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Príloha 1 
Vyhodnotenie pripomienok predložených k oznámeniu a rozsahu hodnotenia strategického dokumentu “Program Slovensko na roky 2021- 2027“ 

Pripomienkujúci subjekt Pripomienka (doslovný prepis aj s prípadnými preklepmi) Spôsob akceptovania/neakceptovania 

Pripomienky k Oznámeniu o strategickom dokumente – zverejnenému dňa 13.7. 2021 

Nitriansky samosprávny 
kraj (list odoslaný na 
podateľňa MIRRI, 22.7. 
2021) 

Strategický dokument ,,Operačný program Slovensko“ nesmie byť v rozpore s Územným 
plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho 
zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 
a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s 
jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho 
zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 
a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.K 
uvedenému oznámeniu o strategickom dokumente nemáme iné pripomienky. Strategický 
dokument „Operačný program Slovensko“ povinne podlieha procesu posudzovania 
v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Pripomienku berieme na vedomie, pri investíciách pre 
udržateľný mestský rozvoj a Integrované územné 
stratégie budú o projektoch rozhodovať Rada 
partnerstva pri VÚC Nitra a Kooperačná rada pre UMR 
Nitra. 

MIRRI Sekcia regionálneho 
rozvoja (e-mail odoslaný na 
adresu 
opslovensko@mirri.gov.sk, 
26.7. 2021) 

Za sekciu regionálneho rozvoja môžeme konštatovať, že nepoznáme dokument uvádzaný 
v riadku č. 7 tabuľky a v bode 1.1.4 predmetnej stratégie „metodiku tvorby Plánov rozvoja 
obce/miest (PHSR)“. Môžeme sa len domnievať, že ide o materiál „Metodika tvorby a 
implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové 
obdobie po roku 2020“, ktorý má však len odporúčací charakter pre tvorbu PHRSR obcí, 
združení obcí a VÚC. Je vo všeobecnej rovine a teda nie je nastavený na dopĺňanie 
jednotlivých sektorových strategických materiálov. Rešpektovanie uvedených stratégií je 
úlohou tvorcov konkrétneho PHRSR. Rozšírenie uvedenej metodiky o samostatnú cieľovú 
skupinu mládeže nie je teda možné, čím stráca význam aj samotný indikátor. Žiadame 
presunúť prípadne gesciu na VÚC, obce a mestá a spolupracujúci subjekt doplniť o MIRRI 
SR. 
Predkladateľovi odporúčame zvážiť termínové zosúladenie predloženej stratégie s 
Agendou 2030, Národným investičným plánom Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 
a Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030. 

Pripomienku berieme na vedomie.  

AZZZ (e-mail odoslaný na 
adresu 

Pripomienka č. 1 
V časti 2.7., si dovoľujeme požadovať doplnenie nasledujúceho bodu:  

Pripomienku berieme na vedomie, uvedené sa rieši v 
Špecifickom cieli 2.8. Udržateľná mestská mobilita, kde sa 
budú podporovať intervencie spojené s výstavbou a 
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opslovensko@mirri.gov.sk, 
27.7. 2021) 

„Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie v aglomeráciách veľkých miest 
prostredníctvom podpory kompletnej obnovy vozových parkov autobusovej dopravy 
samospráv na nízkoemisné vozidlá s alternatívnym pohonom, s cieľom postupne vylúčiť 
autobusy na dieslový pohon z používania v aglomeráciách veľkých miest.“ 
Odôvodnenie:  
Príčinou zlej lokálnej kvality ovzdušia sú popri domácnostiach kúriacich tuhým palivom 
(najmä vo vidieckych oblastiach a perifériách miest stredného a východného Slovenska) vo 
veľkých mestách doprava na dieslový pohon. Významným prispievateľom je pritom práve 
autobusová a nákladná doprava. Primárnym opatrením na zlepšenie lokálnej kvality 
ovzdušia vo veľkých mestách má byť samozrejme podpora alternatív k osobnej 
automobilovej doprave (väčšie využívanie MHD, dráhové vozidlá, cyklomobilita, pešia 
dostupnosť). Nemenej dôležitá je však aj podpora prechodu systémov MHD z dieslu na 
alternatívne palivá. 
Typ pripomienky: Zásadná 

modernizáciou tratí dráhovej MHD, obnovou 
a modernizáciu mobilných prostriedkov dráhovej MHD 
(električky a trolejbusy) a vozidiel zabezpečujúcich MHD 
a prímestskú dopravu (autobusy na alternatívny pohon 
vrátane súvisiacej plniacej a nabíjacej infraštruktúry); 
a intervencie do rozširovania a modernizácie siete 
cyklistických komunikácii, cyklopruhov ciest, do 
odstavných zariadení na bicykle, atď. 
 

Pripomienka č. 2 
V časti 3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k 
TEN-T a cezhraničnej mobility – uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať 
prostredníctvom nasledujúcich aktivít navrhujeme v poslednej odrážke nahradiť slová 
„autobusovej dopravy“ slovami „autobusovej dopravy s alternatívnym pohonom (v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní 
infraštruktúry pre alternatívne palivá Text s významom pre EHP)“ 
Odôvodnenie:  
Navrhujeme spresnenie tak, aby bolo zrejmé, že podporované z verejných zdrojov bude 
nákup autobusov využívajúcich alternatívne palivá v zmysle smernice EÚ 2014/94. Takto 
navrhovaný postup je v súlade aj s cieľmi smernice 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa 
mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel 
cestnej dopravy, ktorej cieľom je prispieť k záväzkom v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov, zvýšenia podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov a 
dosiahnutia úspor energie prostredníctvom nákupu vozidiel na alternatívne palivá. Typ 
pripomienky: Zásadná 

Pripomienku berieme na vedomie, v Programe Slovensko 
2021-2027 intervencie pre autobusovú dopravu 
prispievajú k implementácii smernice Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, 
ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore 
ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej 
dopravy. Cieľom agendy je podporovať a stimulovať trh s 
ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť 
príspevok odvetvia dopravy k politikám v oblasti 
životného prostredia, klímy a energetiky. 
 

Pripomienka č. 3 
V časti „Strategické rámce SR“ navrhujeme doplniť odrážku „Národný politický rámec pre 
rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (2016, aktualizácia 2019)“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť do zoznamu chýbajúci rámcový dokumentu.  

Pripomienka akceptovaná. Uvedený strategický 
dokument „Národný politický rámec pre rozvoj trhu s 
alternatívnymi palivami“ je uvedený medzi základnými 
podmienkami pre čerpanie fondov EÚ na programové 
obdobie 2021-2027 v rámci Cieľa politiky 3. 
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Typ pripomienky: Obyčajná 
Pripomienka č. 4 
V časti 2.3., si dovoľujeme požadovať upraviť znenie aktivity nasledovne: 
„Podpora pre zariadenia na výrobu, distribúciu a skladovanie energie, vrátane 
inteligentných systémov merania a riadenia prispeje k zvýšeniu efektívnosti zariadení na 
využívanie energie, ako aj možností pre inštaláciu nových zariadení na využívanie OZE, 
vrátane projektov prispôsobovania energetických sietí na skladovanie, prepravu a 
distribúciu vodíka“.  
Odôvodnenie:  
V súčasnosti sa projekty sústredia buď na výrobu alebo spotrebu obnoviteľných zdrojov 
energie, keď sa však zanedbá prispôsobovanie infraštruktúry zvýšeným podielom OZE, v 
tomto prípade vodíka, nebude možné prepojiť potenciálnu výrobu a spotrebu. 
V našom prípade by išlo o projekty, ktoré by pomohli prispôsobiť plynárenskú 
infraštruktúru (skladovanie/prepravu/distribúciu) na pridávanie vodíka do distribučnej 
siete, tzv. blending vodíka so zemným plynom. 
Podpora takýchto projektov by umožnila transformáciu existujúcej rozvinutej plynárenskej 
infraštruktúry na takú, ktorá nebude len medzistupňom k dosiahnutiu nízkouhlíkovej 
ekonomiky, ale stane sa jej súčasťou. 
Takéto riešenie zabezpečí, že ekonomika by nebola závislá od jednej energetickej 
infraštruktúry, tej elektrickej – riešenie podporujúce Sector coupling. 
Typ pripomienky: Zásadná 

Pripomienka neakceptovaná. Investície do zvyšovania 
flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu 
integráciu OZE budú podporované v rámci Plánu obnovy 
a zahrnutím tejto aktivity do Programu Slovensko 2021-
2027 by došlo k duplicitnej podpore.   

Pripomienka č. 5  
V časti 2.7., si dovoľujeme dôrazne požadovať upraviť znenie ôsmeho bodu nasledovne:  
„Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie prostredníctvom náhrady kotlov na uhlie 
tuhé palivá v domácnostiach nízkoemisnými vykurovacími zariadeniami – kotlíkové 
dotácie“ 
Alternatívne: 
„Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie prostredníctvom náhrady vysokoemisných 
kotlov najnižších emisných tried v domácnostiach nízkoemisnými vykurovacími 
zariadeniami – kotlíkové dotácie“ 
Odôvodnenie:  
Navrhovaná podpora by mala umožňovať náhradu kotlov spaľujúcich tuhé palivá v starých 
neekologických kotloch, pretože domácností, ktoré používajú ako palivo uhlie je v SR 
výrazne menej, ako tých, ktoré spaľujú pevnú biomasu v starých kotloch nízkych emisných 
tried, pričom znečistenie ovzdušia je porovnateľné (všeobecne je v SR podľa odhadov 
SHMÚ cca 30 tis. kotlov na uhlie/uhoľné produkty vs. cca 170 tis. kotlov na drevo/drevné 

V nadväznosti na závery Versaillského sumitu (potreba 
zníženia energetickej závislosti na fosílnych palivách 
Ruskej federácie (marec 2022) bola aktivita 2.7.8. 
zmenená nasledovne: „Zníženie emisií látok 
znečisťujúcich ovzdušie prostredníctvom náhrady kotlov 
na tuhé a kvapalné palivá v domácnostiach za 
vykurovacie zariadenia, nízkoemisné z hľadiska 
produkcie prachových častíc, vrátane informačných 
aktivít zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia“. 
 
 „Opatrenie sa zameria primárne na výmenu zastaraných 
/ nevhodných kotlov na tuhé a kvapalné palivá za kotly za 
zariadenia na využitie geotermálnej energie, ako 
bezemisné z hľadiska produkcie prachových častíc, a to 
pre skupinu domácností v skupine bytových domov (v 
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produkty). Tieto domácnosti navyše v daných kotloch spaľujú aj napr. domový odpad a iné 
nevhodné materiály (preglejky, starý nábytok, morené drevo, stavebný drevený odpad). 
Alternatívne vhodné znenie by mohlo byť „náhrady vysokoemisných kotlov najnižších 
emisných tried (1., 2. a 3. emisná trieda)“, čím by sa explicitne nešpecifikoval typ paliva, ale 
dopad zariadenia na kvalitu ovzdušia.   
Pri zámene kotla na tuhé palivá za kotol na zemný plyn dochádza k rádovému zníženiu 
emisií znečisťujúcich látok, ako aj k úspore energie, pretože kotol na zemný plyn má vyššiu 
účinnosť výroby tepla. Navyše, z Národného reportu emisií SR vyplýva, že CO2 emisie z 
kotlov na tuhé drevné palivá v domácnostiach sú výrazne vyššie ako z nízkoemisných kotlov 
na zemný plyn. Zdroj:  
viď str. 103 dokumentu nižšie, tab. Table 3.38: Overview of the country or plant specific 
CO2 EFs in t/TJ the category 1.A.4 in 2019, hodnoty pre kategóriu 1.A.4.b (Residential).  
A. link na národné reporty: https://ghg-inventory.shmu.sk/documents.php?lang=1   
B. posledný národný report: „SVK NIR 15-04-2021 print“  - str. 103 
Všeobecnejšie zacielenie podpory by umožnilo pokryť oveľa väčšiu skupinu potenciálnych 
záujemcov.  
Typ pripomienky: Zásadná 

rámci mesta/obce). Prednostne pôjde o realizáciu 
predmetného opatrenia v zónach a aglomeráciách s 
vysokou koncentráciou PM častíc v ovzduší a zároveň s 
potenciálom geotermálnej energie. Inštalácia kotlov na 
zemný plyn nebude predmetom podpory... ani kotly na 
biomasu...“.  
 

MDV SR (e-mail odoslaný na 
adresu 
opslovensko@mirri.gov.sk, 
27.7.2021) 

1. V časti II.4 Obsah žiadame upraviť text Politického cieľa 3 - Prepojenejšia Európa vďaka 
posilneniu mobility v nasledovnom znení: 

Politický cieľ 3 - Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility. V rámci politického cieľa 
3 sú v OP Slovensko navrhnuté tieto opatrenia/oblasti podpory: 
3.1. Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej siete TEN-T (európske 
koridory) odolnej proti zmene klímy – uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať 
prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

• Odstraňovanie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre 
prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov. 
Modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej infraštruktúry bude realizovaná na 
tratiach, ktoré majú rozhodujúci význam pre rast hospodárstva a zlepšenie mobility 
obyvateľstva SR a EÚ. Ide predovšetkým o hlavné železničné trate zaradené do 
TEN-T v trase Žilina – Košice – št. hr. SR/UA, Žilina – št. hr. SR/ČR a št. hr. 
SR/ČR – Kúty – Bratislava – Štúrovo – št. hr. SR/MR. Počíta sa aj s budovaním 
ERTMS modernizáciou a rozvojom kľúčových uzlov na koridorových tratiach 
(Bratislava, Košice a Žilina). S cieľom lepšieho využitia potenciálu vybraných 
železničných tratí, hlavne v husto osídlených aglomeráciách bude podporovaná 
elektrifikácia železničných tratí a optimalizácia prevádzky železníc. Aby sa 
zabezpečila udržateľnosť kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy je 
zámerom realizovať dostavbu a modernizáciu údržbových základní, ktoré tvoria 

Pripomienka akceptovaná. 
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integrálnu súčasť prevádzkovania vlakov v železničnej osobnej doprave. S cieľom 
podporiť rast výkonov železničnej nákladnej dopravy je plánovaná podpora 
výstavby terminálov intermodálnej prepravy. 

• Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre prostredníctvom 
výstavby nových úsekov diaľnice a rýchlostných ciest. Výstavba tých úsekov 
diaľnic a rýchlostných ciest, absencia ktorých sa negatívne premieta v oblastiach 
hospodárstva, životného prostredia a ktoré tvoria prekážku v mobilite obyvateľstva, 
znižujú atraktivitu územia z pohľadu turizmu a prílevu investícií, alebo 
významným spôsobom napomôžu zvýšiť bezpečnosť premávky. Konkrétne ide o 
výstavbu nových úsekov diaľnic D1 a D3. Diaľnica D1 po svojom dokončení spojí 
hlavné mesto Bratislavu s Ukrajinou a zároveň prepojí 8 z 10 najväčších miest 
Slovenska zo západu na východ krajiny. Prioritou bude zabezpečiť prepojenie 
Bratislavy a Košíc. 

Vzhľadom na aktuálne navrhovanú alokáciu pre oblasť vodnej dopravy v rámci OP Slovensko 
vo výške 10 mil. Eur sa MDV SR plánuje na začiatku programového obdobia prioritne 
sústrediť na zabezpečenie predinvestičnej a projektovej prípravy projektov zameraných na 
zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty a modernizáciu prístavov v Bratislave a 
Komárne. Ostatné navrhované aktivity nie sú aktuálne finančne kryté a MDV SR k ich 
realizácii pristúpi až po prípadnom pridelení dodatočných zdrojov, tzn. realokácii 
prostriedkov z iných oblastí v ďalšej fáze programového obdobia. Perspektívnou oblasťou po 
zabezpečení finančného krytia je zlepšenie kvality služieb poskytovaných na 
dunajskej a vážskej vodnej ceste. Navrhované intervencie sa sústredia na technické 
opatrenia, ktoré budú realizovať optimálne riešenia jednotlivých parametrov plavebnej 
dráhy (hĺbku a šírku plavebnej dráhy, polomer oblúkov, podjazdnú výšku pod mostami) a na 
zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty, v súlade s pripravovanou štúdiou 
uskutočniteľnosti. Ďalšou oblasťou bude skvalitnenie a rozšírenie  služieb verejných 
prístavov: modernizáciou a rozvojom infraštruktúry v Bratislave a Komárne, ktoré sú 
súčasťou siete TEN-T, rozvoj riečnych informačných služieb, ekologizácia plavidiel a podpora 
využívania alternatívnych palív vo vodnej doprave. 

3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k 
TEN-T a cezhraničnej mobility – uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať 
prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

• Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom 
modernizácie a rozvoja železničných tratí a zvýšenie atraktivity a kvality služieb 
železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných 

Pripomienka akceptovaná. 
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prostriedkov. Intervencie budú primárne zamerané na modernizáciu, resp. 
renováciu železničných tratí a zabezpečovacích zariadení, inštaláciu 
telekomunikačného budovanie systému ERTMS, elektrifikáciu železničných tratí, 
diaľkové riadenie dopravy, zvýšenie traťovej rýchlosti, zvyšovanie kvality 
železničných staníc a pod. Infraštruktúrne projekty budú synergicky doplnené 
investíciami do obnovy mobilných prostriedkov železničnej verejnej osobnej 
dopravy. Prostriedky budú využité taktiež na znižovanie bezpečnostných rizík 
(napr. modernizácia železničných priecestí, odstraňovanie úrovňových križovaní s 
cestnou infraštruktúrou) a na výstavbu terminálov osobnej intermodálnej 
prepravy. Plánovaná je taktiež podpora transformácie uhoľného regiónu hornej 
Nitry, v súlade s odporúčaniami akčného plánu schváleného vládou SR. 

• Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie 
regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie a výstavby ciest I. 
triedy. Pozornosť bude venovaná predovšetkým modernizácii vybraných úsekov 
a mostov, prípadne budovaniu obchvatov a preložiek ciest I. triedy, najmä v 
úsekoch s nevyhovujúcimi technickými a kapacitnými parametrami a tam, kde sa 
neuvažuje s trasovaním ťahov TEN-T v podobe diaľnic a rýchlostných ciest. 
Intervencie budú tiež smerovať na zlepšenie nevyhovujúcich parametrov (šírky, 
smerového a výškového vedenia, únosnosti, bezpečnostných prvkov) ciest I. triedy, 
prestavbu križovatiek a modernizáciu mostov, s cieľom zlepšenia ich stavebno-
technického stavu, odstraňovania kolíznych bodov a kritických nehodových lokalít 
na cestnej sieti. V záujme dosiahnutia 10 %-ného podielu cyklistickej dopravy na 
celkovej deľbe prepravnej práce v najbližšom období je žiadúce s výstavbou a 
rekonštrukciou ciest I. triedy financovať súbežne primárne 
segregované aj cyklistické komunikácie vrátane doplnkovej cyklistickej 
infraštruktúry (najmä odstavné zariadenia pre bicykle/cyklostojany, informačné 
tabule).  

• Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T prostredníctvom modernizácie 
a výstavby regionálnych ciest a zvýšenie konkurencieschopnosti menej rozvinutých 
regiónov. Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti bude podporené 
investíciami do rekonštrukcie, modernizácie a výstavby regionálnych ciest, a to v 
súlade s Plánmi udržateľnej mobility regiónov a s cieľmi identifikovanými v 
územných stratégiách (Integrované územné investície), berúc do úvahy vyššiu 
prioritu nadnárodných a národných riešení. Prioritne bude podpora smerovaná na 
rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu ciest II. triedy tvoriacich kostru 
regionálnej infraštruktúry a ich mostných objektov a cyklistickej infraštruktúry, s 
cieľom zlepšenia dostupnosti centier osídlenia a priemyselných parkov k sieti TEN-
T. 
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• Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom výstavby 
a modernizácie infraštruktúry IDS, infraštruktúry a obnovy mobilných 
prostriedkov dráhovej MHD v Bratislave. V hlavnom meste SR budú podporované 
intervencie zamerané na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry integrovaných 
dopravných systémov a ich previazanie na budovanie infraštruktúry nemotorovej 
dopravy, najmä cyklistickej (výstavba a modernizácia cyklotrás a budovanie 
odstavných zariadení pre bicykle/cyklostojany a informačné tabule) v súlade s 
tvorbou multifunkčných verejných priestorov, výstavbu a modernizáciu tratí 
mestskej dráhovej dopravy, budovanie prestupných terminálov a záchytných 
parkovísk a obnovu a modernizáciu mobilných prostriedkov mestskej dráhovej 
dopravy, vrátane súvisiaceho zázemia pre údržbu a správu nových vozidiel. 

• Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom výstavby 
a modernizácie infraštruktúry pre IDS, infraštruktúry a obnovy mobilných 
prostriedkov MHD a PAD. Prioritne budú intervencie smerovať do výstavby 
bezbariérových prestupných terminálov (vrátane prítomnosti odstavných zariadení 
pre bicykle/cyklostojany a informačné tabule), bezbariérových integrovaných 
zastávok a záchytných parkovísk (v územiach veľkých sídelných aglomerácií a 
najvyťaženejších dopravných uzlov), do výstavby a modernizácie infraštruktúry 
nemotorovej dopravy (pre cyklistov a chodníky pre chodcov) s ohľadom na 
bezbariérový prístup, do električkových a trolejbusových tratí pre zlepšenie 
dopravnej obslužnosti a rozšírenie prepravných možností obyvateľstva 
ekologickou formou mestskej hromadnej dopravy, nákupu mobilných prostriedkov 
(i.) dráhovej dopravy a (ii.) autobusovej dopravy, vrátane dobíjacích a plniacich 
staníc, ako aj modernizácie infraštruktúry existujúcich údržbových základní (depá 
dopravných podnikov). Komplementárnou súčasťou projektov nákupu mobilných 
prostriedkov MHD musí byť zabezpečenie preferencie pre verejnú osobnú dopravu, 
vrátane budovania vyhradených jazdných pruhov. V prípade ekonomickej 
opodstatnenosti bude možné financovať aj projekt pravidelnej lodnej dopravy na 
Dunajskej vodnej ceste. 

Politický cieľ 5 - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného 
rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív.  
V rámci politického cieľa 5 do bodu 5.4 žiadame doplniť tieto aktivity: 

• investície do prepojenia regionálnych aktív cestovného ruchu na existujúce alebo 
pripravované cyklistické trate a výstavbu doplnkovej infraštruktúry pre potreby 
cyklistickej turistiky (oddychové miesta, cyklistické stojany, značenie, nabíjacie 
stanice a pod.) v turisticky významných lokalitách. 

Pripomienka akceptovaná. 
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• investície do regionálnej letiskovej infraštruktúry v lokalitách stredísk cestovného 
ruchu národného významu a verejných letísk s kritickým stavom bezpečnosti 
leteckej prevádzky. 

V rámci politického cieľa 5 do bodu 5.5 žiadame doplniť tieto aktivity: 
• zatraktívnenie, zvýšenie interaktivity a digitalizáciu (prezentácia pomocou 

technologických prvkov) expozícií kultúrnych a prírodných aktív cestovného 
ruchu. 

• infraštruktúra za účelom podpory národných kultúrnych pamiatok, kultúrnych 
pamiatok a ostatnej kultúrnej infraštruktúry, prírodných lokalít, cestovného a 
turistického ruchu a trávenia voľného času (napr. parkoviská, technické zázemie, 
hygienické zariadenia, napojenie na cyklochodníky, informačné a navigačné 
tabule, stojany a priestory pre úschovu bicyklov, ...) – doplnenie aktivity len o 
vyčervenený text. 

Takto upravený text je v súlade s Partnerskou dohodou na roky 2021-2027.  
2. V časti II.6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania žiadame upraviť 

časový harmonogram pre posúdenie vplyvov na životné prostredie od III. kvartálu 2021. 
Proces posúdenia vplyvov na životné prostredie začína vydaním a zverejnením 
Oznámenia o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 

3. Vzhľadom k tomu, že ide o celoštátny strategický dokument s dosahom na štátne 
hranice je potrebné vykonať aj cezhraničné posúdenie Operačného programu 
Slovensko podľa §40-42 zákona č. 24/2006 Z.z. Aj z tohto dôvodu odporúčame doplniť 
v časti IV.3. Dotknuté susedné štáty susedné štáty, ktoré budú implementáciou 
dotknuté. 

4. MDV SR požaduje posúdenie strategického dokumentu Operačný program Slovensko 
v súlade s §17 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
Pripomienka akceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo financií SR (list 
odoslaný na adresu MIRRI, 
26.7.2021) 

MF SR nemá z hľadiska vecnej príslušnosti k návrhu strategického dokumentu 
pripomienky. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ 
a nadobudnutú účinnosť nariadení kohézneho legislatívneho balíka na roky 2021-2027 dňa 
1.7. 2021, nakoľko v častiach II.4 Obsah (osnova) a II.7. Vzťah k iným strategickým 
dokumentom „Základné legislatívne a strategické rámce EÚ“ sa uvádza „návrh 
všeobecného nariadenia“ rovnako aj „Návrh nariadenia rady, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027........ 

Pripomienka akceptovaná. 

Inštitút vodnej politiky  Dňa 13.07,2021 bolo v Informačnom systéme EIA/SEA (www.enviroportal.sk/sk/eia) 
zverejnené oznámenie o posudzovaní strategického dokumentu „Operačný program 

 
 
 

mailto:podatelna@enviro.gov.sk
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(list odoslaný na adresu 
podatelna@enviro.gov.sk, 
28.7.2021) 

Slovensko“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V zákonnej lehote podávame k zverejnenému dokumentu nasledovné pripomienky: 

1. Pripomienka k politickému cieľu 1 oblasť podpory 1.2 

V rámci politického cieľa 1 Operačného programu Slovensko (ďalej len „OP“) oblasť 
podpory 1.2 navrhujeme doplniť opatrenie: „Podpora digitalizácie údajov s vysokou 
hodnotou podľa článku 13 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 
z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora v 
tematických kategóriách súborov 2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie a 3. 
Meteorológia“. 
 
2. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.2 
2.1 V opatrení 2.2 žiadame za slová „ktoré sú v nej stanovené“ doplniť slová „a v 
súlade s národnou stratégiou pre obnoviteľné zdroje energie a akčným programom pre 
jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie“. V správe o hodnotení žiadame 
vyhodnotiť aktuálny stav výroby energie z OZE podľa jednotlivých druhov OZE (vodná, 
geotermálna energia, slnečná, veterná, príp. iné), cieľové hodnoty pre jednotlivé druhy OZE 
a vyhodnotenie ich kumulatívneho vplyvu na Životné prostredie v súlade s európskymi 
predpismi (článok 4.7 Rámcovej smernice o vode, smernica SEA, smernica EIA, smernice o 
ochrane druhov a iné). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Opatrenie podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za 
účelom ich sprístupnenia na energetické účely“ preformulovať nasledovne: „Podpora 
stanovenia využiteľných zdrojov útvarov geotermálnej energie (útvary podzemnej vody) a 
vyhodnotenia ich kvantitatívneho a chemického stavu podľa Rámcovej smernice o vode za 
účelom ich sprístupnenie na energetické účely“. 
 
 

 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre Cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
Predmetom hodnotenia v Správe o hodnotení je 
predložený strategický dokument program Slovensko 
2021 – 2027, a nie hodnotenie aktuálnych a cieľových 
hodnôt výroby energie z OZE ani hodnotenie národnej 
stratégie využívania OZE. Kumulatívne environmentálne 
vplyvy využívania jednotlivých OZE je možné hodnotiť iba 
v rámci jasne vymedzeného – obmedzeného - územia 
s konkrétnymi aktuálnymi alebo plánovanými zámermi, 
čo nie je prípad Programu Slovensko 2021 – 2027. Taká 
potreba môže nastať v implementačnej fáze. 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. Pre Cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov 
a odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci v ktorom je uvedená aj smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
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2.3 Opatrenie 2.6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne 
využíva zdroje uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať prostredníctvom nasledujúcich 
aktivít preformulovať nasledovne: „Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré 
efektívne využíva zdroje - uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať prostredníctvom 
kolaboratívneho hospodárstva12 v nasledujúcich aktivitách:“. 
 
3. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.4 
3.1 V opatrení 2.4 žiadame vypustiť slová „a to s prihliadnutím na ekosystémové 
prístupy“ a nahradiť ich slovami: „a to v rámci integrovaného riadenia povodí v súlade s 
požiadavkami Rámcovej smernice o vode“. 
 
 
3.2 V opatrení 2.4 prvú odrážku Žiadame preformulovať nasledovne: „Prírodné 
opatrenia na zadržiavanie vody v krajine (zelená infraštruktúra) na adaptáciu na zmenu 
klímy, zníženie povodňových rizík, elimináciu dôsledkov sucha, podporu biodiverzity“, 
podľa plánov manažmentu povodí, plánov manažmentu povodňových rizík a plánov 
manažmentu sucha. 
 
3.3 V opatrení 2.4 druhú odrážku v znení: „Hydrogeologický prieskum zameraný na 
vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody“ nahradiť textom: 
„Stanoviť využiteľné zdroje útvarov podzemnej vody“ pre vyhodnotenie kvantitatívneho 
stavu útvarov podzemnej vody, identifikovať oblasti s nedostatkom vody a oblastí s rizikom 
výskytu sucha“. 
 
3.4 V opatrení 2.4 tretiu odrážku doplniť nasledovne: „podľa plánov integrovaného 
riadenia rizík vzniku súvisiacich katastrof - záplavy, suchá“, 
 
 
 
 
3.5 V opatrení 2.4 štvrtú odrážku preformulovať nasledovne: „Opatrenia vyplývajúce 
z plánov manažmentu povodňových rizík, preferujúce prírodné zadržiavanie vody v 
krajine“. 
 

opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 
(RSV);  
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, nakoľko aktivity v rámci 
tohto opatrenia sú smerované na riešenia problematiky 
sucha. 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, nakoľko podpora bude 
smerovaná na realizáciu prírode blízkych 
protipovodňových opatrení (napr. revitalizácia vodných 
tokov, výsadba vegetácie na zadržiavanie prebytočnej 
vody). 
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3.6 Vypustiť opatrenie v bode 2.4 piata odrážka v znení „Aktualizácia plánov 
manažmentu povodňového rizika, vrátane predbežného hodnotenia povodňového rizika a 
máp povodňového ohrozenia a rizika“. Odôvodnenie: Ide o úlohu vyplývajúcu zo smernice 
2007/60/ES so záväzným termínom aktualizácie druhých plánov manažmentu 
povodňového rizika 22. december 2021. 
 
3.7 Opatrenie v bode 2.4 šiesta odrážka za slová „v mikroregiónoch“ doplniť o slová: 
„v súlade s európskou legislatívou a národnými strategickými dokumentmi“. 
 
 
 
3.8 Opatrenie v bode 2.4 ôsma odrážka preformulovať nasledovne: „Identifikácia, 
mapovanie a hodnotenie rizík pre manažovanie katastrof a vypracovanie plánov riadenia 
rizík zameraných na prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou 
klímy“. 
 
4. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.5 
4.1 Prvú časť vety v žnem' „Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného 
hospodárstva“ doplniť o slová: „v súlade s Rámcovou smernicou o vode (2000/60/ES) 
smernicou o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS) a v zmysle záväzkov 
vyplývajúcich z európskej vodnej legislatívy“. 
 
4.2 Do oblasti podpory 2.5 doplniť nasledovné opatrenia: 
• Podpora opatrení na dosiahnutie dobrého chemického stavu útvarov povrchovej vody a 
útvarov podzemnej vody - redukcia vstupu dusíkatých, pesticídnych a iných znečisťujúcich 
látok do povrchových a podzemných vôd z bodových a plošných zdrojov znečistenia 
(vrátane historických) podľa programu opatrení plánov manažmentu povodí. 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52Q17IP0271 
2 https://ec.europa.eu/growth/sinEle-market/services/collaborative-economy sk 
• Podpora opatrení na zabezpečenie hydromorfologických podmienok útvarov 
povrchovej vody v súlade s dosiahnutím požadovaného dobrého ekologického 
stavu/potenciálu vodných útvarov podľa programu opatrení plánov manažmentu povodí. 
 
4.3 V prvej odrážke doplniť slová: „a podľa Národného programu Slovenskej republiky 
pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v 
znení smernice Komisie 98/15/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

 
Pripomienka neakceptovaná, z Programu Slovensko 
2021-2027 uvedené opatrenie bolo vypustené. 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, z Programu Slovensko 
2021-2027 uvedené opatrenie bolo vypustené 
a nahradené opatrením 2.4.5 Vytváranie koncepčných 
podkladov pre implementáciu adaptačných opatrení na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, opatrenia ŠC 2.5. budú 
okrem  investícii do environmentálnej infraštruktúry v 
oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov, 
podporovať aj monitorovanie vôd vrátane 
monitorovacích systémov klimatických a hydrologických 
prvkov a monitorovacích systémov kvality a kvantity vôd 
a podporiť informačný systém pre implementáciu 
rámcovej smernice o vode. 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
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1882/2003 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) Č. 1137/2008, 
aktualizovaného v treťom Vodnom pláne Slovenska a v strategickom dokumente „Plán 
rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027“ schválených 
vládou SR“. 
 
4.4 V druhej odrážke doplniť slová: „Podľa „Plánu rozvoja vodovodov a verejných 
kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027“ schváleného vládou SR“. 
 
 
 
4.5 Opatrenie v bode 2.5 šiesta odrážka v znení: „Komplexné spoľahlivé 
monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd“ doplniť o slová: „v 
súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode, metodickými usmerneniami EK na ich 
implementáciu, na základe analýzy identifikovaných nedostatkov v protokole NKU o 
výsledku kontroly kvality monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody (KA 
004/2020/1130) a vykonaných nápravných opatreniach“. 
 
4.6 V siedmej odrážke doplniť slová: „v súlade s Rámcovou smernicou o vode (bez 
vybudovanej stokovej siete) a smernicou 91/271/EHS (s vybudovanou stokovou sieťou), 
podľa tretích Vodných plánov Slovenska a Plánu rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií 
pre územie SR na roky 2021 - 2027, schválených vládou SR“ 
 
4.7 V ôsmej odrážke doplniť slová: „Podľa strategického dokumentu Plán obnovy, 
schváleného vládou SR. 
 
4.8 Opatrenie v bode 2.5 posledná odrážka preformulovať nasledovne: „Podpora 
spracovania a sprístupnenia dát o nakladaní s vodou (rozhodnutia orgánov štátnej vodnej 
správy), monitorovacích údajov o stave povrchových a podzemných a vyhodnotení trendov 
pre zavedenie efektívnejšej a transparentnej vodnej politiky SR. 
 
5. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.7 
Vypustiť opatrenia v štvrtej a šiestej odrážke v znení: 
• Zabezpečenie kontinuity vodných tokov a ich revitalizácia za účelom podpory 
biodiverzity 
• Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží 
Odôvodnenie: opatrenia patria do oblasti podpory 2.5 (doplnené body v pripomienke 4.2). 
6. Pripomienky k časti II. 7 Vzťah k iným strategickým dokumentom 

legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná, nakoľko podpora 
daného opatrenia bude cielená na konsolidáciu dát 
a informácií odborných organizácií v oblasti vodného 
hospodárstva, zabezpečenie dostupnosti dát v oblasti 
vodnej politiky pre verejnosť.  
 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
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Do Časti „Základné legislatívne a strategické rámce EÚ“ žiadame doplniť zásadné 
dokumenty pre oblasť vôd: 
• Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou 
sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 
• OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU 
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Koncepcia na ochranu 
vodných zdrojov Európy (COM(2012) 673 final) 
Do časti „Strategické rámce SR doplniť strategické dokumenty v oblasti vôd, najmä: 
• Koncepcia vodnej politiky 
• Vodný plán Slovenska 
• Plány manažmentu povodňového rizika 
• Plány manažmentu sucha 
• Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
7. Pripomienky k časti III. 1. Požiadavky na vstupy 
V rámci časti III. 1 strategického dokumentu žiadame v rámci jeho ďalšieho rozpracovania 
uviesť podrobné údaje o navrhovaných opatreniach, ktoré nadväzujú na opatrenia 
realizované v predchádzajúcich programových opatreniach - rozsah opatrení (vo 
finančnom a vecnom vyjadrení), splnenie/nesplnenie stanovených cieľov podľa 
merateľných ukazovateľov, vyhodnotenie efektívnosti/účinnosti opatrení. Ide najmä o 
nasledovné programy: 
- Výstavba verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
- Opatrenia protipovodňovej ochrany, 
- Revitalizačné opatrenia v tokoch - odstránenie bariér na tokoch, 
- Program sanácie environmentálnych záťaží, 
- Monitoring stavu povrchových a podzemných vôd. 
 
8. Pripomienky k Časti III.2. Údaje o výstupoch 
Žiadame, aby súčasťou rozdelenia finančných alokácii v rámci piatich politických cieľov a 
opatrení/oblastí podpory na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na roky 2021- 
2027 bolo určenie cieľov pre jednotlivé oblasti podpory, rozsahu opatrení a merateľných 
ukazovateľov pre vyhodnotenie cieľov opatrení a ich efektívnosti. 
9. Pripomienky k časti III.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné 
prostredie 
Žiadame, aby v ďalších etapách rozpracovania strategického dokumentu boli opatrenia v 
rámci oblasti podpory 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 vyhodnotené z hľadiska priamych a nepriamych 
vplyvov (pozitívnych, negatívnych, kumulatívnych) na stav útvarov povrchových a 

 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. Súčasťou Programu 
Slovensko 2021-2027 je súbor merateľných ukazovateľov 
so stanovenými cieľovými hodnotami pre každý 
merateľný ukazovateľ. 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. Súčasťou Programu 
Slovensko 2021-2027 je súbor merateľných ukazovateľov 
so stanovenými cieľovými hodnotami pre každý 
merateľný ukazovateľ. 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
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podzemných vôd a chránených území, a to na základe porovnania očakávaného stavu s 
aktuálnym stavom vodných útvarov (porovnanie na základe merateľných ukazovateľov). 
 
10. Pripomienky k časti III.6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického 
materiálu 
Za hlavné riziko uplatňovania strategického materiálu považujeme nesúlad národnej 
legislatívy v oblasti ochrany vôd (najmä Rámcová smernica o vode), jej nedôslednej 
(formálnej) implementácii v plánoch manažmentu povodí a plánoch manažmentu 
povodňových rizík a absencii vstupných údajov aktuálneho stavu. V správe o hodnotení 
žiadame tieto riziká vyhodnotiť a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie. 
 
11. Pripomienka k Časti II.3 Hlavné ciele 
Prvú časť vety v znení: OP Slovensko bude základným implementačným dokumentom P D 
pre využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre oprávnených prijímateľov vo forme 
návratnej, ako aj nenávratnej formy pomoci, prípadne ich kombináciou, preformulovať 
nasledovne: „OP Slovensko bude základným implementačným dokumentom PD pre 
využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ integrovaných zámerov pre oprávnených 
prijímateľov vo forme návratnej, ako aj nenávratnej formy pomoci, prípadne ich 
kombináciou“. 
 
Doplniť: „OP Slovensko je dokument pre systémový prechod na obehové hospodárstvo, 
ktoré už vo fáze prípravy produktu, kladie dôraz na udržateľnosť celého životného cyklu 
produktu.  
Jednotlivé fázy životného cyklu produktu musia byť v maximálnej možnej miere v súlade s 
existujúcimi technológiami, legislatívou i výsledkami dobrej praxe, a zároveň 
preukázateľne udržateľné v uzavretom cykle tak, aby produkovali, čo najmenšie množstvo 
odpadu i CO2, pri dodržaní zásady dlhodobej udržateľnosti uzavretého cyklu“. 

 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
 
 
 
 
 
 

Košický samosprávny kraj 
(e-mail odoslaný na adresu 
opslovensko@mirri.gov.sk 
27. 07. 2021) 

Dňa 13.07.2021 bolo Úradu Košického samosprávneho kraja doručené oznámenie o 
strategickom dokumente „Operačný program Slovensko". Ako dotknutý orgán v súlade s § 
6 ods.6 zákona č.24/2006 Z.z. Vám k predloženému dokumentu zasielame nasledovné 
stanovisko: 
Strategický dokument „Operačný program Slovensko" pojednáva o implementačnom 
dokumente Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027, pre využívanie finančných 
prostriedkov z fondov EÚ. Finálne schválenie dokumentu Európskou komisiou je plánované 
na II.kvartál 2022. Návrh OP Slovensko bude spracovaný v štruktúre piatich cieľov 
európskej politiky súdržnosti: 
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1/ Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a 
inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT 

2/ Zelenšia, nízkouhlíková s prechodom na hospodárstvo s nulovým čistým obsahom uhlíka 
a odolná Európa, vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, 
zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a 
adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej mobilite 

3/ Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility 
4/ Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa, vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv 
5/ Európa bližšie k občanom, vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja 

všetkých typov území a miestnych iniciatív 
Úrad Košického samosprávneho kraja súhlasí s navrhovaným strategickým dokumentom 
„Operačný program Slovensko" a žiada, aby v rámci politického cieľa 2 boli vyhodnotené a 
podľa priorít systematicky zoradené najzávažnejšie problémy a zároveň, aby výška 
alokovaných finančných zdrojov pre jednotlivé oparenia v oblasti ŽP rešpektovala uvedenú 
prioritizáciu. 
K vecnej stránke dokumentu predkladáme odporúčania, ktoré uvádzame v Prílohe č.l 
stanoviska 
 
Príloha č.l 
1. ) V rámci opatrenia „2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika 
katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy" navrhujeme 
doplniť: 

• Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok a mimo 
toku (spádové oblasti). 

• Podpora systematického sledovania a hodnotenia kvality dnových sedimentov z 
vodných stavieb a vodných tokov so zameraním na ich možné ďalšie využitie. 
 

2. ) V rámci opatrenia „2.5. Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného 
hospodárstva" navrhujeme doplniť: 

• Podpora udržateľného nakladania s dažďovou vodou za účelom zníženia dopadov na 
zmenu klímy. 

 
3. ) V rámci opatrenia „2.6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne 
využíva zdroje" navrhujeme doplniť: 

• Podpora pri spracovaní nebezpečného odpadu s ohľadom na osobitné požiadavky 
pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a rekultivácia skládok odpadov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, ŠC 2.5 je prioritne 
zameraný na dobudovanie stokovej siete a čistiarní 
odpadových vôd (ďalej aj „ČOV“) v aglomeráciách nad 
2 000 EO, ako aj v aglomeráciách do 2 000 EO, prioritou 
sú aglomerácie do 2000 EO z dôvodu splnenia záväzku SR 
v Zmluve o pristúpení do EÚ. 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. ŠC 2.6. je zameraný 
na podporu obalových technológii, ktoré znižujú 
produkciu obalov, na podporu zberu a budovania, 
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• Podpora pri nakladaní so stavebným a demolačným odpadom vo väzbe na Plán 
obnovy a odolnosti SR, komponent obnova budov. 

• Podpora implementácie a riadiaceho procesu obehového hospodárstva na úrovni 
VÚC, samospráv a v mikroregiónov. 

 
 
 
 
4. ) V rámci opatrenia „2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej 
infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach a zníženie všetkých foriem znečistenia" 
navrhujeme doplniť: 

• Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie prostredníctvom využitia OZE v 
mestskej a prímestskej doprave. 

• K navrhovanému opatreniu: „Opatrenia v chránených územiach Natura 2000 v 
Slovenskej republike" je potrebné zabezpečiť systematizáciu schvaľovacích 
procesov Programov starostlivosti o chránené územia ako podmienku pri 
realizácii opatrení v chránených územiach Natura 2000 v Slovenskej republike 
 
 
 
 
 
 
 

5. ) V rámci opatrenia „5.1. Budovanie administratívnych a analyticko-strategických 
kapacít miestnych a regionálnych orgánov" navrhujeme doplniť: 

• Analyticko-strategické činnosti územnej samosprávy, tvorba, implementácia, 
hodnotenie a monitorovanie plánovacích dokumentov vrátane IÚS a územných 
plánov. 

6. ) „Predpokladané pozitívne vplyvy" navrhujeme doplniť o: 
• efektívnejšia adaptácia na zmenu klímy 

intenzifikácie a rozšírenia systémov triedeného zberu 
odpadov. 
Opatrenie 2.6.3. je zamerané na podporu prípravy odpadov na 
opätovné použitie, recykláciu odpadov vrátane anaeróbneho a 
aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných odpadov. 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. V opatrení 2.6.4 
„podpora zvyšovania environmentálneho povedomia 
a informovanosti spotrebiteľa a širokej verejnosti 
o obehovom hospodárstve budú podporené informačné 
programy pre samosprávy.  
 
Pripomienka akceptovaná, využitie OZE v mestskej 
a prímestskej dopravy je riešené v Cieli politika 2 v rámci 
Priority 3 Udržateľná mestská mobilita. 
 
 
V rámci opatrenia 2.7.1 budú podporované opatrenia 
zahrnuté v dokumentoch pre vyhlasovanie osobitne 
chránených častí prírody a krajiny alebo dokumentoch 
starostlivosti o tieto územia obstarávaných alebo 
schvaľovaných podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 543/2002 Z. z.“), resp. iných dokumentoch 
manažmentu chránených území či druhov, ako aj 
rekonštrukcia alebo budovanie infraštruktúry pre 
návštevníkov chránených území, s cieľom ochrany 
biodiverzity a usmerňovania návštevnosti. 
 
 
 
Pripomienka akceptovaná. 
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NARASK (list odoslaný na 
adresu 
podatelna@enviro.gov.sk, 
28.7.2021) 

Dňa 13.07.2021 bolo v Informačnom systéme EIA/SEA (www.enviroportal.sk/sk/eia) 
zverejnené oznámenie o posudzovaní strategického dokumentu „Operačný program 
Slovensko“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V zákonnej lehote podávame k zverejnenému dokumentu nasledovné pripomienky: 
1. Pripomienka k politickému cieľu 1 oblasť podpory 1.2 
 
V rámci politického cieľa 1 Operačného programu Slovensko (ďalej len „OP“) oblasť 
podpory 1.2 navrhujeme doplniť opatrenie: „Podpora digitalizácie údajov s vysokou 
hodnotou podľa článku 13 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 
z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora v 
tematických kategóriách súborov 2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie a 3. 
Meteorológia“. 
 
2. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.2 
2.1 V opatrení 2.2 žiadame za slová „ktoré sú v nej stanovené“ doplniť slová „a v 
súlade s národnou stratégiou pre obnoviteľné zdroje energie a akčným programom pre 
jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie“. V správe o hodnotení žiadame 
vyhodnotiť aktuálny stav výroby energie z OZE podľa jednotlivých druhov OZE (vodná, 
geotermálna energia, slnečná, veterná, príp. iné), cieľové hodnoty pre jednotlivé druhy OZE 
a vyhodnotenie ich kumulatívneho vplyvu na životné prostredie v súlade s európskymi 
predpismi (článok 4.7 Rámcovej smernice o vode, smernica SEA, smernica EIA, smernice o 
ochrane druhov a iné). 
 
 
2.2. Opatrenie „Podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za 
účelom ich sprístupnenia na energetické účely“ preformulovať nasledovne: „Podpora 
stanovenia využiteľných zdrojov útvarov geotermálnej energie (útvary podzemnej vody) a 
vyhodnotenia ich kvantitatívneho a chemického stavu podľa Rámcovej smernice o vode 
za účelom ich sprístupnenie na energetické účely“. 
 
2.3 Opatrenie 2.6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne 
využíva zdroje uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať prostredníctvom nasledujúcich 
aktivít preformulovať nasledovne: „Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré 
efektívne využíva zdroje - uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať prostredníctvom 
kolaboratívneho hospodárstvar2 v nasledujúcich aktivitách:“ 

 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
Predmetom hodnotenia v Správe o hodnotení je 
predložený strategický dokument program Slovensko 
2021 – 2027, a nie hodnotenie aktuálnych a cieľových 
hodnôt výroby energie z OZE ani hodnotenie národnej 
stratégie využívania OZE. Kumulatívne environmentálne 
vplyvy využívania jednotlivých OZE je možné hodnotiť iba 
v rámci jasne vymedzeného – obmedzeného - územia 
s konkrétnymi aktuálnymi alebo plánovanými zámermi, 
čo nie je prípad Programu Slovensko 2021 – 2027. Taká 
potreba môže nastať v implementačnej fáze. 
 
Pripomienka neakceptovaná.  
 
 
 
 
 
Pripomienka sa berie na vedomie. V rámci Cieľa politiky 1 
- ŠČ 1.1. , kde budú podporované aktivity - dlhodobej 
strategickej medzisektorovej výskumno-vývojovú 
spolupráce na národnej a regionálnej úrovni, rozvoj a 
vznik partnerstiev a spolupráce nepodnikateľských 

mailto:podatelna@enviro.gov.sk
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• Podpora budovania regionálnych centier/sietí obehového hospodárstva pre 
tvorbu produktov 
• Podpora predchádzania vzniku odpadov, najmä biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov, ako aj podpora budovania REUSE sietí opätovného používania 
výrobkov alebo aktivít zameraných na opätovné použitie výrobkov (opravy, upcycling, 
atď.). 
• Podpora zberu komunálnych odpadov a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia 
systémov triedeného zberu komunálnych odpadov so zameraním na biologicky 
rozložiteľné komunálne odpady 
• Podpora mechanicko-biologickej úpravy zmesového komunálneho odpadu, 
prípravy odpadov na opätovné použitie, recyklácie odpadov anaeróbneho spracovania 
biologicky rozložiteľných odpadov a opätovného spracovania odpadov na produkty, ktoré 
sa majú použiť ako hnojivo, na princípe „z pôdy do pôdy“ 
• Podpora vzdelávania a informovanosti spotrebiteľa a širokej verejnosti o 
obehovom hospodárstve a podpora koncepčných činností v oblasti obehového 
hospodárstva 
• Podpora elektronického zberu dát v oblasti odpadového hospodárstva 
 
3. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.4 
3.1 V opatrení 2.4 žiadame vypustiť slová „a to s prihliadnutím na ekosystémové 
prístupy“ a nahradiť ich slovami: „a to v rámci integrovaného riadenia povodí v súlade s 
požiadavkami Rámcovej smernice o vode“. 
 
3.2 V opatrení 2.4 prvú odrážku žiadame preformulovať nasledovne: „Prírodné 
opatrenia na zadržiavanie vody v krajine (zelená infraštruktúra) na adaptáciu na zmenu 
klímy, zníženie povodňových rizík, elimináciu dôsledkov sucha, podporu biodiverzity“, 
podľa plánov manažmentu povodí, plánov manažmentu povodňových rizík a plánov 
manažmentu sucha.  
 
3.3 V opatrení 2.4 druhú odrážku v znení: „Hydrogeologický prieskum zameraný na 
vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody“ nahradiť textom: 
„Stanoviť využiteľné zdroje útvarov podzemnej vody“ pre vyhodnotenie kvantitatívneho 
stavu útvarov podzemnej vody, identifikovať oblasti s nedostatkom vody a oblastí s rizikom 
výskytu sucha“. 
 
3.4 V opatrení 2.4 tretiu odrážku doplniť nasledovne: „podľa plánov integrovaného 
riadenia rizík vzniku súvisiacich katastrof - záplavy, suchá. 

výskumných organizácií, podnikateľských výskumných 
organizácií spoločne s aplikačnou sférou. Uvedená 
aktivita sa bude podporovať najmä v súlade s rozvojom 
klastrov104 založených konzorciami VSP so zameraním 
na riešenie rozvojových tém (napr. identifikovaných 
využitím o. i. Technology Foresight) špecifických pre 
jednotlivé regióny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
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3.5 V opatrení 2.4 štvrtú odrážku preformulovať nasledovne: „Opatrenia vyplývajúce 
z plánov manažmentu povodňových rizík, preferujúce prírodné zadržiavanie vody v 
krajine“. 
 
 
 
3.6 Vypustiť opatrenie v bode 2.4 piata odrážka v znení „Aktualizácia plánov 
manažmentu povodňového rizika, vrátane predbežného hodnotenia povodňového rizika 
a máp povodňového ohrozenia a rizika“. Odôvodnenie: Ide o úlohu vyplývajúcu zo 
smernice 2007/60/ES so záväzným termínom aktualizácie druhých plánov manažmentu 
povodňového rizika 22. december 2021. 
 
3.7 Opatrenie v bode 2.4 šiesta odrážka za slová „v mikroregiónoch“ doplniť o slová: 
„v súlade s európskou legislatívou a národnými strategickými dokumentmi“. 
 
 
 
 
3.8 Opatrenie v bode 2.4 ôsma odrážka preformulovať nasledovne: „Identifikácia, 
mapovanie a hodnotenie rizík pre manažovanie katastrof a vypracovanie plánov riadenia 
rizík zameraných na prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou 
klímy“. 
 
4. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.5 
4.1 Prvú časť vety v znení „Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného 
hospodárstva“ doplniť o slová: „v súlade s Rámcovou smernicou o vode (2000/60/ES) 
smernicou o čistení komunálnych odpadových vôd (91/271/EHS) a v zmysle záväzkov 
vyplývajúcich z európskej vodnej legislatívy“. 
 
4.2 Do oblasti podpory 2.5 doplniť nasledovné opatrenia: 
• Podpora opatrení na dosiahnutie dobrého chemického stavu útvarov povrchovej 
a útvarov podzemnej vody redukcia vstupu dusíkatých, pesticídnych a iných znečisťujúcich 

odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, z programu Slovensko 
2021-2027 uvedené opatrenie bolo vypustené. 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, z Programu Slovensko 
2021-2027 uvedené opatrenie bolo vypustené 
a nahradené opatrením 2.4.5 Vytváranie koncepčných 
podkladov pre implementáciu adaptačných opatrení na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, opatrenia ŠC 2.5. budú 
okrem  investícii do environmentálnej infraštruktúry v 
oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov, 
podporovať aj monitorovanie vôd vrátane 
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látok do povrchových a podzemných vôd z bodových a plošných zdrojov znečistenia 
(vrátane historických) podľa programu opatrení plánov manažmentu povodí. 
• Podpora opatrení na zabezpečenie hydromorfologických podmienok útvarov 
povrchovej vody v súlade s dosiahnutím požadovaného dobrého ekologického 
stavu/potenciálu vodných útvarov podľa programu opatrení plánov manažmentu povodí. 
 
4.3 V prvej odrážke doplniť slová: „a podľa Národného programu Slovenskej republiky 
pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v 
znení smernice Komisie 98/15/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
1882/2003 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008, 
aktualizovaného v treťom Vodnom pláne Slovenska a v strategickom dokumente „Plán 
rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027“ schválených 
vládou SR“. 
 
4.4 V druhej odrážke doplniť slová: „Podľa „Plánu rozvoja vodovodov a verejných 
kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027“ schváleného vládou SR“. 
 
4.5 Opatrenie v bode 2.5 šiesta odrážka v znení: „Komplexné spoľahlivé 
monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd“ doplniť o slová: „v 
súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode, metodickými usmerneniami EK na ich 
implementáciu, na základe analýzy identifikovaných nedostatkov v protokole NKU o 
výsledku kontroly kvality monitorovania podzemných zdrojov pitnej vody (KA 
004/2020/1130) a vykonaných nápravných opatreniach. 
 
4.6 V siedmej odrážke doplniť slová: „v súlade s Rámcovou smernicou o vode (bez 
vybudovanej stokovej siete) a smernicou 91/271/EHS (s vybudovanou stokovou sieťou), 
podľa tretích Vodných plánov Slovenska a Plánu rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií 
pre územie SR na roky 2021 - 2027, schválených vládou SR“ 
 
 
4.7 V ôsmej odrážke doplniť slová: „Podľa strategického dokumentu Plán obnovy, 
schváleného vládou SR. 
 
4.8 Opatrenie v bode 2.5 posledná odrážka preformulovať nasledovne: „Podpora 
spracovania a sprístupnenia dát o nakladaní s vodou (rozhodnutia orgánov štátnej vodnej 
správy), monitorovacích údajov o stave povrchových a podzemných a vyhodnotení 
trendov pre zavedenie efektívnejšej a transparentnej vodnej politiky SR. 

monitorovacích systémov klimatických a hydrologických 
prvkov a monitorovacích systémov kvality a kvantity vôd. 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
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Vypustiť opatrenia v štvrtej a šiestej odrážke v znení: 
- Zabezpečenie kontinuity vodných tokov a ich revitalizácia za účelom podpory 

biodiverzity 
- Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží 

Odôvodnenie: opatrenia patria do oblasti podpory 2.5 (doplnené body v 
pripomienke 4.2). 
 

6. Pripomienky k časti II. 7 Vzťah k iným strategickým dokumentom 
Do časti „Základné legislatívne a strategické rámce EÚ“ žiadame doplniť zásadné 
dokumenty pre oblasť vôd: 
• Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou 
sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva 
• OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU 
HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Koncepcia na ochranu 
vodných zdrojov Európy (COM(2012) 673 final) 
Do časti „Strategické rámce SR doplniť strategické dokumenty v oblasti vôd, najmä: 
• Koncepcia vodnej politiky 
• Vodný plán Slovenska 
• Plány manažmentu povodňového rizika 
• Plány manažmentu sucha 
• Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
 
7. Pripomienky k časti III. 1. Požiadavky na vstupy 
V rámci časti III. 1 strategického dokumentu žiadame v rámci ďalšieho rozpracovania 
strategického dokumentu uviesť podrobné údaje o navrhovaných opatreniach, ktoré 
nadväzujú na opatrenia realizované v predchádzajúcich programových opatreniach - 
rozsah opatrení (vo finančnom a vecnom vyjadrení), splnenie/nesplnenie stanovených 
cieľov podľa merateľných ukazovateľov, vyhodnotenie efektívnosti/účinnosti opatrení. Ide 
najmä o nasledovné programy: 
- Výstavba verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
- Opatrenia protipovodňovej ochrany, 
- Revitalizačné opatrenia v tokoch - odstránenie bariér v tokoch, 
- Program sanácie environmentálnych záťaží, 
- Monitoring stavu povrchových a podzemných vôd. 
 
8. Pripomienky k časti III.2. Údaje o výstupoch 

 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
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Žiadame, aby súčasťou rozdelenia finančných alokácii v rámci piatich politických cieľov a 
opatrení/oblastí podpory na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na roky 2021-
2027 bolo určenie cieľov pre jednotlivé oblasti podpory, rozsahu opatrení a merateľných 
ukazovateľov pre vyhodnotenie cieľov opatrení a ich efektívnosti. 
 
9. Pripomienky k časti III.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné 
prostredie 
Žiadame, aby v ďalších etapách rozpracovania strategického dokumentu boli opatrenia v 
rámci oblasti podpory 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 vyhodnotené z hľadiska priamych a nepriamych 
vplyvov (pozitívnych, negatívnych, kumulatívnych) na stav útvarov povrchových a 
podzemných vôd a chránených území, a to na základe porovnania očakávaného stavu s 
aktuálnym stavom vodných útvarov (porovnanie na základe merateľných ukazovateľov). 
 
10. Pripomienky k časti III.6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického 
materiálu 
Za hlavné riziko uplatňovania strategického materiálu považujeme nesúlad národnej 
legislatívy v oblasti ochrany vôd (najmä Rámcová smernica o vode), jej nedôslednej 
(formálnej) implementácii v plánoch manažmentu povodí a plánoch manažmentu 
povodňových rizík a absencii vstupných údajov aktuálneho stavu. V správe o hodnotení 
žiadame tieto riziká vyhodnotiť a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie. 
 
11. Pripomienka k časti II.3 Hlavné ciele 
Prvú časť vety v znení; O P Slovensko bude základným implementačným dokumentom P D 
pre využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre oprávnených prijímateľov vo forme 
návratnej, ako aj nenávratnej formy pomoci, prípadne ich kombináciou, preformulovať 
nasledovne: „OP Slovensko bude základným implementačným dokumentom PD pre 
využívanie finančných prostriedkov z fondov EÚ integrovaných zámerov pre oprávnených 
prijímateľov vo forme návratnej, ako aj nenávratnej formy pomoci, prípadne ich 
kombináciou“. 
 
A doplniť: „OP Slovensko je dokument pre systémový prechod na obehové hospodárstvo, 
ktoré už vo fáze prípravy produktu, kladie dôraz na udržateľnosť celého životného cyklu 
produktu. Jednotlivé fázy životného cyklu produktu musia byť v maximálnej možnej miere 
v súlade s existujúcimi technológiami, legislatívou i výsledkami dobrej praxe, a zároveň 
preukázateľne udržateľné v uzavretom cykle tak, aby produkovali, čo najmenšie množstvo 
odpadu i CO2, pri dodržaní zásady dlhodobej udržateľnosti uzavretého cyklu“. 
 

Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
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Banskobystrický 
samosprávny kraj 

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, oddeleniu územného plánovania a 
životného prostredia bolo podľa § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len zákon o posudzovaní) z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR, sekcie Operačný program Slovensko, odboru tvorby a riadenia OP 
mailom dňa 13. 07. 2021 doručené oznámenie o strategickom dokumente „Operačný 
program Slovensko“ k zaujatiu stanoviska, s požiadavkou jeho doručenia na mailovú adresu 
opslovensko@miri.gov.sk a na adresu Ministerstva životného prostredia SR, odbor 
posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
Obstarávateľom strategického dokumentu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava. Spracovateľom oznámenia o 
strategickom dokumente z mája 2021 je RNDr. Jarmila Trenčanská - sekcia Operačný 
program Slovensko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. 
OP Slovensko bude základným implementačným dokumentom PD pre využívanie 
finančných prostriedkov z fondov EÚ pre oprávnených prijímateľov vo forme návratnej, 
ako aj nenávratnej formy pomoci, prípadne ich kombináciou. OP Slovensko bude 
vytvorený na princípe partnerstva s územnou samosprávou, akademickou obcou, 
súkromným sektorom, mimovládnymi organizáciami a inými socio-ekonomickými 
partnermi. Investičné priority OP Slovensko sú rozdelené do piatich cieľov európskej 
politiky súdržnosti: 
Politický cieľ 1 - Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu 
inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT, 
Politický cieľ 2 - Zelenšia, nízkouhlíková s prechodom na hospodárstvo s nulovým čistým 
obsahom uhlíka a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej 
transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania 
zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej 
mestskej mobilite, 
Politický cieľ 3 - Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility, 
Politický cieľ 4 - Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier 
sociálnych práv, 
Politický cieľ 5 - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného 
rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív. 
Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 2 vydáva k 
oznámeniu o strategickom dokumente „Operačný program Slovensko“ nasledovné 
s t a n o v i s k o: 

Berieme na vedomie. 
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- oznámenie o strategickom dokumente popisuje predpokladané vplyvy na životné 
prostredie, ktoré je možné v tomto štádiu identifikovať. K oznámeniu o strategickom 
dokumente nemáme pripomienky. 

Ministerstvo kultúry SR (list 
odoslaný na podateľňu 
MIRRI, 26. 07. 2021) 

V zmysle vášho oznámenia zo dňa 13.7.2021 ohľadom predloženia strategického 
dokumentu Operačného programu Slovensko vám zasielame nasledovné pripomienky 
odboru projektového riadenia a dotácií Ministerstva kultúry SR: 
Politický cieľ 1, opatrenie/o blast’ podpory 1.2. navrhujeme doplniť nový bod podpory a 
upraviť znenie nasledovne: 
1.2. Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány 
verejnej správy 
• Podpora rozvoja digitálneho a údajového hospodárstva a digitálna transformácia 
• Modernizácia poskytovania verejných služieb (štát v mobile) a kybernetická bezpečnosť 
• Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 
• Podpora digitálnej pripojiteľnosti /broadband/ 
• Podpora rozvoja aktivít zameraných na sprístupňovanie, využívanie a prezentáciu 
zdigitalizovaných objektov 
Odôvodnenie: 
V rámci nového programového obdobia odporúčame a navrhujeme podporiť aktivity 
zamerané na širšie využívanie zdigitalizovaných objektov, ich prezentáciu verejnosti, 
rozsiahlejšiu prácu s digitálnym obsahom ako aj podporiť tvorbu online platforiem 
zameraných na sprístupnenie zdigitalizovaných obchodne nedostupných diel. 
 
Politický cieF 2, opatrenie/oblasť podpory 2.1. navrhujeme doplnenia: 
V rámci tejto oblasti pri tvorbe finálneho dokumentu a koncepcii samotných výziev 
upozorňujeme na možnosť podpory týkajúcej sa znižovania energetickej náročnosti aj pre 
kultúrne pamiatky, tzn. budovy s osobitými architektonickými, historickými a inými 
pamiatkovými hodnotami. Upozorňujeme, že u týchto budov nie je možné zateplenie 
vonkajšieho obvodového plášťa a tým dosiahnuť minimálnu energetickú úsporu 30%. Na 
základe uvedeného navrhujeme pre tieto objekty zaviesť výnimku na dosiahnutie 
energetickej úspory v rozmedzí 15 — 30%. 
 
Opatrenie/oblasť podpory 5.5. navrhujeme doplniť nový bod podpory a upraviť znenie 
nasledovne: 
5.5. Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich kultúrne dedičstvo, 
komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch - uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať 
prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

Pripomienka čiastočne akceptovaná. V návrhu Programu 
Slovensko 2021 – 2027 sú v rámci Cieľa politiky - Európa 
bližšie k občanom v opatrení 5.1.5. Investície do 
kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, 
manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich 
komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch – uvedené 
opatrenie prispeje k: 
- zvýšeniu interaktivity a digitalizácia expozícií 

kultúrnych a prírodných aktív cestovného ruchu 
(prezentácia pomocou technologických prvkov 

- modernizáciu technickej infraštruktúry kultúrnych 
zariadení v zriaďovanej a nezriaďovanej kultúre (napr. 
svetelná a zvuková technika, vzduchotechnika, 
digitalizácia, modernizácia interiérov, modernizácia 
a digitalizácia výstavných a expozičných priestorov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienku neakceptujeme. Rodinné domy a využívané 
historické a pamiatkovo chránené verejné budovy budú 
podporované POO. Budú v nich realizované opatrenia na 
zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, pričom 
musí byť dosiahnuté minimálne 30 % zníženie potreby 
primárnej energie budovy a v opatrení 2.12. programu 
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• zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom 
turizme a jeho propagácia, najmä prostredníctvom podpory inovatívnych riešení 
• obnova národných kultúrnych pamiatok, kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, 
existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení, expozícií a zbierok, ostatnej kultúrnej 
infraštruktúry 
• rozvoj kultúry mestských a vidieckych oblastí cez moderné typy múzeí - múzeá v prírode, 
in situ múzeá 
• budovanie a rozvoj lokalít pre stretávanie a rozvoj lokálnych komunít (komunitné 
kultúrne body a rezidenčné centrá, divadlá, koncertné sály, knižnice, kultúrne domy, 
hudobné kluby, amfiteátre, festivaly a jarmoky,...) 
• infraštruktúra za účelom podpory národných kultúrnych pamiatok, kultúrnych pamiatok 
a ostatnej 
kultúrnej infraštruktúry, prírodných lokalít, cestovného a turistického ruchu a trávenia 
voľného času (napr. parkoviská, revitalizácia parkov, technické zázemie, hygienické 
zariadenia, napojenie na cyklochodníky, stojany a priestory pre úschovu bicyklov,   
Návrhy a odôvodnenia: 
V rámci oprávnených aktivít odporúčame podporiť aj možnosť revitalizácie významných 
parkov nachádzajúcich sa pri historických objektoch. 

Slovensko bude podporená obnova verejných budov 
s výnimkou historických a pamiatkovo chránených budov 
a bude podporovať obnovu bytových domov. 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka akceptovaná. 

Prešovský samosprávny 
kraj (list odoslaný na adresu 
podatelna@enviro.gov.sk, 
28.7.2021) 

Dňa 13.07.2021 bolo Prešovskému samosprávnemu kraju doručené oznámenie o 
strategickom dokumente s celoštátnym dosahom "Operačný program Slovensko" (ďalej OP 
Slovensko). 
OP Slovensko bude základným implementačným dokumentom Partnerskej dohody 
Slovenskej republiky na roky 2021-2027 (ďalej PD) pre využívanie finančných prostriedkov 
z fondov EÚ pre oprávnených prijímateľov vo forme návratnej, ako aj nenávratnej formy 
pomoci, prípadne ich kombináciou. OP Slovensko bude vytvorený na princípe partnerstva 
s územnou samosprávou, akademickou obcou, súkromným sektorom, mimovládnymi 
organizáciami a inými socio-ekonomickými partnermi. Priority/opatrenia v rámci oblastí 
podpor/ OP Slovensko vychádzajú z návrhu PD. 
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 6 ods. 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ako dotknutý samosprávny kraj berie na vedomie oznámenie o strategickom 
dokumente. 
Pre dodržanie princípov trvalo udržateľného rozvoja je potrebné navrhovanými 
opatreniami eliminovať negatívne zaťaženie životného prostredia, rešpektovať únosnosť a 
možnosti adaptácie územia, vzhľadom na to, že realizácia navrhovaných opatrení bude 
predstavovať významné zásahy v území. 

Pripomienka akceptovaná. 
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Slovenská asociácia 
životného prostredia (list 
odoslaný na adresu 
podatelna@enviro.gov.sk, 
28.7.2021) 

Dňa 13.07.2021 bolo v Informačnom systéme EÍA/SEA (www.enviroportal.sk/sk/eia) 
zverejnené oznámenie o posudzovaní strategického dokumentu „Operačný program 
Slovensko“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Po preštudovaní predloženého materiálu v zákonnej lehote podávame nasledovné 
pripomienky: 
No skôr ako predložíme pripomienky musíme konštatovať zásadné hodnotenie charakteru 
daného dokumentu, ktorý stanovuje oblasti pre využívanie finančných prostriedkov na 
roky 2021 -2027 a politické ciele, kým hlavné smerovanie podľa línie EU je dlhodobé a 
systémové riešenie problémov jednotlivých štátov s dosiahnutím cieľov zlepšenia 
životných podmienok občanov EU a ich životného prostredia. 
Z tohoto dôvodu som sa nedočítal v danom materiály aké sú hlavné problémy Slovenskej 
republiky a aké ciele sa chcú dosiahnuť čerpaním plánovaných finančných prostriedkov s 
cieľom zlepšenia skutkového stavu. 
 
1. Pripomienka k politickému cieľu l oblasť podpory l .2 
V rámci politického cieľa l Operačného programu Slovensko (ďalej len „OP“) oblasť podpory 
1.2 navrhujeme doplniť opatrenie: „Podpora digitalizácie údajov s vysokou hodnotou 
podľa článku 13 ods. 1 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 
2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora v 
tematických kategóriách súborov 2. Pozorovanie Zeme a životné prostredie a 3. 
Meteorológia“. Zároveň, tieto dáta sprístupniť verejnosti a možnosti vyjadrovania sa k 
predmetným opatreniam a doplniť ich monitorovaním životného prostredia a jeho 
komponentov, hlavne voda a ovzdušie.. 
 
2. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.2 
2.1 V opatrení 2.2 žiadame za slová „ktoré sú v nej stanovené“ doplniť slová „a v 
súlade s národnou stratégiou pre obnoviteľné zdroje energie a akčným programom pre 
jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie“. V správe o hodnotení žiadame 
vyhodnotiť aktuálny stav výroby energie z OZE podľa jednotlivých druhov OZE (vodná, 
geotermálna energia, slnečná, veterná, príp. iné), cieľové hodnoty pre jednotlivé druhy OZE 
a vyhodnotenie ich kumulatívneho vplyvu na životné prostredie v súlade s európskymi 
predpismi (článok 4.7 Rámcovej smernice o vode, smernica SEA, smernica EIA, smernice o 
ochrane druhov a iné). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predmetom hodnotenia v Správe o hodnotení je 
predložený strategický dokument Program Slovensko 
2021 – 2027, a nie hodnotenie aktuálnych a cieľových 
hodnôt výroby energie z OZE ani hodnotenie národnej 
stratégie využívania OZE. Kumulatívne environmentálne 
vplyvy využívania jednotlivých OZE je možné hodnotiť iba 
v rámci jasne vymedzeného – obmedzeného - územia 
s konkrétnymi aktuálnymi alebo plánovanými zámermi, 
čo nie je prípad Programu Slovensko 2021 – 2027. Taká 
potreba môže nastať v implementačnej fáze. 
 
 



27 
 

2.2 Opatrenie podpora vyhľadávania a prieskumu zdrojov geotermálnej energie za 
účelom ich sprístupnenia na energetické účely“ preformulovať nasledovne: „Podpora 
stanovenia využiteľných zdrojov útvarov geotermálnej energie (útvary podzemnej vody) a 
vyhodnotenia ich kvantitatívneho a chemického stavu podľa Rámcovej smernice o vode za 
účelom ich sprístupnenie na energetické účely“. 
 
3. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.4 
3.1 V opatrení 2.4 žiadame vypustiť slová „a to s prihliadnutím na ekosystémové 
prístupy“ a nahradiť ich slovami: „a to v rámci integrovaného riadenia povodí v súlade s 
požiadavkami Rámcovej smernice o vode“. 
 
 
3.2 V opatrení 2.4 prvú odrážku žiadame preformulovať nasledovne: „Prírodné 
opatrenia na zadržiavanie vody v krajine (zelená infŕaŠtruktúra) na adaptáciu na zmenu 
klímy, zníženie povodňových rizík, elimináciu dôsledkov sucha, podporu biodiverzity“, 
podľa plánov manažmentu povodí, plánov manažmentu povodňových rizík a plánov 
manažmentu sucha. 
 
3.3 V opatrení 2.4 druhú odrážku v znení: „Hydrogeologický prieskum zameraný na 
vymedzenie deficitných oblastí a zabezpečenie zdrojov pitnej vody“ nahradiť textom: 
„Stanoviť využiteľné zdroje útvarov podzemnej vody“ pre vyhodnotenie kvantitatívneho 
stavu útvarov podzemnej vody, identifikovať oblasti s nedostatkom vody a oblastí s rizikom 
výskytu sucha“. 
 
3.4 V opatrení 2.4 tretiu odrážku doplniť nasledovne: „podľa plánov integrovaného 
riadenia rizík vzniku súvisiacich katastrof - záplavy, suchá. 
 
 
 
3.5 V opatrení 2.4 štvrtú odrážku preformulovať nasledovne: „Opatrenia vyplývajúce 
z plánov manažmentu povodňových rizík, preferujúce prírodné zadržiavanie vody v 
krajine“. 
 
 
 
3.6 Vypustiť opatrenie v bode 2.4 piata odrážka v znení „Aktualizácia plánov 
manažmentu povodňového rizika, vrátane predbežného hodnotenia povodňového rizika a 

Pripomienka neakceptovaná.  
 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, nakoľko aktivity v rámci 
tohto opatrenia sú smerované na riešenia problematiky 
sucha. 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
Pripomienka neakceptovaná, nakoľko podpora bude 
smerovaná na realizáciu prírode blízkych 
protipovodňových opatrení (napr. revitalizácia vodných 
tokov, výsadba vegetácie na zadržiavanie prebytočnej 
vody). 
 
Pripomienka neakceptovaná, z programu Slovensko 
2021-2027 uvedené opatrenie bolo vypustené. 
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máp povodňového ohrozenia a rizika“. Odôvodnenie: Ide o úlohu vyplývajúcu zo smernice 
2007/60/ES so záväzným termínom aktualizácie druhých plánov manažmentu 
povodňového rizika 22. december 2021. 
 
3.7 Opatrenie v bode 2.4 šiesta odrážka za slová „v mikroregiónoch“ doplniť o slová: 
„v súlade s európskou legislatívou a národnými strategickými dokumentmi“. 
 
 
 
3.8 Opatrenie v bode 2.4 ôsma odrážka preformulovať nasledovne: „Identifikácia, 
mapovanie a hodnotenie rizík pre manažovanie katastrof a vypracovanie plánov riadenia 
rizík zameraných na prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou 
klímy“. 
V rámci celého opatrenia stanoviť ciele, limitné hodnoty, ktoré po ukončení projektov a 
preinvestovaní finančných prostriedkov na reálne projekty budú merateľné a verejnosti 
dostupné. 
 
4. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2.5 
4.1 Prvú časť vety v znení „Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného 
hospodárstva“ doplniť o slová: „v súlade s Rámcovou smernicou o vode a v zmysle záväzkov 
vyplývajúcich z európskej vodnej legislatívy“ a platnou vohohospodárskou legislatívou SR. 
 
4.2 Doplniť nasledovné opatrenia: 
• Podpora opatrení na dosiahnutie dobrého chemického stavu útvarov (merateľné údaje 
plánov manažmentu v súlade s pripomienkami EÚ) povrchovej a útvarov podzemnej vody 
- redukcia vstupu dusíkatých, pesticídnych a iných znečisťujúcich látok do povrchových a 
podzemných vôd z bodových a plošných zdrojov znečistenia (vrátane historických) podľa 
programu opatrení plánov manažmentu povodí. Stanoviť hodnoty, ktoré sa plánujú 
dosiahnúť danými opatreniami. 
• Podpora opatrení na zabezpečenie hydromorfologických podmienok útvarov 
povrchovej vody v súlade s dosiahnutím požadovaného dobrého ekologického 
stavu/potenciálu vodných útvarov podľa programu opatrení plánov manažmentu povodí, 
ktoré dnes nie sú zverejnené. 
 
4.3 Opatrenie v bode 2.5 šiesta odrážka v znení: „Komplexné spoľahlivé 
monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd“ doplniť o slová: „v 

 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, z programu Slovensko 
2021-2027 uvedené opatrenie bolo vypustené 
a nahradené opatrením 2.4.5 Vytváranie koncepčných 
podkladov pre implementáciu adaptačných opatrení na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. Súčasťou Programu 
Slovensko 2021-2027 je súbor merateľných ukazovateľov 
so stanovenými cieľovými hodnotami pre každý 
merateľný ukazovateľ. 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-
legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka neakceptovaná, opatrenia ŠC 2.5. budú 
okrem  investícii do environmentálnej infraštruktúry v 
oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov, 
podporovať aj monitorovanie vôd vrátane 
monitorovacích systémov klimatických a hydrologických 
prvkov a monitorovacích systémov kvality a kvantity vôd 
a podporiť informačný systém pre implementáciu 
rámcovej smernice o vode. 
 
 
Pripomienka neakceptovaná, pre cieľ politiky 2 – Zelenšia 
nízkouhlíková Európa je dôležité plnenie záväzkov a 
odporúčaní, tak ako sú definované v politicko-



29 
 

súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode, metodickými usmerneniami EK na ich 
implementáciu, na základe analýzy identifikovaných nedostatkov. 
 
4.4 Opatrenie v bode 2.5 posledná odrážka preformulovať nasledovne: „Podpora 
spracovania a sprístupnenia dát o nakladaní s vodou (rozhodnutia orgánov štátnej vodnej 
správy), monitorovacích údajov o stave povrchových a podzemných a vyhodnotení trendov 
pre zavedenie efektívnejšej a transparentnej vodnej politiky SR. 
 
 
5. Pripomienky k politickému cieľu 2 oblasť podpory 2,7 
Vypustiť opatrenia v štvrtej a šiestej odrážke v žnem: 
• Zabezpečenie kontinuity vodných tokov a ich revitalizácia za účelom podpory 
biodiverzity 
 
• Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží 
Odôvodnenie: opatrenia patria do oblasti podpory 2.5 (doplnené body v pripomienke 4.2) 
a nikto nevie definovať, čo tieto opatrenia v merateľných parametroch majú dosiahnuť, 
prípadne zlepšiť. 
 
6. Pripomienky k časti III. 1. Požiadavky na vstupy 
V rámci časti III. 1 strategického dokumentu žiadame v rámci ďalšieho rozpracovania 
strategického dokumentu uviesť podrobné údaje o navrhovaných opatreniach, ktoré 
nadväzujú na opatrenia realizované v predchádzajúcich programových opatreniach - 
rozsah opatrení (vo finančnom a vecnom vyjadrení), splnenie/nesplnenie stanovených 
cieľov, vyhodnotenie efektívnosti/účinnosti opatrení. Ide najmä o nasledovné programy: 
- Výstavba verejných vodovodov a verejných kanalizácií, o aké kanalizácie ide 
- Opatrenia protipovodňovej ochrany, s cieľom zníženia kulminácii povodňových 
prietokov a zníženia variability prietokových pomerov 
- Revitalizačné opatrenia vtokoch - odstránenie bariér vtokoch, s rešpektovaním 
hydrologických a hydraulických podmienok odtoku vo vodnom toku, 
- Program sanácie environmentálnych záťaží, aké parametre znečistenia sa idú 
odstraňovať a aké je cieľová úroveň, 
- Monitoring stavu kvantity a kvality povrchových a podzemných vôd. 
 
7.Pripomienky k časti III.2, Údaje o výstupoch 
Žiadame, aby súčasťou rozdelenia finančných alokácii v rámci piatich politických cieľov a 
opatrení/oblastí podpory na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ na roky 2021-

legislatívnom rámci a v texte Programu Slovensko 2021-
2027 sú uvedené osobitne pre každý ŠC. 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná, nakoľko podpora 
daného opatrenia bude cielená na konsolidáciu dát 
a informácií odborných organizácií v oblasti vodného 
hospodárstva, zabezpečenie dostupnosti dát v oblasti 
vodnej politiky pre verejnosť.  
 
Pripomienka neakceptovaná. 
 
 
 
 
Pripomienka neakceptovaná. Prieskum, sanácia 
a monitorovanie environmentálnych záťaží patrí pod ŠC 
2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity 
a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach 
a zníženia všetkých foriem znečistenia.  
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. Súčasťou Programu 
Slovensko 2021-2027 je súbor merateľných ukazovateľov 
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2027 bolo určenie cieľov a merateľných parametrov pre jednotlivé oblasti podpory, 
rozsahu opatrení a merateľných ukazovateľov pre vyhodnotenie cieľov opatrení a ich 
efektívnosti. Dané výsledky monitorovania zverejniť verejnosti. 
 
8.Pripomienky k časti III.3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Žiadanie, aby v ďalších etapách rozpracovania strategického dokumentu boli opatrenia v 
rámci oblasti podpory 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 vyhodnotené z hľadiska priamych a nepriamych 
vplyvov (pozitívnych, negatívnych, kumulatívnych) na stav útvarov povrchových a 
podzemných vôd a chránených území, a to na základe porovnania očakávaného stavu s 
aktuálnym stavom vodných útvarov (porovnanie na základe merateľných ukazovateľov). 
Výsledky merateľných parametrov realizovaných projektov zapracovať do plánov 
manažmentu a zhodnotiť stav vplyvu opatrení na životné prostredie. 
 
9. Pripomienky k časti III.6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 
Za hlavné riziko uplatňovania strategického materiálu považujeme nesúlad a porušovanie 
národnej legislatívy v oblasti ochrany vôd (najmä Rámcová smernica o vode), jej 
nedôslednej (formálnej) implementácii v plánoch manažmentu povodí a plánoch 
manažmentu povodňových rizík a absencii vstupných údajov aktuálneho stavu. V správe o 
hodnotení žiadame tieto legislatívne riziká vyhodnotiť a navrhnúť priame opatrenia na ich 
odstránenie. 
Záverom musíme konštatovať, že materiál je informatívny a nie konkrétny s 
rozpracovanými úlohami a cieľmi, preto v ďalších stupňoch operačného programu sa 
vyjadríme podrobnejšie. 

so stanovenými cieľovými hodnotami pre každý 
merateľný ukazovateľ. 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. Súčasťou Programu 
Slovensko 2021-2027 je súbor merateľných ukazovateľov 
so stanovenými cieľovými hodnotami pre každý 
merateľný ukazovateľ. 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná. 
 

Vodohospodárska výstavba 
(list odoslaný na adresu 
podatelna@enviro.gov.sk, 
29.7.2021 

v zmysle možnosti zasielania stanovísk k strategickému dokumentu Operačný program 
Slovensko, ktorú zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
dňa 13.7.2021 si Vám dovoľujem predložiť v mene podniku VODOHOSPODÁRSKA 
VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK pripomienku, resp. žiadosť o doplnenie opatrenia/oblasť 
podpory v rámci Politického cieľa 2 : Zelenšia, nízkouhlíková s prechodom na hospodárstvo 
s nulovým čistým obsahom uhlíka a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej a 
spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich 
riadenia a udržateľnej mestskej mobilite. 
Návrh doplnenia znie: 
Podpora projektov zameraných na modernizáciu a obnovenie elektrární vyrábajúcich 
energiu z obnoviteľných zdrojov vrátane úplnej alebo čiastočnej výmeny zariadení alebo 
prevádzkových systémov a vybavenia na účely nahradenia kapacity alebo zvýšenia 
efektívnosti alebo kapacity zariadenia. 

Pripomienka neakceptovaná, nakoľko pripomienka EK 
k návrhu Programu Slovensko 2021-2027 bola, že v rámci 
nového programového obdobia 2021-2027 sa nebude 
využívať OZE využívajúce vodnú energiu.  
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Združenie domových 
samospráv (e-mail odoslaný 
na adresu 
opslovensko@mirri.gov.sk,  
5.8.2021) 

VYJADRENIE V PROCESE SEA K STRATEGICKÉMU DOKUMENTU „OPERAČNÝ PROGRAM 
SLOVENSKO"  

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §6a ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a účasť na schvaľovaní územného plánu. 
Stanovy Združenia domových samospráv v elektronickej podobe sú k dispozícii na 
prehliadanie alebo na stiahnutie tu: https://goo.gl/AVbAxj, výpis z registra občianskych 
združení MV SR: https://goo.gl/V4XopA a výpis z registra právnických osôb ŠÚ SR tu: 
http://goo.gl/Ikofe7. 

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org 
Pre písomný styk použite adresu: Združenie domových samospráv, P.O. BOX218, 850 00 
Bratislava - Petržalka 

K predstavenému strategickému dokumentu „Operačný program Slovensko“ máme 
nasledovné pripomienky, ktorých spracovanie a výsledky žiadame zapracovať do 
záväznej časti strategického dokumentu: 
1. Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za 
roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok 
a jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený 
znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto 
odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/) Obrázok (čiarový kód) Z odborného 
výskumu think-thanku OBC TransEuropa vyplynulo, že Na Slovensku bola priemerná ročná 
teplota v období od 2009 do 2018 o 2,51 stupňa Celzia vyššia ako v roku 1960. Z grafického 
znázornenia je vidno, že práve Slovensko je regiónom, ktoré sa v rámci Európy otepľuje 
najviac a teda je aj najviac Obrázok (mapa Európy) Otepľovanie v Európe od roku 1960. 
Červenou farbou sú znázornené oblasti, kde sa oteplilo najviac, zelenou najmenej 
[European Data Journalism] Think-thank OBC TransEuropa vyvracia argument, že 
otepľovanie sa týka predovšetkým miest, nakoľko otepľovanie je rovnako rýchle v mestách 
ako na vidieku. Slovensko je typické svojimi lesmi; avšak ani ich existencia nedokáže 
kompenzovať klimatické zmeny. Zdá sa, že vplyv je presne opačný, že klimatické zmeny 
ohrozujú lesy oveľa viacej ako sme si doteraz pripúšťali a celospoločenské snahy o ochrany 
lesov majú ďalekosiahlejšie súvislosti ako sa doteraz predpokladalo a pripúšťalo. Z 
uvedeného zároveň vyplýva, že aplikácia mitigačných a adaptačných Predmet požiadavky 
je súčasťou jedného z 5 hlavných cieľov (cieľ č. 2) stanovených EK pre programové obdobie 

Berie sa na vedomie. 
Predmet požiadavky je súčasťou jedného z 5 hlavných 
cieľov Kohéznej politiky pre nové programové obdobie 
2021 -2027 (Cieľ politiky- 2 Zelenšia Európa) a oblasti 
podpory (pozri kapitolu II/4, str. 4 Oznámenia 
o strategickom dokumente).  

mailto:opslovensko@mirri.gov.sk
https://goo.gl/AVbAxj
https://goo.gl/V4XopA
http://goo.gl/Ikofe7
mailto:eia@samospravydomov.org
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2021 – 2027 a oblasti podpory (pozri kapitolu II/3, str. 5 oznámenia). Oblasti podpory tohto 
hlavného cieľa sú konkretizované v tabuľke na str. 7 a 8 oznámenia.32 3 opatrení je 
záležitosťou týkajúca sa skutočne všetkých a je potrebné, aby každý jeden zámer obsahoval 
výrazné adaptačné a mitigačné opatrenia. Je potrebné tak urobiť aj vo vzťahu záväzkov 
Slovenska zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, čo je aktivita, s ktorou treba začať 
ihneď. Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy 
spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo 
satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-
landsatarchives-landsat-8-oli-operational-land-imager-
and?qtscience_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou 
vodných útvarov https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfdspatial-1), 
mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty 
vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich 
vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického 
dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich 
stupňov projektovej dokumentácie projektu 
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2. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie 
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením 
vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré 
je navrhovateľ v zmysle §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do 
projektovej dokumentácie zámeru. Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 
45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, 
ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla 
v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných 
procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením 
týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú 
vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu 
oblačnosti nad mestami "Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy" je rámcový dokument, a jeho návrhy a opatrenia sa môžu zohľadňovať vždy 
len primerane charakteru, rozsahu posudzovaného dokumentu a navrhovaných činností. . 
Citované uznesenie vlády SR č. 148/2014 z 26. 3. 2014 je záväzné pre členov vlády. V 
uznesení vláda SR uložila ministrovi životného prostredia v spolupráci s ostatnými 
ministrami zabezpečiť plnenie stratégie. Vláda SR zároveň odporučila predsedom 
samosprávnych krajov, predsedovi ZMOS, predsedovi Únie miest a obcí Slovenska podieľať 
sa na plnení cieľov stratégie a ich premietnutí do regionálnych a lokálnych stratégii. 4 oproti 
okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5 až 10 %. V dôsledku 
zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom 
prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, je prirodzený 
kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má vplyv na 
hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne negatívne 
ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom povodí. Opatrenia 
voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: •Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie 
a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a 
podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou 
stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplni otvorov • 
Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej 
infraštruktúre •Zabezpečiť a podporovať: aby boli dopravné a energetické technológie, 
materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • 
Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým 
podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných 
hraníc sídla a do priľahlej krajiny Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a 
víchríc: Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad 
výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran Opatrenia voči 

"Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé 
dôsledky zmeny klímy" je rámcový dokument, a jeho 
návrhy a opatrenia sa môžu zohľadňovať vždy len 
primerane charakteru, rozsahu posudzovaného 
dokumentu a navrhovaných činností. 
Citované uznesenie vlády SR č. 148/2014 z 26. 3. 2014 je 
záväzné pre členov vlády. V uznesení vláda SR uložila 
ministrovi životného prostredia v spolupráci s ostatnými 
ministrami zabezpečiť plnenie stratégie. Vláda SR 
zároveň odporučila predsedom samosprávnych krajov, 
predsedovi ZMOS, predsedovi Únie miest a obcí 
Slovenska podieľať sa na plnení cieľov stratégie a ich 
premietnutí do regionálnych a lokálnych stratégii. 
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častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a 
odpadovej vody Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a 
podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, 
navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry 
nepostačujú zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia 
diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích 5 prvkov 
v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových 
nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí • Zabezpečiť a 
podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v 
sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a 
ochranu tokov a mokradi 
a) Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s 
klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona 
OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti 
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika 
vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické 
parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-
vodami-z-povrchovehoodtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. 
dažďových záhrad. 9 foto tzv. dažďových záhrad. 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

3. Žiadame dôsledne uplatňovať a zapracovať Program odpadového hospodárstva SR do 
záväznej časti predmetného strategického dokumentu. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť 
separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných 
nádob osobitne pre zber:  
komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
kovov označeného červenou farbou 
papiera označeného modrou farbou 
skla označeného zelenou farbou 
plastov označeného žltou farbou 
bio-odpadu označeného hnedého farbou 4. 
Obrázok kontajnerov na triedený zber odpadov 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

4.Žiadame, aby súčasťou verejných priestorov a architektonického stvárnenie verejných 
priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj 
nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, 
fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického 
kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj 
marketingovo. 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
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5.Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom 
obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - 
otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na 
webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt 
spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, 
zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor 
bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, 
priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

6. Žiadame uviesť v záväznej časti územného plánu dodržiavanie metodiky Minimálne 
štandardy vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/vystavba-5/uzemneplanovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-
stanoviskapokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb). 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

7. Žiadame uviesť v záväznej časti územného plánu dodržiavanie metodiky Európskej 
komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH 
OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guidesk/files/assets/basic-
html/index.html#2Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene, a to počas výstavby a aj 
prevádzky stavby 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

8.Žiadame, aby kritériom hodnotenia projektov bolo aj podrobné rozpracovanie v textovej 
aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území 
súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými 
podmienkami SSC. Žiadame doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými 
normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 
, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) 
pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť 
širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného 
stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti 
(20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

9. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami 
stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie 
striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk. 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

10.Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, 
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s 
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie 
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, 
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
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infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým 
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú 
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej 
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na 
webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke- predpisy-rezortu.ssc. 
Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 - Kryty 
chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích 
zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom 
rozsahu. 
11. V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené 
vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 
80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu 
prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál 
Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna dlazba.pdf. 
Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto 
pripomienok. 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

12. Žiadame spracovať Dokument starostlivosti o dreviny a Dokument miestneho 
územného systému ekologickej stability podľa 69 ods.1 písm.g zákona OPK č.543/2002 Z.z. 
a ich zapracovanie ako súčasti záväznej časti predmetného strategického dokumentu. 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

13. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 
Z.z. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie 
nevyhnutnosti takéhoto záberu. 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

V rámci projektov obnovy biodiverzity žiadame zahrnúť ďalšie opatrenie: 
14. Obnova lesov a to tak že dokument by mal riešiť záväzné vytváranie nových plôch lesov 
- parkov - na všetkých plochách , ktoré „ ležia ladom“ a to v krátkom horizonte - najviac päť 
rokov. Máme na mysli neobhospodárované pasienky a ornú pôdú, nezastavané plochy v 
priemyselných areáloch, nezastavané voľné plochy v sídlach, nevyužívané plochy v okolí 
vodných plôch a riek. 
15. Na poľnohospodárskej pôde realizovať vetrolamy v podobe vrátenie stromovej 
vegetácie a zmenšenie - delenie - nimi veľkých plôch poľnohospodárskej pôdy. 

Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 

16.Vo všeobecnom popise projektu sa uvádza, že „Návrh PD SR sa vypracováva za účasti 
partnerov z oblasti verejnej správy; z hospodárskej a sociálnej oblasti; a subjektov, ktoré 
zastupujú občiansku spoločnosť, vrátane partnerov z oblasti životného prostredia, 
mimovládnych organizácií a subjektov zodpovedných za podporu rovnosti a 
nediskriminácie.“ Uvedené konštatovanie je však postupom ústredných orgánov verejnej 
správy v realite popierané a princíp zastúpenia občianskej spoločnosti je v skutočnej 

Návrh Program Slovensko 2021-2027 sa vypracováva za 
účasti partnerov, ktorými sú: regionálne, miestne 
mestské a ostatné orgány verejnej správy; partneri z 
hospodárskej a sociálnej oblasti; príslušné subjekty, ktoré 
zastupujú občiansku spoločnosť ako sú partneri z oblasti 
životného prostredia, mimovládnych organizácií a 
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aplikačnej praxi značne obmedzený a niektorí vládni predstavitelia testujú citlivosť 
občianskej spoločnosti ako aj európskych a slovenských inštitúcií na útoky voči občianskej 
spoločnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urobil tak minister hospodárstva SR svojimi mediálnymi výstupmi, konkrétne videom 
(https://fb.watch/2OLbe2Xd5H/) v ktorom uvádza „Sú medzi námi rôzni vtáci, ktorí si 
dávajú v rámci nejakého eko neviem čo rôzne podmienky typu fontánka na streche, trávnik 
na balkóne a týmto zdržujú stavby a doslova vydierajú stavebníkov. Je toto váš prípad? 
Prosím vás pekne, napíšte mi na adresu vtaci@mhsr.sk . Zozbierame podnety, pozrieme sa, 
čo má trestnoprávnu relevanciu a budeme konať. Tak, aby vy ste mohli rýchlejšie stavať.“ 

subjektov zodpovedných za podporu rovnosti a 
nediskriminácie; výskumné organizácie a univerzity. 
Online konzultácie k Programu Slovensko 2021-2027 
zorganizovalo MIRRI v spolupráci s Úradom 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti ku každému Cieľu politiky osobitne počas 
októbra 2021, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia 
mimovládnych organizácií a nezávislých odborníkov na 
občiansku spoločnosť. Záznamy z konzultácií s 
vyhodnotením pripomienok sú k dispozícii na MIRRI, 
Sekcia Operačný program Slovensko. 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
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Vyjadrenia ministra hospodárstva korelujú s tvrdeniami, ktorými sa vo svojej analýze 
zaoberá aj VIA IURIS vo svojom dokumente „Analýza vybraných aspektov fungovania a 
výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie" 
(https://viaiuris.sk/obcan/obcan-analyzy/analyza-vybranych-aspektov-fungovania-a- 
vykonu-statnej-spravy-starostlivosti-o-zivotne-prostredie/): 
V praxi sa možno stretnúť s výhradami zo strany správnych orgánov alebo navrhovateľov 
(investorov), že niektorí členovia verejnosti (napr. niektoré mimovládne organizácie) 
zneužívajú svoje právo účasti na procese posudzovania vplyvov na životné prostredie a v 
následnom správnom konaní o povolení navrhovanej činnosti. Podľa názoru niektorých 
správnych orgánov sa údajne vyskytli aj prípady, v ktorých existovalo podozrenie, že 
niektorým členom dotknutej verejnosti (mimovládnej organizácii), nešlo v skutočnosti o 
ochranu životného prostredia ani o zmiernenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie, ale iba o oddialenie právoplatn osti rozhodnutia o povolení činnosti alebo o 
vyvíjanie nátlaku na navrhovateľov (investorov) za účelom získať od nich majetkový 
profit. Situácie, v ktorých podľa nich prichádza k zneužívaniu práva, popisujú nasledovne: 

• do konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. môže mimovládna organizácia podporujúca 
ochranu životného prostredia veľmi jednoducho vstúpiť ako „dotknutá verejnosť“ 
podaním odôvodneného písomného stanoviska a stať sa tak účastníkom konania podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. ako aj následného povoľovacieho konania o povolení navrhovanej 
činnosti, 

• mimovládna organizácia môže do konania vstúpiť aj tak, že podá odvolanie proti 
rozhodnutiu vydanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z., a to aj v prípade, ak nebola 
účastníkom prvostupňového konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z., 

• mimovládna organizácia môže do konania vstúpiť aj až v povoľovacom konaní podľa 
stavebného zákona, a to vtedy, ak podá odvolanie proti územnému rozhodnutiu o 
umiestnení stavby, územnému rozhodnutiu o využití územia, stavebnému povoleniu a 
kolaudačnému rozhodnutiu, ktorému predchádzalo zisťovacie konanie alebo konanie o 
vydaní záverečného stanoviska podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ak namieta nesúlad 
povolenia podľa stavebného zákona s obsahom rozhodnutia v zisťovacom konaní, s 
obsahom záverečného stanoviska alebo s obsahom rozhodnutia vydaného v konaní o 
podnete podľa zákona č. 24/2006 Z. z., 

• veľa projektov, ktoré sú financované z prostriedkov Európskej únie, vyžadujú na ich 
realizáciu posúdenie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z., 

Informácia sa berie na vedomie. 

https://viaiuris.sk/obcan/obcan-analyzy/analyza-vybranych-aspektov-fungovania-a-vykonu-statnej-spravy-starostlivosti-o-zivotne-prostredie/
https://viaiuris.sk/obcan/obcan-analyzy/analyza-vybranych-aspektov-fungovania-a-vykonu-statnej-spravy-starostlivosti-o-zivotne-prostredie/
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• projekty financované z prostriedkov Európskej únie musia byť uskutočnené v 
stanovenom termíne, inak nie je možné finančné prostriedky EÚ čerpať, 

• akékoľvek predlžovanie povoľovacích procesov tak môže mať priamy vplyv na možnosť 
čerpať finančné prostriedky EÚ a realizovať projekt, 

• za týchto okolností býva podávané v rámci procesu EIA (podľa § 24 ods. 3 zákona č. 
24/2006 Z. z.) stanovisko, ktoré obsahuje veľa rôznych bodov a požiadaviek, 

• toto stanovisko v rovnakom resp. v obdobnom znení je podané takmer ku každému 
projektu, ktorý podlieha povinnému posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z., a to na 
celom území Slovenska, 

• stáva sa, že zo znenia stanoviska je zjavné, že autor stanoviska zámer predložený do 
procesu EIA neštudoval a niektoré pripomienky obsiahnuté v stanovisku sú po posúdení 
ich obsahu vo vzťahu k zámeru nezmyselné, ■ v prípade, ak mimovládna organizácia 
stanovisko z nejakých príčin nestihne podať, využíva možnosť podať odvolanie podľa § 24 
ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z., napriek neúčasti v prvostupňovom konaní, ■ podaním 
stanoviska sa mimovládna organizácia stáva dotknutou verejnosťou a stáva sa tak 
účastníkom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. ako aj následných konaní o povolení 
navrhovanej činnosti, 

• využívaním svojich procesných práv (podávaním odvolaní) môže mimovládna 
organizácia predĺžiť celý povoľovací proces počínajúc od procesu posudzovania vplyvov na 
životné prostredie až po vydanie povolenia činnosti rádovo o niekoľko mesiacov, v 
niektorých prípadoch aj o viac ako rok. 
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Na základe podrobnej analýzy VIA IURIS došiel k záveru: 
Pri zvažovaní možnosti aplikovať princíp zákazu zneužitia práva treba zohľadniť, že 
mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia sú považované za 
legitímneho aktéra zúčastňujúceho sa na ochrane životného prostredia v procesoch 
environmentálneho rozhodovania, a to ako medzinárodným právom (Aarhuským 
dohovorom a smernicou o EIA), tak aj judikatúrou európskych a vnútroštátnych 
vrcholných súdov, a že účelom právnej úpravy zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie je okrem iného aj implementácia požiadavky Aarhuského 
dohovoru a smernice o EIA tak, aby dotknutá (zainteresovaná) verejnosť mala „široký 
prístup k spravodlivosti“ (čl. 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru). 

Dôvodom na konštatovanie, že účelom podaní nie je ochrana životného prostredia (a 
dôvodom na aplikáciu princípu zákazu zneužitia práva) by teda nemalo byť ani množstvo 
podaní podaných tým istým subjektom, ani teritoriálna vzdialenosť miesta navrhovanej 
činnosti od sídla alebo bydliska tohto subjektu.79 Iba zo samotných týchto okolností totiž 
nie je možné vyvodiť, že účelom podaní nie je ochrana životného prostredia. Dôvodom na 
aplikáciu princípu zákazu zneužitia práva by mohol byť taký obsah týchto podaní, z 
ktorého by bolo možné s istotou vyvodiť, že účelom podania nie je ochrana životného 
prostredia alebo zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Čo sa týka situácie, kedy by konkrétny člen dotknutej verejnosti podával k rôznym a 
odlišným navrhovaným činnostiam vždy rovnaké pripomienky (požadujúce napr. 
vybudovanie parčíka, plochy zelene alebo tzv. zelenej strechy), ani podávanie takýchto 
rovnakých pripomienok nemožno podľa nášho názoru apriori považovať za zneužitie 
práva. 

Dotknutá verejnosť má podľa nášho názoru legitímne právo presadzovať svoj názor na 
ochranu životného prostredia aj podávaním rovnakých pripomienok ku každej 
navrhovanej činnosti - za predpokladu, že tieto pripomienky sa týkajú navrhovanej 
činnosti alebo jej vplyvov na životné prostredie a že tieto pripomienky smerujú k ochrane 
životného prostredia alebo k zmierneniu negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na 
životné prostredie. 

Napríklad v prípade mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou určitej 
špecifickej zložky životného prostredia (napríklad ochranou zelene, určitých konkrétnych 
živočíchov, ovzdušia, ochranou vôd alebo lesov) už zo samotnej ich špecializácie vyplýva, 

Návrh Program Slovensko 2021 -2027 sa pripravuje v 
súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi na európskej i národnej úrovni. Závery analýzy 
mimovládnej organizácie VIA IURIS nie sú záväzným 
právnym predpisom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

že v správnych konaniach budú chrániť špecifické a konkrétne záujmy. A teda aj ich 
podania podávané v rámci týchto správnych konaní logicky budú navzájom podobné resp. 
časti týchto podaní môžu byť rovnaké. 

Ak by bola daná správnemu orgánu právomoc aplikovať vo vzťahu k takýmto „rovnakým“ 
pripomienkam inštitút zákazu zneužitia práva len z dôvodu opakovania pripomienok, bolo 
by to v rozpore s požiadavkou, že aplikácia zákazu zneužitia práva musí byť ultima ratio. 
Išlo by zároveň podľa nášho názoru o neprípustné rozhodnutie zákonodarcu, že dotknutá 
verejnosť nemôže chrániť vo viacerých konaniach rovnaké záujmy (napr. záujmy ochrany 
zelene) a za tým účelom podávať rovnako znejúce pripomienky - zákonodarca by si tým 
neodôvodnene prisvojil právo rozhodnúť, že podávanie rovnako znejúcich pripomienok v 
jednotlivých správnych konaniach nemá pre ochranu životného prostredia žiadny význam. 

Aplikácia princípu zákazu zneužitia práva správnym orgánom v konaní podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. alebo v následnom povoľovacom konaní má byť ultima ratio, teda krajným a 
mimoriadnym riešením. 

Podľa nášho názoru tak neexistuje objektívny dôvod pre vylúčenie verejnosti z 
participácie a annaje potrebné, aby sa našiel vhodný model, ktorý uvedené nedostatky 
napraví. Súčasne sa s prispením ministra hospodárstva otvorila spoločenská diskusia o 
práve podnikateľov a práve verejnosti; túto je potrebné premietnuť aj v predmetnom 
SEA konaní a využiť na celospoločenskú diskusiu ako takú. Predmetom posudzovania 
procesom EIA totiž určite budú aj konkrétne projekty spadajúce pod Operačný program a 
teda v záujme efektívneho priebehu je potrebné tieto otázky vyriešiť už teraz. 

Analýza VIA IURIS súčasne popísala aj praktiky zneužívania práva zo strany navrhovateľov 
a to ako súkromných podnikateľov, tak aj verejných korporácií pri presadzovaní zámerov 
tak, že neuvádzajú úplne informácie, či posudzujú čiastkové a parciálne vplyvy tzv. 
salámovou metódou. Z uvedeného je zrejmé, že zneužívanie práva sa týka aj 
navrhovateľov a aj verejného sektora. ZDS SA domnieva, že len partnerskou verejnou 
participáciou a odbornou diskusiou sa dá oddeliť „zrno od pliev“ a súčasne zabezpečiť 
vysoká ochrana životného prostredia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V prípade prípravy a posudzovania návrhu Program 
Slovensko 2021 -2027 verejnosť nebola vylúčená z 
participácie. 
 
 
 
 
 
Berie sa na vedomie 

ZDS preto žiada, aby súčasťou rozhodnutia o strategickom dokumente „Operačný 
program Slovensko“ boli aj záväzné opatrenia, ktoré 

I. zabezpečia riadenú celospoločenskú diskusiu o občianskej spoločnosti, význame a 

Z požiadavky nie jasné v akom rozhodnutí má byť 
uvedené požiadavka ZDS a z akých všeobecne záväzných 
právnych predpisov to vyplýva. Práca s verejnosťou v 
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činnosti ekologických 
spolkov a výsledkov ich činnosti, pričom ZDS bude jedným z legitímnych 
predstaviteľov tejto spoločenskej diskusie 

II. nastavia mechanizmy aktívnej a úzkej participácie na riadení ale aj kontrole a 
osvete v súvislosti 
s implementáciou Operačného programu Slovensko, pričom ZDS má záujem byť jedným z 
takýchto spolkov, ktoré budú na takýchto procesoch participovať 

prípade prípravy a posudzovania vplyvov na životné 
prostredie sa realizuje podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli 
zohľadnené a v zmysle §7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. sa rozhodlo o posudzovaní 
strategického dokumentu „Operačný program Slovensko“ podľa tohto zákona; v 
takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska 
akceptovať. V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie 
zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov tohto strategického 
dokumentu na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivé 
bodov nášho vyjadrenia do záväznej časti strategického dokumentu a toto 
zapracovanie určiť ako podmienku vydaného rozhodnutia. 

Toto vyjadrenie v kópii zasielame Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, aby sa 
ním Európska komisia zaoberala v rámci hodnotenia pripravenosti Slovenskej republiky 
pri čerpaní finančných prostriedkov z balíka obnovy a ostatných eurofondov. 

• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S 
podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a 
následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj 
ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do 
elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy 
slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme 
podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom 
portáli verejnej správy slovensko.sk. 

Program Slovensko 2021 -2027 je strategický dokument s 
celoštátnym dosahom, ktorý podľa § 4 zákona o 
posudzovaní podlieha povinnému hodnoteniu a nie 
zisťovaciemu konaniu podľa § 7. V tomto prípade sa o 
posudzovaní nerozhoduje v zisťovacom konaní, ale jeho 
posudzovanie sa v plnom rozsahu vykonáva podľa 
platných predpisov. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
 
Vyjadrenie ZDS a jeho vyhodnotenie je súčasťou 
prílohovej časti správy o hodnotení. Posudzovania PD SR 
strategického dokumentu s celoštátnym dosahom sa 
nevykonáva podľa zákona o správnom konaní. 

Slovenské elektrárne, a. s. 
(e-mail odoslaný na adresu 
opslovensko@mirri.gov.sk,  
31.8.2021) 

Opatrenie/oblasť podpory :  
2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v 
mestských oblastiach a zníženie všetkých foriem znečistenia  
Aktivita : Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží 
Navrhovaný text pripomienky: 
Navrhujeme aby opatrenie obsahovalo možnosť podporiť aktivity sanácie a rekultivácie 
environmentálnych záťaží alebo inak environmentálne zasiahnutých plôch zo strany 

Pripomienka neakceptovaná, nakoľko v návrhu 
Programu Slovensko  2021-2027 sa prioritne budú 
podporovať prieskum, sanácia a monitorovanie 
environmentálnych záťaží. Možnosť využitia 
environmentálnych záťaži - zmenou účelu využitia 
územia environmentálnych skládok po sanácii, sa nedá 
akceptovať, nakoľko monitoring po sanácii 

mailto:opslovensko@mirri.gov.sk
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podnikov s cieľom zmeniť účel využitia takejto plochy, a to v prípade že ide o regióny 
oprávnené na financovanie z Fondu spravodlivej transformácie.   
Odôvodnenie: 
Sanáciou a rekultiváciou environmentálnych záťaží a zmenou účelu využitia 
environmentálnych záťaží alebo inak environmentálne zasiahnutých plôch je možné 
prispieť k zlepšeniu životného prostredia, vytvoreniu nových pracovných miest, podpore 
čistých technológií (obnoviteľné zdroje energie). 

environmentálnych záťaží trvá niekoľko rokov. 

Opatrenie/oblasť podpory :  
2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v 
mestských oblastiach a zníženie všetkých foriem znečistenia  
Aktivita : Revitalizácia zanedbaných a nevyužívaných území (brownfields) 
Navrhovaný text pripomienky: 
Navrhujeme aby opatrenie obsahovalo možnosť podporiť projekty, ktorých účelom je 
vybudovanie hnedého priemyselného parku a to zmenou využitia existujúcich plôch a 
území a ich revitalizáciou, a to v prípade že ide o regióny oprávnené na financovanie z 
Fondu spravodlivej transformácie.   
Odôvodnenie: 
Podpora hnedých priemyselných parkov v týchto lokalitách môže výrazne prispieť k 
udržaniu a vytvoreniu nových pracovných miest, k rozvoju daného regiónu, a umožňuje 
využiť a revitalizovať inak nevyužívané plochy. 

Pripomienka neakceptovaná, nakoľko v návrhu 
Programu Slovensko  2021-2027 sa prioritne budú 
podporovať prieskum, sanácia a monitorovanie 
environmentálnych záťaží. Možnosť využitia 
environmentálnych záťaži - zmenou účelu využitia 
územia environmentálnych skládok po sanácii, sa nedá 
akceptovať, nakoľko monitoring po sanácii 
environmentálnych záťaží trvá niekoľko rokov. 

Opatrenie/oblasť podpory :  
2.1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov 
Aktivita : Zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch 
Navrhovaný text pripomienky: 
Navrhujeme aby v oblasti opatrení energetickej efektívnosti, na rozdiel od programového 
obdobia 2014 – 2020 (OP KŽP), bol energetický sektor oprávneným na čerpanie 
prostriedkov na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti. 
Odôvodnenie: 
Aj sektor energetiky má významný potenciál zvyšovania energetickej efektívnosti a môže 
tak prispieť  k znižovaniu emisií skleníkových plynov. 

Pripomienka neakceptovaná, nakoľko v návrhu 
Programu Slovensko  2021-2027 sa v uvedenom opatrení 
prioritne budú podporovať MSP, v prípade iných 
subjektov ako MSP tie musia korešpondovať s článkom 
5(2) Nariadenia o EFRR/KF. 

Opatrenie/oblasť podpory :  
2.2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 
vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené. 
Navrhovaný text pripomienky: 
Navrhujeme doplniť do tohto opatrenia novú aktivitu s názvom : Modernizácia 
existujúcich zariadení na výrobu energie z OZE , (napr. vodné elektrárne). 

Pripomienka neakceptovaná v rámci Programu Slovensko 
2021 – 2027 neplánujeme podporiť  výstavbu nových ani 
rekonštrukciu existujúcich zariadení na využívanie vodnej 
energie“.  
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Odôvodnenie: 
Modernizáciou existujúcich zariadení na výrobu energie z OZE je možné predlžiť ich 
životnosť a zvýšiť ich účinnosť – čím sa vyprodukuje väčšie množstvo OZE. Tiež sa zvýši 
regulačný rozsah uvedených zariadení, čo predstavuje kritický faktor pre zabezpečenie 
stability regulačnej sústavy SR. Toto umožní aj vyššiu absorpciu OZE do energetickej siete 
SR. 
Opatrenie/oblasť podpory :  
2.2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 
vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené. 
Navrhovaný text pripomienky: 
Navrhujeme doplniť do tohto bodu novú aktivitu s názvom : „Podpora zariadení na 
výrobu zeleného a modrého vodíka prostredníctvom elektrolýzy v zmysle vládou 
schválenej národnej vodíkovej stratégie“ . 
Odôvodnenie: 
Výroba zeleného a modrého vodíka predstavuje veľký potenciál v energetike a je 
dôležitým pilierom dosiahnutia nízkouhlíkovej energetiky. 

Pripomienka čiastočne akceptovaná, v rámci opatrenia 
ŠC 2.2. za účelom znižovania využívania fosílnych palív sa 
bude podporovať zvyšovanie podielu OZE v systémoch 
zásobovania teplom a chladom, vrátane využívania 
biometánu a zeleného vodíka.  

Úrad vlády SR (list zaslaný 
na adresu MŽP SR,  dňa 
28.7.2021) 

Nemá pripomienky  

Pripomienky k Rozsahu hodnotenia strategického dokumentu – zverejnenému dňa 3. 9. 2021 

Združenie domových 
samospráv (e-mail odoslaný 
na adresu 
opslovensko@mirri.gov.sk,  
6.9.2021) 

Žiadame doplniť do rozsahu hodnotenia osobitné požiadavky v znení: 
a) Uviesť konkrétne opatrenia, ktorými sa navrhuje prispieť k snahe Európskej 
komisie v rámci balíčka energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ 
(https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), , ktoré budú predmetom 
úspešnej aplikácie na príspevky z OP Slovensko. Ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym 
kontinentom je imperatívom spoločného európskeho snaženia. Bližšie vysvetlenie nájdete 
v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419)  
 
b) Uviesť opatrenia, ktorými sa prispeje k budovaniu inovatívneho ekologického 
hospodárstva v rámci projektu Európskej zelenej dohody 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk) , 
ktoré budú predmetom úspešnej aplikácie na príspevky z OP Slovensko. Ekologická 
transformácia spoločnosti a hospodárstva je imperatívom spoločného európskeho diania, 
ku ktorému musí prispieť každý členský štát. 
 

Pripomienka čiastočne akceptovaná, v návrhu Programu 
Slovensko 2021 – 2027 opatrenia navrhnuté v rámci Cieľa 
politika 2 vychádzajú aj z FIT FOR 55. 
 
 
 
 
 
Pripomienka čiastočne akceptovaná, v návrhu Programu 
Slovensko 2021 – 2027 opatrenia navrhnuté v rámci Cieľa 
politika 2 prispievajú aj k plneniu Európskej zelenej 
dohody. 
 
 
 

mailto:opslovensko@mirri.gov.sk
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/
https://euobserver.com/climate/152419
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
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c) Vyhodnotiť opatrenia na obnovu prirodzenej biodiverizty primerané navrhovanej 
činnosti a územiu, v ktorom sa nachádza a ktoré budú predmetom úspešnej aplikácie na 
príspevky z OP Slovensko. 
d) Uviesť konkrétne opatrenia zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 
písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z., ktoré budú predmetom úspešnej aplikácie na 
príspevky z OP Slovensko. 
 
e) uviesť konkrétne opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona, ktoré 
budú predmetom úspešnej aplikácie na príspevky z OP Slovensko. 
 
f) uviesť konkrétne opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva, ktoré 
budú predmetom úspešnej aplikácie na príspevky z OP Slovensko. 
 
g) uviesť konkrétne opatrenia realizácie obehového hospodárstva, ktoré budú 
predmetom úspešnej aplikácie na príspevky z OP Slovensko. 
 
h) Uviesť vyhodnotenie formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom 
z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • 
biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame 
zvoliť minimálne jeden merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj 
z hľadiska poprojektovej analýzy. 

 
i) Podmieniť čerpanie z prostriedkov EÚ vhodnou formou preukázateľnej občianskej 
participácie; požadujeme uplatňovanie tzv. quintuple modelu. 
 
j) Uviesť opatrenia smerujúce k vzdelávaniu úradníkov ale aj bežnej verejnosti 
o úlohe ekologických občianskych združení vo vzťahu k záväzkom vyplývajúcim z čl.3 
Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z.; odkazujeme na útok ministra hospodárstva na 
ekologickú občiansku spoločnosť na ktorú zneužil naše meno a našu činnosť. 
vo vzťahu k uvedenému v plnom rozsahu odkazujeme na naše vyjadrenie k procesu SEA zo 
dňa 05.08.2021 (uvedené nižšie), ktoré podrobnejšie vysvetľuje akým spôsobom 
uvažujeme o jednotlivých bodoch nami navrhovaných opatrení, ktoré žiadame zapracovať 
do rozsahu hodnotenia tohto strategického dokumentu. 
 

Berie sa na vedomie. 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
Berie sa na vedomie. 
 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
 
 
 
 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
 
 
 
 
 
 
 
Požiadavka nesúvisí s posudzovaným strategickým 
dokumentom. 
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Problémom slovenského Plánu obnovy nie sú vysoké ambície ale nízka implementačná 
úroveň. Problém nie je v tom, čo sa chce robiť, ale v tom, že nie je zrejmé ako 
deklarované ciele dosiahnuť.  
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.  • 
S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia 
a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.  • Rozhodnutie ako aj 
ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej 
schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny 
v papierovej forme nezasielať.  •  Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 
Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy 
slovensko.sk. 

 

Košický samosprávny kraj 
(list odoslaný na adresu 
podateľňa MIRRI,  
13.9.2021) 

Úrad Košického samosprávneho kraja žiada, aby do vyhodnotenia relevantných 
požiadaviek bola zahrnutá aj požiadavka o zabezpečení prioritizácie najzávažnejších 
problémov v rámci politického cieľa 2 a vo výške alokovaných finančných zdrojov pre 
jednotlivé oparenia v oblasti ŽP rešpektovala uvedenú prioritizáciu. 

Požiadavka nesúvisí so strategickým dokumentom. 

 


