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ROZSAH HODNOTENIA
strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia ochrany prírody a krajiny do
roku 2030“ určený podľa § 8 a § 17 ods. 5 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“).
Obstarávateľ, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany
prírody, biodiverzity a krajiny (ďalej len „MŽP SR, SOPBK“) ako rezortný orgán, zabezpečil
vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom (ďalej len
„oznámenie“) podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 k zákonu. Oznámenie bolo podľa § 17 ods. 3
zákona doručené Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru
posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR, OPVŽP“) a zverejnené
v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom a na webovom sídle
www.enviroportal.sk podľa § 6 ods. 1 a § 17 ods. 3 zákona dňa 09. 01. 2019.
Hlavným cieľom návrhu Koncepcie ochrany prírody a krajiny do roku 2030 je
zlepšenie ochrany prírody a krajiny ako celospoločenského záujmu a podmienky pre zdravý
rozvoj spoločnosti.
Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030 (ďalej len „koncepcia“) sa
vyhotovuje pre územie Slovenskej republiky a určuje strategické ciele a opatrenia na ich
dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a
vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnymi
organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a
ekonomických nástrojov. Je podkladom na vypracúvanie dokumentov starostlivosti o osobitne
chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu.
Koncepcia ako strategický dokument s celoštátnym dosahom podľa § 3 písm. e)
zákona podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov v súlade s § 4 ods. 1 zákona.
Dňa 05. 02. 2019 sa v budove Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona uskutočnilo prerokovanie rozsahu hodnotenia strategického
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dokumentu s celoštátnym dosahom za prítomnosti zástupcu MŽP SR, SOPBK a dvoch
zástupcov MŽP SR, OPVŽP.
MŽP SR, SOPBK ako obstarávateľ a rezortný orgán, v spolupráci s MŽP SR, OPVŽP
určuje podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona nasledovný rozsah hodnotenia strategického dokumentu
s celoštátnym dosahom:
1. VARIANTY PRE ĎALŠIE HODNOTENIE
Pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym
dosahom sa určuje okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal,
ak by sa strategický dokument nerealizoval) aj navrhovaného variantu riešenia
strategického dokumentu.
2. ROZSAH HODNOTENIA URČENÝCH VARIANTOV
2.1. Všeobecné podmienky
2.1.1. MŽP SR, SOPBK zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu
s celoštátnym dosahom najmenej v rozsahu určenom podľa § 8 ods. 2 zákona a výsledok
hodnotenia uvedie v správe o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
(ďalej len „správa o hodnotení“), vypracovanej podľa § 9 ods. 3 zákona. Vzhľadom na
povahu a rozsah strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je potrebné, aby správa
o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona;
2.1.2. Pre hodnotenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom sa nestanovuje časový
harmonogram, ani žiadne špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia;
2.1.3. MŽP SR, SOPBK predloží na MŽP SR, OPVŽP 2 ks kompletných vyhotovení správy
o hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu v listinnej forme a 1x správu
o hodnotení spolu s návrhom strategického dokumentu na elektronickom nosiči dát.
2.2. Špecifické požiadavky
Na základe informácií uvedených v oznámení a zo stanovísk doručených k oznámeniu
vyplynula potreba v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať najmä nasledovné okruhy
otázok súvisiacich s navrhovaným strategickým dokumentom s celoštátnym dosahom:
2.2.1. Analyzovať vplyv rozšírenia bezzásahových území so súčasným rozsahom
vykonávania obranných a ochranných opatrení v ochranných pásmach na kvalitu životného
prostredia, stav lesných porastov v susedných územiach, stav a kvalitu pôdy, vody a ovzdušia;
2.2.2. Uviesť, ako bude koncepcia v súlade s § 20 Vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zabezpečovať ochranu – dosiahnutie
priaznivého stavu predmetu územnej a druhovej ochrany, ak napriek maximalizovaniu
obmedzení, reštrikcie a bezzásahu bude dochádzať k zhoršeniu stavu predmetu ochrany
daných území (napr. v dôsledku klimatickej zmeny);
2.2.3. Pri príprave správy o hodnotení zohľadniť všetky stanoviská, ktoré boli zaslané
k oznámeniu, príp. ktoré budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia;
2.2.4. Písomne vyhodnotiť všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré
budú zaslané k určenému rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie
jednotlivých bodov tohto rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre strategický
dokument s celoštátnym dosahom.
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3. UPOZORNENIE
MŽP SR, SOPBK ako obstarávateľ a rezortný orgán zabezpečí zverejnenie rozsahu
hodnotenia podľa § 17 ods. 5 zákona na svojom webovom sídle a informáciu o určenom
rozsahu hodnotenia zverejní v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom.
Verejnosť a dotknuté subjekty môžu zaslať svoje pripomienky k určenému rozsahu
hodnotenia strategického dokumentu podľa § 8 ods. 8 zákona do 10 dní od jeho zverejnenia.

Mgr. Katarína Butkovská
generálna riaditeľka sekcie
ochrany prírody, biodiverzity a krajiny

Ing. Roman Skorka
riaditeľ odboru posudzovania
vplyvov na životné prostredie

Rozdeľovník:
- MŽP SR, SOPBK
- MŽP SR, OPVŽP
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