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Vyhodnotenie splnenia bodov rozsahu hodnotenia
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Akčný plán pre implementáciu
Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“ (ďalej len „NAP“) určený podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), bol vydaný dňa 10. 11. 2020 pod číslom
5146/2020-3.1; 57541/2020, na základe informácií uvedených v oznámení o strategickom dokumente (ďalej
len „oznámenie") a stanovísk doručených k tomuto oznámeniu.
Rozsah hodnotenia určil pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym
dosahom NAP okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický
dokument nerealizoval) aj navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení.
V rozsahu hodnotenia boli zadefinované tri všeobecné podmienky a dve špecifické požiadavky. Špecifické
požiadavky uvádzajú podmienky na podrobnejšie rozpracovanie nasledovných okruhov tém:
2.2.1 Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom zohľadniť
všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré budú zaslané k určenému rozsahu
hodnotenia;
2.2.2 Písomne vyhodnotiť všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré budú zaslané
k určenému rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto
rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre strategický dokument s celoštátnym dosahom.
Vyjadrenie k špecifickej požiadavke 2.2.1.:
Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu bolo cieľom zohľadniť stanoviská doručené
k oznámeniu a k určenému rozsahu hodnotenia.
Oznámenie bolo podľa § 17 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov doručené Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie a zverejnené
v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom a na webovom sídle www.enviroportal.sk
a minzp.sk – podľa § 6 ods. 1 a § 17 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 6. 10. 2020.
Verejnosť mohla doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie
zverejnené podľa § 6 ods. 2. zákona o posudzovaní vplyvov.
V lehote stanovenej na doručenie stanovísk boli k oznámeniu doručené stanoviská, ktoré sa zohľadnili v procese
prípravy správy o hodnotení a relevantné požiadavky boli zapracované do Správy o hodnotení. Vyhodnotenie
stanovísk je uvedené v prílohe Správy o hodnotení č. 3.
O vydaní rozsahu hodnotenia bola verejnosť informovaná dňa 12. 11. 2020 na webovom sídle Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky https://www.minzp.sk/uradna-tabula/ine/oznamenie-rozsahuhodnotenia-strategickeho-dokumentu-akcny-plan-implementaciu-strategie-adaptacie-sr-zmenu-klimy.html,
informačnom portáli https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/akcny-plan-pre-implementaciu-strategieadaptacie-sr-na-zmenu-klimy ako aj prostredníctvom inzerátu zverejnenom v denníku s celoštátnym dosahom
– denník SME.
Informácia pre verejnosť o vydaní rozsahu hodnotenia s uvedením adresy, na ktorú možno predkladať
stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, podľa § 8 zákona o posudzovaní
vplyvov“ bola zverejnená 12.1.2021 na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/akcny-plan-preimplementaciu-strategie-adaptacie-sr-na-zmenu-klimy.
Verejnosť a dotknuté subjekty mohli zaslať svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického
dokumentu podľa § 8 zákona o posudzovaní vplyvov do 10 dní od jeho zverejnenia.
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K rozsahu hodnotenia strategického dokumentu boli doručené stanoviská, ktorých vyhodnotenie je uvedené
v prílohe Správy o hodnotení č. 5.
Správa o hodnotení strategického dokumentu bola vypracovaná podľa § 9 ods. 3 zákona o posudzovaní
vplyvov. Vzhľadom na povahu a rozsah strategického dokumentu správa o hodnotení obsahuje rozpracovanie
všetkých bodov uvedených v prílohe č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov;

Vyjadrenie k špecifickej požiadavke 2.2.2.:
Vyjadrenie k stanoviskám k oznámeniu o strategickom dokumente je uvedené v prílohe Správy o hodnotení
č. 3. K rozsahu hodnotenia strategického dokumentu doručené stanoviská sú vyhodnotené v prílohe Správy
o hodnotení č. 5.
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