Príloha č. 2

Vyhodnotenie environmentálnych
aspektov vrátane zdravotných aspektov
zistených na medzinárodnej, národnej a
inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska
strategického dokumentu, ako aj to, ako
sa zohľadnili počas prípravy strategického
dokumentu

Vyhodnotenie environmentálnych aspektov vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej,
národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako sa zohľadnili
počas prípravy strategického dokumentu
Hodnotenie vzťahu NAP k iným strategickým dokumentom na medzinárodnej, európskej a národnej úrovne je podľa nasledujúcej stupnici.
3

Veľmi silný (priamy) vzťah

Strategický dokument obsahuje podnety, požiadavky, alebo zámery s konkrétne definovanými požiadavkami na zmenu využitia územia, ktoré sa
priamo premietajú do posudzovaného strategického dokumentu a ich zahrnutie je nevyhnutnou podmienkou vyplývajúcou zo schváleného
strategického dokumentu.

2

Silný (priamy) vzťah

Strategický dokument bez konkrétne definovaných nárokov na premietnutie do predkladaného dokumentu. Do riešenia strategického dokumentu sa
premietajú vo forme priorít, požiadaviek alebo podmienok. Realizácia strategického dokumentu nie je priamo závislá na schválenom strategickom
dokumente.

1

Slabý alebo nepriamy vzťah

Strategický dokument neobsahuje podnety, požiadavky alebo zámery s priamou väzbou na navrhovaný strategický dokument, je však podkladom pre
odôvodnenie konkrétnych návrhov.

0

Bez vzťahu

Strategický dokument neobsahuje podnety, požiadavky alebo opatrenia, ktoré si vyžadujú riešenia v rámci posudzovaného strategického dokumentu.

V nasledujúcej tabuľke sú zoradené strategické dokumenty na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni a národné právne predpisy podľa vyššie uvedenej
stupnice. Strategické dokumenty a právne predpisy sú zaradené do jednotlivých oblasti, pre ktoré sme zaviedli nasledovné označenia: VO_všetky oblasti;
V_oblasť vodného hospodárstva; P_oblasť poľnohospodárstva; LH_oblasť lesného hospodárstva; OPKaB_oblasť ochrany prírody, krajiny a biodiverzity;
Z_oblasť zdravia a zdravá populácia; S_oblasť sídelného prostredia; H_oblasť hospodárstva; D_oblasť dopravy a cestovného ruchu; O_oblasť ovzdušia;
OH_oblasť odpadového hospodárstva.
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Oblasť

Vzťah SD k iným
existujúcim
a navrhovaným
stratégiám,
politikám,
dokumentom
a právnym
predpisom

Názov existujúcich a navrhovaných stratégií, politik, dokumentov a právnych
predpisov

Zdroj

DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ ÚROVNI
VO

3

Parížska dohoda (2015)

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/paris-agreement/

3

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, Kjótsky protokol

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:21994A0207(02)&from=SK

3

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015)

https://www.minzp.sk/agenda-2030/;
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/agenda-2030/index.html

3
3

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (2016)
Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre
adaptáciu na zmenu klímy (2021 v schvaľovacom procese)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0216
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN

3

Európska zelená dohoda (2019)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

3

8. environmentálnom akčnom programe EÚ (2020)

1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/563 ktorým sa
stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie
(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis)

https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0563&from=EN

1

Smernica EP a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri
prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (2004)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0035&from=SK

V

1

P

3
3

Návrh nariadenia EP a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné
využívanie vody (2018)
Tematická stratégia na ochranu pôdy (2006)
Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 (2018)

3
3

Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (1991)
Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače (2018)

1

Prvý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-337-F1-SKMAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A52006DC0231
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/commonagricultural-policy/future-cap_sk
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:192:0063:0077:SK:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0395&from=PL
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/109/prvy-pilier-spolocnej-

1

Druhý pilier SPP: politika rozvoja vidieka

polnohospodarskej-politiky-spp-ii-priame-platby-polnohospo
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/110/druhy-pilier-spppolitika-rozvoja-vidieka

3
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1

LH

1

Rámcový kódex správnej poľnohospodárskej praxe s cieľom zníženia emisií
amoniaku (2015)
Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 (2013)

3

Zelená kniha o ochrane lesov a informácia o lesoch v EÚ (2010)

3

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného
hospodárstva
Strategický plán OSN pre lesy na roky 2017 – 2030

3
3

3

Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému
dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (2013)
Oznámenie Komisie – Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného
kapitálu Európy (2013)
Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030_Prinavrátenie prírody do
našich životov (2020)
Dohovor o biologickej diverzite (1992)

Z

3

Zdravie 2020: Európska politika pre zdravie a prosperitu

S

3

Územná agenda 2030 (2020)

3
3

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike
Európsky dohovor o krajine (2004)

3

Plán postupu v energetike do roku 2050 (2011)

3

Rámcová stratégia odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v
oblasti zmeny klímy a energetiky (2014)

OPKaB

3
3

H

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Publications/Ammonia_SR136_
28-4_HR.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/commonagricultural-policy/cap-glance_sk#thecapafter2020
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com
%282010%290066_/com_com%282010%290066_sk.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:52013DC0659
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/pressreleases/2017/04/25/conclusions-on-un-strategic-plan-for-forests/
https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodne-dohovory/karpatskydohovor/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A52013DC0249
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&qid=1611915456654&from=EN
https://www.cbd.int/
https://www.enviroportal.sk/zdravie-a-zp/zdravie-2020-europska-politika-prezdravie-a-prosperitu?
https://www.territorialagenda.eu/files/agenda_theme/agenda_data/Territorial%2
0Agenda%20documents/TerritorialAgenda2030_201201.pdf
https://www.pactodelosalcaldes.eu/IMG/pdf/CoM_CommitmentDocument_sk.pdf
https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodne-dohovory/europskydohovor-krajine-european-landscape-convention/
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN
https://www.enviroportal.sk/energetika/ramcova-strategia-odolnej-energetickejunie-s-vyhladovou-politikou-v-oblasti-zmeny-klimy

3

Strategický plán pre energetické technológie (SET) (2015)

https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/strategic-energytechnology-plan_en

1
1

Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku
2050 (2011)
Stratégia
EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia (2016)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0112&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=COM:2016:0051:FIN

1

Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (2012)

1

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/786 týkajúce sa obnovy budov (2019)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AP0136&from=HR
https://eur-lex.europa.eu/legal-

0

Európska stratégia pre alternatívne palivá (2013)

0

Oznámenie o rámci monitorovania obehového hospodárstva (2018)

0

Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (2018)

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0786&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0017&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM%3A2018%3A28%3AFIN
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0

Štvrtá správa o stave energetickej únie (2019)

0
0

1

Smernica EP a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (2012)
Nariadenie EP a Rady č. 995/2019 ktorým sa ustanovujú povinnosti
hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva
Akčný
(2019)plán EÚ pre obehové hospodárstvo (2015)
Návrh záverov Rady o rokovaniach o uzatváraní obchodných dohôd EÚ
(2018)
Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (2016)

1

Optimising Bike Sharing in European Cities (2011) Handbook

0

Zelená kniha – Za novú kultúru mestskej mobility (2007)

0

Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopraveného priestoru –
Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne
využívajúceho zdroje (2011)
Smernica EP a Rady 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica
2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel
cestnej dopravy (2019)
Situačná správa k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa
treba zaoberať (2018)
Smernica EP a Rady 2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého
(2009)
Nariadenie EP a Rady č.517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch,

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SK:PDF

ktorým sa zrušuje nariadenie 842/2006 (2014)
Informácie pre dovozcov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové
plyny o povinnostiach vyplývajúcich z nariadenia EÚ o F – plynoch (2016)
Program nulového odpadu pre Európu (2014)

content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008&from=SK
https://szchkt.org/a/docs/news/314

0
0
D

0

0
O

0
0
0

OH

0
0

Tematická stratégia predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania
(2005)

1

Plán pre Európu efektívne využívať zdroje (2011)

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/SK/COM-2019-175-F1-SKMAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0614&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8622-2018-INIT/sk/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0501
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/ieeprojects/files/projects/documents/obis_handbook_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:52007DC0551

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?qid=1569228629647&uri=CELEX:32019L1161
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT
_SK.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0031&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0398R%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0666
https://www.enviroportal.sk/plan-pre-europu-efektivne-vyuzivajucu-zdroje?

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
VO

3
3
3
3
3

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy (aktualizácia) (2018)
H2Odnota je voda - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku
vody (2018)
Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do
roku 2025 (2015)

https://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf

Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 (v schvaľovacom procese)

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/Navrh-priorit-PD-SR2021_2027.pdf

https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-srzmenu-klimy-aktualizacia.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnota-je-voda/h2odnota-je-voda-akcnyplan-riesenie-dosledkov-sucha-nedostatku-vody.pdf
https://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/rezortnakoncepcia-evvao.pdf
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3

V

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/12589/1

1

Národná stratégia manažmentu bezpečnostných rizík Slovenskej republiky
(2015)
Operačný program Kvalita životného prostredia

3

Vodohospodárska politika SR na roky 2022 – 2027 (vo fáze spracovania SD)

3

Plán manažmentu povodňového rizika na roky 2022 – 2027 (vo fáze
spracovania SD)

https://minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky2021-2030-vyhladom-do-roku-2050.html
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovychrizik/

3

Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027 (vo fáze spracovania SD)

https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/

3

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR
(2020)
Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku
2027 (2015)
Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na roky 2016-2021 (2015)

https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/

3

Národný program stabilizácie a rozvoja Slovenského včelárstva na roky
2019/2020 až 2021/2022 (2019)
Strategický plán SPP 2021-2027 (v etape vytvárania SD)

https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/navrh-orientacie-zasad-a-prioritvodohospodarskej-politiky-sr-do-roku-2027.pdf
https://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/26_Ramcovy_program_moni
torovania_vod/RPM_2016_2021.pdf
https://www.mpsr.sk/narodny-program-stabilizacie-a-rozvoja-slovenskehovcelarstva-na-roky-2019-2020-az-2021-2022/790-40-790-14392/
https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/

1

Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov
v sektore ovocia a zeleniny na roky 2020 – 2022 (2020)
Integrovaný regionálny operačný program 2014 -2020 (IROP)

https://www.mpsr.sk/narodna-strategia-sr-pre-operacne-programy-organizaciivyrobcov-v-sektore-ovocia-a-zeleniny-na-roky-2020-2022/761-40-761-15674/
https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

1
1

Program rozvoja vidieka (PRV 2014 - 2020)
Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (2014)

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/10519/1

1

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 (2013)

0

Produkcia emisií škodlivých plynov z chovov hovädzieho dobytka a jej
znižovanie (2014)

https://www.enviroportal.sk/polnohospodarstvo/koncepcia-rozvojapodohospodarstva-sr-na-roky-2013-2020-2013
http://www.cvzv.sk/pdf/metodiky_pre_prax/hd.pdf

0

Produkcia emisií škodlivých plynov z chovov hydiny a jej znižovanie (2014)

http://www.vuzv.sk/pdf/metodiky_pre_prax/hydina.pdf

0

Odstraňovanie a skladovanie hospodárskych hnojív

http://www.vuzv.sk/poradcovia/brestensky/hosp-hnoj.pdf

0

Plán predchádzania plytvaniu potravinami (2016)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21487/1

3

Národný lesnícky program Slovenskej republiky na roky 2021 – 2030, Lesy
pre spoločnosť (v príprave od roku 2020) + vstupná správa (2019)
Národný program ochrany lesných genetických zdrojov na roky 2020-2026
(2020)
Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (2016)
Dokument MŽP SR – kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch
Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancovaného
z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu (2016)

http://www.lesmedium.sk/aktualne/narodny-lesnicky-program-2021-2030-maschvalenu-vstupnu-spravu/download/vstupna-sprava-noveho-narodnehohttps://www.mpsr.sk/aktualne/narodny-program-ochrany-lesnych-genetickychlesnickeho-programu-2021-2030
zdrojov-na-roky-2020-2026/15197/
https://www.lesy.sk/lesy/o-lese/certifikacia-lesov/nova-web-stranka.html
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/09/Kriteria-udrzatelnehovyuzivania-biomasy-SEPT-2016.pdf

3
P

3
3
3

LH

https://www.op-kzp.sk/

3
3
1
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1

Národný lesnícky program Slovenskej republiky na roky 2007 – 2020 (2007)
+ Akčný plán pre obdobie rokov 2015 – 2020
Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030 (2019, v schvaľovacom
proces)

http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/politikalegislativa/narodna/Documents/nlp_sr.pdf
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2019/890

2

Správa o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018
k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky
2015 – 2021, aktualizácia Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do
roku 2024 a Akčný plán pre mokrade na roky 2019 - 2021

https://www.minzp.sk/files/sekciaochranyprirodyakrajiny/dohovory/ramsar/program-starostlivosti-mokrade2024.pdf

Z

3

https://www.uvzsr.sk/docs/info/zp/nehap/NEHAP_V.pdf

S

3
3

Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky
V. (NEHAP V.) (2019)
Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 (2013)
Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 (2018)

H

2
3

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do
roku 2025hospodárskej
(2015)
Stratégia
politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2018)

3

Koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej
chudoby (materiál predložený na rokovanie vlády 2020)
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej
republiky (2013)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-332

3

Energetická politika SR (2014)

3

Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko

https://www.mhsr.sk/energetika/energeticka-politika/energeticka-politika-astrategia-energetickej-bezpecnosti
https://www.mhsr.sk/inovacie/strategie-a-politiky/smart-industry

2

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030
(2019)

https://www.mhsr.sk/uploads/files/zsrwR58V.pdf

1

Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 - 2030 (2018)

1

Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart cities
financovaných z prostriedkov EŠIF a nástrojov podpory Európskej únie
vrátane návratných foriem financovania (2018)
Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách (2017)

https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/03-NIP-SR-Vlastnymaterial-2018-04-25.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23064/1
preveriť

OPKaB

3

3

1
1

https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestskyrozvoj/dokumenty/koncepcia-mestskeho-rozvoja-slovenskej-republiky-do-rokuhttps://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/rezortna2030
koncepcia-evvao.pdf
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23019/1

https://www.mhsr.sk/uploads/files/y8MaYzfF.pdf

https://www.mhsr.sk/uploads/files/n5m7duxS.pdf
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/9RzCnDAw.pdf

0

Postup pri príprave a realizácií garantovaných energetických služieb vo
verejnej správe
Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do
roku 2020 (2017)
Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov (2010)

0

Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (2019)

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24029/1

0

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21959/1
https://www.mhsr.sk/uploads/files/krFyTZfZ.pdf
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0

Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie (2007)

https://www.mhsr.sk/uploads/files/MuZlb3Ut.pdf

0

Stratégia záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie v SR
(2014)
Aktualizácia
stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov

https://www.mhsr.sk/uploads/files/lTgnG37d.pdf

0
0
0
0
0

0
D

3
1
0
0
0
0
0

v Slovenskej republike (2017)
Zmluvy o spolupráci medzi ŠFRB a SIEA
Národný plán zameraný na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou
potrebou energie
Podrobnosti metodického usmernenia, ktorým sa určuje postup pre tvorbu
koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
Porovnanie centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom
z hľadiska energetickej, ekonomickej efektívnosti a dopadov na životné
prostredie v lokalite zásobovania teplom
Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike
na roky 2016 – 2020
Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030 (2020)
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (2019)
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 – Fáza I
(2014)
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II (2017)
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020
(2014)
Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy (2015)

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/dokumenty-amaterialy/aktualizacia-strategie-obnovy-fondu-bytovych-a-nebytovych-budov-vhttps://www.siea.sk/monitorovaci-system/prijimatelia-podpory/sfrb/
slovenskej-republike-zip-2-6mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/dokumenty-amaterialy/narodny-plan-zamerany-na-zvysovanie-poctu-budov-s-takmer-nulovouhttps://www.mhsr.sk/uploads/files/lqwyhNXX.pdf
potrebou-energie-pdf-0-9mb
https://www.mhsr.sk/uploads/files/BkF0rmEa.pdf

https://www.minzp.sk/obehove-hospodarstvo/environmentalnemanazerstvo/zelene-verejne-obstaravanie/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-udrzatelnehocestovneho-ruchu-do-roku-2030
https://www.opii.gov.sk/download/d/6-0/opii_6_0.pdf
https://www.opii.gov.sk/download/d/strategicky_plan.pdf
https://www.opii.gov.sk/download/d/strategicky_plan_rozvoja_dopravy_SR_do_ro
ku_2030.pdf
https://www.opii.gov.sk/download/d/strategia_rozvoja_verejnej_osobnej_a_nemo
torovej_dopravy_2014-2020_zhrnutie.pdf
http://www.sucpsk.sk/media/files/pdf/Masterplan_Regional_(material_bez_projek
tov).pdf
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-a-

0

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej
republike (2013)
Metodický pokyn k tvorbe plánov udržateľnej mobility

0

Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (2016)

0

Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu
s alternatívnymi palivami (2019)
Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2019)

https://www.economy.gov.sk/uploads/files/8Hvhoqz5.pdf

Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národný
systém dopravných informácií (2009)
Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (2013)
Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (STN 73 6056), rozborová
úloha Žilinskej univerzity
Jednotná vízia železničného sektora v SR – vyhodnotenie doterajšieho
priebehu revitalizácie železničných spoločností a určenie ich vzájomnej
koordinácie zo strany MDVRR SR

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/program-podpory-idsnsdi
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cyklisticka-doprava-acykloturistika/trvaly-financny-mechanizmus-na-implementaciu-narodnej-strategiehttps://www.ssc.sk/files/documents/technickerozvoja-cyklistickej-dopravy-a-cykloturistiky-v-sr-664-kb-pdf
predpisy/rozborove_ulohy/2019_ru_stn_736056.pdf
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/jednotnavizia-zeleznicneho-sektora-v-sr/jednotna-vizia-zeleznicneho-sektora-v-sr-pdf

0
0
0
0
0

cykloturistika/narodna-strategia-rozvoja-cyklistickej-dopravy-a-cykloturistiky-vhttps://www.opii.gov.sk/download/d/PUM_1_0_2.pdf
slovenskej-republike-7-8-mb-pdf
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/crnljLKj.pdf

https://www.mhsr.sk/uploads/files/5wuw3LIe.pdf
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O

1
0

OH

0
0
0
0

Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050
(2020)
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do r. 2030 – 1. časť –
Národný program znižovania emisií (2020)
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 –
2020 (2015)
Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025 (2018)
Stratégia obmedzenia ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na
skládky odpadov (2010)
Ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach Slovenskej
republiky (2019)

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nus-sr-do-roku-2030finalna-verzia.pdf
https://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/ochranaovzdusia/dokumenty/strategia-ochrany-ovzdusia/vlastny-material-narodnyhttps://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnoteniaprogram-znizovania-emisii-sr_final.pdf
riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnoteniariadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnoteniariadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/strategia_bioodpad.pdf
https://envipak.sk/uploads_file_gallery/20/Analyza_Ako-efektvne-plni-enviro-cielev-SR_fe7bS_1568366057.pdf

NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY
VO

V

P

3
3

Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/
https://www.epi.sk/zz/1976-50

3
2

Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu

https://www.epi.sk/zz/2019-95
https://www.epi.sk/zz/1993-278

3

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

https://www.epi.sk/zz/2004-364

3

Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na
ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov
Zákon č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami
Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách

https://www.epi.sk/zz/2005-29

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o
zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/220/20180901

Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách
Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách

https://www.epi.sk/zz/2013-387

3
3

3

3
3
3
3

https://www.epi.sk/zz/2010-7
https://www.epi.sk/zz/1991-330

https://www.epi.sk/zz/2009-202

https://www.epi.sk/zz/2000-136
https://www.epi.sk/zz/1995-152
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1

Nariadenie vlády č. 342/2014 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami
oddelených priamych platieb
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/342/

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení
neskorších
predpisovz. Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
Zákon
č. 314/2001Z.

https://www.epi.sk/zz/2010-138

2
3

predpisov
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

3

Návrh zákona o krajinnom plánovaní (v návrhu v 3. štvrťroku 2021)

Z

3

https://www.epi.sk/zz/2007-355

H

3

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
Zákon č. 609/2007 Z. z. zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a
zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu
mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie
vymedzených úsekov pozemných komunikácií
Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č.314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení vyhlášky MŽP SR č.382/20016 Z. z.,
Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do
geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/

LH

3
3

OPKaB

1

0

D

0

O

1
1

1

1

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/326/
https://www.epi.sk/zz/2001-314
https://www.epi.sk/zz/2002-543

https://www.epi.sk/zz/2012-250

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/497/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/286/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/314/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/258/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/414/
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Hlavný
a špecifické
ciele

Relevantné dokumenty na medzinárodnej,
európskej a národnej úrovni a právne
predpisy na národnej úrovni

Všetky ciele

Dokumenty na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, ktoré podľa vyhodnotenia majú veľmi silný a silný vzťah k NAP sú uvedené v nasledujúcej tabuľke,
kde sú popísané ich stanovené ciele, priority a zámery. Strategické dokumenty boli využité pri príprave rámca pre hodnotenie možných rizík spojených
s implementáciou stanovených jednotlivých opatrení pre napĺňanie hlavných a špecifických cieľov v NAP. Strategické dokumenty sú zoradené podľa hlavných
a špecifických cieľov v NAP.
Právne predpisy na národnej úrovni sa nachádzajú pod ústavou SR a medzinárodnými zmluvami. Navrhnuté opatrenia pre hlavný cieľ a špecifické ciele v NAP
by sa mali primerane zohľadňovať pri tvorbe legislatívneho rámca, tzn. právnych predpisoch na národnej úrovni v prípade nedostatočnej legislatívy na
národnej úrovni, alebo zmien medzinárodných zmlúv, alebo pristúpenia SR k novým zmluvám v období do roku 2027. V tabuľke právnych predpisov na
národnej úrovni je vyhodnotená väzba medzi opatreniami stanovenými v NAP a súčasnou legislatívou v SR a to cez symboly „+“ alebo „-„:
„+“ – dostatočne riešené - v právnych predpisoch na národnej úrovni, nie je potrebné zrealizovať ich zmenu alebo doplnenie,
„-„ – nedostatočné riešené - v prípade nezrealizovania zmeny alebo doplnenia právnych predpisoch na národnej úrovni by sa nezabezpečilo plnenie cieľov
NAP.
Ciele strategických dokumentov a regulácie vyplývajúce z právnych predpisov

DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015) Agenda 2030 obsahuje 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré vyvažujú tri aspekty
udržateľného rozvoja – ekonomický, sociálny a environmentálny – v oblastiach, ako sú chudoba, nerovnosť, zdravotníctvo,
potravinová bezpečnosť, udržateľná spotreba a výroba, rast, zamestnanosť, infraštruktúra, udržateľné hospodárenie s prírodnými
zdrojmi, zmena klímy, ako aj rodová rovnosť, mierové a inkluzívne spoločnosti, prístup k spravodlivosti a zodpovedné inštitúcie.
Nové ciele sú koncipované tak, aby sa pokračovalo v plnení predchádzajúcich rozvojových cieľov tisícročia a záväzkov z Ria, ale
zároveň sledovali aj ciele v celom rade ďalších oblastí. Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia bol nerovnomerný na
celom svete a nie všetky ciele boli dosiahnuté. Zmene klímy je venovaný 13. cieľ agendy, ktorý obsahuje 4 čiastkové ciele a 7
indikátorov a zameriava sa najmä na adaptáciu a rozvojovú pomoc pre túto oblasť. Problematika zmeny klímy sa čiastočne
premieta aj od ďalších cieľov a čiastkových cieľov Agendy 2030, predovšetkým do cieľov 2, 3, 6, 7, 8 a 15.
Ciele stanovené v 13. cieli Agendy 2030 sú zamerané na boj proti zmenám klímy a jej dôsledkom. NAP vyplýva z cieľov Agendy 2030
a to zadefinovaním konkrétnych opatrení vo všetkých oblastiach. Vyhodnotenie opatrení v NAP na dosiahnutie cieľov Agendy 2030
cez stanovené indikátory určí, či je potrebné prijať ďalšie adaptačné opatrenia.
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu
Stratégia obsahuje tri špecifické ciele: zvýšiť odolnosť členských štátov EÚ, jej regiónov a miest, zlepšiť informovanosť
klímy (2016)
v rozhodovacom procese v téme adaptácie a zvýšiť odolnosť kľúčových zraniteľných sektorov voči nepriaznivým dôsledkom zmeny
klímy. Tieto ciele by malo podporiť osem akčných bodov, ktoré sa týkajú napríklad prípravy a implementácie adaptačných stratégií
v členských štátoch EÚ, financovania procesu a nevyhnutných nákladov prostredníctvom programu LIFE, integrácie adaptačných
aktivít v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) alebo rozvíjania informačného portálu Climate-ADAPT.

Hodnotenie vzťahu medzi dokumentami na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni, právnymi predpisy na národnej úrovni
a strategickým dokumentom
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Opatrenia v NAP stanovené pre hlavné a špecifické ciele riešia oblasti, ktoré sú zaradené ako kľúčové zraniteľné, tzn. oblasť
lesníctva, vodného režimu v krajine, biodiverzity, pôdneho prostredia, poľnohospodárstva a energetiky a vychádzajú z cieľov
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy. Financovania jednotlivých opatrení je zabezpečené cez Európske štrukturálne
a investičné fondy a cez v súčasnosti schvaľovaný Plán obnovy na roky 2021 - 2027.
Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy –
nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu
klímy (2021 v schvaľovacom procese)

Nový SD je predložený na schválenie do EP. EK adaptáciu na zmenu klímy ukotvila v európskom klimatickom predpise v snahe vytvoriť rámec na
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, ako aj v zásadách správy energetickej únie a opatrení v oblasti klímy. Na základe hodnotenia
adaptačnej stratégie EÚ z roku 2013 preukázateľne vyplynulo, že stabilný pokrok sa dosiahol vo všetkých oblastiach a zistili sa nové a vyvíjajúce sa
príčiny problémov, ktoré výrazne ohrozujú náš spôsob života a majú závažné vplyvy na ľudské zdravie a životné podmienky. Vývoj na
medzinárodnej úrovni potvrdzuje naliehavú potrebu zintenzívniť kroky zamerané na adaptáciu na zmenu klímy zachytené v Parížskej dohode,
cieľoch udržateľného rozvoja do roku 2030 a sendaiskom rámci pre znižovanie rizika katastrof. Nová stratégia je zameraná na zintenzívnenie
opatrení v záujme zvyšovania odolnosti proti zmene klímy a prispôsobenie sa na nevyhnutné dôsledky zmeny klímy. Má stanovené ciele:
prehlbovať vedomosti o vplyvoch na klímu a riešeniach; zintenzívniť plánovanie a posudzovanie klimatických rizík; zrýchliť adaptačné opatrenia a
budovať odolnosť proti zmene klímy na celom svete.
SD má stanovené vytvoriť inteligentnejšiu, systémovejšiu a rýchlejšiu adaptáciu.
V časti zameranej na inteligentnejšiu adaptáciu je stratégia zameraná na zlepšovanie poznatkov a zvládanie neistoty. V tejto časti stratégie EK
navrhuje aby rozhodnutia vychádzali z najnovších vedeckých poznatkov a podporovať najnovšie digitálne technológie a klimatické služby. NAP
svojimi opatreniami v PO4 je v súlade s SD. Ďalším opatrením EK je zber údajov o rizikách a stratách súvisiacich s klímou a centrálne
zaznamenávanie údajov do centra o rizikách. EK navrhuje pokračovať vo vytváraní európskej platformy pre adaptáciu Climate-ADAPT. NAP podporí
tieto opatrenia v SD cez PO2 zamerané na vytvorenie národného informačného systému pre poskytovanie klimatických informácií.
V časti zameranej na systémovejšiu adaptáciu bude stratégia podporovať rozvoj politík na všetkých úrovniach a vo všetkých sektoroch. NAP
opatrením v PO1 a jeho opatrením vypracovať klimatický audit politík a legislatív v SR, ako aj PO4 a PO5 je zosúladené s cieľom stratégie
zameranom na zlepšenie adaptačných stratégií a plánov. V tejto časti upozorňujeme, že pri v stratégiách a plánoch sa musí dodržiavať zásada, aby
regulácia a financovanie zohľadňovali aj riziko katastrof. SD po chválení poskytne nástroje na hodnotenie projektov zamerané na hospodárnosť
projektov v oblasti adaptácie a prevencie, ktoré je potrebné zapracovať ako nové opatrenia do aktualizovanej NAS a NAP. Ďalším krokom EK je
dôraz na podporu iniciatív v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a rekvalifikácie, ktoré vedú k zeleným pracovným miestam. NAP má
zadefinované opatrenia zamerané na vzdelávanie, je však potrebné zabezpečiť nie len všeobecné vzdelávanie o téme adaptácie na zmenu klímy pre
rôzne cieľové skupiny, ale je potrebné vytvoriť opatrenie podporujúce preškolenie a rekvalifikáciu pracovnej sily a podporiť vytváranie zelených
pracovných miest. V NAS a aj vo vykonávacom NAP nie sú stanovené opatrenia vychádzajúce z opatrení dané SD zamerané na začlenenie
klimatickej odolnosti do národného fiškálneho rámca. Opatrenia zamerané na vplyv rizík súvisiacich s klímou na verejné financie je jedným
z dôležitým opatrením, ktoré je potrebné do NAS a NAP zapracovať. V časti stratégie zameranej na podporu riešení adaptácie blízkej prírode sú
návrhy stratégie v súlade s opatreniami v NAP v ŠC 2, ŠC 3 a ŠC4.
Stratégia v časti Rýchlejšia adaptácia upozorňuje na to, že opatrenia súvisiace s adaptáciou boli doteraz zamerané na zvyšovanie informovanosti,
na inštitucionálnu organizáciu alebo rozvoj politík. Poukazuje na to, že chýbajú fyzické riešenia a preto cieľom novej stratégie je presunúť pozornosť
na vývoj a zavádzanie riešení, čím sa pomôže znížiť riziko súvisiace s klímou. NAP má opatrenia zamerané vo väčšine na vedecké projekty,
vzdelávanie, metodické usmernenie, hodnotiace správy, legislatívne zmeny. V prípade schválenia stratégie je potrebné aktualizovať NAP a v ŠC
zadefinovať opatrenia zamerané na zavádzanie riešení zameraných na zníženie rizika súvisiaceho s klímou. NAP je v súlade so stratégiou
v opatreniach ŠC 3 a ŠC 4 zameraných na ochranu genetických zdrojov a opatrení v chránených územiach, ako aj v ŠC1 zameranom na podporu
zmien v technických normách. ŠC 7.3 je zameraný na zber údajov z poisťovaní, ktoré však súvisia s podnikaním a rizikom vplyvu mimoriadnych
udalostí na majetok a činnosť podnikateľa. Stratégia upozorňuje, že je potrebné presadzovať, aby systém poistenia proti prírodným katastrofám
nabádal používateľa/podnikateľa, investovať do adaptácie a zamedzil tak ich vzniku. Pôjde o zavádzanie nových poistných produktov súvisiacich
s klímou. V NAP nie sú zadefinované opatrenia súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré podľa novej stratégie by malo byť posilnené o kritériá
zeleného verejného obstarávania.
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Európska zelená dohoda (2019)

8. všeobecný environmentálny akčný
program Únie na roky 2019 - 2024 (2019)

Parížska dohoda (2015)

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy,
Kjótsky protokol

V Európskej zelenej dohode sa pre EÚ zavádza nová stratégia rastu, ktorej cieľom je transformovať EÚ na spravodlivú a
prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom efektívne využívajúcim zdroje, kde v roku 2050
nebudú vznikať žiadne čisté emisie skleníkových plynov a hospodársky rast nebude závislý od využívania zdrojov, a ktorá zlepší
kvalitu života súčasných a budúcich generácií. Jej cieľom je takisto ochraňovať, šetriť a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ a chrániť
zdravie a kvalitu životných podmienok občanov pred rizikami a vplyvmi súvisiacimi s klímou a so životným prostredím. Európska
zelená dohoda potvrdzuje ambíciu Komisie zmeniť Európu do roku 2050 na prvý klimaticky neutrálny kontinent.
Opatrenia v ŠO 7.6. a 7.4 v NAP nadväzujú na ciele stanovené dohodou v oblasti zlepšovaní energetickej infraštruktúry či na boj
proti energetickej chudobe.
EÚ navrhuje v svojom programe hĺbkovú transformácia svojho hospodárstva a spoločnosti s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu
s prihliadaním na vnútroštátne okolnosti a na sociálnu spravodlivosť.
Akčný program je postavený na cieľoch zameraných na zvyšovanie adaptačných schopností, posilňovanie odolnosti a znižovanie
zraniteľnosti voči zmenám klímy, ako aj na ochrane a obnove biodiverzity a podpore prírodného kapitálu (najmä ovzdušia, vody,
pôdy a lesov, sladkých vôd, mokradí a vodných ekosystémov).
Opatrenia v ŠC pre vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a prírodné prostredie a biodiverzitu sú v súlade
s cieľmi uvedenými v novom programe. NAP rešpektuje požiadavky stratégie 8. všeobecného environmentálneho akčného
programu.
Parížska dohoda je globálnym míľnikom pri zlepšovaní kolektívnych opatrení na globálnej úrovni a urýchľovaní globálneho
prechodu na nízko-uhlíkovú spoločnosť odolnú proti dôsledkom zmeny klímy. Cieľom novej dohody je obmedziť rast globálnej
teploty do konca storočia na maximálne 2 °C a podľa možnosti významne pod túto hodnotu, až na 1,5 °C. Prvýkrát sa nová dohoda
dôslednejšie venuje adaptácii a zakotvuje povinnosť pripravovať sa na dôsledky zmeny klímy, sledovať a hodnotiť dopady a
budovať odolnosť ekosystémov a sociálnych a ekonomických systémov.
Dohoda v článku 7 zakotvuje ako cieľ zvýšiť adaptívnu schopnosť krajín, podporiť odolnosť a znížiť zraniteľnosť voči zmene klímy.
Po prvýkrát ukladá povinnosť ustanoviť plánovací proces a realizovať aktivity týkajúce sa adaptácie. Taktiež dohoda zakotvuje
povinnosť predkladať a pravidelne aktualizovať správy o adaptácii. Každá strana Parížskej dohody by mala predložiť a každé dva
roky aktualizovať adaptačnú správu (komunikáciu), ktorá informuje o adaptačných prioritách, realizácii adaptačnej politiky,
potrebe podpory, plánoch a opatrení v oblasti adaptácie.
Prierezové opatrenia a opatrenia pre špecifické ciele v NAP sú stanovené v súlade s rámcovými cieľmi Parížskej dohody. Stanovené
opatrenia majú svoje priority, nevieme, či plnením budú ciele v článku 7 dohody plnené a preto po žiadanej aktualizácii adaptačnej
správy (NAS) vždy raz za dva roky, ktorú vyžaduje dohoda je potrebné opatrenia v NAP prehodnotiť a doplniť o nové, ktoré
zabezpečia plnenie cieľov Parížskej dohody.
Cieľom dohovoru je vytvorenie predpokladov pre urýchlenú stabilizáciu koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére na takej
úrovni, ktorá by zabránila nebezpečnej interferencii antropogénnych vplyvov s klimatickým systémom Zeme. Z hľadiska adaptácie
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa všetky zmluvné strany, ktoré ratifikovali dohovor v súlade s článkom 4 a 52 zaviazali
vynaložiť čo najväčšie úsilie na prípravu národných a prípadne regionálnych adaptačných stratégií a podporovať výskum v oblasti
zmeny klímy a jej dôsledkov. Záväzky SR v oblasti adaptácie sú definované skôr nepriamo – cez povinnosť informovať
medzinárodné spoločenstvo (aj Európsku úniu) o tom, aké aktivity a opatrenia krajina v danej oblasti realizuje.
Rámcový dohovor OSN a ním učené ciele sú stanovené rámcovo; plnenie záväzkov vyplývajúcich z dohovoru zo strany Slovenskej
republiky je cez konkrétne adaptačné opatrenia v kľúčových oblastiach v NAP v súlade s dohovorom.

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
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Zelenšie Slovensko - Stratégia
environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030 (Envirostratégia
2030) (2019)

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
(2018)

Partnerská dohoda SR na roky 2021 –
2027 (v súčasnosti v procese
schvaľovania)

Prierezové opatrenia

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Strategický plán SPP 2021-2027 (v etape
vytvárania SD)

Koncepcia ochrany prírody a krajiny
do roku 2030 (2019, v schvaľovacom
proces)

SD na dosiahnutie lepšej kvality životného prostredia do roku 2030 rieši pravdepodobný a želaný budúci vývoj, identifikuje
základné systémové problémy, nastavuje ciele pre rok 2030, navrhuje rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a
obsahuje aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky. Stratégia je zameraná aj na
predchádzanie zmeny klímy a zmierňovanie jej dopadov.
NAP v stanovených opatreniach pre plnenie strategických priorít a špecifických cieľov vychádza zo stanovených cieľov v
Envirostratégii 2030 a je v súlade s jej opatreniami zameranými na účinnú ochranu prírody a krajiny, udržateľné hospodárenie
s pôdou, plnenie funkcii lesov, ochranu pred následkami povodní a predchádzanie zmeny klímy.
Cieľom adaptácie je zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných a
človekom vytvorených systémov voči aktuálnym alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Jedným z riešení je
zavedenie opatrení zameraných na vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo, sídelné prostredie a zdravie obyvateľstva.
Opatrenia NAP vychádzajú zo SD a obsahujú konkrétne opatrenia výhradne zamerané na riešenie nepriaznivých dôsledkov zmeny
klímy. V NAP sú riešené vybrané oblasti, podľa požiadaviek aktualizácie NAS.
SD je základný dokument s celoštátnym dosahom, ktorý vypracuje SR za účasti partnerov a ktorým sa stanoví stratégia, priority a
opatrenia pre účinné a efektívne využívanie prostriedkov z fondov politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 –2027. PD
vychádza z cieľov politiky súdržnosti EÚ a to jeho dvoch hlavných cieľov investovanie do rastu a zamestnanosti a Európskej
územnej samostatnosti, ako aj do piatich osobitých cieľov: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia, nízkouhlíková Európa,
prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa a Európa bližšie k občanom.
Opatrenia v NAP sú v súlade s cieľmi PD, ktorými sa finančne podporí ich realizácia na splnenie hlavného cieľa NAP, ako aj
špecifických cieľov.
Nová stratégia bude vychádzať z novej SPP 2021 – 2027 pre EÚ zameranú aj na stanovenie si vyšších ambícií v oblasti životného
prostredia a klímy. Plnenie jedného z hlavných cieľov je cez deväť konkrétnych úloh. Tri z nich súvisia s NAP: opatrenia v oblasti
zmeny klímy, starostlivosť o životné prostredie a ochrana krajiny a biodiverzity. Podobne ako SP SPP na Slovensku, tak aj SPP pre
EÚ je v návrhu a nie sú zverejnené konkrétne opatrenia na plnenie cieľov SD, nie je možné konštatovať či je NAP v súlade s SP SPP
na Slovensku. Nová SPP pre EÚ je vytváraná na novej ekologickej architektúre, ktorá obsahuje posilnené povinné požiadavky a
rozšírené možnosti financovania ekologického poľnohospodárstva. Tieto požiadavky budú aj súčasťou SP SPP pre Slovensko.
Ekologická architektúra SPP zahŕňa požiadavky na ochranu mokradí bohatých na uhlík a striedanie plodín s cieľom chrániť pôdu;
povinný nástroj na hospodárenie so živinami, ktorý má poľnohospodárom pomôcť zlepšiť kvalitu vody a znížiť úrovne amoniaku a
oxidu dusného v ich poľnohospodárskych podnikoch; nový tok financovania z rozpočtu SPP na priame platby určený pre
ekologické režimy, ktorý bude podporovať a motivovať poľnohospodárov, aby uplatňovali poľnohospodárske postupy prospešné
pre klímu, biodiverzitu a životné prostredie.
Nový SP SPP by mal mať zadefinované opatrenia, ktoré vychádzajú z požiadaviek implementácie adaptácie na zmenu klímy.
Novými dotačnými schémami nastavenými na plnenie cieľov novej SPP sa podporia opatrenia PO.14 v NAP.
Koncepcia 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.
SD sa zaoberá zmenou klímy, hodnotením ekosystémových služieb a platbami za ekosystémové služby, čo je v súlade s opatreniami
v PO.3, ktoré sú zamerané na podporu zavádzania nových a implementáciu existujúcich ekonomických nástrojov v oblasti
ekosystémových služieb.
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Národná stratégia manažmentu
bezpečnostných rizík Slovenskej republiky
(2016)

Stratégia výskumu a inovácií pre
inteligentnú špecializáciu Slovenskej
republiky (2013)
Rezortná koncepcia environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety do roku
2025 (2015)

NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY
Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva
Návrh zákona o krajinnom plánovaní (v
návrhu v 3. štvrťroku 2021)

ŠC1: Vodné hospodárstvo

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Návrh orientácie, zásad a priorít
vodohospodárskej politiky SR do roku
2027 (2015)

Cieľom stratégie je zlepšiť inštitucionálny a legislatívny rámec manažmentu rizík, zodpovednosti jednotlivých subjektov, spôsoby
financovania a najmä strategické ciele manažmentu rizík tak, aby sa poskytol rámec pre aktivity najmä vo fáze prevencie
a pripravenosti zamerané na zvyšovanie dostupnosti systému včasného varovania a informovanie verejnosti, ale najmä aktivít
zameraných na znižovanie rizík.
SD definuje že existujú oddelené systémy včasného varovania a monitoringu, nie je k dispozícii integračný informačný systém
včasného varovania, ktorý by mohol zabezpečiť včasné a jednotné poskytovanie informácie. PO.9 vychádza z opatrenia v SD. PO.8
je opatrením zameraným na ochranu kritickej infraštruktúry, z ktorého výstupov sú vhodným podkladov pre realizáciu opatrení
stanovených SD.
Hlavným cieľom SD podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej
schopnosti a excelentnosti vo výskume a inováciách s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života.
SD je potrebné aktualizovať a zapracovať do neho opatrenia z hľadiska zmeny klímy, na čo poukazuje aj opatrenie PO.11 v NAP.
Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety reaguje na aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti
starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s
využitím inovatívnych nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja.
PO.13 v NAP je opatrenie zamerané na vzdelávanie cieľových skupín zo samosprávy, oblasti poľnohospodárstva, vodohospodárstva,
lesného hospodárstva a energetiky. SD je do roku 2025, kde jeho aktualizácia môže stanoviť nové opatrenia, ktoré budú ešte viac
podporovať vzdelávanie na tímu adaptácie na zmeny klímy.
„-“ legislatívna podpora zameraná na posilnenie zapracovania tém adaptácie na zmenu klímy

„+“ zákon rieši systém včasného varovania
„+“ návrhom zákona sa vytvoria legislatívne nástroje na ochranu krajiny a krajinných štruktúr
„+“ legislatívou sa zadefinuje vypracovanie koncepcie so zameraním na budovanie zelenej infraštruktúry na Slovensku
Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 definuje zásady, ktorými sa treba
riadiť pri odstraňovaní prekážok obmedzujúcich plnenie opatrení na ochranu vôd a ich efektívne využívanie. Predstavuje súhrn
najvýznamnejších potrieb a povinností, vrátane nových výziev, ktoré determinujú smerovanie a aktivity vodného hospodárstva v
ďalších rokoch. Nadväzujú na národné požiadavky a na povinnosti vyplývajúce zo spoločnej implementačnej stratégie členských
štátov Európskej únie. Vymedzené zásady sú východiskom na riešenie priorít na dosahovanie cieľov, ktoré budú detailne
rozpracované v jednotlivých strategických plánovacích a koncepčných dokumentoch.
Zásadné princípy NAP sú v súlade s hlavnými prioritami Vodohospodárskej politiky do roku 2027 a to efektívne využívanie vodných
zdrojov a ochrana pred následkami povodní, sucha a nedostatku vody a adaptáciu na zmenu klímy. Upozorňujeme však na
skutočnosť, že jedným z cieľov vodohospodárskej politiky do roku 2027 je dôsledne uplatňovať opatrenia stanovené v plánovacích
dokumentoch SR, ako sú Vodný plán Slovenska, Plán manažmentu povodia Dunaja, Plán manažmentu povodia Visly, Plány
manažmentu povodňového rizika, ktoré sa v súčasnosti len pripravujú na aktualizáciu a to na obdobie 2022 – 2027. NAP bude
jedným z podkladov pre návrh opatrení v týchto strategických dokumentoch. Prípadné zmeny môžu vo vyhodnotení cez indikátory
pre NAP zmeniť dosiahnutie špecifických cieľov stanovaných v NAP, čo si vyžiada jeho aktualizáciu.
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Koncepcia vodnej politiky na roky 20212030 s výhľadom do roku 2050 (vo fáze
spracovania SD)

Plán manažmentu povodňového rizika na
roky 2022 – 2027 (vo fáze spracovania
SD)
Vodný plán Slovenska (2016) + Vodný
plán Slovenska na roky 2022 – 2027 (vo
fáze spracovania SD)

H2odnota je voda - Akčný plán na riešenie
dôsledkov sucha a nedostatku vody
(2018)

Rámcový program monitorovania vôd
Slovenska na roky 2016-2021 (2015)

Pre SD Koncepcie vodnej politiky, ktoré boli zadefinované uznesením vlády SR č. 239/2020 oblasti, ktoré budú v SD rozpracované.
Majú byť zamerané na postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavenie poklesu množstva podzemných vôd, čím by
sa zabezpečilo dostatok vodných zdrojov pre všetkých užívateľov vrátane ekosystémov a bioty. Ďalšou prioritou SD ochrana
a obnova prirodzených záplavových území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu prirodzených, voľne tečúcich
úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v extraviláne.
NAP je v súlade s hlavnými prioritami navrhovanými pre vytvorenie SD cez ŠO zamerané na zlepšenie ochrany územia a integrovaný
manažment krajiny ako aj zabezpečenie dostatku vody pre biotu a krajinu počas extrémnych prejavov sucha.
V roku 2015 bol vypracovaný SD Plán manažmentu povodňového rizika, ktorého cieľom je znížiť nepriaznivé dôsledky povodní
na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. V súčasnosti sa pripravuje jeho aktualizácia.
NAP je prepojený s aktualizáciou SD PMPR cez ŠO 1.4 Adaptácia v strategických dokumentoch integrovaného manažmentu povodí.
Vodný plán Slovenska (2016) určuje rámcové úlohy na ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných
ekosystémov, na trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, na zlepšenie vodných pomerov, na zabezpečenie územného
systému ekologickej stability a na ochranu pred škodlivými účinkami vôd. Vodný plán obsahuje Plán manažmentu správneho
územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly.
Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd do roku 2015, resp. najneskôr do roku 2027.
Program opatrení pre jednotlivé povodia na dosiahnutie požiadaviek RSV sú zapracované do v súčasnosti platného
aktualizovaného Vodného plánu Slovenska do roku 2021. Pri každom opatrení sa musí vyhodnotiť predpokladaný výsledok
z hľadiska zlepšenia vodných pomerov v danom vodnom útvare.
V súčasnosti je SD Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027 vo fáze spracovania. SD v svojom návrhu opatrení má zahrnuté aj
opatrenia, ktoré vychádzajú z významných vodohospodárskych problémov a to z negatívnych dopadov zmeny klímy – ako je
sucho, nedostatok vody a iné dopady zmeny klímy.
Podľa požiadaviek zákona o vodách sa Vodný plán Slovenska aktualizuje každých šesť rokov. V súčasnosti sa pripravuje Vodný plán
Slovenska na roky 2022 - 2027, ktorého návrh opatrení má vychádzať aj z NAS. NAP je prepojený so SD cez ŠO 1.4, ŠO 1.5 a ŠO 1.7.
Prípadné nové opatrenia dané SD môžu vymedziť priestor na doplnenie opatrení v NAP pre ŠC 1.
Jedna časť SD Vodný pán bude zameraná aj na monitorovaciu sieť a hodnotenie stavu. NAP svojimi ŠO 1.6 upozorňuje na doplnenie
nových požiadaviek na monitoring klimatických prvkov a povrchových a podzemných vôd, ktoré odporúčame zahrnúť do nového SD
Vodný plán Slovenska.
Cieľom Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody je predchádzať suchu preventívnymi opatreniami,
eliminovať negatívne dôsledky zmeny klímy. Akčný plán nadväzuje na zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách. Sucho a nedostatok vody
sú významné vplyvy, ktoré môžu mať dopad na stav útvarov povrchových a podzemných vôd. AP bol vypracovaný v čase
schvaľovania NAS.
Spoločným opatrením pre akčné plány je Generel lokalít pre akumuláciu a retenciu povrchových vôd, čí m sa dosiahne zvýšenie
počtu prvkov zelenej a modrej infraštruktúry.
SD je plánovací dokument na návrh a realizáciu monitorovania vôd pre nasledujúce plánovacie obdobie a je vytvorený v súlade s
požiadavkami národnej aj medzinárodnej legislatívy tak, aby sa stanovil priestor na dostatočnú informačnú bázu pre splnenie
všetkých požiadaviek. Rámcový program bol doplnený o požiadavky, ktoré vyplynuli z bilaterálnych rokovaní medzi EK a SR, z
hodnotiacich správ EK a z požiadaviek najnovšej európskej legislatívy a z národných požiadaviek.
RP na nové plánovacie obdobie je potrebné doplniť o nové opatrenia vyplývajúce z ŠO 1.6, ktoré je zamerané na doplnenie štátnej
hydrologickej siete, tak aby sa mohli monitorovať a hodnotiť hydrologický režim povrchových a podzemných vôd v súvislosti so
zmenou klímy.
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NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon)

ŠC2: Udržateľné
poľnohospodárstvo

Zákon č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane
pred povodňami
Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o určovaní
ochranných pásiem vodárenských
zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a
o technických úpravách v ochranných
pásmach vodárenských zdrojov
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o
zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon)
Návrh zákona o krajinnom plánovaní (v
návrhu v 3. štvrťroku 2021)

„+“ odvádzania povrchového odtoku s možnosťou vsakovania je legislatívne podchytené
„-“ je potrebné inovovať technickú legislatívu zameranú na vsakovanie povrchového odtoku
„+“ aktualizácia Vodného plánu Slovenska, ktorý pozostáva z plánov manažmentu povodí
„+“ zadefinované monitorovanie množstva, režimu, kvality povrchových a podzemných vôd
„-“ zaviesť internalizáciu ceny vody pre konečných užívateľov (priemysel, poľnohospodárstvo, služby)
„+“ zákon rieši povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík
„+“ stanované požiadavky na hospodárenie v ochranných pásmach vodných zdrojov

„-“ legislatívne zmeny zamerané ma kontrolný mechanizmus a sankcie, ktoré podpora dodržiavanie pravidiel v oblasti regulácie
odtokov a vytvárania retencie na poľnohospodársky využívaných územiach

„-“ zadefinovať prírode blízke formy obhospodarovania lesov v pásmach ochrany vodných zdrojov
„-“ legislatívne zmeny zamerané na povinnosť vlastníka alebo nájomcu pozemku a investora stavby zadržiavať vodu na pozemku
„+“ zákon zaručuje komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčné využívanie územia

„+“ zákonom sa posilnia požiadavky na dostatočného zadržiavania vody v krajine a požiadavky na regulovaný zásah do krajiny
„+“ zákon by mal stanoviť kontrolné a sankčné mechanizmy pre rešpektovania využívania krajiny s prihliadnutím na kvantitu
a kvalitu povrchových a podzemných vôd
DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Tematická stratégia na ochranu pôdy
Podáva vysvetlenie, prečo je ochrana pôdy na európskej úrovni nevyhnutná a aké opatrenia je potrebné prijať.
(2006)
Opatrenia v oblasti pôdneho prostredia v NAP sú v súlade s cieľmi stanovenými stratégiou na ochranu pôdy na zabezpečenie
udržateľnosti využívania pôdy.
Spoločná poľnohospodárska politika EÚ
Hlavné ciele Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) sú zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva, zabezpečiť primeranú životnú
a jej nová reforma – Smerom k spoločnej
úroveň poľnohospodárov, stabilizovať trhy, zaručiť bezpečnosť dodávok a zabezpečiť primerané spotrebiteľské ceny. Okrem
poľnohospodárskej politike po roku 2020
špecifických cieľov SPP sú v ustanoveniach zmluvy stanovené ďalšie ciele, ktoré sa vzťahujú na všetky politiky a činnosti Únie.
(2015)
V tejto súvislosti sa neoddeliteľnou súčasťou cieľov SPP stáva aj ochrana životného prostredia s ohľadom na podporu trvalo
udržateľného rozvoja. V súčasnosti sa európske inštitúcie zaviazali prijať novú reformu vo viacročnom finančnom rámci 2021 –
2027 do konca súčasného obdobia (2020). Zmeny v prvom pilieri SPP budú zamerané napr. aj na úpravu pravidiel týkajúcich sa
ekologizačných platieb a platieb pre mladých poľnohospodárov.
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Medzinárodný dohovor o ochrane nových
odrôd rastlín (1961 + novela 1991)

Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače
(2018)

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Národná stratégia SR pre operačné
programy organizácií výrobcov v sektore
ovocia a zeleniny na roky 2020 – 2022
(2020)

Strategický plán SPP 2021-2027 (v etape
vytvárania SD)

Opatreniami NAP v udržateľnom poľnohospodárstve s rešpektovaním požiadaviek ochrany krajiny a biodiverzity sa zabezpečia
opatrenia v novej poľnohospodárskej politike, kde je potrebné dodržiavať určité poľnohospodárske postupy prospešné pre životné
prostredie. Opatrenia v NAP sú v súlade aj s nariadením EÚ, podľa ktorého je ekologizácia povinná s uplatňovaním troch opatrení:
diverzifikáciou plodín, zachovávaním existujúcich trvalých trávnych porastov, a vytvorením oblasti ekologického záujmu.
V SR sa zákonom č.132/1989 Zb. prijal dohovor, ktorý zaviedol významné právne inštitúty v oblasti šľachtenia rastlín,
predovšetkým rozšíril právnu ochranu na všetky druhy a rody rastlín, upresnil podmienky na udelenie šľachtiteľského osvedčenia
na odrodu, zaviedol nový právny inštitút odvodenej odrody a určitej odrody, spresnil obsah obchodného využívania odrody,
zaviedol výnimky zo šľachtiteľského osvedčenia formou používania tzv. farmárskych osív a v súvislosti s tým zaviedol platenie
remunerácií, tiež zaviedol podmienky používania výrobkov z biologického materiálu právne chránenej odrody a z jej zberaného
materiálu.
ŠO 2.4.5 zamerané na šľachtiteľstvo sa musí prispôsobiť požiadavkám vyplývajúcich z dohovoru a národnej legislatívy.
Iniciatíva EÚ sa rieši úbytok voľne žijúcich opeľovačov v EÚ. Zahŕňa desať opatrení v rámci troch prioritných tém: zlepšenie
vedomostí o úbytku opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch; riešenie príčin úbytku opeľovačov; zvyšovanie informovanosti,
zapojenie širokej verejnosti a podpora spolupráce.
ŠO 2.6 Podpora chovu včiel a ochrana opeľovačov, ktoré stanovila NAP sa zabezpečí plnenie opatrení v stanovených prioritách
Iniciatívy EÚ.
Národná stratégia trvá od 15.júla 2020 do 31.decembra 2022. Obdobie trvania tejto národnej stratégie je prispôsobené reforme
Spoločnej poľnohospodárskej politike a nástupu Strategického plánu SPP od roku 2022. Ciele stratégie priamo súvisia aj s
environmentálnymi opatreniami, ktoré sú už prispôsobené cieľom Zelenej dohody EÚ. Riešením ekologického spracovania
využitých pestovateľských substrátov a zavedením optimálnych podmienok pre využitie technológií priateľských k životnému
prostrediu sa významne zvýši uplatňovanie ekologických postupov pri pestovaní ovocia a zeleniny.
ŠO 2.1, 2.3 a 2.4 sú v súlade s opatreniami stanovenými SD. SD určil na vykonanie opatrení časový rámec do roku 2022, čo je
v nesúlade s implementáciou opatrení v NAP, nakoľko väčšina opatrení NAP je navrhnutá na implementáciu v strednodobom
horizonte 2024 – 2027. Tieto rozdiely je potrebné zosúladiť. Implementáciou novej SPP na roky 2023 – 2027 na národnej úrovni sa
stanovia nové opatrenia pre udržateľné hospodárstvo a tie budú stanovené v aktualizácii NAP.
Nová stratégia bude vychádzať z novej SPP 2021 – 2027 pre EÚ zameranú aj na stanovenie si vyšších ambícií v oblasti životného
prostredia a klímy. Plnenie jedného z hlavných cieľov je cez deväť konkrétnych úloh. Tri z nich súvisia s NAP: opatrenia v oblasti
zmeny klímy, starostlivosť o životné prostredie a ochrana krajiny a biodiverzity. Podobne ako SP SPP na Slovensku, tak aj SPP pre
EÚ je v návrhu a nie sú zverejnené konkrétne opatrenia na plnenie cieľov SD, nie je možné konštatovať či je NAP v súlade s SP SPP
na Slovensku. Nová SPP pre EÚ je vytváraná na novej ekologickej architektúre, ktorá obsahuje posilnené povinné požiadavky a
rozšírené možnosti financovania ekologického poľnohospodárstva. Tieto požiadavky budú aj súčasťou SP SPP pre Slovensko.
Ekologická architektúra SPP zahŕňa požiadavky na ochranu mokradí bohatých na uhlík a striedanie plodín s cieľom chrániť pôdu;
povinný nástroj na hospodárenie so živinami, ktorý má poľnohospodárom pomôcť zlepšiť kvalitu vody a znížiť úrovne amoniaku a
oxidu dusného v ich poľnohospodárskych podnikoch; nový tok financovania z rozpočtu SPP na priame platby určený pre
ekologické režimy, ktorý bude podporovať a motivovať poľnohospodárov, aby uplatňovali poľnohospodárske postupy prospešné
pre klímu, biodiverzitu a životné prostredie.
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Národný program stabilizácie a rozvoja
Slovenského včelárstva na roky
2019/2020 až 2021/2022 (2019)

Vodný plán Slovenska (2016) + Vodný
plán Slovenska na roky 2022 – 2027 (vo
fáze spracovania SD)
H2odnota je voda - Akčný plán na riešenie
dôsledkov sucha a nedostatku vody
(2018)

Uvažované opatrenia v NAP zamerané na ekologické poľnohospodárstvo v ŠO 2.3.1 (zlepšenie kvalitatívnych vlastností pôdy), 2.3.2
(podpora malých fariem), 2.3.3 (mozaikové využívanie poľnohospodárskej krajiny), 2.3.4 (uplatňovanie agrolesníckych systémov),
2.4.2 (AECM), 2.4.3 (lokálny predaj a lokálne výrobky), 2.5.1 (plošná disproporcia v chove hospodárskych zvierat), 2.5.2 (zavádzanie
technologických opatrení a postupov pre dobré životné podmienky zvierat) 2.6.4 (zakladanie biopásov a líniovej výsadby drevín na
ornej pôde) sú v súlade s SP SPP pre Slovensko, ktorého opatrenia budú navrhované v súlade s SPP pre EÚ.
SD má stanové 14 hlavných cieľov zameraných na stabilizáciu a rozvoj včelárstva, na celoplošne organizovaný boj s chorobami
a škodcami včelstiev, na uplatňovanie moderných technológií získavania a spracovania včelích produktov. SD je do roku 2022.
Nová stratégia by mala byť zameraná na všetky opeľovače, nie len na včely. Vytvorenie novej stratégie zameranej na opeľovače je
potrebné vytvoriť v súlade s Iniciatívou EÚ zameranou na opeľovače, ktorá má dané 3 priority a 10 opatrení.
Opatrením ŠO 2.6.1 v NAP sa vytvoria podmienky na prípravu novej stratégie na podporu opeľovačov, ktorá nadväzovať na
Národný program a zároveň bude vychádzať z Iniciatívy EÚ zameranú na opeľovače, ktorá zahŕňa 3 priority zlepšenie vedomostí o
úbytku opeľovačov, jeho príčinách a dôsledkoch, riešenie príčin úbytku opeľovačov a zvyšovanie informovanosti, zapojenie širokej
verejnosti a podpora spolupráce. Opatrenie č. 5 v Iniciatíve je zamerané na zlepšenie biotopov opeľovačov na poľnohospodárskej
pôde a v jej okolí súvisia s opatreniami v ŠO 2.6.3., a opatrenie č. č.1 Podpora monitorovania a posudzovania súvisia s ŠO 2.6.4.
V novom národnom programe je potrebné navrhnúť radikálnejšie zmeny vo využívaní pesticídov v intenzívnom poľnohospodárstve.
Ide o zmenu smerom k ochrane ubúdajúcej populácie včiel, čo sa dosiahne zákazom všetky pesticíd, pri ktorých bolo dokázané, že
zabíjajú včely. Opatrením sa vytvorí priestor na legislatívny zákaz najnebezpečnejších chemikálii.
Popis v ŠC1: Vodné hospodárstvo
Opatrenia v ŠO 2.1 zamerané na integrovaný manažment vody v krajine a obnovu mokradí sú v súlade s opatreniami stanovenými
v SD Vodný plán Slovenska.
Cieľom Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody je predchádzať suchu preventívnymi opatreniami,
eliminovať negatívne dôsledky zmeny klímy.
Spoločné opatrenia v akčných plánoch sú opatrenia zamerané na modernizáciu závlahových systémov ŠO 2.1.3 a opatrenia
s cieľom monitorovať sucho a prepojiť informačné systémy o výskyte sucha s informačným systémom o pôde v ŠO 2.1.4, opatrenia
v ŠO 2.1.5 zamerané na ekologickú obnovu melioračných kanálov, ako aj ŠO 2.2.3 zavádzanie agrolesníckych opatrení na
poľnohospodárskej pôde.

NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o
zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane
odrôd rastlín

„+“ podpora ochrany pôdy
„-“ nedostatočne plnené kompetencie štátnej správy v dohľade nad ochranou poľnohospodárskej pôdy
„-“ nedostatočné plnenie povinností pôdnej služby v prieskume poľnohospodárskej pôdy a v oblastiach ohrozených degradáciou a
navrhovanie ochranných opatrení zameraných na ich zmiernenie a odstránenie
„-“ doplniť monitoring pôdy o hodnotenie dopadov poľnohospodárstva na kvalitu pôdy v súvislosti so zmenou klímy
„-“ nie je zavedená podpora zákona v doriešení veľkej rozdrobenosti parciel
„-“ nie je zavedená podpora zákona v doriešení nevysporiadaného vlastníctva pôdy
„-“ legislatívne doriešiť, aby pozemkové úpravy riešili aj opatrenia zamerané na ekologickú stabilitu krajiny

„+“ legislatívna podpora šľachtiteľstva
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ŠC3: Adaptované lesné hospodárstvo

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách
Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom (pripravovaná novela v roku
2021)
Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných
prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 49/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva
Vyhláška MŽP SR č. 684/2006 Z. z. ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na návrh, projektovú
dokumentáciu a výstavbu verejných
vodovodov a verejných kanalizácií
Návrh zákona o rodinných farmách (návrh
v roku 2021)
Návrh zákona o krajinnom plánovaní (v
návrhu v 3. štvrťroku 2021)

„+“ rieši erózny odnos a spôsob obhospodarovania podľa sklonu územia na zabránenie odnosu pôdy a živín v pôde
„+“ identifikácia vlastníctva pozemkov
„+“ zákaz drobenia pôdy

„-“ legislatívna podpora biologickej ochrany rastlín

„+“ ochrana zvierat v prípade mimoriadnych situácii
„-“ prehodnotenie spotreby vody pre jednotlivé druhy zvierat

„+“ hospodárenie na pôde formou rodinných hospodárstiev a spracovanie poľnohospodárskej produkcie

„+“ legislatívna podpora prioritizácie vody v krajine
„+“ podpora ekostabilizačných prvkov v krajine
„+“ zachovanie a obnova krajinných prvkov s protieróznymi účinkami
DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Zelená kniha o ochrane lesov a informácia Zaoberá sa hlavnými výzvami, ktoré sa týkajú lesov a lesného hospodárstva v EÚ, prioritne z hľadiska problematiky ochrany lesov
o lesoch v EÚ (2010)
a realizácie súvisiacich informačných systémov. Dokument prezentuje nástroje, ktorých využitie prichádza do úvahy pri ochrane
lesov na úrovni ČŠ ako aj na úrovni EÚ, a nastoľuje súbor otázok súvisiacich s možnosťami navrhovaných budúcich politických
opatrení. Prijatie zelenej knihy vyplynulo zo záverov bielej knihy EK o prispôsobení sa zmene klímy, ktorá bola prijatá v apríli 2009.
SD nie je časovo obmedzený a dáva základný rámec na riešenie lesa a lesného hospodárstva z hľadiska zmeny klímy. Opatrenia v ŠC
3 zamerané na adaptované lesné hospodárstvo sú v súlade s hlavnými cieľmi SD.
Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ:
SD stanovuje základný strategický rámec pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov na úrovni Európskej únie pri rešpektovaní
pre lesy a sektor lesného hospodárstva
princípu subsidiarity, v zmysle ktorého je tvorba a implementácia lesníckych politík kompetenciou ČŠ. Cieľom tohto strategického
dokumentu je podpora koordinácie a koherencie lesníckych a s lesmi súvisiacich politík, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú
praktické hospodárenie v lesoch ČŠ. Ide najmä o politické oblasti zamerané na rozvoj vidieka, ochranu biodiverzity, boj proti
zmene klímy, podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a surovinovej základne pre priemysel (zelené hospodárstvo).
Dôležitými uzneseniami k téme adaptácii na zmenu klímy sú uznesenia z Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe. Ide o
záväzky obsiahnuté v rezolúcii S1: Európska sieť trvalých monitorovacích plôch lesných ekosystémov, S2: Ochrana lesných
genetických zdrojov, S3: Európska databanka o lesných požiaroch, S4: Prispôsobenie obhospodarovania lesov horských oblastí
novým podmienkam životného prostredia, H4: Adaptácia lesov v Európe na zmenu klímy, V5: Zmena klímy a udržateľné
hospodárenie v lesoch Európy a M2: Ochrana lesov v meniacich sa podmienkach prostredia, ako aj v rozhodnutí ministrov z Osla
2011 „Európske lesy 2020“.
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Strategický plán OSN pre lesy na roky
2017 – 2030 (2017)

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo
udržateľnom rozvoji Karpát (Carpathian
Convention, Karpatský dohovor) (Kyjev,
2003) a 5 protokolov

NAP je v súlade s cieľmi Novej stratégie lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva, ako aj s uzneseniami
z Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe stanovenými adaptačnými opatreniami v oblasti lesníctva. Ide hladne o opatrenia
na podporu druhovej a genetickej diverzity porastov, na optimalizáciu postupov monitoringu lesov, adaptáciu lesných porastov na
zmenu klímy, ako aj na podporu ex situ opatrení na zachovanie a udržateľné využívanie genetických zdrojov lesných druhov.
V oblasti prírodného prostredia a biodiverzity sa ciele budú plniť opatreniami v ochrane a podpore prirodzenej obnovy prírodných
lesov a udržateľného obhospodarovania lesov.
Strategická vízia v schválenom pláne je zadefinovaná do 6 cieľov ako je zastavenie odlesňovania predovšetkým v tropických
pásmach, zlepšenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych úžitkov lesov pre spoločnosť a významné zvýšenie výmery
všetkých typov trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Taktiež určuje zvýšenie finančných zdrojov pre lesy v rozvojových
krajinách, kde v prevažnej miere dochádza k odlesňovaniu a degradácii lesov a podporu správneho fungovania inštitúcií v oblasti
lesov pri presadzovaní právnych noriem a zlepšenie spolupráce a koordinácie v lesníckych otázkach na všetkých úrovniach.
Stratégia obsahuje 25 operatívnych cieľov pre svetové lesy do roku 2030. Zámerom stratégie je zásadne pomôcť v boji proti
globálnemu odlesňovaniu, ako aj k lepšiemu využitiu potenciálu lesov pri plnení cieľov Parížskej klimatickej dohody a rozvojových
cieľov Agendy 2030.
Čiastkový cieľ 1.4 strategického plánu sa bude realizovať najmä cez opatrenia v NAP so zameraním na úpravu drevinového zloženia
s cieľom zvyšovania odolnosti porastov voči zmene klímy, ako aj cez opatrenia na podporu druhovej a genetickej diverzity porastov
s cieľom zlepšiť adaptačný mechanizmus a schopnosť funkcie lesa.
Konvencia usiluje o komplexný prístup a spoluprácu pri ochrane a trvalo udržateľnom využívaní Karpát. Je navrhnutá ako
inovatívny nástroj, ktorý ma zabezpečovať a podporovať udržateľný rozvoj regiónu a jeho živej prírody. Konvencia usiluje o
podporu kvality života a posilnenie miestnej ekonomiky a komunít. Dohovor si za cieľ kladie ochranu a obnovu jedinečných,
vzácnych a typických prírodných komplexov a objektov rekreačného a iného významu nachádzajúcich sa v srdci Európy,
ochraňovať ich pred negatívnymi ľudskými vplyvmi prostredníctvom podpory alebo spoločnej politiky udržateľného rozvoja
regiónu. V súčasnosti má Karpatský dohovor zmluvnými stranami prijatých a podpísaných 5 protokolov.
Uplatňovanie stratégie Dohovoru a jeho protokolu zameraného na zachovanie a udržateľné využívanie biologickej a krajinnej
rozmanitosti je zabezpečené v operatívnych ŠC 3 Adaptované lesné hospodárstvo, kde ide o zameranie sa na ochranu chránených
území, pralesov a prírodného lesa a určenie programov starostlivosti pre tieto územia, o zamedzenie zhoršovania stavu druhov
a biotopov obnovou degradovaných území a v opatreniach ŠC 4 Podpora prírodného prostredia a biodiverzity ide o zameranie sa na
efektívnu prevenciu šírenia, eradikáciu a kontrolu inváznych nepôvodných druhov.

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
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Národný lesnícky program Slovenskej
republiky (2007) + Nový národný lesnícky
program SR na roky 2021 – 2030 (v
príprave od roku 2020) + jeho vstupná
správa (2019)

Národný program ochrany lesných
genetických zdrojov na roky 2020-2026
(2020)

Trvalo udržateľné obhospodarovanie
lesov (2016)

Koncepcia o ochrane pralesov
a prírodných lesov (jej príprava
a schválenie do roku 2022)

SD vytvorený v roku 2007 má platnosť do roku 2020. Hlavne ciele a opatrenia stanovené v programe nie sú v súlade s novými
politikami, koncepciami a stratégiami prijatými na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni. V súčasnosti je v príprave nový
Národný lesnícky program na roky 2021 – 2030, ktorý vychádza z národných strategických dokumentov (Obehové hospodárstvo –
budúcnosť rozvoja Slovenska, Stratégia environmentálnej politiky do roku 2030), ako aj z medzinárodných politík a stratégií
(Lesnícka stratégia EÚ, Stratégia EÚ pre biologickú diverzitu, Rezolúcia Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe - Forest
Europe, ďalej Fórum OSN o lesoch, Parížsky dohovor, UNCCCD, CBD). Nový LP má tri okruhy, pričom každý okruh má svoj hlavný
cieľ.. Environmentálny okruh má cieľ vytvoriť diverzifikované lesy pripravené lepšie odolávať zmene klímy a to prostredníctvom
mitigačných a adaptačných opatrení. LP uvažuje z hľadiska vzťahu k dopadom zmeny klímy realizovať pasívny adaptačný
manažment, t. j. čakanie na prejavy dopadov zmeny klímy a reagovanie až keď sa objavia (nápravné, ozdravné opatrenia v lesoch
po kalamitách), alebo aktívny adaptačný manažment, t. j. aktívne predvídanie a výkon preventívnych opatrení skôr, ako sa prejavy
dopadov zmeny klímy dostavia (rekonštrukcie lesov, prebudovy lesov na prírode blízke obhospodarovanie). LP bude obsahovať
monitorovacie indikátory kvalitatívne a kvantitatívne, čo umožní priebežné hodnotenie a plnohodnotnú analýzu plnenia cieľov. LP
uvažuje prevziať opatrenia z novej SPP na roky 2021 – 2027, kde budú aj podporné mechanizmy pre lesné hospodárstvo súvisiace
s uplatňovaním postupov prírode blízkeho obhospodarovania lesov a zvyšovanie biodiverzity lesov.
Vzhľadom na uvažované ciele a rámcovo zadefinované opatrenia vo vstupnej správe pre nový Národný lesnícky program SR na roky
2021 – 2030 sú všetky ŠO v súlade s stratégiou pre lesného hospodárstvo. Časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení je
potrebné zosúladiť s časovým harmonogramom stanoveným v LP.
SD stanovuje priority, ciele a rámcové opatrenia na zabezpečenie oblasti ochrany a reprodukcie genetických zdrojov lesných
drevín v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi.
ŠO 3.3.1 a 3.3.2 sú v súlade s navrhnutými opatreniami NP. Úloha na naplnenie cieľa ŠO 3.3. zameraná na podporu opatrení na
zachovanie a využitie lesných genetických zdrojov začleniť do podporných mechanizmov pre budúce programové obdobie EÚ
fondov je riešená aj v NP konštatovaním, že opatrenia stanovené NP budú podporené v pripravovaných strategických dokumentoch
lesného hospodárstva (pripravovaný Národný lesnícky program na roky 2021 - 2030, Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej
politiky pre SR 2021-2027), prostredníctvom ktorých budú môcť správcovia genetických zdrojov žiadať o finančné prostriedky na ich
realizáciu a zároveň sa uvažuje, že ďalším zdrojom na podporu realizácia opatrení bude využitie finančných prostriedkov
z operačných programov iných rezortov, hlavne pri opatreniach smerujúcich k adaptácii lesov na zmenu klímy.
Štátny podnik, LESY SR, pre napĺňanie politického záväzku Slovenskej republiky k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu
európskych lesov prijal podnikovú politiku trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL). Ciele politiky TUOL rešpektujú
Strednodobú koncepciu politiky pôdohospodárstva na roky 2004 až 2006, Koncepciu lesníckej politiky Slovenskej republiky do roku
2005 a Národné kritériá a indikátory na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska.
Úlohy stanovené v ŠO 3.3. upozorňujú na aktualizáciu TUOL, ktorá v súčasnosti nevychádza z aktuálnych stratégii, tzn.
nezohľadňuje požiadavky na riešenie klimatickej ohrozenosti jednotlivých drevín, ako aj zavádzanie alternatívnych modelov
hospodárenia v lesoch. Súčasťou TUOL je aj certifikácia lesov, kde je potrebné zaviesť hodnotenie, ktoré vychádza z objektívneho
posúdenia klimatickej ohrozenosti drevín v lesnom poraste, a zahŕňa návrh úprav drevinového zloženia a výber klimaticky vhodnej
proveniencie sadeníc. Štandardy obhospodarovania lesov je potrebné doplniť o prvky zamerané na alternatívne modely
obhospodarovania lesov.
Uvažovaná koncepcia bude vychádzať z medzinárodných dohovorov v kontexte so zmenou klímy. Opatreniami stanovenými
koncepciou sa zabezpečia princípy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a to zvlášť pralesov a prírodných lesov.
ŠO 3.7.2 je v súlade s uvažovanou koncepciu, v ktorej budú zahrnuté aj opatrenia súvisiace s ochranou pralesov a prírodných lesov
v kontexte dopadov zmeny klímy.

NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY
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ŠC 4: Podpora prírodného prostredia a biodiverzity

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov

„-“ nezohľadnené zmeny vyplývajúce z poznatkov v oblasti adaptácie lesov na zmenu klímy v PSL
„-“ posilniť kompetencie kontrolných mechanizmov na dodržiavanie PSL v praxi a pri udeľovaní sankcií pri ich nedodržiavaní
„-“ zemnou legislatívy podporiť ochranu genetických lesných zdrojov zohľadňujúcich zmenu klímy
„+“legislatíva podpora uplatňovania prírode blízkeho hospodárenie v lesoch ako jedno z dôležitých opatrení v podmienkach
prebiehajúcej klimatickej zmeny
„+“ ochrana pralesov ako významných lesníckych miest, zákon definuje aj možnosti a podmienky bezzásahového územia
„-“nezohľadnené zmeny ochrany genetických lesných zdrojov zohľadňujúcich zmenu klímy

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody „-“ doplniť legislatívu o zavedenie ozdravných opatrení pri riešení manažmentu poškodených lesných porastov vo veľkoplošných
a krajiny
chránených územiach
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
„-“ zmeny v legislatíve zamerané na podporu zmien v územiach s nízkou biodiverzitou
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o
zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 314/2001Z. z. Z. z. o ochrane
„-“ do vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej bezpečnosti prepojiť monitoring bezpečnostného požiarneho indexu (PMI) s lesným
pred požiarmi v znení neskorších
varovným systémom
predpisov
Zákon 95/2019 Z. z. o informačných
„-“ nie je vytvorená aktualizovaná Koncepcia aktualizácie a racionalizácie environmentálneho monitoringu
technológiách vo verejnej správe
DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie
Zelená infraštruktúra je strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými environmentálnymi vlastnosťami,
prírodného kapitálu Európy (2013)
ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené miesta (alebo modré, ak
ide o vodné ekosystémy) a ďalšie fyzické prvky v suchozemských (vrátane pobrežných) a morských oblastiach. Na pevnine sa
zelená infraštruktúra nachádza vo vidieckych a mestských oblastiach.
Opatrenia v ŠC4 Podpora prírodného prostredia a biodiverzity sú v súlade so stratégiou pre zelenú infraštruktúru, ktorou sa riešia
adaptácie na zmenu klímy cez opatrenia ochrana a adaptácia biodiverzity v poľnohospodárskej krajine, na zabránenie straty
biodiverzity a na udržanie integrity biotopov. V prierezových opatreniach je PO5 zameraný na budovanie zelenej infraštruktúry
a ekologických sietí.
Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku Stratégia v oblasti biodiverzity do roku 2030 je komplexným, systematickým a ambicióznym dlhodobým plánom na ochranu
2030_Prinavrátenie prírody do našich
prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov. Zásadne podopiera Európsku zelenú dohodu i vedúce medzinárodné postavenie EÚ
životov (2020)
vo sfére celosvetových verejných statkov a cieľov udržateľného rozvoja. Stratégia v záujme nasmerovania európskej biodiverzity k
obnove do roku 2030 stanovuje nové možnosti účinnejšieho vykonávania existujúcej legislatívy, nové záväzky, opatrenia, cieľové
hodnoty a riadiace mechanizmy. Stratégia stojí na dvoch hlavných pilieroch: zvýšenej starostlivosti o vzácne chránené územia
a takzvanom Pláne EÚ pre obnovu prírody, pričom za jeden z kľúčových činiteľov postupujúceho úbytku biologickej rozmanitosti
stratégia označuje poľnohospodárstvo.
Ciele uvedené v novom SD ich zavádzanie do praxe bude zabezpečené aj cez opatrenia v NAP, ktorými sa naplnia ciele stanovené
v ŠC 2, 3 a 4 zamerané na zvýšenie schopnosti poľnohospodárskej a lesnej krajiny prostredníctvom biodiverzity a ekosystémov.
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Dohovor o biologickej diverzite (1992)

Dohovor má stanovené tri hlavné ciele: ochrana biologickej diverzity, trvalo udržateľné využívanie jej zložiek, spravodlivé a
rovnocenné rozdeľovanie prínosov z využívania genetických zdrojov vrátane primeraného prístupu ku genetickým zdrojom,
vhodný prevod dôležitých technológií a zohľadňovanie všetkých práv na tieto zdroje a technológie s primeraným financovaním.
Dôležitým rozhodnutím zmluvných strán je rozhodnutie X/2, ktorým sa schválil Strategický plán biodiverzity pre roky 2011-2020
vrátane tzv. „cieľov z Aichi pre biodiverzitu“. Z pohľadu ekosystémov je dôležitý Aichi cieľ č. 15, v ktorom sa požaduje do roku 2020
zvýšiť odolnosť ekosystémov a príspevok biodiverzity k ukladaniu uhlíka, a to prostredníctvom ochrany a obnovy ekosystémov
vrátane požiadavky obnovenia minimálne 15% degradovaných ekosystémov, čím sa prispeje k mitigácii a adaptácii na zmenu klímy
a k boju proti dezertifikácii.
NAP svojimi opatreniami je v súlade s opatreniami stanovenými Dohovorom a to najmä v podpore výskumu a monitoringu
biologických a genetických zdrojov; v zabezpečovaní ochrany "in situ" pôvodných a domestikovaných druhov, ekosystémov a
prírodných stanovíšť, najmä pomocou účinnej sústavy chránených území a legislatívy; vo vybudovaní podľa potreby zariadení na
ochranu a výskum rastlín, živočíchov a mikroorganizmov "ex situ" so zameraním na záchranu a prípadnú reštitúciu ohrozených
druhov; a v podpore rozvoja metód trvalo udržateľného využívania biologických zdrojov a naopak obmedzovaniu deštruktívneho
spôsoby využívania živej prírody, a to politickými a hospodárskymi opatreniami, podporou vedeckého a technického vzdelávania,
propagáciou a výchovou obyvateľstva k ochrane biodiverzity.

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Koncepcia ochrany prírody a krajiny
do roku 2030 (2019, v schvaľovacom
proces)

Trvalo udržateľné obhospodarovanie
lesov (2016)
Strategický plán SPP 2021-2027 (v etape

Koncepcia 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.
Opatrenia v ŠO 4.1 sú v súlade s opatreniami stanovenými SD zameranými na obnovu a vytváranie nových mokradí, ako aj
zavádzanie vodozádržných opatrení s účelom zmierňovať rozsiahle povodne.
Opatrenia v NAP v ŠO 4.3 sú v súlade s opatreniami SD na podporu prírode blízke obhospodarovanie lesov s akceptovanými
podmienkami ochrany prírody, ale s rozdielnou dobou realizácie. Ďalšie opatrenie súvisí s stanovením kompenzačných
mechanizmov, ktoré sú tiež zadefinované v SD, ako opatrenia na zlepšenie efektívnosti ochrany a manažmentu chránených území.
ŠO 4.3.7 je opatrenie ktoré nie je v SD zadefinované. Opatrením v NAP sa podporí riešenie monokultúr v CHÚ.
Opatrenie v ŠO 4.4.7 je v súlade s opatreniami v SD zameranými na riešenie bezzásahového územia v CHÚ.
Dlhodobý cieľ 2 v SD je zameraný aj na zlepšenie a udržanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho a národného
významu, čo je v súlade s ŠO 4.5.2 v NAP.
NAP prostredníctvom opatrení v 4.6.1 a 4.5.3 zavádza národné hodnotenie ekosystémov a cez uvažovaný národný program
a realizačné plány revitalizáciu ekosystémov. Opatrenie odporúčame zohľadniť v aktualizovanej verzii SD.
Opatrením 4.1 v SD sa zabezpečí podklad pre opatrenie v NAP 4.6.2. V rámci monitoringu v 4.1 SD je potrebné doplniť špecifické
monitoringy z 4.6.3 v NAP.
Opatrenia ŠO 4.7 v NAP zamerané na manažment šírenia nepôvodných inváznych druhov sú v súlade s opatreniami operatívneho
cieľa 2.4 SD zameraných na riešenie tohto problému.
Popis v ŠC3: Adaptované lesné hospodárstvo
Vo vyhodnocovacej správe Zelená správa sú analýzy lesného hospodárenia. ŠO 4.3.2 je v súlade s opatreniami SD, nakoľko na
základe analýzy sa navrhuje nové opatrenia na zlepšenie situácie v lesnom hospodárstve.
Popis v ŠC2: Udržateľné poľnohospodárstvo
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vytvárania SD)

Správa o plnení Akčného plánu pre
mokrade na roky 2015 – 2018
k aktualizovanému Programu
starostlivosti o mokrade Slovenska na
roky 2015 – 2021, aktualizácia Programu
starostlivosti o mokrade Slovenska do
roku 2024 a Akčný plán pre mokrade na
roky 2019 - 2021
Vodný plán Slovenska (2016) + Vodný
plán Slovenska na roky 2022 – 2027 (vo
fáze spracovania SD)

Cieľom opatrenia ŠO 4.2.3 a 4.2.4 prehodnotiť účinnosť v súčasnosti zavedeného opatrenia greeningu na podporu postupov
v poľnohospodárstve so zameraním na oblasť zmeny klímy a životné prostredie, tzn. na podporu diverzifikácie plodín, udržiavania
trvalých trávnatých porastov a vytvárania ekologických plôch. V prípade nedostatočnej účinnosti tohto opatrenia je potrebné
v novej SPP navrhnúť zmeny. ŠO 4.2.5, 4.2.6 a 4.2.7 navrhnúť do opatrení novej SPP, nakoľko SPP pred rokom 2021 nevychádza
z nových stratégií EÚ zameranej na stanovenie opatrení zamedzujúcich zmenu klímy.
SD má zadefinované 3 hlavné strategické ciele a 1 operatívny cieľ, vychádzajúce z návrhu Ramsarského strategického plánu:
riešenie príčin úbytku a degradácie mokradí , efektívna ochrana a manažment sústavy Ramsarských lokalít, trvalo udržateľné
využívanie všetkých mokradí, podpora uplatňovania a realizácie.
ŠO 4.1.4 je podporné opatrenie, ktoré spĺňa ciele stanovené v SD na riešenie príčin úbytku a degradácie mokradí, ako aj ich
ochranu.

Vodný plán Slovenska (2016) určuje rámcové úlohy na ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných
ekosystémov, na trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, na zlepšenie vodných pomerov, na zabezpečenie územného
systému ekologickej stability a na ochranu pred škodlivými účinkami vôd. Vodný plán obsahuje Plán manažmentu správneho
územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly.
Opatrenia stanovené pre ŠO 4.1 sú v súlade s SD. V aktualizácii SD je potrebné zabezpečiť podporu opatrení, ktoré súvisia
s integráciou zadržiavania vody v krajine pre prírodu a biodiverzitu a podporujú zelenú a modrú infraštruktúru pri riešení
protipovodňovej ochrany. SD vychádza z podmienok definovaných rámcovou smernicou o vodách, z čoho vyplýva, že ŠO 4.1.3 bude
v súlade s opatreniami stanovenými 3. VPS.

NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o
zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon)

„-“ zavedenie opatrení týkajúcich sa ochrany prírody do praxe, tzn. integrácia opatrení ochrany prírody v postupoch manažmentu
VCHÚ
„-“ cez programy starostlivosti VCHÚ zavádzať menej intenzívne a diverzifikované spôsoby využívania krajiny
„-“ legislatívnou zmenou podporiť uplatňovanie jednotných prístupov k adaptácii na zmenu klímy
„-“ doplnenie osnovy programu starostlivosti o CHÚ o postupy súvisiace s adaptáciou na zmenu klímy a aktualizovať sústavu CHÚ
„-“ legislatívnou zmenou zaviesť princíp „no net loss“
„-“ legislatívna podpora obhospodarovania lúčnych biotopov prírode blízkym spôsobom

„-“ legislatívnou zmenou zakázať používanie pesticídov a chemických látok v blízkosti vodných tokov, mokradí a vodných zdrojov
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Zákon č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom
„-“ kontrolný mechanizmus zavedenia opatrení týkajúcich sa ochrany prírody do praxe, tzn. integrácia opatrení ochrany prírody
plánovaní a stavebnom poriadku
v postupoch manažmentu VCHÚ
(stavebný zákon)
„-“ zaviesť kontrolný mechanizmus na kontrolu zapracovania ÚSES do územnoplánovacích dokumentácii a ich zavádzania do praxe
Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe
„-“ legislatívnou zmenou určiť štát na právo mať predkupné právo na pozemky v CHÚ
majetku štátu
DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Zdravie 2020: Európska politika pre
zdravie a prosperitu

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Akčný plán pre životné prostredie
a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky
V. (NEHAP V.) (2019)

ŠC 5: Zdravie a zdravá populácia

Strategický rámec starostlivosti o zdravie
pre roky 2014 – 2030 (2013)

NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

SD má stanovené strategické ciele zamerané na zlepšenie zdravia pre všetkých a zníženie nerovnosti v zdraví a zlepšenie vedúcej
úlohy v oblasti zdravia a participatívneho riadenia zdravia. Medzi prioritné oblasti v SD patrí investovanie do zdravia počas celého
životného cyklu, posilnenie zodpovednosti občanov za zdravie, riešenie najväčších zdravotných výziev – prenosné a neprenosné
ochorenia, posilňovanie zdravotných systémov, kapacít verejného zdravotníctva a pripravenosti, surveillance a schopnosti
reagovať na núdzové situácie a vytváranie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí.
Opatrenia v ŠC 5 Zdravie a zdravá populácia sú v súlade s cieľmi stanovenými politikou pre zdravie a prosperitu v EÚ a to hlavne cez
opatrenia zamerané na posilnenie dialógu medzi inštitúciami zodpovednými za zdravie obyvateľstva, ochranu prírody a biodiverzity
a manažment mimoriadnych udalostí s cieľom podporovať vypracovanie spoločných stratégii a plánov.
Je nosným dokumentom pre činnosti v oblasti environmentálneho zdravia a vyplýva z Ostravskej deklarácie ministrov v roku 2017.
NEHAP V je národný prierezový plán schválený vládou SR, v rámci ktorého sa realizujú konkrétne aktivity na minimalizáciu
negatívnych vplyvov faktorov pochádzajúcich zo životného prostredia. Zmena klímy a jej dôsledky na zdravie obyvateľstva je
jednou z oblastí, ktorej sa akčný plán venuje. V priorite e) sú opatrenia zamerané na posilnenie adaptačných schopností a
odolnosti voči zdravotným rizikám súvisiacim so zmenou klímy a podporné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a dosiahnutie
spoluúčasti na zdraví v súlade s Parížskou dohodou.
Opatrenia v NAP z časti 5.3 zamerané na vybavenie zdravotníckych zariadení, 5.4 zameraných na informovanie verejnosti
v prípade výkyvov počasia, a 5.6 zameraní na monitoring sú v súlade s opatreniami v AP.
SD určuje v strednodobom a dlhodobom horizonte smerovanie zdravotníckej politiky na Slovensku. Vo vzťahu zdravie – životné
prostredie sa v dokumente okrem iného uvádza potreba rozšírenia siete staníc Peľovej informačnej služby (PIS) v SR, zvyšovania
kvalifikácie a odborného kreditu pracovísk, riešenie možnosti eliminácie najvýznamnejších alergénov, venovanie pozornosti
inváznym druhom – informovanie verejnosti, riešenie výsadby vhodnej zelene na úrovni samospráv, udržiavania a kosenia
trávnatých porastov, eliminácia neudržiavaných plôch, na ktorých rastú spoločenstvá buriny (veľké množstvo alergiologicky
významných druhov), spolupodieľanie sa na vypracovaní a otestovaní jednotného rámca pre hodnotenie expozície populácie voči
chemickým znečisťujúcim látkam pochádzajúcim zo životného prostredia, a to pomocou kľúčových modelových látok. (Tento
rámec môže byť v budúcnosti použitý na určenie expozície populácie voči iným látkam, čím sa posilní schopnosť vykonávať
medzinárodné porovnávania po celej Európe).
V oblasti ŠC 5 Zdravie a zdravá populácia sú navrhnuté adaptačné opatrenia v súlade s strategickým rámcom starostlivosti
o zdravie pre roky 2014 – 2030 a to cez ŠO 5.1, ktorý je v súlade s prioritnou oblasťou 2:Riešenie najväčších zdravotných výziev v
regióne: neprenosných a prenosných ochorení stanovených pre SD.
„-“ legislatívne posilniť požiadavky na zabezpečenie teplotne vhodného vnútorného prostredia zdravotníckych zariadení
„+“ podpora vhodných pracovných podmienok zamestnancov
„-“ legislatívne podporiť cielene vykonávať štátny zdravotný dozor
„-“ doplniť monitorovaciu sieť biologických alergénov v ovzduší a rozšíriť ich zoznam o nové druhy
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Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o
„-“ legislatívne posilniť kontrolu potravín pri preprave a skladovaní a rozšíriť škálu testovaných patogénov
potravinách
DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Územná agenda 2030 (2020)
Územná agenda je strategický politický dokument pre územné plánovanie v Európe, jej regiónoch a komunitách. Poskytuje rámec
pre činnosť zameranú na územnú súdržnosť a budúcnosť pre všetky miesta v Európe. Stanovenými cieľmi a opatreniami SD
oslovuje tvorcov politík na všetkých úrovniach verejnej správy, aby prispeli k udržateľnej budúcnosti pre všetky miesta a pomohli
dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja v Európe.
NAP v ŠC 6 Adaptované sídelné prostredie definuje opatrenia, ktoré podporia plnenie cieľov dané SD, hlavne cez metodickú
a konzultačnú činnosť pre samosprávy v oblasti adaptácie sídel.
Dohovor primátorov a starostov o klíme
Dohovor je spojenie dvoch súčasných iniciatív Európskej komisie, na jednej strane Dohovoru primátorov a starostov, ktorý
a energetike
zaväzoval signatárov z radov miest k dobrovoľným záväzkom pri znižovaní emisií CO2 a na strane druhej iniciatívy Mayors Adapt,
ktorá zaväzuje jej signatárov ku prijímaniu konkrétnych krokov prispôsobovania sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy na
svojom území. Iniciatíva Mayors Adapt zaväzovala mestá buď pripraviť Stratégiu adaptácie na zmenu klímy ako samostatný
strategický dokument, alebo zahrnúť tému adaptácie na zmenu klímy do existujúcich rozvojových plánov a dokumentov. Mestá a
obce, ktoré pristúpia k tejto spojenej iniciatíve sa zaviažu do roku 2030 znížiť emisie CO2 o minimálne 40 % v porovnaní s
rokom 1990, minimálne o 27 % zvýšiť energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov, ako aj spojiť problematiku
adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s mitigáciou a jej cieľmi.
NAP je svojimi navrhnutými opatreniami v kompetencii samospráv v súlade s povinnosťou vyplývajúcou z dohovoru. Ide hlavne
o opatrenia zamerané na zabezpečenie vypracovania metodík a dokumentov, ktoré budú účinným podkladom pri jednotnom a
komplexnom hodnotení územných dopadov zmeny klímy na sídelné prostredie a na zohľadnenie zraniteľnosti sídiel z hľadiska
dôsledkov zmeny klímy pri príprave a aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie.
Európsky dohovor o krajine (2004)
Dohovor Rady Európy, ktorého cieľom je ochrana, manažment a plánovanie krajiny a organizovanie európskej spolupráce v tejto
oblasti. Európskym dohovorom o krajine ČŠ ustanovili nástroj zameraný na dosiahnutie udržateľného rozvoja, založeného na
vyvážených a harmonických vzťahoch medzi sociálnymi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím.
Na základe porovnania cieľov Európsky dohovor o krajine a opatrení v NAP môžeme konštatovať, že sú vo vzájomnom súlade a sú
zahrnuté v oblasti V opatreniach z oblasti prírodného prostredia a biodiverzity sú to napr. diverzifikácia krajiny a krajinných
štruktúr, ďalej sú to opatrenia v oblasti vodného hospodárstva so zameraním na spomaľovanie odtoku vôd z povodia a vhodné
spôsoby využívania územia. NAP sa venuje aj opatreniam z oblasti kompetencií príslušných štátnych orgánov, ktoré sú zamerané na
zvýšenú pozornosť venovať sa v záväznej časti územných plánov návrhu opatrení z hľadiska krajinno-ekologického, krajinnoarchitektonického, čim sa prispeje k plneniu cieľov dohovoru. V oblasti poľnohospodárstva sú to opatrenia krajinného inžinierstva
a konštrukcia nových krajinných prvkov, ktoré poskytnú zosúladenie sa s cieľmi dohovoru.
DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Koncepcia mestského rozvoja SR do roku
Koncepcia je rámcový celoštátny dokument a jej cieľom je zhodnotiť aktuálny stav oblasti rozvoja miest, vytvoriť predpoklady pre
2030 (2018)
partnerský prístup verejnej správy a zároveň vytvoriť predpoklady pre systémové zmeny súčasného stavu. Koncepcia má
navrhnuté dve oblasti – posilnenie úlohy mestského rozvoja v kontexte regionálneho rozvoja, partnerstvo a spolupráca a
štrukturálne zmeny vo fungovaní miest. Jednou z úloh je vytvorenie Platformy pre rozvoj slovenských miest, ktorej hlavnou úlohou
bude najmä odborná diskusia o princípoch a aplikácii integrovaného manažmentu rozvoja. Opatrenia sa zaoberajú aj potrebou
analyzovať prepojenosť vybraného okruhu miest a ich funkčných území, službami poskytovanými na úrovní miest či podporou
verejnej osobnej dopravy a adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
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Rezortná koncepcia environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety do roku
2025 (2015)

Národná stratégia regenerácie
brownfields v Slovenskej republike (nie je
vypracovaná)

ŠO 6.2, 6.3. a 6.4 zamerané na mechanizmy odbornej podpory pre adaptačný proces v sídlach a zapracovanie témy adaptácie na
zmenu klímy do plánovacích dokumentov obcí sú v súlade so SD, kde sú zavedené opatrenia na systémové začlenenie témy zmeny
klímy a zmierňovania jej dôsledkov do strategických dokumentov a rozvojových plánov samosprávy, najmä do územných plánov a
programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja.
Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (ďalej len RK EVVO) reaguje na aktuálne potreby a nové výzvy
v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia, so zameraním na nosné cieľové skupiny a s
využitím inovatívnych nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja.
Opatrenia v SD zamerané na vzdelávanie verejnej správy v 2.1 Rozvoj odborných vzdelávacích aktivít pre zamestnancov verejnej
správy sú v súlade s ŠO 6.5 kde ide o doplnenie systému vzdelávania verejnej správy v oblasti reakcie na zmenu klímy.
SD by mal stanoviť ako podporovať rozvoj a regeneráciu miest, ako nakladať s územiami brownfields. Chýbajúca politická podpora
zapríčiňuje nedostatočnú iniciatívu potrebných aktivít na výkon požadovaných zmien v celom rozsahu dotknutých inštitúcií
a sfér.
ŠO 6.6. cez opatrenia je zamerané na usmernenie finančných zdrojov aj do oblasti riešenia brownfields. Tu je potrebné však
zdôrazniť, že na usmernenie finančných tokov do rekultivácie brownfields je potrebné najprv koncepčné spracovanie tejto témy.

NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY

ŠC 7:Technické, ekonomické
a sociálne opatrenia

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
„-“ súčasný zákon sa rozdelí na zákon o územnom plánovaní a stavebný zákon. V zákone o územnom plánovaní je potrebné
plánovaní a stavebnom poriadku
legislatívne podporiť požiadavky vychádzajúce z opatrení v sídelnom prostredí v oblasti zmeny klímy
(stavebný zákon) v znení neskorších
„-“ zadefinovať klimatické posúdenie ako podklad do plánovacích dokumentov
predpisov
Zákon č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č.
„-“ zadefinovať klimatické posúdenie ako podklad do plánovacích dokumentov
309/2014 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody „-“ zadefinovať klimatické posúdenie ako podklad do plánovacích dokumentov
a krajiny
DOKUMENTY NA EURÓPSKEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
Plán postupu v energetike do roku 2050
(2011)

Plán postupu v energetike do roku 2050 skúma výzvy súvisiace s cieľom eliminácie emisií uhlíka a súčasne zabezpečuje dodávky
energie a konkurencieschopnosť. V scenároch tohto plánu sa skúmal celý rad scenárov s cieľom dosiahnuť 80 % zníženie emisií
skleníkových plynov, čo znamená približne 85 % zníženie emisií CO2 súvisiacich s energiou vrátane dopravy. Zo všetkých scenárov
vyplývajú veľké zmeny, napríklad v cenách uhlíka, technológiách a sieťach. Zároveň sa plán postupu snaží vypracovať dlhodobý
technologicky neutrálny európsky rámec, v ktorom budú vnútroštátne, regionálne politiky a úsilia zamerané na modernizáciu
dodávok energie efektívnejšie.
Ciele SD na roky 2020 – 2050 sú zamerané aj na výrobky a spotrebiče, ktoré budú musieť spĺňať normy najvyššej energetickej
efektívnosti. S inteligentnými meracími prístrojmi a inteligentnými technológiami, napríklad automatizáciou domácností, získajú
spotrebitelia väčší vplyv na vlastný model spotreby. Významnú efektívnosť možno dosiahnuť opatrením o využívaní zdrojov energie,
ako je napríklad recyklácia, efektívne výrobné postupy a predĺženie životnosti produktu. NAP svojimi opatreniami ŠO 7.4 je v súlade
s cieľmi SD a to podporou adaptačných opatrení v energetickom sektore.
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Rámcová stratégia odolnej energetickej
únie s výhľadovou politikou v oblasti
zmeny klímy a energetiky (2014)

Strategický plán pre energetické
technológie (SET) (2015)

Stratégia predstavuje víziu do budúcnosti a podrobne opisuje ciele energetickej únie a konkrétne kroky, ktoré budú prijaté na ich
dosiahnutie. Je založená na troch dlhodobých cieľoch energetickej politiky EÚ: bezpečnosť dodávok, udržateľnosť,
konkurencieschopnosť. Vychádza z rámca politík pre oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a stratégie energetickej
bezpečnosti z roku 2014, pričom spája niekoľko oblastí politiky do jedinej ucelenej stratégie. Stratégia sa sústreďuje na päť
rozmerov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú: energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera, plne integrovaný európsky trh s energiou,
energetická efektívnosť, ktorá pomáha tlmiť dopyt po energii, dekarbonizácia hospodárstva a výskum, inovácia
a konkurencieschopnosť. Na základe stručného opisu problémov v jednotlivých piatich rozmeroch je navrhnutých pätnásť akčných
bodov.
Opatrenia stanovené v NAP v ŠC 7 zameraného na podpora podnikateľského prostredia v oblasti všetkých typov podnikov, sektorov
energetiky a cestovného ruchu sú v súlade s opatreniami stanovenými stratégiou zamerané na energetickú bezpečnosť a
energetická efektívnosť.
Stratégia pomôže riešiť výzvy potrebné na transformáciu energetického systému EÚ. Zameriava sa na opatrenia, ktoré pomôžu EÚ
stať sa svetovým lídrom v oblasti obnoviteľnej energie a rozvíjať energeticky efektívne systémy.
Opatrenia v ŠC 7 sú v súlade s opatreniami SD a pomôžu riešiť rýchlejšie zavádzanie konceptu smart v energetike.

DOKUMENTY NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií pre územie SR
(2020)

Koncepcia na ochranu odberateľov
spĺňajúcich podmienky energetickej
chudoby (materiál predložený na
rokovanie vlády 2020)

Národná stratégia manažmentu
bezpečnostných rizík Slovenskej republiky
(2016)

Stratégia rozvoja udržateľného
cestovného ruchu do roku 2030 (v roku
2020 v štádiu SEA procesu)

SD je zameraný na návrh realizácie výstavby verejných vodovodov v obciach bez vodovodu, zvýšenie počtu obyvateľov
zásobovaných z verejných vodovodov a zabezpečiť bezproblémové zásobovanie obyvateľov bezpečnou pitnou vodou bez
negatívnych dopadov na zdravie obyvateľov a životné prostredie. SD analyzuje súčasný stav a prognózu kvality a kvantity
využívaných povrchových a podzemných vodných zdrojov a ich ohrozenosť, ako aj posudzuje súčasný stav ochrany vodných
zdrojov.
NAP v opatreniach ŠO 7.1 je v súlade stanovanými zásadami ekologicky optimálneho využívania zdrojov vody ako súčasť krajiny,
ako aj so stratégiou optimálneho rozvoja verejných vodovodov.
SD rieši možnosti problematiky energetickej chudoby na celoštátnej úrovni a možnosti vyplývajúce z kompetencií úradu a
ostatných orgánov štátnej správy. Ochrana odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby by mala zohľadňovať
ekonomickú realitu danej krajiny a nevytvárať ďalší priestor rozpínania chudoby prenášaním nákladov na ostatné obyvateľstvo.
Energetická chudoba je dôsledkom mnohých faktorov, pričom ich prevažná časť primárne nie je spojená s výrobcami, či
dodávateľmi energií.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predložil začiatkom roku 2020 vláde SD, ktorý nie je prerokovaný. ŠO 7.6.1 je potrebné
realizovať a následne vypracovať legislatívne opatrenia na zabezpečenie realizácie koncepcie.
Cieľom stratégie je zlepšiť inštitucionálny a legislatívny rámec manažmentu rizík, zodpovednosti jednotlivých subjektov, spôsoby
financovania a najmä strategické ciele manažmentu rizík tak, aby sa poskytol rámec pre aktivity najmä vo fáze prevencie
a pripravenosti zamerané na zvyšovanie dostupnosti systému včasného varovania a informovanie verejnosti, ale najmä aktivít
zameraných na znižovanie rizík.
SD definuje že existujú oddelené systémy včasného varovania a monitoringu, nie je k dispozícii integračný informačný systém
včasného varovania, ktorý by mohol zabezpečiť včasné a jednotné poskytovanie informácie. ŠO 7.5.1 vychádza z opatrenia v SD, ale
je úzko zamerané len na cestovný ruch.
SEA proces pre SD bol ukončený zo strany MDV SR. MDV SR ako dôvod pre ukončenie SEA procesu uviedlo nevyhnutnosť
prepracovania niektorých častí strategického materiálu z dôvodu výrazne zmenenej situácie v odvetví po pandémii ochorenia
COVID-19 a s ňou spojenými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, čím dochádza k úprave vízie i strategických cieľov SD.
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Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030 (2018)

Energetická politika SR (2014)

Koncepcia inteligentného priemyslu pre
Slovensko (2016)

Integrovaný národný energetický
a klimatický plán na roky 2021 – 2030
(2019)

ŠO 7.5.3 nie je v súčasne platnej Stratégii rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 zohľadnené. V uvažovanom SD, ktorý bude
prepracovaný by mali byť zahrnuté aj požiadavky zahŕňajúce aspekty zmeny klímy.
SD má stanovené ako hlavný strategický cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárstva SR s dôrazom na rast produktivity
všetkých výrobných faktorov, pomocou prioritných kľúčových oblastí: rozvoj ľudských zdrojov, podpora výskumu a inovácií,
environmentálne a energeticky efektívne hospodárstvo, podnikateľské prostredie, regionálny rozvoj s pôdohospodárstvom.
SD je cez ciele a opatrenia v kľúčovej oblasti 2 – technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu zameranej na dlhodobú a
udržateľnú konkurencieschopnosť Slovenskej republiky cez vytváranie priaznivých podmienok na implementáciu a rozvíjanie
koncepcie Priemyslu 4.0, ktorý vychádza z nasadenia digitálnych technológií v súlade s ŠO 7.4.2.
Energetická politika Slovenskej republiky (ďalej len „EP SR“) je strategický dokument, ktorý definuje hlavné ciele a priority
energetického sektora do roku 2035 s výhľadom na rok 2050. Cieľom EP SR je zabezpečením dlhodobo udržateľnej slovenskej
energetiky prispieť k trvalo udržateľnému rastu národného hospodárstva a konkurencieschopnosti. Z tohto pohľadu je prioritou
zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok energií, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany
životného prostredia.
SD v oblasti konkurencieschopnosti má navrhnuté opatrenia na rozvíjanie inteligentných meracích systémov a inteligentných sietí,
ako aj na vytvorenie podmienok, aby sa pri financovaní zavádzania inteligentných meracích systémov zaviedol princíp
celospoločenského prospechu. Realizácia opatrenia v NAP ŠO7.4.podporia plnenie opatrení stanovených SD. SD si stanovil jednu z
priorít na podporu Energetickej politiky SR riešenie energetickej chudoby. Opatrenia v NAP ŠO 7.6 sú v súlade s opatreniami SD
podporiť predpoklady na stabilitu a znižovanie cien energií s prioritou riešení v prospech hospodárskych záujmov SR, ochrany
odberateľov energie, predovšetkým zraniteľných odberateľov a boja proti energetickej chudobe.
Koncepcia bola vytvorená spoločne pre verejný sektor, priemysel a akademickú obec a predstavuje začiatok celoštátnej iniciatívy,
ktorej cieľom je transformovať a posilniť priemysel pomocou najnovšieho technologického rozvoja, a tiež pomôcť Slovensku
sa prispôsobiť zmenám, ktoré táto transformácia prinesie.
SD konštatuje, že pri šetrení energie opatreniami energetickej efektívnosti, nebude možné bez technologických a prevádzkových
zmien v rámci elektrizačnej sústavy. Preto je koncept nasadzovania smart technológií do energetiky taký dôležitý. ŠO 7.4 v NAP
posilní plnenie cieľov stanovených SD.
NECP je nástrojom na plnenie cieľov Energetickej politiky s dosiahnutím požiadaviek stanovených EÚ, ktorá smeruje k uhlíkovej
neutralite.
Zavádzaním inteligentných technológii do oblasti energetiky cez opatrenia stanovené v ŠC 7 sa podporia ciele stanovené v NECP.

NÁRODNÉ PRÁVNE PREDPISY
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach

„+“ dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie majú zavedenú povinnosť zamerať sa aj na vplyv na životné
prostredie z aspektu zmeny klímy
„-“ legislatívna podpora sprístupniť poisťovňami informácie o škodových udalostiach v prípade mimoriadnych udalostí
„-“ legislatívne podporiť výhody pre fyzické a právnické osoby, ktoré zavádzajú do svojho podnikania opatrenia na zmiernenie
resp. prevenciu nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
„+“ legislatívna podpora vypracovať koncepciu na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby
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