konfliktov medzi chovom rýb a
kormoránom. Vzhľadom k existujúcim vedeckým údajom z Izreala1 a skúsenostiam z Dánska
o výrazne negatívnom vplyve ochranných sieti na chránené druhy vtákov, poţadujeme ich
podporu zo zdrojov OPRH na Slovensku obmedziť na minimum a to iba pri dodrţaní presne
stanovených podmienok a úplne vylúčiť z CHVÚ a ďalších oblastí významných z pohľadu
ochrany vtáctva.
Vyjadrenie: Pripomienka sa berie sa na vedomie.
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu bude pripomienku potrebné zohľadniť pri
komplexnom riešení problematiky súvisiacej s ryboţravými predátormi v SR.
Pripomienka č. 5
K časti 2.1.4 Vhodnosť jednotlivých druhov zariadení na ochranu chovov pred ryboţravými
predátormi
V odseku „Regulovaný odstrel“ poţadujeme na konci doplniť „ a len v mimohniezdnom
období“
Odôvodnenie: Pri odstrele dochádza k neţiaducemu vyrušovaniu chránených ţivočíchov.
Pozri odôvodnenie k pripomienke 3.
Vyjadrenie: Akceptuje sa. Vzhľadom na charakter a dosah strategického dokumentu bude
pripomienku potrebné zohľadniť pri komplexnom riešení problematiky súvisiacej s
ryboţravými predátormi v SR.
Pripomienka č. 6
K tabuľke „Hodnotenie pravdepodobne významných environmentálnych vplyvov na ŢP a
vplyvov na zdravie obyvateľstva“
Pri opatrení „Produktívne investície do akvakultúry“ poţadujeme v oblasti „Biodiverzita“ a
„Natura 2000/ochrana prírody“ zníţiť body z 2+ na 1+.
Odôvodnenie: V rámci navrhovaného opatrenie nie sú plánované ţiadne investície, ktoré by
aktívnym spôsobom prispievali k zlepšovaniu stavu biodiverzity. Z popisu opatrení vyplýva,
ţe produktívne investície budú realizované spôsobom, aby nedochádzalo k zhoršovaniu stavu
druhov a biotopov, ktoré sú predmetom ochrany v územiach Natura 2000. Pri návrhu a
realizácií vhodných opatrení na zmiernenie negatívne vplyvu resp. kompenzačných opatrení,
predpokladáme mierne priaznivý vplyv na biodiverzitu a územia Natura 2000.
Vyjadrenie: Jedná sa o subjektívny názor. Stupnica vyhodnotených vplyvov je spracovaná na
základe kvantifikovaného odhadu spracovateľa správy o hodnotení strategického dokumentu,
ktorý za toto zhodnotenie plne zodpovedá.
Pripomienka č. 7
K časti V.1 Opatrenia na zníţenie alebo zmiernenie prípadných ... na str. 66
V odseku Opatrenia v prípade umiestnenia stavby v lokalite Natura 2000, v bode c, v odráţke
„ Dbať na primerané hnojenie a prikrmovanie rýb..“ poţadujeme za slovo hnojenie doplniť
slovo „zarybňovanie“
Odôvodnenie: Pozri odôvodnenie k pripomienke 1.
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Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Pripomienka č. 8
K časti V.1 Opatrenia na zníţenie alebo zmiernenie prípadných ...na str.66
V odseku Opatrenia v prípade umiestnenia stavby v lokalite Natura 2000, v bode c, odráţka
„Kontrolovaný odstrel a plašenie ryboţravých vtákov“ poţadujeme doplniť v“
mimohniezdnom období“
Odôvodnenie: Pozri odôvodnenie k pripomienke 5.
Vyjadrenie: Akceptuje sa.
Stanoviská predloţené k správe o hodnotení neobsahovali pripomienky k návrhu
strategického dokumentu, ani poţiadavky na jeho úpravu a dopracovanie.
Všetky pripomienky predloţené v procese posudzovania boli dôsledne vyhodnotené.
Opodstatnené poţiadavky a pripomienky k správe o hodnotení, ktoré súviseli s vplyvom
OPRH na ţivotné prostredie, boli premietnuté do opatrení z procesu posudzovania.
7.

Verejné prerokovanie a jeho závery
Verejné prerokovanie návrhu OPRH a správy o hodnotení sa konalo v zasadačke MPRV
SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, 12. 08. 2014 o 10:00 h s týmto programom:
1. Úvod + privítanie účastníkov verejného prerokovania (Ing. Miriam Danková (MPRV SR,
riaditeľka odboru OP Rybné hospodárstvo)
2. Prezentácia správy o hodnotení strategického dokumentu (Ing. Tomáš ŠEMBERA,
EKOJET, s. r. o. Bratislava)
3. Diskusia
4. Záver
Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zástupcovia obstarávateľa (4), spracovateľa správy
o hodnotení (2), MŢP SR (1), spracovateľka odborného posudku, jeden zástupca Slovenského
rybárskeho zväzu – Rada Ţilina, jeden zástupca Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a
jeden zástupca strednej odbornej školy Ivanka pri Dunaji. Podľa prezenčnej listiny sa na
verejnom prerokovaní zúčastnilo celkom 11 osôb.
K bodu 1
Účastníkov verejného prerokovania privítala Ing. Miriam Danková, riaditeľka odboru OP
Rybné hospodárstvo, informovala, ţe strategický dokument OPRH podlieha posudzovaniu
podľa zákona a vyzvala zástupcu spracovateľa správy o hodnotení o stručnú prezentáciu
správy o hodnotení.
K bodu 2
Zástupca správy o hodnotení Ing. Šembera informoval prítomných, ţe správa o
hodnotení bola vypracovaná podľa rozsahu hodnotenia MPRV SR, sekcia rozvoja vidieka a
priamych platieb, odbor OPRH v spolupráci s MŢP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia
a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania z 25.06.2014 a konštatoval, ţe správa o
hodnotení sa verejne prerokováva a je k nahliadnutiu na webovom sídle www.enviroportal.sk.
Pripomenul, ţe kto má záujem o konzultácie k správe o hodnotení, tak informácie o moţnosti
konzultovania sú uvedené na str. 2 správy o hodnotení. Informoval tieţ o ďalších krokoch
procesu posudzovania strategického materiálu podľa zákona.
Následne informoval o predmete posudzovania a hlavných a špecifických cieľoch
strategického dokumentu. Zdôraznil, ţe uţ v hlavných cieľoch operačného programu si jeho
obstarávateľ uvedomuje, ţe musí zosúladiť environmentálne udrţateľný spôsob podpory

14

akvakultúry spolu s konkurencie schopným. Stručne charakterizoval jednotlivé špecifické
ciele strategického dokumentu.
Spracovateľ správy o hodnotení informoval prítomných o súčasnom stave rybného
hospodárstva v SR (sektor akvakultúry, umiestnenie akvakultúrnych prevádzok, atď.).
Poukázal na význam a prínos OPRH 2007 – 2013 na akvakultúru v SR. Upriamil pozornosť
na dôleţitý ukazovateľ akvakultúry týkajúci sa spotreby rýb na Slovensku. Konštatoval, ţe
spotreba rýb na jedného obyvateľa na Slovensku predstavuje za posledných 5 rokov v
priemere 4,84 kg za rok, pričom priemerná ročná spotreba v EÚ je 22,3 kg a vo svete 16,1 kg
za rok, t.j. je niţšia aţ cca 5-násobne oproti priemernej spotrebe v EÚ. Uviedol moţné príčiny
tohto javu a konštatoval, ţe environmentálne prijateľný OPRH 2014 - 2020 bude prínosom
pre akvakultúru a obyvateľstvo SR, a preto je potrebná jeho realizácia.
Informoval o vplyvoch strategického dokumentu na jednotlivé zloţky ţivotného
prostredia (napr. voda, pôda, biodiverzita, atď.), obyvateľstvo (napr. hlukové a emisné
pomery, rekreácia, kultúra, atď.) a lokality Natura 2000. Konštatoval, ţe hodnotenie vplyvov
bolo vykonané na úrovni špecifických cieľov a opatrení strategického dokumentu.
Zdôraznil, ţe jednotlivé projekty, ktoré budú realizované v rámci špecifických cieľov a
budú spĺňať prahové hodnoty podľa zákona č. 24/2006 Z. z. budú posúdené z hľadiska vplyvu
na ţivotné prostredie podľa tohto zákona. V prípade umiestňovania stavby akvakultúry v
území Natura 2000 bude potrebné vypracovať hodnotenie jej vplyvov na územia sústavy
Natura 2000, podľa smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne ţijúcich
ţivočíchov a rastlín. Bude tieţ potrebná súčinnosť navrhovateľa rybochovného zariadenia so
zástupcami ŠOP SR v danom regióne.
Na záver prezentácie konštatoval, ţe na základe vykonaného posúdenia neboli
identifikované významné negatívne vplyvy, ktoré by znemoţnili prijať predloţený strategický
dokument a odporúča schvaľujúcemu orgánu jeho schválenie v predloţenom znení.
K bodu 3
V rámci verejného prerokovania vzniesli prítomní niekoľko otázok a pripomienok k
posudzovanému strategickému dokumentu OPRH a k správe o hodnotení, na ktoré reagovali
zástupcovia obstarávateľa a zástupcovia spracovateľa správy o hodnotení.
p. Krajč (SRZ - Rada Ţilina) – konštatoval, ţe sú problémy zo zozbieraných údajov o
akvakultúre na Slovensku uţ za posledných 7 rokov (napr. v r. 2012 počet rybníkov klesal, ale
pritom výlov rýb stúpal), vidí v tom nezrovnalosť.
Mgr. Šembera – uviedol, ţe údaje pouţité v správe o hodnotení ohľadom akvakultúry za r.
2012 sú údaje poskytnuté ŠÚ SR, čiţe sa jedná o oficiálne údaje, ktoré ŠÚ SR eviduje. Je
dobré, ţe jedným zo špecifických cieľov strategického dokumentu (špecifický cieľ 3.1.) je
práve kontrola a zber údajov, čo bude mať pozitívny efekt na spomínaný problém s údajmi/ich
zhromaţďovaním o akvakultúre v SR.
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – Je potrebné, resp. čo znamená „vylúčiť“ rybochovné
zariadenia z lokalít Natura 2000?
Mgr. Šembera – Zo stanovísk k oznámeniu o strategickom dokumente (05/2014) vzišla
myšlienka či budovať rybochovné zariadenia na území Natura 2000. Budovanie zariadení
akvakultúry v lokalitách Natura 2000 je moţné za dodrţania platnej legislatívy
(dokumentácia EIA + Hodnotenie vplyvov na Natura 2000) a uplatnení a realizácii
príslušných opatrení. Navrhovateľ zariadenia by si mal uvedomiť určitú administratívnu a
projektovú náročnosť pri príprave dokumentácie. Týka sa to aj rekonštrukcie/zmeny
existujúceho zariadenia, ktoré podlieha posudzovaniu podľa platnej legislatívy (príloha 8a,
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zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie v znení neskorších
predpisov).
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – dá sa bliţšie špecifikovať rozsah zmeny objektu, aby ţiadateľ
dopredu vedel, ktorá časť, aký rozsah zmeny je potrebné predloţiť dotknutým orgánom na
posudzovanie? Budú všetky investície do akvakultúry podliehať povoľovaciemu procesu?
Ing. Vagač (MŢP SR) – Všetky činnosti, ktoré podliehajú posudzovaniu sú uvedené v prílohe
č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. V prílohe spomínaného zákona sú uvedené určité metodiky a
návody, ako je potrebné zostaviť/spracovať dokument EIA. Pokiaľ dochádza k zmene objektu,
jedná sa o jednoduchší spôsob posudzovania (oznámenie o zmene, príloha 8a zákona), čiţe v
zákone je presne definované aké stavby je potrebné posudzovať a čo je potrebné predkladať
na posudzovanie. Z pohľadu umiestnenia stavby akvakultúry v Natura 2000 je potrebná
komunikácia s pracovníkmi ochrany prírody a krajiny, ktorí majú v kompetencii
usmerňovanie takýchto činností a vydávanie odborných stanovísk pre akékoľvek činnosti,
ktoré sa realizujú v Natura 2000.
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – upozornil na termín „intenzívny chov rýb“, chýba definícia
pojmu. Konštatoval, ţe z pohľadu chovateľov rýb sa jedná o extenzívny chov rýb.
Ing. Vagač (MŢP SR) – V predchádzajúcom programe OPRH 2007- 2013 bola táto
otázka/termín riešený, či podlieha intenzívny chov rýb posudzovaniu podľa legislatívy.
Intenzívny chov rýb je treba chápať ako „hospodársky chov rýb“ (napr. prikrmovanie,
vypúšťanie, napúšťanie, odbahňovanie...). Takéto vysvetlenie pojmu bolo premietnuté do
strategického dokumentu, nakoľko EÚ má záujem, aby akýkoľvek projekt na ktorý prispieva,
prešiel minimálne zisťovacím konaním. Preto bol tento pojem takto akceptovaný a ďalej
chápaný v rámci operačného programu.
p. Madţunkov (SOŠ, Ivanka pri Dunaji) – vo všeobecnosti informoval zúčastnených o chove
kapra v lokalitách Natura 2000. Nesúhlasí s vyjadrením, ţe keď sa prikrmuje pšenicou jedná
sa automaticky o intenzívny chov rýb. Konštatoval, ţe opatrenia týkajúce sa chovu kapra
povaţuje za neprijateľné, sú náročné a ťaţko sa môţe chovateľ rýb s nimi stotoţniť.
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – v súvislosti s pripomienkou p. Madţunkova upozornil na
administratívnu záťaţ chovateľov rýb, poţaduje uľahčiť administratívnu záťaţ chovateľov
rýb. Napr. keď sa zvyšuje hluková alebo imisná záťaţ obyvateľstva (stavebné následky), tak
akceptuje posudzovanie projektu podľa legislatívy. Ale keď nová technológia (napr.
okysličovanie rybníka) nemá negatívny dosah na svoje okolie v území Natura 2000 (jedná o
nehlučnú činnosť nezaťaţujúcu ţivotné prostredie), prečo takáto činnosť má byť
posudzovaná? Potom vzniká časové predlţovanie/odkladanie činnosti, ktorú chovateľ rýb
chce realizovať.
Ing. Vagač (MŢP SR) – nesúhlasí úplne s vyjadrením, nakoľko ak činnosť v Natura 2000
nesúvisí s predmetom ochrany je postačujúce poţiadať príslušný okresný úrad v danom
regióne o odborné stanovisko k navrhovanej činnosti (vyjadrenie - áno činnosť vyţaduje
posúdenie/alebo posudzovanie činnosti nie je potrebné). Čo sa týka zmeny stavby, nejedná sa
o významnú administratívnu záťaţ, nakoľko stačí spracovať stručné oznámenie o zmene, kde
navrhovateľ uvedie najdôleţitejšie údaje o stavbe, alebo priloţí dokumentáciu o zmene stavby
(podľa prílohy 8a zákona č.24/2006 Z. z.). EÚ vyţaduje takýto proces posudzovania.
Oznámenie o zmene má význam preto, aby sa identifikovali moţné negatívne vplyvy
stavby/zariadenia na svoje okolie.
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – návrh opatrení uvedený v správe o hodnotení týkajúci sa
umiestnenia zariadení/rekonštrukcie zariadení v územiach Natura 2000 je návrh spracovateľa
správy o hodnotení strategického dokumentu, alebo sa bude ešte meniť?
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Mgr. Šembera – potvrdil, ţe ide o návrh opatrení s tým, ţe spracovateľ posudku pripraví
návrh záverečného stanoviska, ktorý bude obsahovať súbor opatrení, s ktorými sa
ministerstvo stotoţní alebo nie. V rámci záverečného stanoviska budú opatrenia fixné. V
rámci správy o hodnotení sa jedná o návrh opatrení, ktorý nie je ukončený.
Ing. Sukovský (MPRV SR, odbor ţivočíšnej výroby) – informoval, ţe v tomto roku (2014) uţ
prebehli pracovné rokovania so Štatistickým úradom s cieľom vypracovania nového výkazu
pre budúce obdobie pre zber údajov od chovateľov rýb (presnejšie údaje, presne zadefinované
pojmy a termíny, atď.), aby nedochádzalo k vysokým výkyvom v oblasti dát akvakultúry.
Hodnoty produkcie akvakultúry budú v nasledujúcom období presnejšie.
Ďalej konštatoval, ţe pri zariadeniach/rybníkoch situovaných v lokalitách Natura 2000 je
potrebné pristupovať k ich odbahneniu, ale v určitých etapách – najmä pri rybníkoch s
väčšími plochami (napr. 100 ha a pod.) v spolupráci so ŠOP SR tak, aby bol navrhnutý plán
odbahnenia s cieľom zachovania účelu stavby a efektivity výroby. Upozornil na vyuţitie
existujúcich prevádzok akvakultúry, nakoľko ich nevyuţitím nedôjde k naplneniu jedného z
cieľov priority Únie 2 strategického dokumentu.
Mgr. Šembera – súhlasí s p. Ing. Sukovským. Realizácia operačného programu je
opodstatnená a je potrebné podporovať činnosti, ktoré sa budú prostredníctvom predmetného
operačného programu schvaľovať.
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – konštatoval, ţe vodné zdroje sú dôleţité pre akvakultúru. V
súčasnosti je veľa záujemcov na vodu (napr. SKI parky, zasneţovanie svahov v zimných
mesiacoch) a potom voda „chýba“ pre prevádzky akvakultúry na príslušnom toku. Pri
schvaľovaní projektov by sa malo zohľadňovať či je odber vody dostačujúci aj pre ostatné
prevádzky na celom toku a nie iba v konkrétnom úseku. Je to tak?
Mgr. Šembera – Pri príprave projektu rybochovného zariadenia/rekonštrukcie je potrebná
komunikácia so správcom povodia (vie sa vyjadriť ku kvalite a kvantite vody, má k dispozícii
vodohospodárske plány povodia). Či je odber vody postačujúci pre konkrétne zariadenie je
vecou kaţdého projektu a vodohospodárskych plánov a nie je konkrétne riešený a
špecifikovaný v rámci predmetného OPRH.
Ing. Vagač (MŢP SR) – Orgán štátnej vodnej správy (okresný úrad) rozhoduje aký odber pre
akú činnosť bude poskytnutý. Orgán má kaţdé odberné miesto zmapované a vydáva príslušné
rozhodnutie pre odber vody (kvalita, kvantita). Čiţe pokiaľ dostane orgán štátnej vodnej
správy poţiadavku na nový odber vody na príslušnom vodnom toku a miesto je uţ deficitné,
tak skonštatuje, ţe takéto zariadenie nie je moţné v danej polohe umiestniť.
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – Chovatelia rýb by mali byť zaradení do správneho konania na
plánovanej stavbe na vodnom toku, veľakrát boli opomenutí a neboli oboznámení s novou
stavbou na vodnom toku.
Mgr. Šembera – Všetky činnosti väčšieho charakteru sú publikované cez enviroportál, ktorý je
prístupný pre verejnosť. Informácie vyplývajúce z legislatívy sú dávané verejnosti, otázne je či
sa konkrétna informácia dostane aţ k dotyčnému chovateľovi rýb.
Ing. Husková (ENPRO Consult s. r. o.) – Zariadenia akvakultúry podliehajú zisťovaciemu
konaniu podľa zákona č.24/2006 Z. z. Akonáhle ktorákoľvek organizácia predloţí písomné
stanovisko k posudzovanej činnosti v rámci zisťovacieho konania stáva sa účastníkom
konania. Prvoradou úlohou v rámci posudzovania vodnej stavby je, aby sa preukázalo, či je
vody dostatok alebo je deficit vody, čiţe problém s vodou je moţné vyriešiť uţ v
predprojektovom štádiu prípravy zariadenia uţ počas posudzovania vplyvov.
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – Čo v prípade, keď sú vydávané samostatné stanoviská k
činnosti / vodnej stavbe v rôznych okresoch, cez ktorý prechádza vodný tok?
Ing. Vagač (MŢP SR) – Ak činnosť zasahuje do viacerých okresov, tak rozhoduje o
umiestnení/posudzovaní stavby úrad v sídle kraja „bývalý krajský úrad“, ktorý má informácie
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o vodnatosti a kvalitatívnych parametroch toku z obidvoch okresov na základe ktorých
rozhoduje.
p. Krajč (SRZ – Rada Ţilina) – konštatoval, ţe malé prevádzky tzv. „zasneţovačky“ sa budujú
rýchlo bez ohľadu na to, aby boli chovatelia rýb oslovení.
Ing. Husková (ENPRO Consult s.r.o.) – uviedla, ţe o umiestnení prevádzok na toku
rozhoduje príslušný vodohospodársky orgán. V rámci posudzovania vplyvov sa stavby
posudzujú kumulatívne vplyvy a v prípade prekročenia limitov územia sa príslušné
navrhované zariadenie v území neumiestni.
Mgr. Šembera – upozornil, aby pri posudzovaní konkrétnych činností /stavieb pred vydaním
územného rozhodnutia boli príslušné činnosti „kontrolované“ chovateľmi rýb, nakoľko sú v
súčasnosti umoţnené legislatívne postupy, ako byť účastníkmi druhých konaní. Je to náročná
činnosť, ale je potrebná. Predmetný operačný program umoţňuje v jeho špecifických cieľoch
takéto niečo vytvoriť, „zorganizovať sa“.
p. Krajč (SRZ – RADA Ţilina) – Čo v prípade škodovej udalosti v akvakultúrnom zariadení
(produkcia zariadenia niekoľko 100 t rýb ročne) v prípade zníţenia prietokov a kvality vody v
dôsledku odberu vody pre iné napr. športové zariadenia na vodnom toku, na ktorom je
umiestnené rybochovné zariadenie.
Ing. Vagač (MŢP SR) – Rozhodnutie, ktoré vydal orgán štátnej vodnej správy na jednotlivé
prevádzky/stavby na toku musí svoje stanoviská na základe nového konania vyvolaného
subjektom škodovej udalosti prehodnotiť. Subjekt škodovej udalosti má nárok na vyvolanie
nového konania.
p. Krajč (SRZ – RADA Ţilina) – uviedol, ţe pri výstavbe nových prevádzok akvakultúry by
mali byť zohľadňované povodňové oblasti v SR.
Ing. Sukovský – Je k dispozícii mapa povodňových oblastí, v týchto oblastiach sa neodporúča
s výstavbou akvakultúrnych prevádzok.
Na záver diskusie p. Ing. Danková konštatovala, ţe na úrovni projektov a ich
schvaľovania PPA nemá právomoc napadnúť stanovisko príslušných orgánov. PPA nemá
dôvod neschváliť projekt, ak pre konkrétnu stavbu je vydané súhlasné stanovisko orgánov št.
správy a zároveň projekt obsahuje patričné náleţitosti (prílohy projektu).
K bodu 4
Mgr. Šembera poďakoval prítomným za aktívnu účasť na verejnom prerokovaní a
pripomenul moţnosť pripomienkovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu
do 20. 8. 2014 a zároveň poţiadal o dodrţanie tohto termínu na pripomienkovanie.
Z verejného prerokovania neboli prijaté ţiadne osobitné závery.
Priebeh verejného rokovania bol písomne zaznamenaný v zázname z verejného
prerokovania a je spolu s prezenčnou listinou súčasťou archivovanej dokumentácie z procesu
posudzovania.
IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
V rámci posudzovania strategického dokumentu boli zhodnotené jeho predpokladané
vplyvy na ţivotné prostredie vrátane zdravia, (primárne, sekundárne, kumulatívne,
synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne i negatívne).
Výsledok posudzovania je uvedený v správe o hodnotení.
Vplyvy strategického dokumentu boli posudzované komplexne najmä z hľadiska
únosného zaťaţenia územia; vplyvu na obyvateľstvo, jeho zdravie a aktivity; horninové
prostredie a pôdu; vplyvu na ovzdušie a klimatické pomery dotknutého územia; vplyvu na
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vodné pomery; vplyvu na faunu, flóru, ich biotopy a chránené územia všetkých druhov.
Zároveň bolo poukázané na vplyvy vybraných skupín činnosti súvisiacich s jednotlivými
špecifickými cieľmi a navrhovanými opatreniami.
Hospodárenie v zariadeniach, určených na komerčnú produkciu rýb, je zloţitou
záleţitosťou, najmä z hľadiska bilancovania a dodávania ţivín za účelom zvýšenia
prirodzenej produkcie biomasy vyuţiteľnej rybami. Pri nekoordinovanom maximalizovaní
výnosov môţe dochádzať k stretom záujmov najmä pri plnení poţiadaviek ochrany prírody a
ochrany vôd.
Ochrana ţivotného prostredia a rybné hospodárenie sú spolu vzájomne veľmi úzko
prepojené, a preto je nutné riešiť otázku ich integrácie smerom k ekologicky trvalo
udrţateľnému manaţmentu rybného hospodárenia.
Predpokladané vplyvy súvisiace s navrhovanými špecifickými cieľmi a opatreniami
strategického dokumentu
Priorita 2: Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva
zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
Špecifický cieľ 2.2: Zlepšenie konkurencieschopnosti a ţivotaschopnosti podnikov
akvakultúry vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä mikro, malých
a stredných podnikov.
Opatrenie: Produktívne investície do akvakultúry
 produktívne investície do akvakultúry;
 modernizácia akvakultúrnych jednotiek vrátane zlepšovania pracovných a bezpečnostných
podmienok pracovníkov v akvakultúre;
 zlepšovanie a modernizácia v súvislosti so zdravím a dobrými ţivotnými podmienkami
zvierat vrátane nákupu vybavenia určeného na ochranu akvakultúrnych chovov pred voľne
ţijúcimi predátormi;
 investície do zvyšovania kvality produktov akvakultúry alebo ich pridanej hodnoty;
 obnovovanie existujúcich akvakultúrnych rybníkov alebo lagún odstránením usadenín
alebo investície zamerané na prevenciu tvorby usadenín;
 diverzifikácia príjmu akvakultúrnych podnikov prostredníctvom rozvoja doplnkových
činností.
Špecifický cieľ 2.3: Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov
týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne vyuţíva zdroje
Opatrenie: Produktívne investície do akvakultúry
 investície do zniţovania negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na
ţivotné prostredie a zvyšovania efektívnosti vyuţívania zdrojov;
 podpora uzavretých akvakultúrnych systémov v ktorých sa produkty akvakultúry chovajú
v uzavretých systémoch recirkulácie, pričom sa minimalizuje spotreba vody.
Špecifický cieľ 2.2 bol stanovený pre riešenie potreby týkajúcej sa udrţateľného rozvoja
akvakultúry a zvýšenia jej produkcie prostredníctvom kvalitatívneho a kvantitatívneho
rozvoja rybochovných zariadení a rybníkov, ich ochrany, pri dodrţaní welfare chovaných rýb
a súladu s poţiadavkami ochrany ţivotného prostredia, potreby diverzifikovať príjmy
pochádzajúce z akvakultúry a zvýšiť pridanú hodnotu v akvakultúre.
Navrhované opatrenia OPRH sú zamerané na modernizáciu existujúcich rybochovných
zariadení a rybníkov, resp. dobudovania a obstarania chýbajúcich technológií, infraštruktúry
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alebo iných výrobných objektov zohľadňujúc špecifické podmienky pre územia NATURA
2000 (ako je napr.: obmedzenie ich budovania na trvalotrávnatých porastoch, mokradiach a
močiaroch, ktoré sú významným hniezdiskom druhov a predmetom ochrany v daných
územiach).
V rybnikárstve je nevyhnutné podporovať odbahňovanie vodných plôch slúţiacich na
hospodársky chov rýb vrátane prítokových a odtokových kanálov, prípadne sa zamerať na
obstaranie zariadení zabraňujúcich ukladanie sedimentov za účelom zlepšenia chovných
podmienok a zvýšenia produktivity chovných rybníkov so zreteľom na ţivotné prostredie,
tzn. stanovením podmienok pre šetrné spôsoby odbahňovania.
V prípade narušenia korýt a brehov antropogénnou činnosťou je potrebné upriamiť
pozornosť na odstraňovanie následkov príslušných revitalizačných opatrení s ohľadom na
ţivotné prostredie, obzvlášť v prípade zariadení nachádzajúcich sa na území NATURA 2000.
Jednou z potrieb je i ochrana proti ryboţravým predátorom a preto je v rámci realizácie
OPRH potrebné sa zamerať na vhodné a šetrné zabezpečenie ochrany proti týmto
predátorom, rozširovaním ktorých dochádza na rybochovných zariadeniach k významným
škodám.
Podporou doplnkových činností, ktoré súvisia s hlavou činnosťou akvakultúrnych
podnikov (napr. rozvoj rybárskej turistiky, poskytovanie environmentálnych sluţieb v oblasti
akvakultúry a pod.) a investícií prispievajúcich k pridanej hodnote cez podporu priameho
predaja (napr. investície do výstavby nových, rekonštrukcie existujúcich predajní, resp.
prestavby vhodných objektov, nachádzajúcich sa priamo v areáli podporenej prevádzky
vrátane ich vybavenia, ktoré budú vyuţívané výlučne na prvotnú úpravu rýb a ich priamy
predaj sa zároveň naplnia potreby definované v Koncepcii rozvoja pôdohospodárstva SR na
roky 2013 – 2020 s priaznivým dopadom na rozvoj vidieka.
Pri dodrţaní zásad a poţiadaviek ochrany ţivotného prostredia sa závaţný negatívny
vplyv realizácie navrhovaných opatrení na naplnenie Špecifického cieľa 2.2 na ţivotné
prostredie nepredpokladá.
Špecifický cieľ 2.3 bol stanovený pre riešenie potreby súvisiacej so zavádzanie
inovatívnych technológií a postupov uplatňovaných v chovoch umoţňujúcich účinné
vyuţívanie zdrojov vo vzťahu k zabezpečeniu udrţateľného rozvoja akvakultúry a zvýšenie
jej produkcie v súlade s ochranou ţivotného prostredia.
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020, schválená
uznesením vlády SR č. 12/2014 z 8.01.2014, stanovuje niekoľko významných cieľov pre
udrţateľný rozvoj akvakultúry, ktorá by mala eliminovať negatívne vplyvy svojej činnosti na
ţivotné prostredie, aby nedošlo k zhoršovaniu stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sa
vyskytujú v lokalitách realizácie rozvoja chovu rýb a vodných ţivočíchov. Uvedené ciele boli
zohľadnené i pri vypracovaní návrhu OPRH.
Podľa Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 je v oblasti
akvakultúry potrebné podporovať investície, ktoré budú viac šetrné k ţivotnému prostrediu s
niţšími nárokmi na zdroje vody.
V záujme riešenia potrieb a dosiahnutia cieľov stanovených pre akvakultúru do roku
2020 na národnej úrovni vo vzťahu k zabezpečeniu environmentálne udrţateľnej akvakultúry
je potrebné podporovať zavádzanie chovateľských metód šetrných k ţivotnému prostrediu a
takých technologických riešení chovov, ktoré minimalizujú negatívny dopad na ţivotné
prostredie, najmä vo vzťahu k vyuţívaniu vodných zdrojov, ako sú napríklad recirkulačné
systémy.
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Realizáciou Špecifického cieľa 2.3. sa nepredpokladá závaţné negatívne ovplyvnenie
ţivotného prostredia a jeho zloţiek.
Priorita Únie 3: Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky
Špecifický cieľ 3.1: Zlepšenie a poskytovanie vedeckých poznatkov, zber a správa údajov
Opatrenie: Zber údajov
 zhromaţďovanie, správa a vyuţívanie údajov pre účely vedeckej analýzy a vykonávanie
Spoločnej rybárskej politiky.
Špecifický cieľ 3.2: Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu,
zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy bez zvyšovania
administratívnej záťaţe.
Opatrenie: Kontrola a presadzovanie
 vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú
potrebné na zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry podľa článku
58 nariadenia (ES) č. 1224/2009;
 iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov zamerané na zvýšenie informovanosti
rybárov aj ostatných aktérov, ako sú inšpektori, prokurátori a sudcovia, ako aj širokej
verejnosti o potrebe bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému
rybolovu a o vykonávaní pravidiel SRP.
V rámci Špecifického cieľa 3.1 sa bude riešiť zlepšenie zberu, spracovania, spravovania
a poskytovania údajov za sektor akvakultúry, vrátane údajov v súvisiacich so ţivotným
prostredím.
Táto potreba vyplýva zo súčasnej absencie efektívnej koordinácie zberu údajov a ich
nedostatočnej výpovednej hodnoty, čo vyplynulo i z pripomienok predloţených v rámci
procesu posudzovania.
Naplnenie tohto cieľa bude súvisieť s rozšírením štatistických zisťovaní, zabezpečením
systematického monitorovania v sektore rybného hospodárstva zaloţené na presnosti,
spoľahlivosti a včasnosti zberu údajov a jeho efektívne riadenie prostredníctvom kvalitných
dát pri súčasnom zabezpečení ich harmonizácie, dostupnosti a ochrany v súlade s cieľmi
Spoločnej rybárskej politiky.
Vybudovanie kvalitného a funkčného informačného systému bude nepriamym
pozitívnym príspevkom k ochrane a tvorbe ţivotného prostredia.
Špecifický cieľ 3.2 – jeho realizáciou bude riešená potreba vykonávania kontroly na
vysokej úrovni, čím bude zabezpečené dodrţiavanie pravidiel Spoločnej rybárskej politiky a
zároveň udrţateľné vyuţívanie ţivých vodných zdrojov.
V tejto súvislosti je potrebné zamerať sa najmä na technické a prevádzkové zabezpečenie
výkonu kontrolných činností podľa kontrolného nariadenia a nariadenia o nezákonnom,
neohlásenom a neregulovanom rybolove.
Výber špecifických cieľov 3.1 a 3.2 zároveň vyplynul z povinnosti členských štátov
zabezpečiť vykonávanie reformovanej Spoločnej rybárskej politiky v súvislosti s prechodom
z priameho na spoločné hospodárenie.
Celkové vplyvy realizácie špecifických cieľov 3.1 a 3.2 moţno charakterizovať ako
pozitívne. Negatívne vplyvy realizácie týchto cieľov a súvisiacich opatrení na ţivotné
prostredie sa nepredpokladajú.
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Priorita Únie 5: Podpora marketingu a spracovania
Špecifický cieľ 5.1: Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
Opatrenie: Marketingové opatrenia
 organizovanie regionálnych, národných alebo nadnárodných informačných a propagačných
kampaní zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti o udrţateľných produktoch
akvakultúry.
Špecifický cieľ 5.2: Podnecovanie investícii do odvetví spracovania a uvádzania na trh
Opatrenie: Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry
 investície prispievajúce k úsporám energie a zniţovaniu vplyvu na ţivotné prostredie,
vrátane zneškodňovania odpadu;
 investície na zlepšenie ochrany, hygieny, zdravia a pracovných podmienok;
 investície vedúce k novým alebo zlepšeným produktom, postupom spracovania, resp.
systémom riadenia a organizácie.
Špecifický cieľ 5.1 - jeho realizáciou sa prispeje k riešeniu potreby súvisiacej s
propagáciou produktov trvalo udrţateľnej akvakultúry, čo je v súlade s odporúčaním EK.
Nedostatočná propagácia produktov rybolovu a akvakultúry negatívne pôsobí na celý
sektor akvakultúry a spracovania. Súvisí s tým aj nízka úroveň spotreby rýb na Slovensku,
ktorá predstavuje za posledných 5 rokov v priemere 4,84 kg/rok (priemerná spotreba v EÚ je
22,3 kg/rok a vo svete 16,1 kg/rok). Nízka spotreba je zapríčinená slabou tradíciou v
konzumácii rýb a cenovou dostupnosťou rýb a rybích výrobkov, čo vedie spotrebiteľov k
preferencii iných druhov potravín.
Riešením danej situácie je cieľavedomé komunikačné pôsobenie na potenciálnych
spotrebiteľov a širokú verejnosť so zameraním sa na propagáciu sektora akvakultúry a jeho
produktov s dôrazom na jeho udrţateľný rozvoj. Špecifický cieľ nadväzuje na propagačné
aktivity zrealizované v programovom období 2007 – 2014.
Realizáciou opatrení na naplnenie tohto cieľa sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na
ţivotné prostredie. Naopak dlhodobé a cieľavedomé pôsobenie na spotrebiteľov sa môţe
pozitívne prejaviť v spotrebe rýb na Slovensku a nepriamo i pozitívnym vplyvom na zdravie
obyvateľstva.
Špecifický cieľ 5.2 – realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zvyšovanie pridanej hodnoty
spracovaných produktov v súlade s poţiadavkami ochrany ţivotného prostredia (zniţovanie
energetickej náročnosti výrobného procesu, nakladanie s odpadom, zavádzanie inovatívnych
spracovateľských technológií a postupov). Súčasné spracovateľské kapacity produktov
rybolovu a akvakultúry sú pre potreby Slovenska s ohľadom na mnoţstvo vyprodukovaných
rýb a s ohľadom na spotrebu postačujúce, a preto bude potrebné podporovať predovšetkým
investície zamerané na modernizáciu existujúcich prevádzok na spracovanie rýb (nákup
technológií) s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spracovateľských podnikov cestou
modernizácie výroby so zreteľom na ochranu ţivotného prostredia.
Z hľadiska zachovania udrţateľnosti v oblasti spracovania produktov rybolovu a
akvakultúry je potrebné sa zamerať aj na podporu inovatívnych investícií prispievajúcich k
úsporám energie a zniţovaniu vplyvu na ţivotné prostredie vrátane zneškodňovania odpadov.
Naplnenie tohto špecifického cieľa bude mať pozitívny vplyv na ţivotné prostredie a
zdravie pracovníkov oblasti spracovateľského priemyslu a obyvateľstva.
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Vplyvy na zložky a faktory životného prostredia
V etape strategického posudzovania nebolo moţné identifikovať predpokladané vplyvy v
územnej podrobnosti, nakoľko OPRH nie je dokumentom priestorovým, ale poskytuje len
všeobecný popis opatrení, ktoré by mohli byť realizované v rámci špecifických cieľov
podporovaných z EŠIF prostredníctvom OPRH a z neho vyplývajúcich projektov.
Realizáciou OPRH, môţu byť ovplyvnené najmä tieto zloţky a faktory ţivotného
prostredia v pozitívnom i negatívnom zmysle:
Vplyvy na geomorfologické pomery a horninové prostredie
Realizácia OPRH nebude súvisieť s takými zásahmi, ktoré by spôsobili zásadnú zmenu
geomorfologických pomerov územia v jeho dosahu.
Realizácia OPRH môţe mať pozitívny i negatívny vplyv na horninové prostredie.
Pozitívne vplyvy na horninové prostredie budú súvisieť najmä so zlepšením kvality vôd.
Negatívne vplyvy na horninové prostredie moţno očakávať v dôsledku ovplyvnenia
horninového prostredia pri zakladaní nových objektov akvakultúry a moţnosti znečistenia
horninového prostredia počas výstavby a prevádzky objektov akvakultúry, najmä v prípade
havárie.
Všetky zásahy do horninového prostredia sa musia dôsledne vykonávať na základe
výsledkov podrobného inţiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu.
Vzhľadom na charakter strategického dokumentu sa závaţné negatívne vplyvy na
geomorfologické pomery a horninové prostredie jeho realizáciou nepredpokladajú.
V prípade umiestnenia rybochovného zariadenia do lokalít s ukončenou ťaţbou v polohe
nevyhradených loţísk nerastných surovín (napr. štrkopiesky), bude potrebné rešpektovať
platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti dobývania (napr. banský zákon a
súvisiace predpisy).
Vplyvy na pôdu
Za negatívne vplyvy strategického dokumentu na pôdu moţno povaţovať trvalý záber
pôdy v prípade výstavby nových rybníkov a iných zariadení akvakultúry na kvalitnej
poľnohospodárskej pôde alebo na lesných pozemkoch. Tieto zábery nebudú však rozsiahle.
Pri odňatí poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely je potrebné dôsledne
postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany pôdy.
Za pozitívny, ale i negatívny vplyv strategického dokumentu moţno povaţovať prípadnú
aplikáciu sedimentov z obahnenia rybníkov na poľnohospodársku pôdu.
Vplyvy realizácie strategického dokumentu na pôdu moţno hodnotiť ako vplyvy malo
významné, zmierniteľné realizáciou vhodných opatrení. Závaţný negatívny vplyv
strategického dokumentu na pôdu sa nepredpokladá.
Vplyvy na klimatické pomery a ovzdušie
Implementácia strategického dokumentu vzhľadom na jeho charakter a rozsah nebude
významne ovplyvňovať klimatické pomery územia v jej dosahu.
Zvýšená produkcia látok znečisťujúcich ovzdušie bude spojená s výstavbou nových
zariadení akvakultúry. Počas výstavby zariadení môţe dochádzať k znečisťovaniu ovzdušia
prachom a emisiami výfukových plynov v dôsledku stavebnej činnosti – prevádzkou
stavebnej mechanizácie a stavebnej nákladnej dopravy. Zraniteľné budú miesta pohybu
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mechanizácie, ktoré budú v dotyku citlivými územiami. Tieto vplyvy majú len dočasný
charakter a je ich moţné zmierniť technickými, technologickými a organizačnými
opatreniami.
Pozitívny vplyv strategického dokumentu na klimatické pomery a ovzdušie môţe mať
zníţenie emisií skleníkových plynov a ostatných látok znečisťujúcich ovzdušie v dôsledku
modernizácie prevádzok akvakultúry a prechodu na energeticky efektívnejšie technológie
vrátane vyuţívania obnoviteľných zdrojov energie, čo však bude vzhľadom na predpokladané
mnoţstvo ušetrenej energie takmer zanedbateľné.
Vodné plochy všeobecne prispievajú okrem iného i k zniţovaniu nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien.
Závaţné negatívne vplyvy realizácie OPRH na klimatické pomery a ovzdušie dotknutého
územia sa nepredpokladajú.
Vplyvy na vodné pomery
Voda je najdôleţitejšou zloţkou pri chove rýb. Má poskytovať vhodné prostredie rybám
i organizmom, ktoré sú potravou pre ryby. Pre rozmanitosť zloţenia je voda vyuţívaná na
chov rýb prostredím nestálym a podliehajúcim častým zmenám.
Vodné plochy prispievajú pozitívne k zlepšeniu mikroklímy, zvyšujú biodiverzitu,
zadrţiavajú vodu v krajine. Novovybudované či obnovené vodné plochy môţu byť zaradené
do systému protipovodňových opatrení a zlepšiť tak protipovodňovú ochranu územia. Pri
vhodnom hospodárskom vyuţívaní týchto plôch je moţné ich pouţiť aj na podporu
samočistiacich procesov vody, najmä v intenzívne poľnohospodársky vyuţívaných
oblastiach.
Prevaţná väčšina existujúcich rybníkov v SR bola vybudovaná v druhej polovici 20.
storočia. Väčšina týchto rybníkov nebola revitalizovaná a obahňovaná, a preto je v súčasnosti
v zlom technickom stave, ktorý nevyhovuje pre zavádzanie moderných postupov v oblasti
akvakultúry. Budovaním rybníkov sa vytvára synergický efekt súbeţného rozvoja chovu rýb
a podpory ochrany biodiverzity krajiny.
V prípade modernizácie existujúcich prevádzok akvakultúry dôjde k pozitívnemu vplyvu
z hľadiska mnoţstva pouţitej vody a kvality vypúšťaných odpadových vôd.
Vodné plochy sú často zanášané splachom z priľahlých obhospodarovaných plôch čo je
závaţným problémom ich prevádzkovania. Problémom v súčasnosti je odbahňovanie
vodných plôch, pričom nesprávne vykonané odbahnenie môţe viesť k zníţeniu biodiverzity a
k ohrozeniu chránených druhov organizmov. Realizáciou OPRH a prispeje pozitívne k
riešeniu tohto problému.
Pri odbahňovaní rybničných plôch by sa mali dodrţať najmä tieto podmienky:
 vypracovať zásady odbahňovania rybničných plôch v spolupráci s orgánmi ochrany
prírody;
 neodbahňovať všetky nádrţe naraz ale v určitom časovom slede;
 odbahňovanie vykonať mimo vegetačného obdobia;
 odbahňovanie nevykonávať vyhŕňaním na brehy, čím sa znehodnocujú pobreţné
biotopy, ale odvozom na miesto uskladnenia;
 depónie nevytvárať v lokalitách s výskytom biotopov chránených druhov.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe odbahňovanie je pre prevádzkovateľov rybochovných
zariadení nákladný a technicky náročný proces, odporúča sa predovšetkým realizácia
preventívnych opatrení, ktorá spočíva v správnom hospodárení, súčasťou ktorého je napr.:
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budovanie obvodových kanálov na odvod prívalovej vody, vysádzanie vetrolamov a porastov
tvrdých makrofytov na brehoch rybníkov a prívodných potokov, spevňovanie bahna koreňmi
vegetácie pri letnení a ďalšie.
Opatrenia OPRH na podporu investícii do akvakultúry podporujú zachovanie a
modernizáciu existujúcich zariadení akvakultúry (rybníkov). V etape posudzovania
strategického dokumentu, nie je moţné jednoznačne identifikovať vplyvy na kvalitu vôd.
Extenzívne zariadenia akvakultúry majú skôr pozitívny vplyv na kvalitu vody. Intenzívne
zariadenia akvakultúry zamerané najmä na maximalizáciu produkcie môţu aj negatívne
prispievať k zhoršovaniu kvality vody. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú stav a kvalitu vody
patria: stav a veľkosť povodia, mnoţstvo zráţok, výpar, priepustnosť pôdy, hĺbku rybníka.
Pre kvalitnú vodu v rybníku je dôleţitá napájacia voda a jej mnoţstvo.
Zazemňovanie vodných nádrţí, zniţuje ich pozitívny vplyv na ţivotné prostredie,
nakoľko majú menšiu schopnosť zlepšovať kvalitu vody a výnosy z takýchto rybochovných
zariadení sú niţšie.
Najčastejším problémom kvality rybničnej vody je prebytok ţivín (dusík a fosfor), ktorý
sa prejavuje ako tzv. vodný kvet (premnoţenie mikroskopických vodných siníc). Ţiviny sa
dostávajú do rybníkov najmä vymývaním z hnojených poľnohospodárskych pôd aj hnojením
vody hnojom pri intenzívne vyuţívaných chovných rybníkoch.
Poţadovaná kvalita povrchovej vody pre chov rýb je uvedená v NV SR č. 269/2010 Z.
z., ktorým sa ustanovujú poţiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č.
398/2012 Z. z. ktoré musia byť akceptované.
Významnejšie primárne vodné zdroje (pramene), vhodné na chov rýb, sú uţ v rámci SR
v súčasnosti vyuţívané. Značná časť vhodného vodného potenciálu je rezervovaná ako
záloţné zdroje pitnej vody. Vzhľadom na to, ako aj vzhľadom na tlak iných odvetví
hospodárstva na alternatívne vyuţívanie vôd, je budovanie nových rybníkov a rybochovných
zariadení obmedzené. Najväčšie rezervy sú v revitalizácii a rozširovaní existujúcich
odchovných zariadení. Nové objekty je moţné budovať vo vhodných lokalitách, na základe
analýzy hydrologických pomerov.
Realizácia opatrení navrhovaných v rámci OPRH pri zohľadnení poţiadaviek ochrany
ţivotného prostredia bude pozitívnym prínosom i pre ochranu vôd.
Vplyvy na faunu flóru a ich biotopy
Naplnenie špecifických cieľov bude súvisieť s realizáciu konkrétnych opatrení, ktoré
môţu mať pozitívny ale i negatívny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.
Sprievodnými negatívnymi vplyvmi výstavby nových zariadení a modernizácie
existujúcich zariadení akvakultúry môţu byť najmä:
 priame ničenie ekosystémov – strata stanovíšť rastlinných a ţivočíšnych druhov počas
výstavby;
 fragmentácia a zmeny biotopov pôvodných druhov fauny a flóry;
 narušenie regeneračnej schopnosti ekosystémov;
 vytváranie bariéry pre migrujúce ţivočíchy suchozemské i vodné;
 vyrušovanie ţivočíchov z dôvodu zvýšeného pohýbu mechanizmov a ľudí, čo môţe
spôsobiť spôsobí zmeny v správaní sa ţivočíšnych druhov;
 vznik nových, prechodných biotopov;
 rozširovanie nepôvodných (inváznych) druhov rastlín a ţivočíchov;
 zmeny vegetácie a ţivočíšnych biotopov v okolí nových zariadení;
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Produkciu rýb ovplyvňuje cieľavedomá optimalizácia úrovne niektorých dôleţitých
biogénnych prvkov ako sú uhlík, dusík, fosfor, vápnik, manipulácia s výškou vodnej hladiny,
zásahy do porastov.
Nesprávna manipulácia s makrovegetáciou (napr. celoplošné likvidovanie trstiny) môţe
mať negatívny vplyv na biodiverzitu rybníka. Naopak, ekologicky odborne podloţená
manipulácia môţe prispieť k zvýšeniu samočistenia ako aj celkovej funkčnosti ekosystému.
Významným negatívnym faktorom ovplyvňujúcim produkciu rýb v rybochovných
zariadeniach sú ryboţraví predátori. K najznámejším a najškodlivejším v podmienkach
Slovenska patrí kormorán veľký (Phalacrocorax carbo), a vydra riečna (Lutra lutra) ako aj
volavkovité vtáky (volavka popolavá a volavka biela). Chov násad pstruha potočného a lipňa
tymianového môţe ohrozovať i rybárik riečny. Podľa smernice o voľne ţijúceho vtáctva
patria uvedené druhy ako aj vydra riečna medzi chránené druhy. V súčasnosti platí výnimka
MŢP SR a MPRV SR len na odstrel, rušenie a plašenie kormorána veľkého. Na ostatné druhy
ryboţravých predátorov sa táto výnimka nevzťahuje. Jedným z najdostupnejších spôsobov
ochrany rýb pred ryboţravými predátormi je rušenie a plašenie, ktoré však nedosahuje často
ţiaduci účinok. Pri plašení predátorov dochádza aj k neţiaducemu rušeniu a plašeniu iných
chránených druhov ţivočíchov.
Regulovaný odstrel kormorána veľkého vyvoláva protichodné postoje a názory
prevádzkovateľov rybochovných zariadení a športovými rybármi na jednej strane a
ochranárskou verejnosťou na strane druhej. Odstrel kormorána sa uţ dlhšie vyuţíva aj v
iných európskych krajinách. Riešenie tohto problému si vyţaduje celoeurópsky manaţmentu
tohto druhu, najmä riadenú reguláciu jeho početnosti na hniezdiskach. Regulovaný odstrel
kormorána sa odporúča len v nevyhnutných prípadoch (napr. pri častejších inváznych
náletoch, dlhodobo sa zdrţiavajúcich a loviacich jedincoch a pod.) a pod prísnou kontrolou
kompetentných orgánov.
Elektrické ohradníky alebo bariéry sa vyuţívajú v rybochovných zariadeniach vzácne.
Ostatné spôsoby ochrany ako je pouţívanie rôznych pascí a ţeliez sú zakázané. Podobne sa
neodporúča pouţívať ţivolovné pasce na odchyt vydry riečnej, pri nesprávnej manipulácii
môţe dôjsť k jej poraneniu alebo dokonca úhynu.
Vodné plochy určené na chov viacerých druhov rýb môţu byť významným pozitívnym
faktorom na obohatenie biodiverzity vodných ţivočíchov.
Negatívne na faunu a flóru môţe pôsobiť intenzívny chovy rýb, ktorý má často
nepriaznivý vplyv na kvalitu vody v recipientoch do ktorých sa vypúšťajú odpadové vody
(napr. eutrofizacia a vyplavovanie rezíduí s obsahom antibiotík).
Odbahňovanie môţe mať negatívny vplyv na chránené druhy ţivočíchov. Dochádza k
strate potravných a reprodukčných moţností, priamej likvidácii bentických organizmov, vo
vegetačnom období aj fyzickej likvidácii ostatných ţivočíchov a ich vývojových štádií
(najmä hniezd vtákov), ako i dlhodobým zmenám v ich početnosti a veľkosti populácií.
Nadmerné ukladanie dnových sedimentov spôsobuje zazemňovanie nádrţí a s tým
súvisiace významné zmeny v rozsahu, zloţení a štruktúre pobreţných porastov, ako aj
zniţovanie hĺbky vody a otvorenej vodnej hladiny v nádrţiach. Tieto zmeny sa môţu
významne odraziť aj na výskyte a početnosti chránených ţivočíchov. Z tohto dôvodu moţno
odbahňovanie rybníkov pokladať za dôleţitú súčasť manaţmentu nielen z hospodárskeho, t.j.
rybochovného hľadiska, ale aj z hľadiska záujmov ochrany prírody.
Negatívom rybného hospodárenia môţe byť i riziko rozšírenia nepôvodných druhov rýb,
ktoré často ohrozujú pôvodné druhy.
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Hlavným problémom pre ochranu prírody z hľadiska akvakultúry je príliš intenzívne
alebo nevhodné hospodárenie na rybníkoch, čo vedie k obmedzeniu mimoprodukčných
funkcií rybníkov vrátane poklesu biodiverzity v ich bezprostrednom okolí, zmenšovania
populácií osobitne chránených druhov a vplyv na chránené územia vrátane lokalít Natura
2000. Negatívne sú ovplyvnené prírodné biotopy viazané na vodu v rybníkoch a
nadväzujúcich tokoch. Problematické je najmä prerybňovanie, intenzívne hnojenie,
pouţívanie herbicídov a ďalších chemických látok, rozširovanie inváznych druhov rýb,
dlhodobé zanedbanie odbahňovania, ale i nevhodný spôsob odbahňovania, zniţovanie kvality
vody a iné.
Prerybňovanie spôsobuje zhoršovanie stavu biotopu, vytvára nevhodné podmienky pre
druhy, ktoré sa ţivia zooplanktónom, a preto takéto prostredie opúšťajú.
Likvidácia brehových porastov spôsobuje stratu biotopov pre hniezdiace druhy vtákov.
Problémom je i zmena hladiny vody v čase hniezdenia.
Realizácia opatrení navrhovaných v rámci OPRH by mala pri dodrţaní poţiadaviek
ochrany ţivotného prostredia prispieť pozitívne k riešeniu predpokladaných negatívnych
vplyvov rybného hospodárstva na faunu flóru a ich biotopy.
Vplyvy na krajinu
Akákoľvek vodná plocha vrátane rybníkov ovplyvňuje svoje okolie úmerne jej veľkosti a
funkcií. Výstavbou rybníkov sa mení štruktúra krajiny, čo môţe mať v prípade vyuţitia
menej kvalitných a nevyuţívaných plôch pozitívny vplyv na krajinu. Negatívny vplyv na
štruktúru krajiny môţe mať umiestnenie zariadenia akvakultúry na kvalitných alebo
chránených pôdach.
Realizácia opatrení vyplývajúcich z OPRH bude mať vplyv na zmenu krajinného razu v
prípade výstavby nových rybníkov. Tento vplyv pri dodrţaní poţiadaviek ochrany ţivotného
prostredia a jeho zloţiek moţno povaţovať za pozitívny.
Realizácia ostatných navrhovaných opatrení OPRH nebude mať negatívny vplyv na
krajinu, jej štruktúru, scenériu ani krajinný obraz.
Vplyvy na urbanný komplex a vyuţívanie zeme
Nepredpokladá sa, ţe realizáciou OPRH dôjde k zásadnej a významnej zmene
vyuţívania zeme v dosahu jeho vplyvu oproti súčasnému stavu.
K výraznejším zmenám dôjde len v dôsledku zmeny vyuţívania územia v súvislosti s
umiestnením nových zariadení akvakultúry na poľnohospodárskej pôde a lesných
pozemkoch. Tieto zmeny vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu nebudú
rozsiahle.
Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky a archeologické náleziská
Závaţný negatívny vplyv OPRH na kultúrne a historické pamiatky a archeologické
náleziská sa nepredpokladá.
V prípade zistenia nových archeologických nálezov najmä pri výstavbe nových objektov
a zariadení akvakultúry je potrebné postupovať podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Realizácia navrhovaného strategického dokumentu nebude mať významný negatívny
vplyv na kultúrne a historické dedičstvo Slovenska naopak, môţe nepriamo prispieť k jeho
zachovaniu a zveľadeniu prostredníctvom stabilizácie vidieckeho priestoru v spojení s
rozvojom rybného hospodárstva.
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Vplyvy na paleontologické náleziska a významné geologické lokality
Na území Slovenska bolo identifikované veľké mnoţstvo paleontologických nálezísk a
významných geologických lokalít.
Principiálny prístup pre prípady nálezu skamenelín pri zemných prácach spojených s
výstavbou nových objektov a minimalizácie vplyvov na ţivotné prostredie je, ţe sa musí
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov.
Vplyvy na obyvateľstvo a jeho zdravotný stav
Zdravotný stav obyvateľstva v kaţdej krajine je výslednicou zloţitej súhry genetického
vybavenia ekonomickej a psychosociálnej situácie, kvality ţivotného prostredia, výţivy a
ţivotného štýlu, ako aj všeobecnej dostupnosti a úrovne zdravotnej starostlivosti.
Kvalita ţivotného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie
a priemerný vek obyvateľstva.
Predpokladá sa, ţe realizácia navrhovaných špecifických cieľov a opatrení OPRH bude
pozitívne prispievať k zlepšeniu celkového zdravotného stavu obyvateľstva.
Rybacie mäso má vysokou nutriční hodnotu, je zdrojom ľahko stráviteľných bielkovín a
má nízky obsah tukov s obsahom nenasýtených mastných kyselín z rady omega - 3, ktoré
pôsobia preventívne v boji proti civilizačným chorobám. Dôleţitý je i obsah vitamínov a
minerálnych látok.
Dlhodobá a cieľavedomá propagácia rybacích produktov a pôsobenie na spotrebiteľov sa
môţe pozitívne prejaviť v spotrebe rýb na Slovensku a nepriamo i pozitívnym vplyvom na
zdravie obyvateľstva. Výsledné rybie produkty však nesmú obsahovať rezídua chemických
látok a liečiv, ktoré by mohli poškodiť zdravie spotrebiteľov.
Propagácia akvakultúry a podpora konzumácie rýb a rybích produktov povedie k
zlepšeniu verejného zdravia.
Moţno očakávať kladný, i keď nepriamy vplyv výstavby nových rybníkov na
obyvateľstvo dotknutých regiónov a to napr. z dôvodu moţnosti vyuţitia ich
mimoprodukčnej a rekreačnej funkcie.
Spevňovanie hrádzí rybníkov, prípadne budovanie nových povedie k ochrane pred
prívalovými zráţkami a pred moţnými povodňami a môţe tak zvýšiť bezpečnosť obyvateľov.
Pozitívnym vplyvom na obyvateľstvo a jeho zdravie bude i vytváranie nových
pracovných príleţitosti a zvyšovanie zamestnanosti v oblasti akvakultúry.
Realizácia navrhovaných opatrení v rámci OPRH bude zameraná na modernizáciu a
inováciu existujúcich prevádzok za účelom zvýšenia kvality, rozšírenia sortimentu
výrobkov, zlepšenia pracovných podmienok, zniţovanie výrobných nákladov, investície v
oblasti zniţovania spotreby energie ako aj likvidácie odpadov. Malo by ísť o investície
zlepšujúce aj bezpečnosť, hygienu, zdravie a zdravotné podmienky pri práci.
S podmienkou realizácie účinných opatrení a dodrţiavania platných limitov sa
nepredpokladá závaţný negatívny vplyv realizácie strategického dokumentu na dotknuté
obyvateľstvo a jeho zdravotný stav.
Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice
V etape posudzovania návrhu strategického dokumentu sa nepredpokladajú významné
negatívne cezhraničné environmentálne vplyvy, ani vplyvy na ľudské zdravie, ktoré by bolo
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moţné v tejto etape podrobnejšie špecifikovať. Ak v prípade realizácie konkrétnych
projektov budú identifikované akékoľvek negatívne vplyvy presahujúce štátne hranice, bude
o nich bezodkladne informovaná dotknutá strana.
Kumulatívne vplyvy
Kumulácia vplyvov posudzovaného strategického dokumentu môţe nastať najmä s
vplyvmi strategických dokumentov z oblasti ochrany vôd, ochrany ţivotného (biodiverzity),
poľnohospodárskej výroby a rekreácie a cestovného ruchu. Kumulatívne vplyvy budú závislé
na charaktere, rozsahu a umiestnení konkrétnych projektov a budú podrobne identifikované v
rámci posudzovania vplyvov podľa tretej časti zákona (EIA).
Zhrnutie hodnotenia vplyvov strategického dokumentu
Realizácia opatrení pre naplnenie stanovených špecifických cieľov OPRH a priority Únie
prispejú pozitívne k dosiahnutiu hlavného cieľa OPRH, ktorým je trvalo udrţateľný a
konkurencieschopný sektor rybného hospodárstva. Podpora produktívnych investícií do
akvakultúry dopĺňa podporou investícií do spracovania a uvádzania na trh v snahe zvýšiť
konkurencieschopnosť podnikov v sektore akvakultúry a spracovania. Opatrenia, zber
údajov, kontrola a presadzovanie synergicky prispievajú k vykonávaniu cieľov SRP.
V súvislosti s cieľavedomým plnením potrieb akvakultúry vo vzťahu k ţivotnému
prostrediu sa zabezpečí, ţe implementácia OPRH bude v súlade s poţiadavkami príslušnej
environmentálnej legislatívy EÚ, predovšetkým s rámcovou smernicou Rady o vode
2000/60/ES, smernicou Rady o biotopoch 92/43/EHS a smernicou Rady o ochrane voľne
ţijúceho vtáctva 79/409/EHS, ako aj príslušnou národnou legislatívou, najmä zákonom č.
364/2004 Z. z. o vodách a zákonom č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
Vplyvy strategického dokumentu, ktoré bolo možné predpokladať v rámci etapy
strategického posudzovania (SEA) nie sú takého charakteru, ktoré by spôsobili závažný
vplyv na životné prostredie územia v jeho dosahu a ktoré by bránili jeho schváleniu.
Negatívne vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie predpokladané v
etape strategického posudzovania, je možné eliminovať prípadne odstrániť realizáciou
opatrení, uvedených v kapitole V. správy o hodnotení a opatrení, ktoré vyplynú z
výsledkov posudzovania podľa tretej a štvrtej časti zákona (EIA) a ktoré budú
upresňované a riešené v etape povoľovania podľa osobitných predpisov za účasti
environmentálnych orgánov a orgánov na ochranu zdravia.
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA
2000)
Na základe vykonaného posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie moţno konštatovať,
ţe pri realizácii opatrení strategického dokumentu môţu vzniknúť situácie, kedy sa
navrhovaná činnosť dostane do kontaktu s územím chráneným podľa osobitných predpisov,
vrátane území Natura 2000.


Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území:
chránené vtáčie územia (osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) –
vyhlasované na základe smernice Rady 79/409/EHS) o ochrane voľne ţijúceho vtáctva);
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chránené územia európskeho významu (osobitné územia ochrany (Special Areas of
Conservation, SAC) – vyhlasované na základe smernice Rady 92/43/EHS o ochrane
biotopov a voľne ţijúcich ţivočíchov a rastlín).

Aktuálny počet chránených vtáčích území (k 12/2012) je 41 s výmerou 1 282 811,0186
ha (12 828,11 km2), čo je 26,16 % územia SR a území európskeho významu (k 05/2012) je
473 s výmerou 553 849,94 ha, čo je 11,29 % z celkovej výmery Slovenska.
Biotopy vodného a pri vode ţijúceho vtáctva sú predmetom ochrany v 13 CHVÚ (31%) a
v 126 ÚEV (cca 26 %). Dve lokality CHVÚ (Boheľovské rybníky a Trnavské rybníky) boli
zo zoznamu vylúčené z dôvodu intenzívneho chovu rýb. U dvoch ÚEV (0,41%) dochádza k
prekrývu funkcie rybochovného zariadenia a územia európskeho významu (Rybárstvo
Jakubov, Rybníky Iňačovce).
Rybné hospodárstvo je špecifické vo vzťahu k záujmom a cieľom území Natura 2000,
nakoľko rybochovné zariadenia predstavujú pre mnohé druhy organizmov vzácne náhradné
biotopy. To sa môţe na jednej strane prejaviť vznikom škôd v rybnom hospodárení, (napr.
pôsobenie ryboţravých druhov vtákov, obmedzovanie hospodárskej činnosti a samotnej
produkcie rýb v uvedených zariadeniach) a na druhej strane hospodárske aktivity môţu
pôsobiť negatívne na predmet ochrany území Natura 2000 (napr. zásahy do pobreţných
porastov, odbahňovanie, kolísanie výšky vodnej hladiny a pod.).
V prípade, ţe vznikne poţiadavka realizovať rybochovné zariadenia v územiach Natura
2000 alebo v iných územiach chránených podľa osobitných predpisov, v ktorých predmetom
ochrany sú biotopy a druhy, ktoré touto činnosťou môţu byť ohrozené, musí byť takáto
poţiadavka posúdená z hľadiska vplyvu na ţivotné prostredie podľa smernice o biotopoch.
Budovanie rybochovných zariadení v týchto územiach moţno schváliť iba vtedy, ak z
posúdenia vyplynie, ţe táto činnosť nebude mať významný negatívny vplyv na priaznivý stav
uvedených druhov a biotopov.
Nové rybochovné zariadenia ako i ich zmeny sú predmetom zisťovacieho konania podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. v prípade, ţe zo zisťovacieho konania vyplynie, ţe výstavba
zariadenia môţe mať závaţný vplyv na ţivotné prostredie musí sa vykonať posúdenie vplyvu
na ţivotné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Súčasťou posúdenia je i posúdenie vplyvu
na územia Natura 2000.
Pri hodnotení vplyvov na územia Natura 2000 je potrebné zohľadniť najmä tieto
predpokladané vplyvy na ţivotné prostredie:
 Likvidácia alebo ohrozenie biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany územia
Natura 2000 v rámci budovania alebo obnovy zariadení (rybníkov) akvakultúry.
 Zavlečenie inváznych druhov ţivočíchov a ich kríţenie s chránenými voľne ţijúcimi
druhmi.
 Narušenie alebo ovplyvnenie pôvodných migračných trás a reprodukčných plôch
voľne rastúcich rastlín a voľne ţijúcich ţivočíchov.
 Ovplyvnenie kvality vody a zmeny vodného reţimu prevádzkovaním rybochovných
zariadení.
Hospodárske činností v rámci rybochovných zariadení, ktoré majú negatívny vplyv na
predmet ochrany v územiach Natura 2000 a v ostatných územiach, chránených podľa
osobitných predpisov:
 Vypúšťanie (letnenie) alebo manipulácia s výškou vodnej hladiny vo vegetačnom období
– dočasná strata potravných zdrojov a reprodukčných moţností, likvidácia alebo
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poškodzovanie chránených druhov ţivočíchov a ich vývojových štádií (vytápanie alebo
opúšťanie hniezd vtákov, likvidácia vajíčok a lariev obojţivelníkov a hmyzu).
Zásahy do pobreţnej vegetácie v hniezdnom období (kosenie, chemická likvidácia) a jej
celoplošná likvidácia v zime (vypaľovanie) – strata potravných zdrojov a reprodukčných
moţností, likvidácia alebo poškodzovanie chránených druhov ţivočíchov a ich
vývojových štádií (ničenie hniezd vtákov a vývojových štádií iných druhov ţivočíchov,
napr. hmyzu).
Odbahňovanie a vyhŕňanie okrajov – strata potravných a reprodukčných moţností,
priama likvidácia bentických organizmov, dlhodobé zmeny v početnosti druhov a
veľkosti ich populácií.
Nadmerné hnojenie a prikrmovanie rýb, pridruţený chov vodnej hydiny alebo polodivý
chov divých kačíc – zvyšovanie eutrofizácie vody, zhoršenie priehľadnosti vody a
kyslíkových pomerov, prenos chorôb a parazitov.
Prerybňovanie.
Nekontrolovaná likvidácia (odstrel) a plašenie ryboţravých predátorov.

Pri výstavbe a hospodárení v zariadeniach, ktoré sú umiestnené v územiach Natura 2000
je potrebné dodrţať najmä tieto všeobecné zásady:
 Vhodná voľba druhového zloţenia a veľkosti zarybňovania.
 Obmedzenie alebo vylúčenie hnojenia a vápnenia, pouţívania herbicídov a iných
chemických látok.
 Zachovanie brehových porastov a časti sedimentov.
 Vhodné načasovanie odbahňovania a vypúšťania rybníkov a riadená ochrana proti
ryboţravým predátorom po konzultácii s orgánmi ochrany prírody.
 Zamedzenie kolísania výšky hladiny vody v čase hniezdenia vtákov a rozmnoţovania
obojţivelníkov
Vhodný manaţment hospodárenia v zariadeniach akvakultúry zaloţený na kompromise
medzi poţiadavkami rybného hospodárenia a poţiadavkami ochranou prírody môţe úspešne
napĺňať záujmy oboch strán.
Za podmienky prijatia a dodrţania kompromisných riešení hospodárenia moţno
povaţovať výstavbu a prevádzku rybochovných zariadení v územiach Natura 2000 a ďalších
chránených územiach za environmentálne prijateľnú.
Voľba konkrétnych opatrení musí vţdy vychádzať z nárokov predmetu ochrany
konkrétneho chráneného územia.
Vzhľadom na charakter posudzovaného strategického dokumentu nie je moţné
identifikovať konkrétne negatívne vplyvy. Realizáciou strategického dokumentu sa nesmie v
ţiadnom prípade dospieť k zhoršeniu priaznivého stavu predmetu ochrany chránených území
Natura 2000 ale naopak by mala prispieť k jeho zachovaniu a tieţ k jeho zlepšeniu.
S podmienkou realizácie účinných opatrení, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania, sa
závaţný negatívny vplyv realizácie OPRH na chránené územia vrátane území Natura 2000
nepredpokladá.
VI. ZÁVERY
1.

Výsledok procesu posudzovania

Na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na ţivotné
prostredie podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zváţil stav vyuţitia územia a únosnosť
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prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na ţivotné
prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľstva, z hľadiska ich a pravdepodobnosti,
rozsahu a trvania, so zameraním najmä na súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na
cezhraničnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, úroveň spracovania správy o hodnotení,
stanovísk dotknutých subjektov výsledku verejného prerokovania a konzultácií a za
súčasného stavu poznania
sa odporúča
schválenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Rybné
hospodárstvo 2014 – 2020" za podmienky zohľadnenia a realizácie odporúčaní uvedených v
časti VI./3 tohto stanoviska s tým, ţe jednotlivé projekty, vyplývajúce z OPRH, ktoré
dosiahnu prahové hodnoty podľa zákona, budú posúdené z hľadiska vplyvov na ţivotné
prostredie pred ich schválením alebo povolením podľa osobitných predpisov.
2.

Odporúčaný variant

Na schválenie sa odporúča návrh „Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 2020“, vo variante ktorý bol posudzovaný z hľadiska vplyvov na ţivotné prostredie a
upravený podľa relevantných pripomienok, predloţených počas procesu posudzovania
podľa zákona.
3.

Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického
dokumentu

Z výsledkov procesu posudzovania podľa zákona nevyplynuli ţiadne poţiadavky na
prepracovanie, dopracovanie ani úpravu posudzovaného návrhu strategického dokumentu.
Na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu predpokladaných vplyvov
strategického dokumentu na ţivotné prostredie sa na základe identifikácie predpokladaných
vplyvov v etape posudzovania strategického dokumentu (SEA) odporúčajú pre etapu ďalšieho
rozpracovania, posudzovania a etapu následnej realizácie tieto opatrenia:
1.

V súvislosti s plnením potrieb akvakultúry vzťahujúcich sa k ţivotnému prostrediu
zabezpečiť aby implementácia OPRH bola v súlade s poţiadavkami príslušnej
environmentálnej legislatívy EÚ, predovšetkým s rámcovou smernicou Rady o vode
2000/60/ES, smernicou Rady o biotopoch 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a
voľne ţijúcich ţivočíchov a rastlín a smernicou Rady 79/409/EHS o ochrane voľne
ţijúceho vtáctva, ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi na
národnej úrovni, najmä zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

2.

Pre zmeny strategického dokumentu vykonať zisťovacie konanie podľa zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a na základe jeho výsledkov
v prípade potreby vykonať ich posúdenie podľa tohto zákona.

3.

Zabezpečiť zisťovacie konanie a v prípade potreby i posudzovanie vplyvov na ţivotné
prostredie (EIA) na úrovni konkrétnych projektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie tak, aby bola zabezpečená optimalizácia
zvolených riešení a ich lokalizácie, výber environmentálnych technológií, časovej
a vecnej následnosti jednotlivých realizačných krokov, ako aj vyváţenosť
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environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných projektov.
4.

Pri rozhodovaní o výbere projektov dôsledne sledovať aspekt trvalej udrţateľnosti
a vyváţenosť krátkodobých a dlhodobých vplyvov a zároveň vyváţenosť lokálnych,
regionálnych a celonárodných prínosov projektu.

5.

Pri výbere konkrétnych projektov uplatniť kritériá rešpektujúce chránené územia (vrátane
území NATURA 2000 a chránené druhy fauny, flóry a ich biotopy podľa zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

6.

Uprednostňovať technológie a procesy spĺňajúce poţiadavky BREF a EMAS.

7.

Osobitnú pozornosť venovať projektom na realizáciu nových rybochovných zariadení,
projektom na obnovu a rozvoj súčasných rybochovných zariadení, spolu s rozvojom
spracovateľských podnikov vo vzťahu k ich potenciálnym negatívnym vplyvom na
lokálne kvalitatívne parametre ţivotného prostredia a biotopov, humánneho ţivotného
prostredia a chránené druhy rastlín a ţivočíchov.

8.

Pri návrhu lokalizácie konkrétnych projektov minimalizovať zábery kvalitnej
poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a zohľadňovať vodné pomery dotknutého
územia (napr. dostatok vody pre prevádzku zariadení).

9.

Pri návrhoch projektov zohľadniť poţiadavky vyplývajúce zo záväzných častí ÚPN VÚC
a ÚPN obcí.

10. Kompenzácie za prípadný záber chránených druhov a ich biotopov realizovať podľa
platných predpisov a po dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami ochrany prírody.
11. Zabezpečiť, aby sa počas realizácie strategického dokumentu prísne dodrţiavali príslušné
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov najmä zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovenia ďalších súvisiacich
predpisov v oblasti ochrany vôd a ďalších súvisiacich predpisov.
12. Sledovať a vyhodnocovať vplyvy OPRH v rámci systému monitorovania a hodnotenia
navrhovaného v rámci strategického dokumentu, po doplnení environmentálnych
ukazovateľov. Ak sa zistí, ţe skutočné vplyvy spôsobené implementáciou strategického
dokumentu na ţivotné prostredie sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení
strategického dokumentu, obstarávateľ je povinný zabezpečiť opatrenia na ich
zmiernenie.
13. Všetky vplyvy identifikované v procese strategického hodnotenia OPRH zohľadniť pri
posudzovaní konkrétnych projektov.
14. Zabezpečiť udrţateľný rozvoj akvakultúry a zvýšenie jej produkcie prostredníctvom
kvalitatívneho a kvantitatívneho rozvoja rybochovných zariadení a rybníkov, ich ochrany,
pri dodrţaní welfare chovaných rýb a v súlade s ochranou ţivotného prostredia.
15. Zabezpečiť zvyšovanie pridanej hodnoty spracovaných produktov v súlade s ochranou
ţivotného prostredia (zniţovanie energetickej náročnosti výrobného procesu, nakladanie s
odpadom, zavádzanie inovatívnych spracovateľských technológií a postupov).
16. Nové zariadenia akvakultúry umiestniť len v súlade s územným plánom dotknutého
sídelného útvaru, resp. s plánom hospodárskeho rozvoja dotknutého sídelného útvaru.
17. Pri výstavbe rybochovného zariadenia poţiadať podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách v znení neskorších predpisov o vydanie povolenia na osobitné pouţívanie vôd
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podľa § 21 ods.1 písm. a) a e) vodného zákona (odber povrchových vôd a vyuţívanie
vôd alebo podzemných zdrojov).
18. Pri umiestnení rybochovného zariadenia dodrţať a zohľadniť špecifické podmienky,
ktoré určí príslušný správca dotknutého vodného toku, pre výstavbu takéhoto zariadenia.
19. Hodnotenie vplyvov stavby na územia sústavy Natura 2000 vykonať podľa článku 6.3
smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne ţijúcich ţivočíchov a
rastlín.
20. Minimalizovať záber mokraďových lokalít.
21. Počas prevádzky rybochovného zariadenia prijať a realizovať najmä tieto opatrenia a
podmienky:
 dodrţiavať platnú legislatívu v oblasti rybného hospodárstva;
 pouţívať kvalitné krmivá s vysokým a vyváţeným obsahom ţivín, ktoré zniţujú mieru
zaťaţenia odtokových vôd nespotrebovaným krmivom, produktmi jeho rozkladu,
produktmi vznikajúcimi pri metabolizme rýb, prípadne pri liečiteľských zásahoch;
 vykonávať dennú kontrolu správania sa rýb vo vode, únikový reflex, prijímanie
krmiva a zmeny spôsobu plávania;
 dodrţiavať zásady na zabránenie znečistenia povrchových a podzemných vôd;
 odpady zneškodňovať v súlade s platnou legislatívou (napr. exkrementy rýb, zostatky
krmiva, úhyn rýb, vnútornosti rýb a pod.);
 plašenie ryboţravých predátorov realizovať v mimohniezdnom období.
 regulovaný odstrel kormorána realizovať len v nevyhnutných prípadoch (napr. pri
častejších inváznych náletoch, dlhodobo sa zdrţiavajúcich a loviacich jedincoch a
pod.), pod prísnou kontrolou kompetentných orgánov a len v mimohniezdnom období.
22. Zabezpečiť správne hospodárenie v rybníkoch vrátane preventívnych opatreniach
predchádzajúcich zanášaniu rybníkov sedimentmi/splachmi pôdy napr.:
 vysádzanie vetrolamov a porastov tvrdých makrofytov na brehoch rybníkov a
prívodných potokov;
 budovanie obvodových kanálov na odvod prívalovej vody;
 spevňovanie bahna koreňmi vegetácie pri letnení;
 neovplyvňovanie výšky vodnej hladiny vo vegetačnom období - dôjde k vytápaniu
alebo opúšťaniu hniezd vtákov, likvidácii vajíčok a lariev obojţivelníkov a hmyzu);
 vylúčenie kosenia a zásahov do pobreţnej vegetácie v hniezdnom období (kosenie,
chemická likvidácia) a vypaľovaniu vegetácie v zimnom období;
 vylúčenie chovu inváznych druhov a nepôvodných druhov rýb, ktoré majú invázne
znaky;
 dbať na primerané hnojenie a prikrmovanie rýb. Nadmerným hnojením a
prikrmovaním dôjde k pridruţenému chovu vodnej hydiny alebo polodivému chovu
divých kačíc (zvyšovanie eutrofizácie vody, zhoršenie priehľadnosti vody a
kyslíkových pomerov, prenos chorôb a parazitov, atď.);
 dbať na primerané zarybňovanie a prikrmovanie rýb.
23. Pri odbhaňovaní rybochovných zariadení dodrţiavať najmä tieto podmienky:
 vypracovať časové a priestorové zásady odbahňovania rybochovných nádrţí v
spolupráci so zástupcami príslušných orgánov ochrany prírody;
 odbahňovanie vykonávať mimo vegetačného obdobia;
 odbahňovanie nevykonávať vyhŕňaním na brehy, čím sa znehodnocujú pobreţné
biotopy, ale odvozom na depóniu;
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 depónie bahna nevytvárať v lokalitách s výskytom biotopov chránených druhov.
4.

Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu

Stanovisko bolo vypracované podľa § 17 ods. 12 zákona na základe oznámenia, stanovísk
k oznámeniu, správy o hodnotení a strategického dokumentu, stanovísk k správe o hodnotení
a OPRH, verejného prerokovania pre správu o hodnotení a OPRH, odborného posudku
a konzultácií.
Pri hodnotení podkladov a vypracovania stanoviska sa postupovalo podľa ustanovení
zákona a poţiadaviek smernice SEA.
Pri odporúčaní schválenia OPRH sa brali do úvahy predpokladané environmentálne,
sociálne a hospodárske vplyvy na národnej úrovni ako aj vplyvy na jednotlivé zloţky a
faktory ţivotného prostredia (napr. horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny,
geodynamické a geomorfologické javy, pôdu, miestnu klímu, ovzdušie, povrchové a
podzemné vody, hlukovú situáciu a ďalšie fyzikálne a biologické faktory, na genofond,
biodiverzitu, ekologickú stabilitu, územia chránené podľa osobitných predpisov vrátane
území Natura 2000, krajinu, územný systém ekologickej stability, obyvateľstvo a jeho
zdravie, na kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská,
kultúrne hodnoty nehmotnej povahy a vyuţívanie zeme).
Z výsledkov posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie vyplynulo, ţe návrh OPRH vo
verzii, ktorá bola posudzovaná z hľadiska vplyvov na ţivotné prostredie je prijateľný z
hľadiska celkových (negatívnych i pozitívnych) predpokladaných vplyvov na ţivotné
prostredie.
Za predpokladu akceptovania a realizácie odporúčaní uvedených v tomto stanovisku a
zabezpečenia dôsledného monitorovania je moţné minimalizovať predpokladané negatívne
vplyvy realizácie OPRH na ţivotné prostredie.
V rámci procesu posudzovania sa preukázal potenciál pozitívnych vplyvov OPRH na
ţivotné prostredie za predpokladu realizácie preventívnych opatrení a zabezpečenia
monitoringu environmentálnej optimálnosti a jej implementácie na úrovni jednotlivých
projektov.
5.

Návrh monitoringu

Podľa § 16 zákona je obstarávateľ povinný zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie
vplyvov schváleného OPRH na ţivotné prostredie, prípadne pouţiť na tento účel existujúci
monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania. Sledovanie a vyhodnocovanie
vplyvov OPRH na ţivotné prostredie bude spočívať v
 systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,
 vyhodnocovaní jeho účinnosti,
 zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o
hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom.
Monitorovanie vplyvov OPRH je potrebné realizovať prostredníctvom merateľných
indikátorov na národnej a regionálnej úrovni. Okrem ukazovateľov ekonomicko-sociálnych je
potrebné dôsledne sledovať vplyv strategického dokumentu i prostredníctvom indikátorov
environmentálnych. Do súboru environmentálnych indikátorov pre monitorovanie vplyvov
OPRH bude moţné zaradiť napr.:
 trvalé zábery pôdy na umiestnenie nových zariadení akvakultúry (v ha a podľa kultúr),
 zásah do chránených území,
 výmeru plochy vyuţívanej na akvakultúru,
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počet a rozloha revitalizovaných a odbahnených rybničných plôch,
počet technológií s certifikáciou EMAS,
počet zariadení s certifikáciou ISO 14000,
sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vody a prípady znečistenia vôd
spôsobené prevádzkou zariadení akvakultúry;
produkcia odpadov a spôsob nakladanie s nimi vrátane mnoţstva a spôsobu vyuţitia
vyťaţených sedimentov;
vývoj spotreby energie na prevádzku zariadení akvakultúry (nízkoodpadové a energeticky
úsporné technológie);
údaje o škodách spôsobených ryboţravými predátormi a počet realizovaných opatrení proti
ryboţravým predátorom,
počet projektov posúdených podľa zákona č. 24/2006 Z. z.,
počet zariadení a rozloha obhospodarovaných vodných plôch v oblasti osobitne
chránených území podľa zákona 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
plnenie podmienok vyplývajúcich zo stanoviska MŢP SR k strategickému dokumentu,
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Monitorovací systém vplyvov na ţivotné prostredie môţe byť súčasťou celkového
monitorovacieho systému OPRH, ktorý pozostáva zo zberu údajov, uchovávania údajov
a vypracovania hodnotiacich správ.
Aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania, je moţné pre účely monitorovania vplyvu
strategického dokumentu na ţivotné prostredie pouţiť aj výsledky existujúceho monitoringu
(napr. monitorovanie vykonávané SHMÚ a pod.).
Ak obstarávateľ na základe výsledkov monitorovania zistí, ţe skutočné vplyvy
posudzovaného strategického dokumentu na ţivotné prostredie sú horšie, ako sa uvádza v
správe o hodnotení strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich
zmiernenie a zároveň v prípade potreby zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie
strategického dokumentu.
6.

Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch
do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického
dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení
strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody výberu
schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a
informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom

Environmentálne aspekty sú integrálnou súčasťou návrhu strategického dokumentu
OPRH, pretoţe špecifické ciele a navrhované opatrenia sú priamo zamerané na zohľadnenie a
riešenie environmentálnych problémov.
Cieľom strategického environmentálneho hodnotenia bolo posúdiť predpokladané vplyvy
OPRH na ţivotné prostredie a zdravie obyvateľstva a navrhnúť také opatrenia, ktoré budú
negatívne vplyvy eliminovať a minimalizovať.
Výsledok posudzovania bude zohľadnený pri dopracovaní strategického dokumentu pred
jeho schválením. Návrh vhodných environmentálnych indikátorov na monitorovanie
implementácie strategického dokumentu a navrhnuté opatrenia na realizáciu OPRH sú
zárukou, ţe vplyvy na ţivotné prostredie budú kontrolované a minimalizované priebeţne
spolu s implementáciou strategického dokumentu.
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Návrh OPRH bol predloţený na posúdenie v jednom variantne riešenia. Návrh sa
vypracovával za účasti partnerov z oblasti verejnej správy, hospodárskej a sociálnej oblasti,
subjektov, ktoré zastupujú občiansku spoločnosť vrátane partnerov z oblasti ţivotného
prostredia, mimovládnych organizácií a subjektov zodpovedných za podporu rovnosti a
nediskriminácie.
Pri vypracovaní návrhu OPRH sa okrem iného zvaţovali viaceré varianty zohľadňujúce
ciele a geografický rozmer a hľadali sa najvhodnejšie riešenia, ktoré boli zapracované do
konečného návrhu strategického dokumentu.
Podľa § 17 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. rezortný orgán zohľadní stanovisko MŢP SR,
predloţené stanoviská a obsah verejného prerokovania v návrhu strategického dokumentu.
Ak rezortný orgán nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo stanoviska MŢP SR z
posúdenia strategického dokumentu a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je
povinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť a doloţiť ho spolu so
stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu k návrhu
strategického dokumentu.
Stanoviská verejnosti predloţené v procese posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie
nepoţadovali doplnenie ani prepracovanie strategického dokumentu.
Vyhodnotenie zohľadnenie stanovísk predloţených k správe o hodnotení je uvedené v
časti III/5 tohto stanoviska.
Za konzultácie (tzn. výmenu názorov) smerujúce k začleneniu environmentálnych
aspektov do strategického dokumentu moţno povaţovať aj zverejnenie návrhu strategického
dokumentu, rozsahu hodnotenia, správy o hodnotení na webových sídlach http://www.nsrr.sk
a www.enviroportal, ich pripomienkovanie a verejné prerokovanie.
Súčasťou materiálu na rokovanie vlády SR bude okrem iného i „Doloţka vplyvov
strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na ţivotné prostredie“, vypracovaná podľa
prílohy č. 7 zákona, súčasťou ktorej bude i „Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené
úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená
správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k
správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody
výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi
vrátane návrhu monitoringu a o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s
monitoringom.
Schválený strategický dokument a stanovisko MŢP SR budú zverejnené na webových
sídlach www.mpsr.sk a www.enviroportal.sk.
7.

Informácia pre schvaľujúci orgán o zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní
vplyvov strategických dokumentov.

Podľa § 6a zákona je zainteresovanou verejnosťou pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov verejnosť, ktorá má záujem alebo môţe mať záujem o prípravu strategických
dokumentov pred ich schválením.
Medzi zainteresovanú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov
patrí: fyzická osoba staršia ako 18 rokov, právnická osoba, občianska iniciatíva podľa odseku
3.
Podľa § 6a ods. 5 zainteresovaná verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických
dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického
dokumentu, a to aţ do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné
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stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2, účasti na konzultáciách a verejnom
prerokovaní strategického dokumentu.
Čo sa týka práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2,
ktoré je uvedené v § 6a ods. 5 zákona moţno konštatovať, ţe podľa zákona má takéto právo v
SR celá verejnosť v najširšom slova zmysle.
V rámci procesu posudzovania vplyvov OPRH na ţivotné prostredie boli ako
zainteresovaná verejnosť identifikované tieto tri subjekty, ktoré spĺňajú poţiadavky
vyplývajúce zo zákona:
1. Slovenský rybársky zväz – Rada Ţilina, ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Ţilina
2. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Mlynské nivy 41, 821 09
Bratislava
3. Občianske zdruţenie Rieka – zdruţenie na ochranu vodných tokov
VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV
1. Spracovatelia stanoviska
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
odbor environmentálneho posudzovania
RNDr. Gabriel Nižňanský
2. Potvrdenie správnosti údajov
Ministerstvo ţivotného prostredia SR
sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
odbor environmentálneho posudzovania
RNDr. Gabriel Nižňanský
riaditeľ odboru
3. Miesto a dátum vydania stanoviska
Bratislava 10.9.2014
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