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I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 
 
1. Názov:  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
 

2. Identifikačné číslo:  

42181810 
 
 
3. Adresa sídla:  

Nám. Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 
  
 
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 
obstarávateľa:  

Ing. Martin Húska 
generálny riaditeľ  
sekcia environmentálnych programov a projektov  
Ministerstvo životného prostredia SR 
Nám Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 1 
tel.: +421 2 5956 2351 
e-mail: martin.huska@enviro.gov.sk 
 
 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od 
ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na 
konzultácie: 

PhDr. Miroslava Hrušková, CSc. 
riaditeľka odboru riadenia programov 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Nám Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 1 
tel.: +421 2 5956 2517 
e-mail: mirka.hruskova@enviro.gov.sk 
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 

 

1. Názov: 

Návrh modifikácie revízie Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0. 

 

2. Charakter:  

Návrh modifikácie revízie Operačného programu Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) na 
verziu 4.0 predstavuje úpravu prebiehajúcej revízie OP ŽP tak, aby čo najlepšie zohľadňovala 
aktuálne potreby implementácie OP ŽP s čo najefektívnejším využitím poskytnutých 
finančných prostriedkov. Aktuálne platné znenie OP ŽP – verzia 3.0 bolo schválené 
Rozhodnutím Komisie K(2011)2270 z 9. 6. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 
K(2007)5500, ktorým sa schválil operačný program Životné prostredie pomoci Spoločenstva 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v rámci cieľa konvergencie 
v regiónoch Slovenskej republiky – CCI 2007SK161PO002. Prvá verzia súčasne 
prebiehajúcej revízie OP ŽP na verziu 4.0 bola vypracovaná v decembri 2012, pričom jej 
hlavným cieľom bolo zohľadnenie potrieb vyplývajúcich z procesu implementácie OP ŽP, 
a to na základe záverov interného hodnotenia zameraného na posúdenie aktuálneho stavu 
implementácie OP ŽP (k 30. 9. 2012). Predovšetkým išlo o realokáciu finančných 
prostriedkov z fondov EÚ (Kohézneho fondu – ďalej len „KF“) v sume 83 140 000 EUR 

z prioritnej osi (ďalej len „PO“) 4 Odpadové hospodárstvo, najmä s cieľom predísť možnému 
nedočerpaniu zdrojov v rámci operačného cieľa 4.4 Riešenie problematiky 
environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Uvedené prostriedky bolo navrhnuté 
realokovať do PO 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Táto verzia 
prebiehajúcej revízie bola schválená Monitorovacím výborom pre OP ŽP dňa 18. 12. 2013. 

Návrh modifikácie revízie OP ŽP na verziu 4.0, ktorý je predmetom tohto oznámenia, 
predstavuje úpravu pôvodne navrhovanej realokácie, pričom prostriedky KF v sume 
54 070 100 EUR pôvodne vyčlenené na prioritnú tému 50 Ozdravovanie priemyselných 
lokalít a kontaminovanej pôdy viažucu sa k operačnému cieľu 4.4 Riešenie problematiky 
environmentálnych záťaží sa navrhuje realokovať na novo navrhovanú aktivitu „intervenčné 
prostriedky na aktívnu ochranu pred povodňami“ v rámci PO 2 Ochrana pred povodňami. 

Vo vzťahu k zvyšnej sume prostriedkov KF 29 069 900 EUR, pôvodne vyčlenenej v rámci 
PO 4 na prioritnú tému 44 Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom, naďalej 
zostáva zachovaný pôvodný návrh na ich realokáciu z PO 4 Odpadové hospodárstvo do PO 1 
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Tým sa zároveň zachováva obsahová 
kontinuita pôvodného a upraveného návrhu revízie OP ŽP ako jedného procesu.  

Modifikácia pôvodnej revízie je navrhovaná z dôvodu hroziaceho prepadnutia nevyčerpaných 
prostriedkov OP ŽP zo záväzku roka 2011, ktorý (v súlade s pravidlom n+2) musí byť 
vyčerpaný do konca roka 2013 (tzv. decommitment). Z tohto dôvodu bolo potrebné pôvodne 
navrhovanú realokáciu prehodnotiť tak, aby bolo možné tieto prostriedky reálne využiť na 
projekty, ktoré je možno čo najrýchlejšie realizovať, a tak zabezpečiť čerpanie ohrozených 
finančných prostriedkov ešte do konca tohto roka a ktoré zároveň budú v súlade s cieľmi OP 
ŽP. Finančné prostriedky vo vyššie uvedenej výške sa z tohto dôvodu navrhuje realokovať do 
PO 2 Ochrana pred povodňami na novo navrhovanú aktivitu „intervenčné prostriedky na 
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aktívnu ochranu pred povodňami“. Navrhovaná aktivita prispeje k zabezpečeniu 
komplexnosti protipovodňovej ochrany, čo je cieľom PO 2, pričom v súčasnosti ide o jedinú 
aktivitu, ktorú je možné kompletne implementovať v zostávajúcom čase do konca roka 2013. 
Jej vytvorenie bude teda umožnené výlučne zo zdrojov KF ohrozených prepadnutím, ktoré sa 
týmto spôsobom efektívne využijú.  

 

3. Hlavné ciele:  

Návrh modifikácie revízie OP ŽP vychádza z aktuálneho stavu implementácie OP ŽP 
a zároveň zohľadňuje potrebu a schopnosť absorpcie ohrozených finančných prostriedkov 
prostredníctvom aktivít programu v obmedzenom čase (do konca r. 2013). 

Hlavný cieľ modifikácie prebiehajúcej revízie OP ŽP na verziu 4.0 je zachovanie možnosti 
využitia finančných prostriedkov fondov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia v čo 
najvyššej miere a zabránenie nevyužitiu časti finančných prostriedkov OP ŽP zo záväzku roka 
2011, ohrozených prepadnutím z dôvodu ich nevyčerpania do konca r. 2013. Z týchto 
dôvodov je navrhnutá realokácia finančných prostriedkov na podporu novej aktivity 
„intervenčné prostriedky na aktívnu ochranu pred povodňami“, vytvorenej v rámci PO 2 
Ochrana pred povodňami. Doplnenie novej aktivity je plne v súlade so špecifickým cieľom 
uvedenej PO, ktorým je „zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami“. 

Navrhovaná aktivita prispeje k zníženiu ohrozenia životného prostredia, obyvateľov a ich 
majetku predovšetkým v čase povodní a zároveň má aj preventívny aspekt zmierňujúci riziko 
vzniku povodní (konkrétnejšie uvedené v kapitole III.3. tohto oznámenia). 

Keďže presun časti finančných prostriedkov do PO 1 zostáva zachovaný, naďalej sa 
zachováva aj cieľ prispieť k plneniu záväzkov SR voči EÚ v oblasti odvádzania a čistenia 
komunálnych odpadových vôd, aj keď uvedený príspevok bude menej výrazný. Ďalšie 
čiastkové ciele prebiehajúcej revízie uvedené v texte oznámenia zverejneného pre jej pôvodnú 
verziu zostávajú predmetnou modifikáciou nedotknuté.  

 

 4. Obsah: 

Modifikácia revízie Operačného programu Životné prostredie na verziu 4.0 pozostáva 
z vykonania niekoľkých zmien v pôvodne schválenej verzii prebiehajúcej revízie. V súvislosti 
s vykonaným presunom finančných prostriedkov z PO 4 (Odpadové hospodárstvo) do PO 2 
(Ochrana pred povodňami) boli vykonané zmeny a doplnenia textovej časti kapitoly 3.3 
„Analýza na úrovni Prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami“ a kapitoly 5.2 „Prioritná os 2 
Ochrana pred povodňami“. Zmeny boli vykonané taktiež v kapitole 8.2 „Finančný plán OP 
ŽP – za celé programové obdobie podľa prioritných osí a zdrojov financovania“ a kapitole 8.3 
„Rozdelenie príspevku z fondov do kategórií pomoci na úrovni OP ŽP“, ako aj v prílohe OP 
ŽP č. 15 „Východiská a zdôvodnenie indikatívneho rozdelenia finančných alokácií na 
regionálnej úrovni“.  
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5. Uvažované variantné riešenia: 

V modifikovanej revízii OP ŽP sa neuvažuje s variantným riešením. Hlavným dôvodom, 
z ktorého riadiaci orgán pre OP ŽP neuplatňuje v rámci revízie OP ŽP variantné riešenia, 
predstavujú východiská, z ktorých vyplynulo jej vypracovanie. Príprava revízie vychádza 
predovšetkým z vypracovanej analýzy pre zabránenie hroziaceho prepadnutia nevyčerpaných 
prostriedkov OP ŽP zo záväzkov roka 2011, ktorý (v súlade s pravidlom n+2) musí byť 
vyčerpaný do konca r. 2013. Na základe tejto analýzy boli vyhodnotené možnosti presunu 
ohrozených prostriedkov, pričom ako jediné efektívne a účelné riešenie bol identifikovaný 
presun ohrozených prostriedkov na podporu aktivít, spĺňajúcich stanovené predpoklady, 
ktorými sú najmä realizovateľnosť v časovo obmedzenej dobe (definovanej pravidlom n+3, 
resp. n+2) a zároveň súlad s cieľmi OP ŽP.  

Napriek objektívne vysokej miere významnosti viacerých typov aktivít v rámci OP ŽP 
z hľadiska napĺňania jeho cieľov, príspevku k stratégii Európa 2020 a plneniu záväzkov SR 
voči EÚ a požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis, neboli v rámci súčasnej 
štruktúre OP ŽP na základe stanovených predpokladov identifikované typy aktivít 
(projektov), ktoré by mohli reálne absorbovať ohrozenú alokáciu zdrojov KF v časovom 
horizonte do konca roka 2013. Prevažná časť aktivít OP ŽP má investičný stavebný charakter. 
V rámci uvedených typov aktivít je odhadované trvanie procesu verejného obstarávania 
v optimálnom prípade 6-9 mesiacov (bez opakovania uvedeného procesu) a samotná fyzická 
realizácia projektov spravidla trvá 12 až 24 mesiacov. Tento typ aktivít teda neprichádza do 
úvahy, a to ani v prípade už pripravených projektov.  

Vzhľadom na uvedené bolo ako jediné reálne riešenie identifikované rozšírenie oprávnených 
aktivít OP ŽP o aktivitu, ktorá je v súlade so stratégiou programu a zároveň je realizovateľná 
v časovom horizonte do 31.12.2013. Takouto aktivitou, ktorá umožňuje podporiť riešenie 
stále aktuálnej problematiky protipovodňovej ochrany a taktiež ktorú je možné realizovať 
v tak krátkom čase, je novo navrhovaná aktivita „intervenčné prostriedky na aktívnu ochranu 
pred povodňami“, vytvorená v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami. 
 
 
6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania: 

Riadiaci orgán pre OP ŽP v súvislosti s prípravou a schvaľovaním modifikovanej revízie OP 
ŽP na verziu 4.0 vykoná tieto aktivity:  

 
Popis aktivity Začiatok  Ukončenie  
Predloženie návrhu revízie OP ŽP Monitorovaciemu výboru pre OP 
ŽP  

06.06.2013  20.06.2013  

Po schválení Monitorovacím výborom pre OP ŽP predloženie revízie 
OP ŽP na schválenie Európskej komisii 

20.06.2013 30.06.2013  

Posudzovanie a prijatie rozhodnutia o žiadosti o revíziu OP ŽP 
Európskou komisiou 

júl 2013  september 
2013  

Zapracovanie zmien vyplývajúcich z revízie OP ŽP do riadiacej 
dokumentácie OP ŽP 

ihneď po schválení 
revízie  
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom: 

Základný dokument - Operačný program Životné prostredie, ku ktorému sa vzťahuje 
modifikácia prebiehajúcej revízie, ako aj jej legislatívne východiská, relevantné koncepčné 
a metodické dokumenty, sú zhodné s už uvedenými v texte oznámenia k pôvodnému návrhu 
revízie OP ŽP na verziu 4.0. 

Čo sa týka novo navrhovanej aktivity „intervenčné prostriedky na aktívnu ochranu pred 
povodňami“ vychádza z právnych predpisov (najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík a zákon 
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami) a koncepčných dokumentov, uvádzaných v texte 
OP ŽP. V súvislosti s jej navrhovaným doplnením v rámci modifikácie revízie OP ŽP 
k ďalším legislatívnym východiskám a strategickým dokumentom patria: 

- Predbežné hodnotenie povodňového rizika v Slovenskej republike (vypracované 
v decembri 2011) vychádzajúce z implementácie smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík 

- Koncepcia organizácie a rozvoja civilnej ochrany do roku 2015 
- Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme 
- Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
- Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre 
- Rozhodnutie Komisie  2010/481/EÚ, Euratom, z 29. júla 2010, ktorým sa mení 

a dopĺňa rozhodnutie Komisie  2004/277/ES, Euratom, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
vykonávania rozhodnutia Rady 2007/779/ES, Euratom o ustanovení mechanizmu 
Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany     

- Rozhodnutie Komisie 2008/73/ES, Euratom z 20. decembra 2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa rozhodnutie 2004/277/ES, Euratom, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
vykonávania rozhodnutia Rady 2007/779/ES, Euratom o ustanovení mechanizmu 
Spoločenstva na podporu posilnenia spolupráce pri pomocných zásahoch civilnej 
ochrany 

 
 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie: 

Monitorovací výbor pre OP ŽP 

Európska komisia 
  
 
9. Druh schvaľovacieho dokumentu:  

Uznesenie Monitorovacieho výboru pre OP ŽP 

Rozhodnutie Európskej komisie  



 7

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu 
na životné prostredie vrátane zdravia 
 

1. Požiadavky na vstupy:  

Základným vstupom pre modifikáciu prebiehajúcej revízie OP ŽP na verziu 4.0 je 
vypracovaná analýza pre elimináciu rizika automatického zrušenia časti záväzku OP ŽP (t.j. 
prepadnutia časti finančných prostriedkov KF zo záväzku roka 2011, ktoré nebudú vyčerpané 
do konca r. 2013). Na jej základe boli vyhodnotené možnosti presunu ohrozených 
prostriedkov KF v rámci OP ŽP na podporu aktivít, spĺňajúcich predpoklady realizovateľnosti 
v časovo obmedzenej dobe (definovanej pravidlom n+3, resp. n+2) a zároveň súladu s cieľmi 
OP ŽP. 

Dôležitým vstupom pre vykonanie modifikácie revízie OP ŽP je potreba zabezpečenia 
komplexného prístupu k manažmentu povodňových rizík doplnením preventívnych opatrení 
na ochranu pred povodňami intervenčnými opatreniami vykonávanými v čase nebezpečenstva 
povodne alebo v čase povodňovej situácie. Ďalším vstupom je potreba prostredníctvom 
zabezpečenia komplexnej protipovodňovej ochrany obmedziť vznik škôd spôsobených 
povodňami a nepriaznivé následky povodní.  

Keďže, ako už bolo uvedené v kapitole II. 2. tohto oznámenia, v rámci predmetnej 
modifikácie revízie OP ŽP zároveň zostáva zachovaná obsahová kontinuita pôvodného 
a upraveného návrhu revízie OP ŽP ako jedného procesu, za jej vstupy možno aj naďalej 
považovať väčšinu vstupov uvedených v oznámení k pôvodnému návrhu revízie OP ŽP na 
verziu 4.0, vrátane relevantných častí priebežného interného hodnotenia OP ŽP, najmä pokiaľ 
ide o odporúčania na realokáciu prostriedkov z PO 4.  

 

2. Údaje o výstupoch: 

V súvislosti s vykonanou modifikáciou prebiehajúcej revízie OP ŽP na verziu 4.0 k hlavným 
výstupom patria: 

- doplnenie novej aktivity „intervenčné prostriedky na aktívnu ochranu pred povodňami“ 
v rámci PO 2 Ochrana pred povodňami; 

- úpravy finančných alokácií na prioritné osi 1 a 2 v dôsledku zmeny v pôvodne 
navrhovanom presune zdrojov KF v sume 83 140 000 EUR do PO 1 Integrovaná ochrana 
a racionálne využívanie vôd tak, že časť uvedených prostriedkov KF v sume 54 070 100 
EUR sa presúva na podporu vyššie uvedenej aktivity v rámci PO 2 Ochrana pred 
povodňami a vo vzťahu k zvyšnej sume prostriedkov KF 29 069 900 EUR naďalej 
zostáva zachovaný ich pôvodný presun do PO 1 Integrovaná ochrana a racionálne 
využívanie vôd.  

Celkovým výstupom je modifikácia pôvodne navrhovaného znenia revízie OP ŽP na verziu 
4.0, v rámci ktorej boli vykonané zmeny a doplnenia v texte kapitoly 3.3 „Analýza na úrovni 
Prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami“ a kapitoly 5.2 „Prioritná os 2 Ochrana pred 
povodňami“.  

Súčasťou výstupov je doplnenie súboru ukazovateľov OP ŽP o tri ukazovatele v rámci PO 2, 
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a to o dva ukazovatele výstupu „Počet EÚ modulov protipovodňovej ochrany“ a „Počet 
národných protipovodňových modulov“ a o jeden ukazovateľ výsledku „Zvýšenie kapacity 
intervenčných prostriedkov protipovodňovej ochrany“, ktoré boli doplnené do tabuľky 
Ukazovatele na úrovni PO 2 v rámci kapitoly 5.2.  

Taktiež došlo k aktualizácii hodnôt vo finančných tabuľkách, čo sa prejavilo zmenami v rámci 
kapitoly 8.2 „Finančný plán OP ŽP – za celé programové obdobie podľa prioritných osí a 
zdrojov financovania“ v tabuľke č. 8.2 a v rámci kapitoly 8.3 „Rozdelenie príspevku z fondov 
do kategórií pomoci na úrovni OP ŽP“ v tabuľke č. 8.3 Informatívne rozdelenie príspevku 
z fondu do kategórií dimenzie „Prioritná téma“ a tabuľke č. 8.5 Informatívne rozdelenie 
príspevku z fondov do kategórií dimenzie „Podporované územie“, kde zmeny údajov boli 
spôsobené zmenou výšky finančných prostriedkov presunutých do PO 1 a PO 2, ktorých 
územné zameranie sa líši.  

Jedným z výstupov modifikácie prebiehajúcej revízie OP ŽP na verziu 4.0 je aj úprava prílohy 
č. 15 OP ŽP – Východiská a zdôvodnenie indikatívneho rozdelenia alokácií na regionálnej 
úrovni, kde došlo ku zmene hodnôt alokácie na PO 1 Integrovaná ochrana a racionálne 
využívanie vôd a PO 2 Ochrana pred povodňami, ako aj jej regionálneho rozdelenia, pričom 
zmeny jeho hodnôt boli spôsobené zmenou výšky finančných prostriedkov presunutých do 
PO 1 a PO 2 s odlišným indikatívnym regionálnym rozdelením podpory.  

Uvedené zmeny OP ŽP po ich predložení Monitorovaciemu výboru pre OP ŽP a schválení 
Európskou komisiou zároveň vytvárajú základ pre nadväzujúce úpravy riadiacej 
dokumentácie (napr. Programového manuálu OP ŽP) ako následného výstupu z procesu 
revízie OP ŽP.  

Výstupmi revízie OP ŽP budú aj konkrétne zrealizované projekty v rámci aktivity 
„intervenčné prostriedky na aktívnu ochranu pred povodňami“ novo doplnenej v PO 2 
Ochrana pred povodňami. Uvedené intervenčné prostriedky bude možné využívať za účelom 
zmiernenia škôd vznikajúcich v čase povodní a čiastočne aj na realizáciu preventívnych 
opatrení.  

Zmeny, ktoré boli vykonané v rámci modifikácie pôvodného návrhu revízie OP ŽP na 
verziu 4.0, sú v pripojenom texte návrhu OP ŽP – verzia 4.0 vyznačené žltým 
podfarbením.  

Všetky ostatné zmeny, ktoré sú v pripojenom texte návrhu OP ŽP – verzia 4.0 viditeľné 
prostredníctvom sledovania zmien, boli už súčasťou pôvodného návrhu revízie OP ŽP 
na verziu 4.0, ktorý už bol predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
a teda nie sú premetom tohto oznámenia.     
 
 
3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie: 
OP ŽP je programom, ktorý je už svojím globálnym cieľom primárne zameraný na zlepšenie 
stavu životného prostredia a na racionálne využívanie zdrojov prostredníctvom dobudovania 
a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR, a tiež na 
posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.  

Pôvodná verzia prebiehajúcej revízie OP ŽP na verziu 4.0, ktorej sa predmetná modifikácia 
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týka, bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletná 
dokumentácia z tohto procesu – oznámenie o strategickom dokumente, ako aj rozhodnutie zo 
zisťovacieho konania, je sprístupnená na internetovej stránke 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/revizia-operacneho-programu-zivotne-prostredie-na-
verziu-4-0-.  

Vzhľadom na obsahovú kontinuitu pôvodného a upraveného návrhu revízie OP ŽP, 
spočívajúcu v tom, že aj naďalej zostáva zachovaná realokácia prostriedkov KF v sume 
29 069 900 EUR z PO 4 Odpadové hospodárstvo, ktorých časť sa aj naďalej presúva do PO 1 
Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, predmetnou modifikáciou nedochádza 
k zmene charakteru predpokladaných vplyvov na ŽP identifikovaných v pôvodnom oznámení. 
V rámci modifikácie prebiehajúcej revízie dôjde iba k zmene rozsahu určitých 
identifikovaných vplyvov, a to v súvislosti so znížením presúvanej výšky finančných 
prostriedkov na PO 1. 

Vzhľadom na riziko prepadnutia nevyčerpaných prostriedkov, ktoré je v súčasnosti zrejmé, by 
však ani v prípade zachovania pôvodnej výšky realokácie prostriedkov KF do PO 1 nebolo 
možné tieto prostriedky do konca r. 2013 vyčerpať, čím by došlo ich k prepadnutiu. Z tohto 
dôvodu by ani v takomto prípade nebolo možné podporiť väčší počet projektov než v prípade 
navrhovanej modifikácie. 

Naopak, v porovnaní s pôvodným návrhom revízie OP ŽP vzniká jej modifikáciou možnosť 
využitia časti prepadnutím ohrozených prostriedkov na podporu navrhnutej novej aktivity 
„intervenčné prostriedky na aktívnu ochranu pred povodňami“ v rámci PO 2 Ochrana pred 
povodňami. V rámci tejto aktivity je plánovaný nákup mobilnej protipovodňovej techniky, 
ktorý nemá žiadny priamy alebo nepriamy negatívny vplyv na životné prostredie. 

Naopak, zabezpečenie mobilnej protipovodňovej techniky a jej následné využitie v čase 
povodní, rovnako ako aj pri preventívnych prácach predchádzania povodniam bude mať 
preukázateľne pozitívny vplyv na životné prostredie súvisiaci predovšetkým s elimináciou 
jeho možnej kontaminácie v prípade vzniku povodní.  

Vzhľadom na skutočnosť, že vzniku povodní nie je možné nikdy úplne zabrániť, nakoľko 
v dynamickej krajine neustále vznikajú nové rizikové oblasti, a teda aj povodne, ktoré nebolo 
možné vopred predvídať, je nevyhnutné mať k dispozícii pripravené vybavenie umožňujúce 
reagovať na hroziace zaplavenie vybraných území (napr. včasným vybudovaním mobilných 
stien v prípade prudkého stúpania hladín na tokoch, kde neboli vykonané trvalé opatrenia). 
Jedná sa predovšetkým o zastavané územia, kde by mohlo dôjsť ku závažným škodám nielen 
na majetku a životoch obyvateľstva, ale taktiež ku nebezpečnej kontaminácii životného 
prostredia. K takémuto ohrozeniu životného prostredia by mohlo dôjsť najmä v prípade 
zaplavenia priestorov s uskladnenými nebezpečnými látkami. Tie by sa následne mohli 
vplyvom zaplavenia mobilizovať a spôsobiť kontamináciu zaplaveného územia. Takéto 
rizikové látky sa pritom môžu nachádzať uskladnené nielen v rámci rôznych skladov, 
zberných dvorov, výrobných a poľnohospodárskych objektov, ale aj v bežných 
domácnostiach (napríklad rôzne čistiace chemikálie, rozpúšťadlá, chémia využívaná 
v záhradách na ochranu plodín, ničenia škodcov a pod.).  

Zakúpené zariadenia taktiež umožnia vykonávať preventívne opatrenia na už v minulosti 
realizovaných protipovodňových prvkoch, ktoré je potrebné pravidelne udržiavať 



 10

predovšetkým čistením a odstraňovaním naplavovaného sedimentu, ktorý postupne znižuje 
ich účinnosť. Odstránením usadených sedimentov zo zanesených kanálov, či vodozádržných 
prvkov tak dôjde k obnoveniu funkčnosti aj starších prvkov ochrany, ktoré v súčasnosti 
neplnia svoj pôvodný účel. Zakúpená technika taktiež umožní operatívne zabezpečovať 
menšie preventívne opatrenia bezodkladne pri ich identifikácii, čím sa zníži riziko škôd 
vzniku lokálnych povodní napríklad v prípade zanesenia odvodňovacieho kanála počas 
silnejších miestnych zrážok. 

Významným nepriamym pozitívnym vplyvom využívania mobilnej protipovodňovej techniky 
počas povodní predovšetkým na územiach s ich výnimočným výskytom je zabránenie 
zásahov do krajiny spojených s budovaním trvalých protipovodňových opatrení, ako je 
budovanie hrádzí, spevňovanie brehov tokov a podobne. Budovanie takýchto trvalých 
opatrení na jednej strane vytvára trvalú ochranu pred povodňami, ale taktiež spôsobuje zásah 
do prirodzeného toku, čím môže dôjsť ku zmene dynamiky toku a následnému poškodeniu 
miestnych ekosystémov. Naopak použitie mobilnej techniky trvalo nezasahuje do 
prirodzeného stavu krajiny a po odznení rizika povodní je ich možné odstrániť.  

Doplnenie podpory intervenčných aktivít ako sprievodných opatrení ku preventívnym 
opatreniam zameraných na ochranu pre povodňami prispieva k zabezpečeniu komplexnosti 
protipovodňovej ochrany, ktorej úlohou je zmierňovať nepriaznivé následky povodní na 
obyvateľstvo, majetok, hospodárske činnosti, kultúrne dedičstvo a životné prostredie. 
 
 
4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva: 

Modifikácia prebiehajúcej revízie má pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, 
nakoľko plánovaný nákup protipovodňového zariadenia bude prispievať k ochrane životov 
a zdravia osôb ohrozených povodňovou aktivitou. Využitie mobilnej protipovodňovej 
techniky umožňuje rýchlejší a efektívnejší zásah v oblastiach ohrozených povodňami a skráti 
reakčný čas zásahu pri záchrane ľudí v akútnej núdzi. 
 
 
5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 
európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (NATURA 2000), 
národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] 
vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie: 

Modifikáciou prebiehajúcej revízie dôjde k ďalšej podpore nepriamych pozitívnych vplyvov 
pôvodnej revízie, nakoľko mobilné protipovodňové zariadenie umožní zabráneniu šírenia 
kontaminácie do chránených území, v prípade, že sa toto zariadenie využije na ochranu 
objektov s uskladneným rizikovým materiálom, ktorý by sa mohol mobilizovaním po jeho 
zaplavení premiestniť aj na takéto územia. 
 
 
6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu: 

V súvislosti s uplatňovaním modifikácie revízie OP ŽP sa nepredpokladajú priame riziká. Za 
reálne riziko možno považovať iba skutočnosť, že jednotlivé upravené alokácie OP ŽP 
z fondov EÚ nebudú postačovať na zabezpečenie všetkých cieľov zlepšenia stavu životného 
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prostredia v príslušných oblastiach. Na ich zabezpečenie je však potrebné v súlade 
s princípom doplnkovosti využiť aj prostriedky z iných zdrojov – programov, národných 
verejných a súkromných zdrojov, pričom riešenia komplexných problémov možno považovať 
za dlhodobejší proces.  
 
 
7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice:  

V súvislosti s modifikáciou prebiehajúcej revízie nedôjde k takým predpokladaným vplyvom 
na území SR, ktoré by presahovali štátnej hranice.  

Protipovodňové zariadenia budú používané nielen na národnej úrovni, ale okrem toho budú 
prostredníctvom Spoločného krízového komunikačného a informačného systému CECIS 
(systém uľahčujúci komunikáciu Monitorovaciemu a informačnému centru s vnútroštátnymi 
orgánmi SR – národnými kontaktnými bodmi) na požiadanie plne k dispozícii všetkým 
členským štátom EÚ. 

Zakúpená technika a jej následné zariadenie do databáz prostriedkov použiteľných 
ktorýmkoľvek členským štátom EÚ podporí aktivity zriadeného Európskeho strediska reakcie 
na núdzové situácie, ktoré vzniklo spojením krízových štábov humanitárnej pomoci (ECHO) 
a civilnej ochrany a okrem výmeny informácií a skúseností medzi zodpovednými orgánmi 
zlepšuje o.i. aj ich schopnosť vysporiadať sa s mimoriadnymi povodňovými udalosťami vo 
všetkých ich fázach (prevencia, príprava a reakcia).  
 
 
IV. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení:  

Vzhľadom na to, že dané oznámenie sa týka zmeny OP ŽP, ktorý patrí k strategickým 
dokumentom s celoštátnym dosahom, zainteresovanú verejnosť môžu predstavovať všetci 
obyvatelia územia SR.  

 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov: 

V súvislosti s navrhovanou modifikáciou revízie OP ŽP sú prioritne dotknutými subjektmi 
hlavne subjekty, vystupujúce ako aktuálni, resp. potenciálni oprávnení prijímatelia vo vzťahu 
k aktivitám, ktorých sa navrhované zmeny týkajú. Jedná sa o subjekty pôsobiace vo 
vodohospodárskom odvetví a záchranné zložky Ministerstvo vnútra SR. 
 
 
 3. Dotknuté susedné štáty: 

Nepredpokladá sa, že by navrhovanou modifikáciou revízie OP ŽP mohli byť negatívne 
dotknuté susedné štáty. Naopak, ako je uvedené v kapitole III. 7. Vplyvy na životné prostredie 
presahujúce štátne hranice môže byť zakúpená technika nápomocná susedným krajinám 
v prípade povodní prostredníctvom jej zaradenia do siete Európskeho strediska reakcie na 
núdzové situácie.  
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V. Doplňujúce údaje 
 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 
charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu): 

Predkladané oznámenie neobsahuje žiadne mapové ani iné grafické dokumentácie. 

 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu: 

Pri vypracovaní revízie OP ŽP boli použité materiály uvedené v kap. II bod 7. tohto 
oznámenia.  
 
  
VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 

Bratislava, 30. mája 2013 
 

 
VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 
 
1. Meno spracovateľa oznámenia: 
 
PhDr. Miroslava Hrušková, CSc. 
riaditeľka odboru riadenia programov 
Ministerstvo životného prostredia SR 
 
RNDr. Michal Šutriepka, PhD. 
odbor riadenia programov 
Ministerstvo životného prostredia SR 
 
 
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa: 
 
Ing. Martin Húska 
generálny riaditeľ sekcie 
environmentálnych programov a projektov 
Ministerstvo životného prostredia SR 


