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1. Príprava operačného programu a účasť partnerov
1.1 Vypracovanie operačného programu a účasť partnerov (podľa čl. 17 ods. 2
nariadenia o ENRF)
V zmysle čl. 18 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 508/2014 o ENRF, ktorým sa zrušujú nariadenia
Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie
EP a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (ďalej len „nariadenie o ENRF“) je členský štát povinný
vypracovať samostatný operačný program na implementáciu priorít Únie pre rybné
hospodárstvo, ktoré budú spolufinancované z ENRF podľa presne zadefinovaných ustanovení.
Na základe materiálu Návrh štruktúry operačných programov pre viacročný finančný rámec
EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020, schváleným vládou SR jej uznesením č. 139 z
20.03.2013 a v zmysle uznesenia vlády SR č. 481 z 24.09.2014, ktorým bol schválený návrh
OPRH na národnej úrovni, plní MPRV SR funkciu RO.
Pri vypracovaní operačného programu sú členské štáty povinné uplatniť princíp partnerstva v
súlade s čl. 5 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné
ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o EFRR, ESF, KF a ENRF, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len
„všeobecné nariadenie”).
V procese prípravy OPRH boli zohľadnené ustanovenia Delegovaného nariadenia EK (EÚ)
č. 240/2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci EŠIF (ďalej len „kódex
správania“), predovšetkým pri identifikácii partnerov, zabezpečení ich aktívneho zapojenia a
prístupu k potrebným informáciám.
 Spôsob výberu partnerov
V súlade s čl. 5 všeobecného nariadenia bola vo februári 2013, pri uplatnení princípu
partnerstva a s ohľadom na princíp proporcionality a plánované vyuţitie podpory z ENRF,
zriadená pracovná skupina pre prípravu OPRH, ktorá pozostáva z 21 členov. Pracovnú skupinu
tvoria zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy, hospodárskych a sociálnych partnerov,
vrátane odborných zväzov a zdruţení, zainteresovaných inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany
ţivotného prostredia, vzdelávania, odbornej prípravy a poradenských sluţieb a mimovládnych
organizácií. Zoznam partnerov v rámci pracovnej skupiny je uvedený v prílohe č. 1.
Výber partnerov bol realizovaný v súlade s kódexom správania a zároveň s ohľadom na
nasledujúce skutočnosti:
-

dobré skúsenosti so spoluprácou v rámci MV pre Operačný program Rybné
hospodárstvo SR 2007-2013; pre účely nominácie zástupcov do pracovnej skupiny
boli v januári 2013 oslovené všetky subjekty majúce svoje zastúpenie v MV,
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-

odporúčanie EK k partnerstvu v rámci Pozičného dokumentu k vypracovaniu
Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014-2020, týkajúce sa
posilnenia zastúpenia environmentálnych organizácií; zoznam oslovených subjektov
do pracovnej skupiny bol doplnený o dve inštitúcie pôsobiace v oblasti ochrany
ţivotného prostredia: ŠOP SR a Agro-ekofórum,

-

aktuálny status subjektov zastrešujúcich chovateľov, resp. spracovateľov rýb na
Slovensku,

-

odporúčania v rámci priebeţného hodnotenia Operačného programu Rybné
hospodárstvo SR 2007-2013 k efektívnej implementácii a riadeniu.

 Zapojenie partnerov do prípravy OPRH (úlohy, komunikácia)
Členovia pracovnej skupiny sa v procese prípravy OPRH aktívne podieľali svojimi
pripomienkami, odporúčaniami a príspevkami na plnení nasledujúcich úloh:
-

vypracovanie SWOT analýzy a identifikácia potrieb sektora,
definovanie a výber priorít Únie a špecifických cieľov,
nastavenie programových indikátorov.
prideľovania rozpočtových prostriedkov,
implementácie horizontálnych princípov podľa čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia,
zloţenia MV.

V obodbí od 12.02.2013 do 03.07.2014 sa uskutočnili celkom štyri zasadnutia pracovnej
skupiny.
Mimo riadnych zasadnutí pracovnej skupiny bola komunikácia s členmi realizovaná
elektronickou formou. Členom pracovnej skupiny boli priebeţne zasielané dokumenty
súvisiace s prípravou operačného programu, predovšetkým informatívneho charakteru a
dokumenty vyţadujúce stanovisko pracovnej skupiny a následnú konzultáciu.
Chronologický prehľad zasielania príslušných dokumentov členom pracovnej skupiny je
uvedený v tabuľke č. 1 v rámci prílohy č. 9.
Ďalšie aktivity RO pre zmapovanie situácie v sektore akvakultúry a spracovania rýb, ktoré boli
vyuţité pri príprave OPRH:
-

február 2013: Dotazník určený pre chovateľov rýb, podporených z Operačného
programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, mapujúci situáciu v sektore
akvakultúry vrátane potenciálu jeho rozvoja. Získané informácie boli vyuţité pri
koncipovaní analýzy súčasného stavu sektora a analýzy SWOT.

-

február 2014: Dotazníky - jeden adresovaný chovateľom rýb s platným osvedčením
na hospodársky chov rýb a druhý subjektom bez podnikateľskej histórie v oblasti
akvakultúry. Cieľom dotazníkov bolo zistenie investičných potrieb potenciálnych
prijímateľov pre reálne nastavenie očakávaných výstupov.

-

apríl 2014: Dotazník určený pre subjekty zaoberajúce sa spracovaním produktov
rybolovu a akvakultúry, ktoré boli podporené z Operačného programu Rybné
hospodárstvo SR 2007-2013. Cieľom dotazníka bolo zistenie investičných potrieb
potenciálnych prijímateľov pre reálne nastavenie očakávaných výstupov.

Vzhľadom na zaradenie nových opatrení do OPRH: „Zber údajov” a „Kontrola a
presadzovanie”, RO konzultoval moţnosti implementácie týchto opatrení s príslušnými
partnermi v rámci pracovnej skupiny – ŠVPS SR, ktorá bola definovaná ako oprávnený
prijímateľ v rámci opatrenia „Kontrola a presadovanie” a prostredníctvom zástupcu MPRV SR
6
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(koordinátor zberu údajov), ktoré je oprávneným prijímateľom v rámci opatrenia „Zber
údajov”, boli konzultované subjekty zaoberajúce sa zberom štatistických údajov za sektor
akvakultúry a spracovania rýb.
 Výsledky konzultácií k SWOT analýze
V rámci konzultácii SWOT analýzy boli s partnermi, okrem iného, diskutované aj moţnosti
podpory akvakultúry poskytujúcej environmentálne sluţby v zmysle čl. 54, ods. 1 nariadenia
o ENRF. V tejto súvislosti predloţili partneri nasledujúce poţiadavky:
-

zosúladenie produkcie rýb s poţiadavkami ochrany prírody za účelom zabezpečenia
priaznivého stavu populácií vodných a pri vode ţijúcich druhov ţivočíchov, vrátane
chránených druhov a ich biotopov v súlade s platnou legislatívou EÚ (týka sa platieb
NATURA 2000 a podpory extenzívneho chovu) – poţiadavka Agro-ekofóra,

-

spracovanie a realizácia národného plánu ochrany a rozvoja genofondu vybraných
druhov rýb, spolufinancovaného z národných zdrojov a zo zdrojov EÚ – poţiadavka
ZCHRS.

Výsledky konzultácií:
a)

Obmedzenie chovu rýb v chránených oblastiach NATURA 2000 bolo pri analýze
súčasného stavu sektora označené ako slabá stránka pre udrţateľný rozvoj akvakultúry
a následne boli platby NATURA 2000 zaradené do špecifických potrieb týkajúcich sa
ţivotného prostredia.
ŠOP SR, ako jeden z partnerov, zabezpečila na ţiadosť RO vypracovanie máp moţných
prekryvov jednotlivých rybochovných zariadení s vyhlásenými oblasťami NATURA 2000
pre identifikáciu dotknutých subjektov a určenie potenciálnej základne prijímateľov
(orientačný prekryv na základe GIS súradníc).
RO následne zaslal subjektom s platným osvedčením na chov rýb, ktoré boli na základe
uvedeného prekryvu identifikované ako potenciálne subjekty hospodáriace na územiach
NATURA 2000, dotazník. Cieľom dotazníka bolo zistenie záujmu chovateľov rýb o
uplatňovanie akvakultúrnych metód kompatibilných s poţiadavkami ţivotného prostredia v
rámci území NATURA 2000 v programovom období 2014-2020.
Z 10 oslovených subjektov reagovali len 2, ktorí sú zároveň členmi pracovnej skupiny.
Vzhľadom na fakt, ţe v danom čase neboli k dispozícii konkrétne podmienky zapojenia sa
do uvedenej podpory, a nebola známa ani výška a spôsob kalkulácie kompenzácie
dodatočných nákladov/straty príjmov, subjekty, ktoré odpovedali na dotazník, nevedeli
k danej problematike zaujať stanovisko.
Následne SOS/BirdLife Slovensko (člen platformy Agro-ekofórum) predloţila návrh
opatrení na udrţanie a zlepšenie stavu vtáčích spoločenstiev a biodiverzity vypracovaný
v spolupráci so ŠOP SR. Návrh obsahoval popis problému z pohľadu ochrany vtáctva a
zlepšenia ekologického stavu rybníkov vo vybraných územiach NATURA 2000.
Uvedený návrh bol zaslaný členom pracovnej skupiny a prediskutovaný na zasadnutí
pracovnej skupiny. Zástupcovia sektora (ZCHRS, SRZ, SPPK), ako aj akademickej obce
sa vyslovili jednoznačne proti navrhovaným opatreniam.
RO navrhol nezahrnúť uvedenú podporu do OPRH, berúc do úvahy stanovisko partnerov,
ako aj na základe nasledujúcich skutočností:
- absencia odborných štúdii zameraných na definovanie metód akvakultúry
zlučiteľných s environmentálnymi potrebami, ktoré podliehajú špecifickým
7
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poţiadavkám na hospodárenie v oblastiach sústavy NATURA 2000 v podmienkach
SR a na to nadväzujúci výpočet kompenzačných platieb,
- malá základňa potenciálnych prijímateľov a zvýšené administratívne náklady
a administratívna záťaţ, vyplývajúce z implementácie priamych podpôr (rozdielny
systém riadenia a kontroly opatrenia ako v prípade klasických investičných opatrení),
- rybochovné zariadenia/rybníky nie sú
zaznamenané v LPIS (Land Parcel
Identification System) obsahujúcom digitálne ortofotomapy (v súčasnosti vyuţívaný
pre účely PRV) a z toho dôvodu nie je moţné určiť ich prekryv s územiami
NATURA 2000, čo neumoţňuje overiteľnosť a kontrolovateľnosť opatrenia,
- potreba koncentrácie podpory a prioritizácie ťaţiskových opatrení vzhľadom na
limitovaný objem finančných prostriedkov OPRH,
- poučenie z programového obdobia 2007-2013 v súvislosti s neúspešnou
implementáciou opatrení, o ktoré napokon nebol prejavený záujem zo strany
potenciálnych prijímateľov.
RO navrhol moţnosť zohľadnenia problematiky vtáčích spoločenstiev v rámci
produktívnych investícií do akvakultúry (napr. stanovením podmienok pre šetrné spôsoby
odbahňovania, obmedzenie budovania nových rybochovných zariadení/rybníkov na
trvalotrávnatých porastoch, mokradiach a pod.) a v prípade diverzifikácie príjmov
podnikov akvakultúry, napr. podporou investícií súvisiacich s pozorovaním vtáctva.
b) Poţiadavka chovateľov na spracovanie a realizáciu národného plánu ochrany a rozvoja
genofondu vybraných druhov rýb bola v rámci analýzy SWOT zahrnutá do špecifických
potrieb pre udrţateľný rozvoj akvakultúry.
ZCHRS poţadovalo hľadať moţnosti čerpania finančných prostriedkov na ochranu
genofondu vybraných druhov rýb v operačnom programe prostredníctvom kompenzačných
platieb. Zároveň argumentovalo tým, ţe genofond rýb je jedným z najcennejších zdrojov
akvakultúry v SR a chov násad prispieva k zachovaniu biodiverzity ichtyofauny vo
voľných vodách, jazerách a nádrţiach. Preto ZCHRS navrhlo spracovať model platieb –
kompenzácií nákladov súvisiacich s chovom generačných stád, resp. násad vybraných
druhov rýb, ktoré budú poskytnuté chovateľom v rámci environmentálnej sluţby –
zlepšenie biodiverzity ichtyofauny vo vodách SR.
Pre účely zdôvodnenia tejto podpory RO poţiadal zástupcu MŢP SR o zhodnotenie
aktuálneho stavu v danej oblasti, resp. poskytnutie existujúcich analýz/štúdií.
MŢP SR vypracovalo materiál „Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do
r. 2020“, ktorý vláda SR schválila svojím uznesením č. 12 z 08.01.2014 (ďalej len
„stratégia“). Cieľom stratégie je vytváranie podmienok pre zachovanie biologickej
rozmanitosti a trvalo udrţateľné vyuţívanie ekosystémových funkcií s cieľom obnoviť
degradované ekosystémy a zastaviť pokles biodiverzity na území SR. V tomto kontexte
stratégia definuje niekoľko cieľov a opatrení pre obhospodarovanie vôd v SR, ako aj pre
oblasť akvakultúry, pri zohľadnení cieľov Rámcovej smernice o vode1, Vodného plánu
Slovenska2 a SRP.
1

Smernica EP a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v
oblasti vodného hospodárstva:
http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/01_Dokumenty_Legislativa_EU_suvisiaca_s_RSV/2000_60_ES_SK_RSV
.pdf
2

https://lt.justice.gov.sk/(S(2asj2h554fwq2v55hwjbaw45))/Attachment/Vodny%20Plan%20SR_doc.pdf?instEID=191&attEID
=18833&docEID=97866&matEID=2226&langEID=1&tStamp=20091214134730310
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ZCHRS prejavilo záujem zapojiť sa do realizácie ochranných opatrení pre zachovanie
biodiverzity lipňa tymianového vo voľných vodách v súlade so stratégiou.
Vzhľadom na to, ţe stratégia uvádza zarybňovanie, ako vhodné opatrenie pri starostlivosti
o populácie voľne ţijúcich rýb, čo je v zmysle nariadenia o ENRF neoprávnený výdavok
(pokiaľ sa s ním výslovne nepočíta ako s ochranným opatrením v právnom akte Únie alebo
pokiaľ nejde o experimentálne zarybňovanie), nie je moţné uvedenú podporu realizovať
prostredníctvom OPRH.
c)

Návrh Agro-ekofóra zaradiť podporu extenzívnych a tradičných foriem akvakultúry
pomocou akvaenvironmentálnych schém medzi špecifické potreby pre udrţateľný rozvoj
akvakultúrynebol akceptovaný, nakoľko uvedená forma podpory nie je v súlade s cieľmi
schváleného NSP.

 Prehľad a vyhodnotenie hlavných pripomienok členov pracovnej skupiny k SWOT
analýze (pozri tabuľku č. 2 v rámci prílohy č. 9)
SWOT analýza bola následne predmetom predbeţného hodnotenia a upravená na základe
odporúčaní nezávislých hodnotiteľov (pozri časť 1.2).
 Opatrenia pre uľahčenie zapojenia a aktívnej účasti partnerov
Pre účely podpory zapojenia partnerov do prípravy OPRH, RO vyuţil prostriedky technickej
pomoci z programového obdobia 2007-2013 pre organizačné zabezpečenie zasadnutí pracovnej
skupiny.
Princíp partnerstva bude následne uplatňovaný aj v procese implementácie, monitorovania a
hodnotenia OPRH, a to prostredníctvom členstva partnerov v MV. Zloţenie MV, ako aj zásady
jeho činnosti a spôsob ďalšieho zapojenia partnerov do konkrétnych oblastí implementácie
OPRH bude plne zohľadňovať pravidlá ustanovené vo všeobecnom nariadení a v kódexe
správania.
S cieľom posilniť aktívnu účasť a zapojenie partnerov do procesu implementácie,
monitorovania a hodnotenia OPRH, RO plánuje refundovať cestovné, prípadne aj ubytovacie
náklady pre partnerov zastupujúcich subjekty pôsobiace mimo miesta zasadnutia MV.
 Zohľadnenie horizontálnych princípov uvedených v článkoch 7 a 8 všeobecného
nariadenia v prípravnej fáze OPRH
Horizontálny princíp Podpora rovnosti muţov a ţien a nediskriminácie bol zohľadnený pri
zostavovaní pracovnej skupiny. Oslovené subjekty nominovali svojich zástupcov bez ohľadu
na akékoľvek obmedzenia a diskriminačné tendencie. RO sa v tomto procese zároveň snaţil
zabezpečiť vyváţené zastúpenie muţov a ţien (10 muţov a 7 ţien) vzhľadom na charakter
sektora.
V prípravnej fáze OPRH, RO úzko spolupracoval s príslušnými koordinátormi horizontálnych
princípov, s ktorými prerokoval moţné oblasti ich uplaňovania, berúc do úvahy zameranie
OPRH. Ich pripomienky boli zohľadnené pri príprave OPRH.

1.2 Výsledok predbeţného hodnotenia (podľa čl. 18 ods. 1 písm. b) bod ii) nariadenia
o ENRF)
1.2.1 Opis procesu predbežného hodnotenia
Predbeţné hodnotenie OPRH bolo vykonané tímom nezávislých hodnotiteľov v zmysle
„Usmernenia pre predbeţné hodnotenie operačných programov ENRF 2014-2020,“ verzia
marec 2014, DG MARE.
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Proces predbeţného hodnotenia bol rozdelený do troch etáp, výstupom kaţdej etapy bola
správa, ktorá prezentovala výsledky a odporúčania pre OPRH:
 Etapa 1: Posúdenie analýzy SWOT a hodnotenia potrieb, výstup: 1. priebeţná správa
V rámci etapy 1 bol hodnotený dokument „Návrh OPRH, verzia II., jún 2013“.
Hodnotiteľ prihliadal na východiskové hodnoty kontextu, stanovil úroveň koherentnosti
a kompletnosti analýzy SWOT a identifikovaných potrieb, ktoré majú riešiť intervencie
v oblasti rybného hospodárstva. Zistenia a odporúčania z hodnotenia analýzy SWOT a
potrieb hodnotiteľ prezentoval na pravidelných pracovných stretnutiach s RO a na
zasadnutí pracovnej skupiny (25.09.2013).
Odborníci SEA poskytli v tejto etape stanovisko k environmentálnym otázkam, ktoré
mali byť riešené na základe vykonanej SWOT analýzy, hĺbke hodnotenia, úrovni
splnenia poţiadaviek na údaje a informácie, na ktoré by sa malo prihliadať v priebehu
SEA.
 Etapa 2: Posúdenie intervenčnej logiky, rozpočtov, cieľov, rámca výkonnosti, výstup:
2. priebeţná správa
Hodnotiteľ v tejto etape posudzoval prepojenie programovej stratégie na identifikované
potreby, ciele a výber opatrení, ktoré prispejú k naplneniu cieľových hodnôt
ukazovateľov. Hodnotiteľ sa taktieţ vyjadril k očakávanému príspevku OPRH
k naplneniu cieľov stratégie Európa 2020, k intervenčnej logike vo vzťahu k zisteným
potrebám, koherentnosti, súladu očakávaných výstupov a výsledkov, alokácii
rozpočtových zdrojov, relevantnosti a jednoznačnosti ukazovateľov, a k tomu, či sa
navrhované hodnoty zámerov a čiastkových cieľov v rámci výkonnosti javia ako
realistické. Hodnotiteľ prispel k vylepšeniu OPRH prostredníctvom priebeţných
odporúčaní prezentovaných na pravidelných pracovných stretnutiach s RO a zástupcami
sektora rybného hospodárstva.
Odborníci SEA sa v tejto etape vyjadrili k potenciálnemu vplyvu vybraných cieľov,
priorít Únie, opatrení a aktivít navrhovaného OPRH ako celku na ţivotné prostredie.
 Etapa 3: Hodnotenie správy, riadenia a systémov zavádzania (a výsledného
programového dokumentu), výstup: Konečná správa, ktorá zahŕňa predbeţné
hodnotenie celého OPRH.
V etape 3 boli predmetom posudzovania správa, riadenie a systém zavádzania OPRH a
záverečné hodnotenie celého programového dokumentu, ktorý bol v priebehu prvých
dvoch etáp v procese spracovania. Hodnotiteľ prezentoval závery a odporúčania
predbeţného hodnotenia na zasdanutí pracovnej skupiny (03.07.2014).
Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutočnilo
12.08.2014. Z výsledkov verejného prerokovania nevyplynuli ţiadne poţiadavky na
zmenu/úpravu strategického dokumentu.
RO zohľadní výstupy SEA v procese prípravy metodických postupov pre potreby
implementácie OPRH.
1.2.2 Prehľad odporúčaní hodnotiteľov a stručný opis spôsobu ich zohľadnenia
Téma

Odporúčanie

Spôsob zohľadnenia odporúčania,
resp. dôvod jeho nezohľadnenia
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SWOT
analýza,
hodnotenie potrieb

 Doplniť
slabé
stránky
a preformulovať príleţitosti tak,
aby vyjadrovali štruktúrovaný
súhrn externých príleţitostí pri
priorite Únie 2.
 Doplniť slabé stránky pri priorite
Únie 5.
 Preformulovať
identifikované
potreby, definovať ich na úrovni
špecifických cieľov.
 Doplniť popis a hodnotebnie
potrieb.

 Slabé stránky v rámci priority Únie 2
boli doplnené o nízku ekonomickú
návratnosť; slabú diverzifikáciu; zlý
technický stav zariadení a vysoký
obsah sedimentov v rybníkoch; nízku
úroveň
inovácií,
okrem
škôd
spôsobených chránenými predátormi
a absencie chovov
v systémoch
s uzavretým
okruhom
vody
(recirkulačný systém) z toho dôvodu,
ţe nízka návratnosť je zadefinovaná
ako ohrozenie; škody súvisia so slabou
stránkou, ktorá bola doplnená.
 Slabé stránky v rámci priority Únie
5 boli doplnené o nízku úroveň
inovácií
prispievajúcich
k zmierňovaniu negatívnych vplyvov
klimatických zmien, prispôsobovaniu
sa klimatickým zmenám a ochrane
ţivotného prostredia; nevyuţívanie
produkcie akvakultúry v domácich
spracovateľských podnikoch, okrem
málo
rozšíreného
ambulantného
spracovania
rýb,
ktorý
súvisí
s priamym predajom v rámci priority
Únie 2.
 Príleţitosti boli preformulované.
 Potreby boli preformulované a ich
hodnotenie bolo zahrnuté do OPRH
formou prílohy.

Štruktúra
intervenčnej
logiky
vrátane
príspevku
k EÚ 2020, vnútorná
súdrţnosť programu
a jeho
vzťah
k ostatným nástrojom
podpory, stanovenie
kvantifikovateľných
zámerov
a čiastkových cieľov
a alokácia finančných
prostriedkov

 Doplniť prepojenie stratégie na
najdôleţitejšie
zistenia
vyplývajúce
zo
SWOT,
identifikované
potreby
a programové ciele.
 V rámci popisu špecifického
cieľa 3.2 uviesť aké kontroly
budú podporené v rámci čl. 76.
 V rámci popisu špecifického
cieľa 5.1 uviesť aj formu
komunikačného pôsobenia, napr.
prostredníctvom
propagačnej
kampane.

Kapitola 3.1 Opis stratégie bola doplnená
v zmysle odporúčaní.

Konzistencia so SSR,
Partnerskou
dohodou,
relevantnými
špecifickými
odporúčaniami
pre
SR
a Národným
programom reforiem
Zdôvodnenie foriem
podpory v operačnom
programe
(čl.
66
všeobecného
nariadenia)
Ľudské
zdroje,

OPRH je plne konzistentný
s Partnerskou dohodou a vhodne
dopĺňa
ostatné
relevantné
programy v rámci EŠIF. OPRH
nehodnotí súlad s EÚ stratégiou pre
Dunajský región. Odporúčame
aspoň čiastočne sa venovať aj
súladu s Dunajskou stratégiou.
Bez odporúčania.

Kapitola 3.4.2 Opatrenia v oblasti
komplementárnosti
a koordinácie
s ostatnými EŠIF a inými relevantnými
finančnými nástrojmi Únie a členských
štátov
bola
doplnená
v zmysle
odporúčania.

Do operačného programu bolo

RO zohľadní predmetné odporúčanie

Počas prípravy OPRH ex ante hodnotiteľ
spolupracoval s RO pri stanovovaní
cieľových
hodnôt
výsledkových
ukazovateľov,
pričom
vychádzal
z vývoja ukazovateľov kontextu a údajov
poskytnutých
prijímateľmi
v rámci
ţiadostí o NFP. Na základe uvedeného,
ex ante hodnotiteľ uviedol vo svojej
správe o hodnotení OPRH, ţe cieľové
hodnoty ukazovateľov výsledkov sú
realistické
a zaloţené
na
predchádzajúcich skúsenostiach.
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administratívne
kapacity
a riadenie
operačného programu

Postupy
monitorovania
operačného programu
a zberu
údajov
potrebných
pre
hodnotenie

Opatrenia
na
podporu
rovnosti
medzi
muţmi
a ţenami,
nediskriminácie
a
udrţateľného rozvoja
Opatrenia prijaté na
redukciu
administratívnej
záťaţe prijímateľov
Poţiadavky SEA

zahrnutých viac opatrení, očakáva
sa viac projektov (zavádzanie
operačného
programu
podľa
špecifických cieľov spôsobí vyšší
počet projektov), bude nutné
monitorovať
udrţateľnosť
projektov, zapojenie CKO do
monitorovania programu, atď.
Z uvedeného vyplýva, ţe úroveň
ľudských zdrojov pre riadenie
a zavádzanie operačného programu
bude musieť byť posilnená tak na
strane RO ako aj na strane SO.
 Nezahrnúť
do
operačného
programu ukazovatele „Počet
vytvorených pracovných miest na
plný úväzok (n)“ a „Počet
udrţaných pracovných miest na
plný úväzok (n)“ pre opatrenie
Spracovanie produktov rybolovu
a akvakultúry (čl.69).
 Na základe získaných skúseností
z minulého
programového
obdobia
2007-2013
bude
potrebné metodicky určiť spôsob
kvantifikácie
ukazovateľov
„Zmena v objeme produkcie
akvakultúry (t)“ a „Zmena v
hodnote produkcie akvakultúry
(tis. EUR)“ a to tak, aby sa
v prípade
viacnásobných
ţiadateľov nezapočítala zmena
produkcie jedného podporeného
prijímateľa
viackrát
a pri
kvantifikácii zmeny produkcie sa
bral
do
úvahy
viacročný
produkčný cyklus v chove rýb.
Bez odporúčania.

v procese nastavenia systému riadenia
a kontroly.

 RO upravil ukazovatele pre opatrenie
Spracovanie
produktov
rybolovu
a akvakultúry (čl. 69) v zmysle
odporúčania.
 RO zohľadní predmetné odporúčanie
v procese
nastavenia
systému
monitorovania.

Bez odporúčania.

Z procesu SEA nevyplynuli ţiadne
poţiadavky na zmenu, resp.
doplnenie operačného programu.
Zo
záverov SEA
vyplynuli
poţiadavky
na
monitorovanie
vplyvov
OPRH
na
ţivotné
prostredie
prostredníctvom
navrhnutého
súboru
environmentálnych indikátorov v
rámci závečeného stanoviska MŢP
SR, ktorý tvorí prílohu č. 11 OPRH.

Odporúčania SEA budú zohľadnené
v procese implementácie OPRH. Výber
konkrétnych
indikátorov
bude
realizovaný
v nadväznosti
na
charakter podporovaných
aktivitít
a bliţie rozpracovaný v metodických
dokumentoch.
Vybrané ukazovatele budú súčasťou
celkového monitorovacieho systému
OPRH.
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2. SWOT analýza a identifikácia potrieb (podľa čl. 18 ods.1 nariadenia
o ENRF)
2.1 SWOT analýza a identifikácia potrieb
Priorita Únie v rámci ENRF

Silné stránky

Slabé stránky

Príleţitosti

Hrozby

PODPORA AKVAKULTÚRY, KTORÁ JE ENVIRONMENTÁLNE
UDRŢATEĽNÁ, EFEKTÍVNE VYUŢÍVA ZDROJE, JE INOVAČNÁ,
KONKURENCIESCHOPNÁ A ZALOŢENÁ NA ZNALOSTIACH
 Vhodné prírodné podmienky pre rozvoj akvakultúry
 Existencia funkčných produkčných rybochovných zariadení3 a rybníkov4
 Tradičná produkcia rýb v odchovných zariadeniach s trvalo udrţateľnou výrobou
zdravých potravín a podporou biodiverzity krajiny
 Legislatívny základ pre pouţívanie chovateľského materiálu (násad) výhradne
z kontrolovaných chovov, produkcia kvalitných násad a ich odbyt na zarybnenie
voľných vôd
 Bezplatné uţívanie vôd
 Zlý technický stav rybochovných zariadení a vysoký obsah sedimentov
v rybníkoch
 Nízka ekonomická návratnosť investícii do rybochovných zariadení a rybníkov
(nízka úroveň príjmov z akvakultúry) z dôvodu sezónnosti produkcie rýb
 Slabá diverzifikácia podnikateľských aktivít podnikov v oblasti akvakultúry
 Nízka úroveň inovácií prispievajúcich k zmierňovaniu negatívnych vplyvov
klimatických zmien, prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám a ochrane
ţivotného prostredia
 Absencia špeciálnej právnej normy, ktorá by stimulovala odvetvie akvakultúry a
zabezpečila jeho optimálny rozvoj
 Neexistencia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti akvakultúry
 Nízka účasť na celoţivotnom vzdelávaní a nízka úroveň uplatnenia absolventov
škôl s rybárskymi odbormi
 Vysoký podiel fyzickej práce
 Nerovnomerné
priestorové
rozmiestnenie
a chýbajúca
koncentrácia
rybochovných fariem, ktorá by bola podnetom k vytvoreniu CLLD
 Posilnenie postavenia podnikov v oblasti akvakultúry na trhu s domácou
produkciou, prostredníctvom modernizácie a rozširovania rybochovných
zariadení a rybníkov
 Posilnenie konkurencieschopnosti podnikov akvakultúry cez rozvoj
doplnkových podnikateľských aktivít súvisiacich s akvakultúrou
 Zmiernenie klimatických zmien na akvakultúru prostredníctvom zavádzania
inovácií
 Zavádzanie recirkulačných systémov v rámci chovu rýb
 Rozvoj miestnych trhov - zásobovanie trhu s čerstvou rybou počas celého roka
 Zavádzanie nových, resp. netradičných akvakultúrnych druhov rýb a rybích
produktov
 Zriadenie rozmnoţovacieho chovu – stanice pre pstruha dúhového a kapra
rybničného
 Posilnenie mimo produkčnej funkcie rybníkov
 Zapojenie podnikov v oblasti akvakultúry do prístupu LEADER
 Limitovaný objem vhodných vodných zdrojov a zniţovanie ich výdatnosti
v nadväznosti na klimatické zmeny
 Tlak iných odvetví hospodárstva na alternatívne vyuţívanie vôd
 Škody spôsobené chránenými ryboţravými predátormi
 Zavlečenie nových a rozširovanie známych ochorení rýb
 Zavlečenie a rozšírenie nepôvodných, inváznych druhov rýb
 Obmedzovanie chovu rýb v chránených oblastiach NATURA 2000

3

Pre účely OPRH sa pod pojmom „rybochovné zariadenie“ myslí technologické zariadenie, akým je liaheň, kanál, ţľab, silo,
sádka, klietka a iné podobné zariadenie určené na hospodársky chov prevaţne lososovitých druhov rýb.

4

Pre účely OPRH sa pod pojmom „rybník“ myslí ovládateľná vodná nádrţ s prirodzeným dnom, vyuţívaná na hospodársky
chov prevaţne níţinných druhov rýb, s moţnosťou jej úplného vypustenia, tvorená hrádzou, nápustnými a výpustnými
objektmi a ďalšími zariadeniami.
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Identifikované potreby na základe
SWOT analýzy

Udrţateľný rozvoj akvakultúry a zvýšenie jej produkcie prostredníctvom
kvalitatívneho a kvantitatívneho rozvoja rybochovných zariadení a rybníkov, ich
ochrany, pri dodrţaní welfare chovaných rýb a v súlade s ochranou ţivotného
prostredia
 Diverzifikácia príjmov podnikov akvakultúry a zvyšovanie pridanej hodnoty
v akvakultúre
SWOT analýza vykonaná na úrovni OPRH je v súlade s analýzou v rámci NSP.
Identifikované potreby, ktoré vyplynuli zo SWOT analýzy OPRH v plnej miere
reflektujú priority definované v NSP pre úspešný rozvoj akvakultúry do r. 2020,
ktorých cieľom je zabezpečiť:
-

trvalo udrţateľný a konkurencieschopný sektor akvakultúry šetrný k ţivotnému
prostrediu za pomoci vyuţitia inovácií,

-

zvýšenie domácej produkcie níţinných a lososovitých druhov rýb na úroveň
80% sebestačnosti SR,

-

efektívnejšie vyuţitie existujúcich prevádzok,

-

výstavba nových prevádzok pre dosiahnutie sebestačnosti SR,

-

zvýšenie počtu subjektov zaoberajúcich sa akvakultúrou s cieľom zvýšenia
konkurencie a kvality produktov a spracovania,

-

pokračovanie v udrţateľnej kvalite produkcie pri súčasnom dodrţiavaní
vysokého zdravotného štandardu rýb, welfare rýb a ochrany spotrebiteľov.

Súlad SWOT analýzy s NSP

Súlad SWOT analýzy s pokrokom
spočívajúcicm v dosiahnutí
dobrého environmentálneho stavu
prostredníctvom rozvoja
a vykonávania rámcovej smernice
o morskej stratégii
Osobitné potreby týkajúce sa
pracovných miest, ţivotného
prostredia, zmierňovania zmeny
klímy a adaptácie na ňu a podpory
inovácie
Priorita Únie v rámci ENRF
Silné stránky

Neuplatňuje sa.

Zavádzanie inovatívnych technológií a postupov uplatňovaných v chovoch
umoţňujúcich účinné vyuţívanie zdrojov vo vzťahu k zabezpečeniu udrţateľného
rozvoja akvakultúry a zvýšenie jej produkcie v súlade s ochranou ţivotného
prostredia





Slabé stránky


Príleţitosti



Hrozby






Identifikované potreby na základe
SWOT analýzy
Súlad SWOT analýzy s pokrokom
spočívajúcicm v dosiahnutí
dobrého environmentálneho stavu
prostredníctvom rozvoja
a vykonávania rámcovej smernice



PODPORA VYKONÁVANIA SRP
Posilnenie administratívnych kapacít v rámci agendy rybného hospodárstva
Neúplnosť údajov z oblasti rybného hospodárstva, nedostatky v ich
vypovedacej schopnosti a koordinácii ich zberu
Vysoké náklady vo vzťahu k zabezpečeniu vybavenia a samotného výkonu
kontroly v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje
systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodrţiavania pravidiel SRP
(ďalej len „kontrolné nariadenie“) a nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 ktorým
sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému,
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho
odstránenie (ďalej len „nariadenie o NNN rybolove“)
Efektívne riadenie rybného hospodárstva prostredníctvom kvalitne spracovaných
a overených údajov a informácií
Vytvorenie kultúry dodrţiavania pravidiel SRP, ktorá by prispela
k udrţateľnému rastu
Poskytnutie získaných údajov sektoru rybného hospodárstva
Obmedzené zdroje údajov a s tým súvisiace riziko skreslenia
Zvýšenie administratívnej náročnosti na strane chovateľov, spracovateľov
a úradov
Zabezpečiť zber, riadenie a poskytovanie údajov za sektor akvakultúry
a spracovateľský sektor vrátane údajov vzťahujúcich sa k ţivotnému prostrediu
v súlade s viacročným programom v zmysle nariadenia EP a Rady (EÚ) č.
1380/2013 o SRP
Vykonávať kontroly na vysokej úrovni, a tak zaistiť dodrţiavanie pravidiel SRP
a zároveň udrţateľné vyuţívanie ţivých vodných zdrojov

Neuplatňuje sa.
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o morskej stratégii
Osobitné potreby týkajúce sa
pracovných miest, ţivotného
prostredia, zmierňovania zmeny
klímy a adaptácie na ňu a podpory
inovácie





Priorita Únie v rámci ENRF

Silné stránky









Slabé stránky










Príleţitosti

Hrozby

Identifikované potreby na základe
SWOT analýzy
Súlad SWOT analýzy s pokrokom
spočívajúcicm v dosiahnutí
dobrého environmentálneho stavu
prostredníctvom rozvoja
a vykonávania rámcovej smernice
o morskej stratégii
Osobitné potreby týkajúce sa
pracovných miest, ţivotného
prostredia, zmierňovania zmeny
klímy a adaptácie na ňu a podpory
inovácie




Zabezpečiť zber, riadenie a poskytovanie údajov za sektor akvakultúry
a spracovateľský sektor vrátane údajov vzťahujúcich sa k ţivotnému
prostrediu v súlade s viacročným programom v zmysle nariadenia EP a Rady
(EÚ) č. 1380/2013 o SRP
Vykonávať kontroly na vysokej úrovni, a tak zaistiť dodrţiavanie pravidiel SRP
a zároveň udrţateľné vyuţívanie ţivých vodných zdrojov
PODPORA MARKETINGU A SPRACOVANIA
Kvalita rybích produktov, systematická veterinárna kontrola chovov
a spracovateľských kapacít
Dostatok spracovateľských kapacít spĺňajúcich súčasné normy EÚ
Nedostatočná propagácia produktov akvakultúry
Nízka domáca spotreba rýb
Úzky sortiment rybích produktov
Absencia organizácií výrobcov v sektore akvakultúry
Nevyuţívanie produkcie akvakultúry v domácich spracovateľských podnikoch
Nízka úroveň inovácií prispievajúcich k zmierňovaniu negatívnych vplyvov
klimatických zmien, prispôsobovaniu sa klimatickým zmenám a ochrane
ţivotného prostredia
Získanie ochrany zemepisných označení a označení pôvodu produktov
akvakultúry
Ryba - zdravá potravina a jej vysoké nutričné hodnoty
Propagácia produktov trvalo udrţateľnej akvakultúry
Vstup na nové trhy
Vytvorenie organizácií výrobcov v sektore akvakultúry
Nízky záujem konzumentov o produkty akvakultúry a rybolovu
Cenová konkurencia dováţaných produktov rybolovu a akvakultúry
Zvyšovanie pridanej hodnoty spracovaných produktov v súlade s ochranou
ţivotného prostredia
Propagácia produktov trvalo udrţateľnej akvakultúry
Získavanie nových trhov a zlepšenie podmienok pre uvádzanie produktov
rybolovu a akvakultúry na trh

Neuplatňuje sa.

Zvyšovanie pridanej hodnoty spracovaných produktov v súlade s ochranou ţivotného
prostredia (zniţovanie energetickej náročnosti výrobného procesu, nakladanie
s odpadom, zavádzanie inovatívnych spracovateľských technológií a postupov)

2.2 Kontextové ukazovatele na opis východiskovej situácie
Priorita Únie v
rámci ENRF
Kontextový
ukazovateľ na opis
východiskovej situácie
2.1 Objem produkcie
akvakultúry
2.2 Hodnota produkcie
akvakultúry

2.3 Čistý zisk

PODPORA AKVAKULTÚRY, KTORÁ JE ENVIRONMENTÁLNE UDRŢATEĽNÁ,
EFEKTÍVNE VYUŢÍVA ZDROJE, JE INOVAČNÁ, KONKURENCIESCHOPNÁ A
ZALOŢENÁ NA ZNALOSTIACH
Východiskový
rok

Hodnota

Merná
jednotka

Zdroj
informácií

2013

1 085

t

ŠÚ SR

2013

3 164

tis. EUR

ŠÚ SR

2013

0

tis. EUR

-

Pripomienky/odôvodnenie

SR nedisponuje oficiálnymi
údajmi pre stanovenie
východiskovej
hodnoty.
Ukazovateľ bude sledovaný
aţ v rámci zberu údajov od
r. 2016.
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2.4 Objem produkcie
ekologickej
akvakultúry
2.5 Objem produkcie
akvakultúry
v recirkulačných
systémoch

2013

0

2014

483

2.6.a Počet stálych
zamestnancov
2013
v akvakultúre (muţi
a ţeny)
2.6.b Počet stálych
zamestnancov
2013
v akvakultúre ( ţeny)
2.7 Počet rybníkov
vyuţívaných na
2013
hospodársky chov rýb*
2.8 Počet
rybochovných
zariadení vyuţívaných
2013
na hospodársky chov
rýb*
*ukazovateľ nad rámec spoločných ukazovateľov
Priorita Únie v rámci ENRF
Kontextový ukazovateľ na
opis východiskovej situácie

3.A.1 Celkový počet závaţných
porušení v SR za posledných 7
rokov

3.A.2 Vylodenia podrobené
fyzickej kontrole
3.A.3.a Existujúce disponibilné
zdroje pre účely kontroly –
kontroly dostupných plavidiel a
lietadiel
3.A.3.b Existujúce disponibilné
zdroje pre účely kontroly –
počet stálych zamestnancov
3.A.3.c Existujúce disponibilné
zdroje pre účely kontroly –
pridelené rozpočtové
prostriedky (vývoj za
posledných 5 rokov)
3.A.3.d Existujúce disponibilné
zdroje pre účely kontroly –
plavidlá vybavené ERS a/alebo
VMS
3.B.1 Splnenie dátových
poţiadaviek podľa rámca pre
zber údajov

Priorita Únie v rámci ENRF
Kontextový ukazovateľ na
opis východiskovej situácie

Východiskový
rok

2013

-

Nerelevantné pre SR.

ŠÚ SR

Hodnota
ukazovateľa
predstavuje objem ročnej
produkcie
pstruha
dúhového
chovaného
v recirkulačných systémoch
na Slovensku.

t

t

403

n

ŠÚ SR

86

n

ŠÚ SR

485

n

ŠÚ SR

1 447

n

ŠÚ SR

PODPORA VYKONÁVANIA SRP
Merná
Zdroj
Hodnota
Pripomienky/odôvodnenie
jednotka
informácií
Za posledných 7 rokov
kontrolné
orgány
SR
identifikovali jedno závaţné
porušenie v rámci výkonu
1
n
ŠVPS SR
kontroly
v súlade
s nariadením o NNN rybolove
(certifikát
o úlovku
bol
podpísaný nekompetentnou
autoritou).

-

-

%

-

Nerelevantné pre SR.

-

0

n

-

Nerelevantné pre SR.

2013

80

n

ŠVPS SR

2013

53,6

tis. EUR

ŠVPS SR

-

0

n

-

Nerelevantné pre SR.

-

SR,
ako
vnútrozemská
krajina,
je povinná
postupovať podľa spoločného
rámca pre zber údajov aţ po r.
2016.

2013

Východiskový
rok

0

%

PODPORA MARKETINGU A SPRACOVANIA
Merná
Zdroj
Hodnota
Pripomienky/odôvodnenie
jednotka
informácií

16

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020
5.1.a Počet organizácií
2013
výrobcov (OV)
5.1.b Počet zdruţení OV
2013
5.1.c Počet medziodvetvových
2013
organizáií (MOO)
5.1.d Počet výrobcov alebo
2013
prevádzkovateľov na OV
5.1.e Počet výrobcov alebo
prevádzkovateľov na zdruţenia
2013
OV
5.1.f Počet výrobcov alebo
2013
prevádzkovateľov na MOO
5.1.g % výrobcov alebo
2013
prevádzkovateľov na OV
5.1.h % výrobcov alebo
prevádzkovateľov na zdruţenie
2013
OV
5.1.i % výrobcov alebo
2013
prevádzkovateľov na MOO
5.2.a Ročná hodnota obratu
produkcie umiestnenej na trh
2013
EÚ
5.2.b % výroby, ktoré uviedli
2013
na trh OV (hodnota)
5.2.c % výroby, ktoré uviedli na
2013
trh zdruţenia OV (hodnota)
5.2.d % výroby, ktoré uviedli
2013
na trh MOO (hodnota)
5.2.e % výroby, ktoré uviedli na
2013
trh OV (objem)
5.2.f % výroby, ktoré uviedli na
2013
trh zdruţenia OV (objem)
5.2.g % výroby, ktoré uviedli na
2013
trh MOO (objem)
5.3 Objem produkcie
v spracovaní produktov
2013
rybolovu a akvakultúry*
5.4 Hodnota produkcie
v spracovaní produktov
2013
rybolovu a akvakultúry*
5.5 Spotreba rýb a rybích
2013
produktov na obyvateľa*
5.6.a Počet stálych
zamestnancov v spracovaní
2013
(muţi a ţeny)*
5.6.b Počet stálych
zamestnancov v spracovaní
2013
(ţeny)*
*ukazovateľ nad rámec spoločných ukazovateľov

0

n

-

Neuplaňuje sa.

0

n

-

Neuplaňuje sa.

0

n

-

Neuplaňuje sa.

0

n

-

Neuplaňuje sa.

0

n

-

Neuplaňuje sa.

0

n

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

0

tis. EUR

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

0

%

-

Neuplaňuje sa.

5 535

t

Radela,
s.r.o.

27 382

tis. EUR

Radela,
s.r.o.

5

kg/rok

ŠÚ SR

629

n

Radela,
s.r.o.

369

n

Radela,
s.r.o.
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3. Opis stratégie s prínosom operačného programu k zabezpečeniu
inteligentného, udrţateľného a inkluzívnemu rastu (podľa čl. 27
všeobecného nariadenia)
3.1 Opis stratégie
Stratégia OPRH je vypracovaná v súlade s nariadením o ENRF, ktoré podporuje činnosti
v súlade s prioritami EÚ pre trvalo udrţateľný rozvoj rybolovu a akvakultúry, čím dopĺňa SPP
a politiku súdrţnosti vykonávanú prostredníctvom EFRR, ESF a KF.
Stratégia odpovedá na slabé stránky a príleţitostí, pri súčasnom zohľadnení silných stránok v
zmysle SWOT analýzy. Zohľadňuje princíp proporcionality vo vzťahu k veľkosti a absorpčnej
schopnosti sektora, ako aj jeho rozvojovým potrebám definovaným na národnej úrovni. Pri
strategickom výbere intervencií sa vychádzalo zo skúseností z PO 2007-2013, finančného
rozpočtu OPRH a potreby koncentrácie podpory s cieľom efektívne vyuţiť zdroje EŠIF, najmä
prostredníctvom synergie a komplementarity v oblasti rozvoja vidieka.
Pri formulácii stratégie sa postupovalo v súlade s NSP (uznesenie vlády SR č. 340
z 03.07.2013), národnými dokumentami definujúcimi potreby pre trvalo udrţateľný rozvoj
akvakultúry, Pozičným dokumentom EK a Partnerskou dohodou.
Globálnym cieľom OPRH je Podpora trvaloudržateľného a konkurencieschopného rozvoja
sektora akvakultúry a spracovania rýb pri využití inovácií so zreteľom na efektívne
využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia a dodržiavanie pravidiel SRP.
Globálny cieľ je konzistentný s prioritami Únie 2, 3 a 5, ku ktorým prispievajú špecifické
ciele, vybrané na riešenie identifikovaných potrieb. Príslušné špecifické ciele budú dosiahnuté
súborom opatrení a aktivít (pozri prílohu č. 7 - Intervenčná logika).
Priorita Únie 2

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne
využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na
znalostiach

Špecifický cieľ 2.2

Zlepšenie
konkurencieschopnosti
a životaschopnosti
podnikov
akvakultúry, vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok,
najmä v MSP

Opatrenie 2.2.1

Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)

Špecifický cieľ 2.3

Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov
týkajúcich sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva
zdroje

Opatrenie 2.3.1

Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j)

Priorita Únie 3

Podpora vykonávania SRP

Špecifický cieľ 3.1

Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu
a správy údajov

Opatrenie 3.1.1

Zber údajov (čl. 77.2.a, e)
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Špecifický cieľ 3.2

Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým
zlepšeniu inštitucionálnej kapacity a efektívnej verejnej správy bez
zvyšovania administratívnej záťaže

Opatrenie 3.2.1

Kontrola a presadzovanie (čl. 76.2.c, g, h, j)

Priorita Únie 5

Podpora marketingu a spracovania

Špecifický cieľ 5.1

Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Opatrenie 5.1.1

Marketingové opatrenia (čl. 68.1.b, g)

Špecifický cieľ 5.2

Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh

Opatrenie 5.2.1

Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f)

Dosiahnutie cieľov OPRH bude sledované prostredníctvom povinných spoločných
kontextových a výsledkových ukazovateľov vrátane programovo špecifických ukazovateľov,
definovaných RO (ukazovatele nad rámec spoločných ukazovateľov), ktoré sú uvedené v
častiach 2.2 a 3.2.
Zdôvodnenie výberu špecifických cieľov:
Špecifický cieľ 2.2 rieši potrebu udrţateľného a konkurencieschopného rozvoja akvakultúry,
zvýšenia jej produkcie a ochrany pri dodrţaní welfare chovaných rýb v súlade
s environmentálnymi poţiadavkami a potrebu diverzifikovať akvakultúrne činnosti.
V súlade s NSP je pre dosiahnutie zefektívnenia a racionalizácie výrobných procesov potrebné
orientovať podporu do inovatívnych investícií vo forme modernizácie existujúcich
rybochovných zariadení/rybníkov, resp. dobudovania a obstarania chýbajúcich technológií,
infraštruktúry alebo iných výrobných objektov (čl. 48.1.c). V záujme zvýšenia produkcie
a dosiahnutia sebestačnosti je potrebné budovať nové rybochovné zariadenia/rybníky (čl.
48.1.a) zohľadňujúc špecifické podmienky území NATURA 2000 (napr. obmedzenie ich
budovania na trvalotrávnatých porastoch, mokradiach a močiaroch, ktoré sú významným
hniezdiskom druhov a predmetom ochrany v daných územiach). Budovanie nových
rybochovných zariadení, pri podnikateľoch vstupujúcich do sektora, bude podmienené
predloţením podnikateľského plánu a v prípade, ţe investičné náklady presiahnu 50 000 EUR,
štúdie uskutočniteľnosti, ktorá preukáţe dobré a udrţateľné trhové vyhliadky produktu.
V rybnikárstve je nevyhnutné podporovať odbahňovanie vodných plôch slúţiacich na
hospodársky chov rýb, prípadne obstaranie zariadení zabraňujúcich ukladanie sedimentov za
účelom zlepšenia chovných podmienok a zvýšenia produktivity rybníkov so zreteľom na
ţivotné prostredie (čl. 48.1.g), stanovením podmienok pre šetrné spôsoby odbahňovania, napr.
v súvislosti s primeranou ochranou litorálnych porastov. V prípade narušenia korýt a brehov
antropogénnou činnosťou je potrebné odstraňovať následky revitalizačných opatrení s ohľadom
na ţivotné prostredie, najmä v prípade fariem na území NATURA 2000 postupovať v zmysle
zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do r. 2020 (uznesenie vlády SR č. 12
z 08.01.2014) stanovuje niekoľko významných cieľov pre udrţateľný rozvoj akvakultúry, ktorá
by mala eliminovať negatívne vplyvy svojej činnosti na ţivotné prostredie, aby nedošlo k
zhoršovaniu stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sa vyskytujú v lokalitách realizácie
rozvoja chovu rýb a vodných ţivočíchov. Zároveň, Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na
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roky 2013-2020 (uznesenie vlády SR č. 357 z 03.07.2013) (ďalej len „Koncepcia“), definuje
ako jednu z potrieb aj vzájomné vybilancovanie ochrany ryboţravých predátorov a
hospodárskeho chovu rýb, preto je ţiadúce sa zamerať na vhodné a šetrné zabezpečenie proti
týmto predátorom, napr. podporou investícií do takých zariadení, ktoré nebudú spôsobovať
úhyn vtáctva vrátane vzácnych druhov (čl. 48.1.d).
Pre zefektívnenie výrobnej činnosti je dôleţitá podpora doplnkových foriem príjmov s cieľom
eliminovať závislosť podnikov akvakultúry na sezónnosti produkcie, resp. výpadok príjmov z
hlavnej činnosti, formou diverzifikácie (čl. 48.1.h). Podporou doplnkových činností (čo
zahŕňa: rozvoj rybárskej turistiky, poskytovanie environmentálnych sluţieb v oblasti
akvakultúry alebo vzdelávacie aktivity týkajúce sa akvakultúry) a investícií prispievajúcich
k pridanej hodnote cez podporu priameho predaja priamo v areáli podporenej prevádzky (čl.
48.1.f) sa zároveň naplnia potreby definované v Koncepcii s priaznivým dopadom na rozvoj
vidieka.
Vyššie uvedeným zameraním podpory stratégia reflektuje na odporúčania EK definované
v Pozičnom dokumente.
Z charakteru plánovaných aktivít v rámci špecifického cieľa 2.2 vyplýva, ţe nie všetky
podporené projekty budú zvyšovať produkciu. Z celkových verejných zdrojov (11,5 mil. EUR)
alokovaných na opatrenie 2.2.1 budú podporené aj investície, ktoré zvýšia produktivitu práce
zníţením výrobných nákladov bez zvyšovania produkcie rýb (modernizácia existujúcich
rybochovných zariadení/rybníkov, resp. dobudovanie a obstaranie chýbajúcich technológií,
infraštruktúry alebo iných výrobných objektov, odstraňovanie následkov revitalizačných
opatrení a pod.).
Špecifický cieľ 2.3 rieši potrebu uplatňovania inovatívnych technológií a postupov v chovoch
pre účinné vyuţívanie zdrojov vo vzťahu k zabezpečeniu udrţateľného rozvoja akvakultúry a
zvýšeniu jej produkcie v súlade s ochranou ţivotného prostredia.
V zmysle vyššie uvedenej Koncepcie sa vyţaduje v oblasti akvakultúry podporovať také
investície, ktoré budú šetrné k ţivotnému prostrediu s niţšími nárokmi na zdroje vody.
V záujme dosiahnutia tohto cieľa je potrebné zavádzať chovateľské metódy, šetrné
k životnému prostrediu a prispievajúce k efektívnemu využívaniu zdrojov (čl. 48.1.e), zároveň
podporovať také technologické riešenia chovov, ktoré minimalizujú spotrebu vody, ako sú
recirkulačné systémy (čl. 48.1.j).
V nadväznosti na investície v oblastiach NATURA 2000 sú v zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny, podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich
zloţiek alebo prvkov, povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k
predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodzovania a ničenia. Tieto opatrenia budú schvaľované
národným orgánom ochrany prírody. Ide napr. o opatrenia umoţňujúce migráciu ţivočíchov
v miestach, ktoré sa kriţujú s migračnými trasami, opatrenia na zabránenie úniku nepôvodných
druhov do voľnej prírody, budovanie ostrovčekov a pod.
SR plánuje prispievať z OPRH na takéto „kompenzačné opatrenia, t.j. dodatočné investície“,
ktoré budú priamo späté s hlavnou podporovanou investíciou, a to v rámci čl. 48.1.e - investície
do znižovania negatívneho alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné prostredie
a zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov. Z OPRH budú podporené projekty, u ktorých sa
na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáţe, ţe nebudú mať nepriaznivý vplyv na
integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany.
Špecifický cieľ 3.1 rieši absenciu efektívnej koordinácie zberu údajov v sektore akvakultúry
a spracovania rýb a ich nedostatočnú vypovedaciu hodnotu.
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Pre plnenie cieľov SRP bude potrebné rozšíriť štatistické zisťovanie, zabezpečiť systematické
monitorovanie sektora zaloţené na presnosti, spoľahlivosti a včasnosti zberu údajov a jeho
efektívne riadenie pomocou kvalitných dát pri súčasnom zabezpečení ich harmonizácie,
dostupnosti a ochrany v súlade s viacročným vnútroštátnym programom pre zber, správu
a vyuţívanie údajov (ďalej len „vnútroštátny program“).
V rámci OPRH bude financovaný vnútroštátny program (po r. 2016) vypracovaný na
základe aktualizovaného viacročného programu Spoločenstva. Podporované budú investície
súvisiace s koordináciou a zabezpečením zberu, správy a vyuţívania údajov (čl. 77.2.a),
účasťou národného korešpondenta na pracovných návštevách členských štátov súvisiacich so
zberom údajov a organizovaním koordinačných národných, medzinárodných a regionálnych
stretnutí (čl. 77.2.e). Oprávnené výdavky sú bliţšie rozpracované v časti 13.1.
Špecifický cieľ 3.2 bude riešiť potrebu vykonávať kontroly na vysokej úrovni, a tak zaistiť
dodrţiavanie pravidiel SRP.
V tejto súvislosti sa SR orientuje na vykonávanie kontrolných činností a presadzovanie
poţiadaviek v súlade s prioritami Únie v oblasti politiky presadzovania a kontroly, ktoré sú
zamerané na osvedčovanie úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry v
zmysle kapitoly III nariadenia o NNN rybolove a sledovateľnosť vrátane označovania pre
zabezpečenie spoľahlivých informácií pre spotrebiteľov v zmysle čl. 58 kontrolného nariadenia
a čl. 67 ods. 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 404/2011.
Pre zlepšenie a zefektívnenie sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry je nutné
podporiť technické zabezpečenie (čl. 76.2.c), vyuţitie inovačných nástrojov sledovateľnosti,
ako je genetická analýza, a iných technológií kontroly sektora (čl. 76.2.g). Zároveň je potrebné
zabezpečiť vzdelávanie personálu zodpovedného za vykonávanie kontrolných činností (čl.
76.2.h) vrátane osvety na podporu boja proti NNN rybolovu a vykonávania SRP (čl. 76.2.j).
Špecifický cieľ 5.1 rieši nedostatočnú propagáciu produktov rybolovu a akvakultúry, potrebu
získavania nových trhov a zlepšenia podmienok pre uvádzanie týchto produktov na trh.
Nedostatočná propagácia produktov rybolovu a akvakultúry negatívne pôsobí na celý sektor
akvakultúry a spracovania. Súvisí s tým aj nízka spotreba rýb na Slovensku, 5 kg/osobu/rok
(zdroj: ŠÚ SR, r. 2013), ktorá je zapríčinená slabou tradíciou v konzumácii rýb a horšou
cenovou dostupnosťou rýb a rybích výrobkov. Riešením tejto situácie je cieľavedomé
a intenzívne komunikačné pôsobenie na potenciálnych spotrebiteľov a širokú verejnosť
pomocou propagačnej kampane zameranej na propagáciu produktov trvalo udrţateľnej
akvakultúry (čl. 68.1.g), čo je v súlade s odporúčaním EK v rámci Pozičného dokumentu zvýšiť informovanosť spotrebiteľov v danej oblasti.
Podpora získavania nových trhov (čl. 68.1.b) je dôleţitá z hľadiska vyuţitia existujúcich
nadbytočných spracovateľských kapacít. Chovateľom rýb s kvalitnou produkciou umoţní ich
etablovanie a posilnenie pozície na trhu v rámci aj mimo Spoločenstva.
Špecifický cieľ 5.2 rieši potrebu zvyšovania pridanej hodnoty produktov spracovania v súlade
s ochranou ţivotného prostredia.
Súčasné spracovateľské kapacity sú pre potreby SR postačujúce. Preto je nevyhnutné zvýšiť
konkurencieschopnosť existujúcich spracovní zavádzaním inovatívnych postupov
a technológií, formou modernizácie. Z celkových verejných zdrojov (4, 38 mil. EUR),
alokovaných na opatrenie 5.2.1, by sa mali podporovať investície súvisiace so zlepšením
bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok (čl. 69.1.b) a investície prispievajúce
k úsporám energie a znižovaniu vplyvu na životného prostredia vrátane zneškodňovania
alebo zhodnocovania odpadu (čl. 69.1.a), ktoré zároveň prispejú k plneniu cieľov v oblasti
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zmierňovania zmeny klímy. Pri týchto investíciách sa neočakáva nárast objemu spracovania
produktov.
Vychádzajúc zo SWOT analýzy je ţiadúce sa zamerať na zefektívnenie vyuţívania
spracovateľských kapacít prostredníctvom rozšírenia sortimentu o produkty s vyššou
pridanou hodnotou (čl. 69.1.f), prípadne zvýšiť podiel spracovania produktov domácej
akvakultúry, čo by sa mohlo pozitívne prejaviť na samotnom objeme spracovania.
RO zabezpečí, ţe implementácia OPRH bude realizovaná v súlade s poţiadavkami príslušnej
environmentálnej legislatívy EÚ a SR. Podmienky pre realizáciu investícií vzhľadom na
ochranu ţivotného prostredia budú detailne rozpracované v metodickej príručke pre
ţiadateľa/prijímateľa.
Opis príspevku OPRH k stratégii Európa 2020
Tematický cieľ 3:

Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva
(v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v
prípade ENRF)

K tematickému cieľu 3 prispeje OPRH vykonávaním opatrení pod prioritami Únie 2 (čl. 48) a 5
(čl. 68 a 69).
Očakávaný výsledok: zvýšenie konkurencieschopnosti a domácej produkcie akvakultúry
vrátane spracovania, zvýšenie kvality a pridanej hodnoty produktov, zefektívnenie a
racionalizácia výrobných procesov, vznik a rozvoj lokálnych trhov na priamy predaj produktov
akvakultúry. Tieto investície nepriamo prispejú k podpore zamestnanosti a podpore rozvoja
vidieckeho cestovného ruchu. Zabezpečením propagácie produktov trvalo udrţateľnej
akvakultúry sa predpokladá pozitívny vplyv na spotrebu rýb v SR.
Tematický cieľ 6:

Ochrana životného
prírodných zdrojov

prostredia

a podpora

účinného

využívania

OPRH prispeje k tematickému cieľu 6 podporou aktivít v rámci opatrení pod prioritami Únie 2
(čl. 48) a 3 (čl. 76 a 77).
Očakávaný výsledok: zvýšenie produkcie akvakultúry v recirkulačných systémoch a zlepšenie
zberu údajov a ich vypovedacej schopnosti vrátane vykonávania systému Únie na kontrolu,
inšpekcie a presadzovanie v súlade so SRP.
Podpora zavádzania inovatívnych postupov, technológií a zariadení v akvakultúre a spracovaní
(s výnimkou podpory vedeckého výskumu), prispeje k inteligentnému rastu.
Podpora investícií prispievajúcich k ţivotaschopnosti a konkurencieschopnosti sektora
akvakultúry a spracovania rýb pri zabezpečení jeho environmentálnej udrţateľnosti, prispeje
k udrţateľnému rastu.
Podpora aktivít relizovaných na vidieku, ako je výstavba nových rybochovných zariadení
a diverzifikácia akvakultúrnej činnosti, nepriamo prispeje k podpore zamestnanosti
a k zlepšeniu kvality ţivota na vidieku, čím sa vytvára priestor pre inkluzívny rast.

3.2 Špecifické ciele a ukazovatele výsledkov
Priorita Únie
Špecifický cieľ
Ukazovateľ výsledkov, t. j. cieľ, ktorý sa
členský štát usiluje dosiahnuť
prostredníctvom podpory z ENRF

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udrţateľná, efektívne vyuţíva
zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a zaloţená na znalostiach
Zlepšenie konkurencieschopnosti a ţivotaschopnosti podnikov akvakultúry
vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä MSP
Názov ukazovateľa výsledkov a jeho merná
Cieľová hodnota
jednotka
v r. 2023
2.1 Zmena v objeme produkcie akvakultúry (t)
300
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2.2 Zmena v hodnote produkcie akvakultúry (tis. EUR)
2.3 Zmena v čistom zisku (tis. EUR)
2.8 Počet vytvorených pracovných miest na plný
úväzok (n)
2.9 Počet udrţaných pracovných miest na plný úväzok
(n)
2.10 Zmena v počte rybníkov vyuţívaných na
hospodársky chov rýb (n)*
2.11 Zmena v počte rybochovných zariadení
vyuţívaných na hospodársky chov rýb (n)*
*ukazovateľ nad rámec spoločných ukazovateľov
Priorita Únie
Špecifický cieľ
Ukazovateľ výsledkov, t. j. cieľ, ktorý sa
členský štát usiluje dosiahnuť
prostredníctvom podpory z ENRF

Priorita Únie
Špecifický cieľ
Ukazovateľ výsledkov, t. j. cieľ, ktorý sa
členský štát usiluje dosiahnuť
prostredníctvom podpory z ENRF

Priorita Únie
Špecifický cieľ
Ukazovateľ výsledkov, t. j. cieľ, ktorý sa
členský štát usiluje dosiahnuť
prostredníctvom podpory z ENRF

Priorita Únie
Špecifický cieľ

8
50

Zlepšenie a poskytovanie vedeckých zmalostí, ako aj zlepšenie zberu
a správy údajov
Cieľová hodnota
Názov ukazovateľa výsledkov a jeho merná
jednotka
v r. 2023
3.B.1 Zvýšenie podielu splnenia dátových poţiadaviek
100
(%)
Podpora vykonávania SRP
Poskytnutie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým
zlepšenia inštitucionálnej kapacity a efektívnej správy bez zvyšovania
administratívnej záťaţe
Cieľová hodnota
Názov ukazovateľa výsledkov a jeho merná
jednotka
v r. 2023
3.A.1 Počet zistených závaţných porušení (n)

3

Podpora marketingu a spracovania
Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
Cieľová hodnota
v r. 2023
1

Podpora marketingu a spracovania
Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh

Názov ukazovateľa výsledkov a jeho merná
jednotka
5.3 Zmena v objeme produkcie spracovania produktov
rybolovu a akvakultúry (t)*
5.4 Zmena v hodnote produkcie spracovania produktov
rybolovu a akvakultúry (tis. EUR)*
* ukazovateľ nad rámec spoločných ukazovateľov
Ukazovateľ výsledkov, t. j. cieľ, ktorý sa
členský štát usiluje dosiahnuť
prostredníctvom podpory z ENRF

50

Podpora vykonávania SRP

Názov ukazovateľa výsledkov a jeho merná
jednotka
5.2 Zmena v spotrebe rýb a rybích produktov na
obyvateľa (kg)*
*ukazovateľ nad rámec spoločných ukazovateľov

Špecifický cieľ

10

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udrţateľná, efektívne vyuţíva
zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a zaloţená na znalostiach
Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich
sa akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne vyuţíva zdroje
Cieľová hodnota
Názov ukazovateľa výsledkov a jeho merná
jednotka
v r. 2023
2.5 Zmena v objeme produkcie v recirkulačných
150
systémoch (t)

Ukazovateľ výsledkov, t. j. cieľ, ktorý sa
členský štát usiluje dosiahnuť
prostredníctvom podpory z ENRF

Priorita Únie

900
200

Cieľová hodnota
v r. 2023
50
200
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3.3 Relevantné opatrenia a ukazovatele výstupov
Priorita Únie
Špecifický cieľ
Názov
vybraného
relevantného
opatrenia

01 - čl. 48.1.a, c,
d, f, g, h
Produktívne
investície
do akvakultúry

Priorita Únie
Špecifický cieľ
Názov
vybraného
opatrenia

02 - čl. 48.1.e, j
Produktívne
investície
do akvakultúry
Priorita Únie
Špecifický cieľ
Názov
vybraného
opatrenia

01 – čl. 77
Zber údajov

Priorita Únie
Špecifický cieľ
Názov
vybraného
opatrenia

01 – čl. 76
Kontrola a

Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udrţateľná, efektívne vyuţíva zdroje, je inovačná,
konkurencieschopná a zaloţená na znalostiach
Zlepšenie konkurencieschopnosti a ţivotaschopnosti podnikov akvakultúry vrátane zlepšenia
bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP
Ukazovateľ výstupov
Odôvodnenie
kombinácie ENRF
Tematický cieľ, ku
Názov ukazovateľa
opatrení (podporené ktorého dosiahnutiu
Zahrnutie do
Cieľová
výstupov a
predbeţným
prispieva vybrané
výkonnostného
hodnota
jeho merná
hodnotením
opatrenie
rámca
v r. 2023
jednotka
a SWOT analýzou)
Zvýšenie
konkurencieschopnost
2.2 Počet projektov
i MSP, sektora
Neuplatňuje sa
zameraných na
kombinácia opatrení poľnohospodárstva (v
áno
produktívne
60
prípade EPFRV) a
na úrovni
investície do
sektora rybného
špecifického cieľa.
akvakultúry (n)
hospodárstva a
akvakultúry (v
prípade ENRF)
Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udrţateľná, efektívne vyuţíva zdroje, je inovačná,
konkurencieschopná a zaloţená na znalostiach
Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa akvakultúry a podpora
akvakultúry, ktorá efektívne vyuţíva zdroje
Ukazovateľ výstupov
Odôvodnenie
kombinácie ENRF
Tematický cieľ, ku
opatrení
Názov ukazovateľa
ktorého dosiahnutiu
Zahrnutie do
Cieľová
(podporené
výstupov a
prispieva vybrané
výkonnostného
hodnota v
predbeţným
jeho merná
opatrenie
rámca
r. 2023
hodnotením
jednotka
a SWOT analýzou)
2.2 Počet projektov
Neuplatňuje sa
Ochrana ţivotného
zameraných na
kombinácia opatrení
prostredia a podpora
produktívne
nie
5
na úrovni
účinného vyuţívania
investície do
špecifického cieľa.
prírodných zdrojov
akvakultúry (n)
Podpora marketingu a spracovania
Zlepšenie a poskytovanie vedeckých znalostí, ako aj zlepšenie zberu a správy údajov
Ukazovateľ výstupov
Odôvodnenie
kombinácie ENRF
Tematický cieľ, ku
opatrení
Zahrnutie do
Názov ukazovateľa
ktorého dosiahnutiu
Cieľová
(podporené
výkonnostného
výstupov a
prispieva vybrané
hodnota v
predbeţným
rámca
jeho merná
opatrenie
r. 2023
hodnotením
jednotka
a SWOT analýzou)
3.2 Počet projektov
Neuplatňuje sa
Ochrana ţivotného
podporujúcich zber,
kombinácia opatrení
prostredia a podpora
áno
2
správu a pouţitie
na úrovni
účinného vyuţívania
údajov (n)
špecifického cieľa.
prírodných zdrojov
Podpora vykonávania SRP
Poskytovanie podpory monitorovaniu, kontrole a presadzovaniu, a tým zlepšeniu inštitucionálnej
kapacity a efektívnej verejnej správy bez zvyšovania administratívnej záťaţe
Ukazovateľ výstupov
Odôvodnenie
kombinácie ENRF Tematický cieľ, ku
opatrení
ktorého
Zahrnutie do
Názov ukazovateľa
Cieľová
(podporené
dosiahnutiu
výkonnostného
výstupov a
hodnota v
predbeţným
prispieva vybrané
rámca
jeho merná jednotka
r. 2023
hodnotením
opatrenie
a SWOT analýzou)
3.1 Počet projektov
Neuplatňuje sa
Ochrana ţivotného
áno
2
implementujúcich
kombinácia opatrení prostredia a podpora
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systém Únie pre
kontrolu, inšpekcie
a presadzovanie (n)

presadzovanie

Priorita Únie
Špecifický cieľ
Názov
vybraného
opatrenia

03 – čl. 68
Marketingové
opatrenia

Priorita Únie
Špecifický cieľ
Názov
vybraného
opatrenia

01 – čl. 69
Spracovanie
produktov
rybolovu a
akvakultúry

na úrovni
špecifického cieľa.

Podpora marketingu a spracovania
Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
Ukazovateľ výstupov
Odôvodnenie
kombinácie ENRF
opatrení
Zahrnutie do
Názov ukazovateľa
Cieľová
(podporené
výkonnostného
výstupov a
hodnota v
predbeţným
rámca
jeho merná jednotka
r. 2023
hodnotením
a SWOT analýzou)

nie

5.2 Počet projektov
zameraných na
marketingové
opatrenia a pomoc na
skladovanie (n)

5

Neuplatňuje sa
kombinácia opatrení
na úrovni
špecifického cieľa.

Podpora marketingu a spracovania
Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh
Ukazovateľ výstupov
Odôvodnenie
kombinácie ENRF
opatrení
Zahrnutie do
Názov ukazovateľa
Cieľová
(podporené
výkonnostného
výstupov a
hodnota v
predbeţným
rámca
jeho merná jednotka
r. 2023
hodnotením
a SWOT analýzou)

áno

5.3 Počet projektov
zameraných na
spracovanie (n)

20

Neuplatňuje sa
kombinácia opatrení
na úrovni
špecifického cieľa.

účinného
vyuţívania
prírodných zdrojov

Tematický cieľ, ku
ktorého
dosiahnutiu
prispieva vybrané
opatrenie
Zvýšenie
konkurencieschopn
osti MSP, sektora
poľnohospodárstva
(v prípade EPFRV)
a sektora rybného
hospodárstva a
akvakultúry (v
prípade ENRF)

Tematický cieľ, ku
ktorého
dosiahnutiu
prispieva vybrané
opatrenie
Zvýšenie
konkurencieschopn
osti MSP, sektora
poľnohospodárstva
(v prípade EPFRV)
a sektora rybného
hospodárstva a
akvakultúry (v
prípade ENRF)

3.4 Opis komplementárnosti programov s inými EŠIF
3.4.1 Opatrenia v oblasti komplementártnosti a koordinácie s ostatnými EŠIF a inými
relevantnými finančnými nástrojmi Únie a členských štátov
V nadväznosti na moţnú komplementaritu/doplnkovosť a synergiu OPRH s programami
spolufinancovanými z ostatných EŠIF je moţné konštatovať, ţe podporou aktivít
smerujúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti MSP v rámci OPRH budú prostriedky
ENRF vyuţívané komplementárnym spôsobom spolu s prostriedkami EPFRV a EFRR pre
dosiahnutie tematického cieľa 3.
Podporou investícií v oblasti ochrany ţivotného prostredia a efektívneho vyuţívania
zdrojov je zabezpečená komplementarita ENRF s EPFRV, EFRR a KF v rámci
tematického cieľa 6.
Mechanizmus koordinácie medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory bude
v podmienkach SR zabezpečovaný príslušnými opatreniami na programovej a projektovej
úrovni zo strany CKO v súlade s Partnerskou dohodou. Za efektívnu, účinnú
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a koordinovanú implementáciu OPRH s programami spolufinancovanými z EŠIF, vrátane
ostatných nástrojov podpory je zodpovedné MPRV SR (RO).
Koordinácia príprav OPRH s ostatnými EŠIF prebiehala prostredníctvom bilaterálnych
stretnutí, resp. konzultácií so zástupcami relevantných RO, na základe ktorých boli
identifikované prípady komplementarity a synergie predovšetkým s PRV
(spolufinancovaný z EPFRV) a OPKŢP (spolufinancovaný z EFRR a KF). V budúcnosti
bude koordinácia z úrovne jednotlivých RO prebiehať v súlade s opatreniami
definovanými v Partnerskej dohode, ako aj v rámci MV príslušných programov.
V súvislosti so zabezpečením efektívneho vyuţívania EŠIF bude v prípade PRV potrebná
koordinácia podpory najmä v oblasti zvýšenia konkurencieschopnosti MSP. OPRH
výrazným spôsobom dopĺňa stratégiu PRV v snahe o zachovanie, príp. vytvorenie nových
pracovných príleţitostí na vidieku podporou modernizácie a reštrukturalizácie sektorov a
diverzifikácie predmetnej činnosti, ako i v snahe o zvýšenie konkurencieschopnosti
podnikov na vidieku. Mikro a malým podnikom v oblasti akvakultúry je umoţnené
podieľať sa na dosahovaní cieľov PRV v oblasti zvyšovania kvality ţivota na vidieku
a rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, prostredníctvom diverzifikácie akvakultúrnych
činností. Kombináciou aktivít spolufinancovaných z ENRF a EPFRV sa rozšíria moţnosti
alternatívnych zdrojov príjmu pre chovateľov rýb (mikro a malých podnikov). Vyuţitím
zdrojov ENRF a EPFRV komplementárnym spôsobom sa výrazne posilní zlepšenie
konkurencieschopnosti MSP v oboch sektoroch. Vzhľadom na úzku prepojenosť oboch
programov bolo identifikovaných niekoľko prípadov prekrývania podpory.
Stanovenie demarkačných línií medzi OPRH a PRV:
OPRH

PRV

Prekryv - demarkačná línia

1. V rámci produktívnych
investícií do akvakultúry je
umoţnená
podpora
diverzifikácie akvakultúrnych
činností
prostredníctvom
doplnkových foriem príjmu
v priamej nadväznosti na
akvakultúru, ako sú aktivity
súvisiace s rozvojom rybárskej
turistiky,
poskytovaním
environmentálnych
sluţieb
v oblasti akvakultúry (napr.:
podpora investícií súvisiacich
s pozorovaním vtáctva) alebo
vzdelávacie aktivity týkajúce
sa akvakultúry.

V rámci podpory investícií do
vytvárania
a
rozvoja
nepoľnohospodárskych činností,
PRV umoţňuje podporu činností
spojených s vidieckym cestovným
ruchom
a agroturistikou,
s
poskytovaním sluţieb pre cieľovú
skupinu: deti, seniori a občania so
zníţenou schopnosťou pohybu
vrátane spracovania a uvádzania
na
trh
produktov
mimo
poľnohospodárstva
a potravinárstva, (ktorých vstup
a výstup spracovania nespadá do
prílohy I Zmluvy o fungovaní EÚ)
vrátane
doplnkovej
výroby
nepoľnohospodárskeho, nelesného
a neakvakultúrneho charakteru,
ako aj predaj vlastných produktov
(vrátane zriadenia mobilných
predajných miest) a výrobkov
a/alebo
produktov
iných
poľnohospodárov
a obhospodarovateľov
lesa
a akvakultúrnych podnikov za
účelom ekonomického rozvoja
daného územia.

Pre
zamedzenie
prekrývania
podpory pre mikro a malé podniky
podnikajúce v oblasti akvakultúry
je
stanovená
nasledujúca
demarkačná línia na úrovni
podporovaných aktivít:

Oprávnení prijímatelia sú:
- MSP v zmysle odporúčania
Komisie
2003/361/ES
pôsobiace
v oblasti
akvakultúry
- Ostatné
podniky
nespadajúce do definície
MSP v zmysle odporúčania
Komisie
2003/361/ES
pôsobiace
v oblasti
akvakultúry

OPRH: podporuje alternatívne
formy príjmu s nadväznosťou na
akvakultúru
PRV:
podporuje
alternatívne
formy príjmu bez nadväznosti na
akvakultúru

Medzi oprávnených prijímateľov
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2. V rámci OPRH sú
podporované investície do
spracovania
produktov
rybolovu a akvakultúry.
Oprávnení prijímatelia sú:
- MSP podľa odporúčania
Komisie
2003/361/ES
pôsobiace
v oblasti
spracovania
produktov
rybolovu a akvakultúry.

pomoci patria aj fyzické a
právnické osoby (mikropodniky a
malé podniky vo vidieckych
oblastiach v zmysle odporúčania
Komisie
2003/361/ES)
podnikajúce
v
oblasti
hospodárskeho
chovu
rýb
(akvakultúry).
PRV podporuje investície do
spracovania, uvádzania na trh
a/alebo
vývoja
poľnohospodárskych výrobkov, na
ktoré sa vzťahuje príloha I Zmluvy
o fungovaní EÚ (s výnimkou
rybích produktov).
Oprávnení prijímatelia sú:
- Fyzické
a právnické
osoby
podnikajúce
v
oblasti
spracovania
produktov
poľnohospodárskej prvovýroby
a potravinárskej
výroby
(s
výnimkou rybích produktov).

Pre zamedzenie
duplicitného
financovania
investícií
do
spracovania produktov rybolovu
a akvakultúry, uvedených v prílohe
I Zmluvy o fungovaní EÚ, je
v prípade
PRV
stanovená
demarkačná línia na úrovni
aktivity, a to výnimkou pre
spacovanie rybích produktov.
Uvedená výnimka je zároveň
zohľadnená
aj
na
úrovni
prijímateľa.

V nadväznosti na riešenie národných potrieb v oblasti ochrany biodiverzity, OPRH dopĺňa
prostredníctvom investícií do rozvoja akvakultúry s priaznivým dopadom naţivotné
prostredie príslušné intervencie v rámci OPKŢP, konkrétne aktivitu v rámci Investičnej
priority 6 b), cieľom ktorej je zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér
vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových
sluţieb. Táto eliminácia hydromorfologických vplyvov bude prínosom najmä pre
akvakultúrne farmy nachádzajúce sa na dotknutých tokoch. Obidva operačné programy
zároveň spoločne prispievajú k dosiahnutiu cieľov Aktualizovanej národnej stratégie
ochrany biodiverzity do r. 2020 smerujúcim k zabezpečeniu priaznivého stavu ochrany
vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v záujme dosiahnuť dobrý
environmentálny stav vodných ekosystémov do r. 2020 a takej formy vyuţívania vôd v
oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné
druhy, biotopy a ekosystémy.
Synergia medzi aktivitami podporovanými v rámci Investičnej priority 6 d) OPKŢP a
OPRH bude dosahovaná v prípade chránených území tým, ţe v rámci OPRH budú aktivity
zamerané tak, aby v prípade rozvoja akvakultúry bol minimalizovaný negatívny dopad na
ţivotné prostredie a zároveň zo strany OPKŢP bude riešená ochrana daných území v rámci
dokumentov starostlivosti.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe OPRH je zameraný na investície zniţujúce negatívny dopad
na ţivotné prostredie v rámci rozvoja akvakultúry, nedochádza k prekrývaniu podpory
s OPKŢP.
Prostriedky ENRF budú pouţité komplementárnym spôsobom vo vzťahu k ostatným
nástrojom EÚ a vnútroštátnym národným podporám na úrovni tematických cieľov 3 a 6
v zmysle Partnerskej dohody.
Obdobná situácia je aj v prípade programov spolufinancovaných z EŠIF v rámci Cieľa 2 –
Európska územná spolupráca, konkrétne v prípade Stratégie EÚ pre dunajský región, kde
bola identifikovaná doplnkovosť s prostriedkami ENRF na úrovni príslušných tematických
cieľov, avšak bez moţného rizika prekrývania podpory a duplicitného financovania.
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3.4.2 Hlavné plánované opatrenia na zníženie administratívnej záťaže
V súvislosti s opatreniami na dosiahnutie zníţenia administratívnej záťaţe je potrebné
identifikovať a odstrániť bariéry aţ na úroveň ţiadateľov/prijímateľov.
V rámci OPRH bol potenciál zniţovania administratívnej záťaţe identifikovaný v
nasledujúcich oblastiach:
 Predkladanie jednotlivých formulárov zo strany žiadateľov/prijímateľov:
Opatrenie: sprehľadniť a zjednotiť formy formulárov, pouţívať formáty uľahčujúce
prácu ţiadateľovi/prijímateľovi.
Realizácia opatrenia: priebeţne po schválení OPRH (od 1. výzvy).
 Predkladanie povinných príloh zo strany žiadateľov/prijímateľov:
Opatrenie: vyuţiť v maximálnej miere výmenu relevantných informácií
o ţiadateľoch/prijímateľoch a projektoch, ktorými disponujú štátne orgány priamou
vzájomnou komunikáciou, bez ich vyţadovania od ţiadateľov/prijímateľov. Zároveň
zaviesť systém predkladania povinných príloh v dvoch fázach (povinné prílohy pri
podaní ŢoNFP, povinné prílohy po schválení ŢoNFP) s dôrazom na minimalizáciu
administratívnej a finančnej náročnosti v rámci prvej fázy.
Realizácia opatrenia: priebeţne po schválení OPRH (od 1. výzvy).
 Informačné systémy:
Opatrenie: prebudovať existujúce informačné systémy v kontexte princípov e-kohézie,
ktoré umoţnia výrazné zníţenie administratívnej záťaţe a prácnosti na strane
ţiadateľa, prijímateľa, poskytovateľa, auditu a kontroly.
Realizácia opatrenia: od 1. januára 2016.
 Verejné obstarávanie:
Opatrenie: zverejniť modelové vzory dokumentácie k verejnému obstarávaniu na
úrovni ÚVO SR v uţívateľsky jednoduchom online prostredí s cieľom šírenia
príkladov dobrej praxe v oblasti verejného obstarávania.
Realizácia opatrenia: od 1. júla 2015.
 Zmenové konanie:
Opatrenie: zaviesť jednotné, jasné a efektívne pravidlá zmenového konania
umoţňujúceho optimálne reagovať na zmenené podmienky realizácie projektu.
Realizácia opatrenia: od 1. januára 2015.
Identifikované oblasti sú v súlade s navrhnutými opatreniami v rámci Partnerskej dohody. Vo
vzťahu k OPRH budú realizované na základe princípu proporcionality, berúc do úvahy aj
jednotlivé kompetencie orgánov zapojených do implementácie OPRH.

3.5 Informácie
prípadoch)

pre

makroregióny

a morské

oblasti

(v

relevantných

Neuplatňuje sa.
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4. Poţiadavky týkajúce sa osobitných opatrení ENRF
4.1 Opis špecifických potrieb oblastí NATURA 2000 a príspevok operačného programu
k vybudovaniu ucelenej sústavy oblastí na obnovu populácií rýb v zmysle čl. 8
nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 o SRP
V programovom období 2014-2020 sa nepočíta s implementáciou akvaenvironmentálnych
opatrení súvisiacich s obmedzením výkonu chovu rýb v oblastiach NATURA 2000, čo bolo
výsledkom konzultácií s partnermi, ktorý je bliţšie rozpracovaný v časti 1.1 operačného
programu.
Zabezpečenie šetrného prístupu s minimálnym negatívnym dopadom na ţivotné prostredie,
vrátane zohľadnenia sústavy NATURA 2000 je opísané v kapitole 3 OPRH v rámci
špecifických cieľov 2.2 a 2.3.

4.2 Opis akčného plánu pre rozvoj, konkurencieschopnosť a udrţateľnosť
maloobjemového pobreţného rybolovu (podľa čl. 18 ods. 1 písm. i) nariadenia
o ENRF)
Neuplatňuje sa.

4.3 Opis metódy výpočtu zjednodušených nákladov podľa čl. 67 ods. 1 písm. b) aţ d)
všeobecného nariadenia
Neuplatňuje sa.

4.4 Opis metódy na výpočet dodatočných nákladov alebo straty príjmu podľa čl. 96
nariadenia o ENRF
Neuplatňuje sa.

4.5 Opis metódy výpočtu kompenzácie podľa relevantných kritérií určených pre kaţdú
činnosť vykonávanú na základe čl. 40 ods. 1 a čl. 53,54,55 a 67 nariadenia o ENRF
Neuplatňuje sa.

4.6 V prípade opatrení trvalého ukončenia rybolovných činností podľa čl. 34 nariadenia
o ENRF takýto opis stratégie obsahuje aj ciele a opatrenia, ktoré sa majú prijať
v záujme zníţenia rybolovnej kapacity podľa čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 o
SRP. Okrem toho je potrebné uviesť aj opis metódy výpočtu poistného, ktorá sa má
poskytovať podľa čl. 33 a 34 nariadenia o ENRF
Neuplatňuje sa.

4.7 Podielové fondy pre nepriaznivé klimatické javy a environmentálne nehody
(podľa čl. 35 nariadenia o ENRF)
Neuplatňuje sa.

4.8 Opis vyuţitia technickej pomoci (podľa čl. 78 nariadenia o ENRF)
4.8.1 Technická pomoc z iniciatívy členského štátu
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Prostriedky technickej pomoci budú v súlade s čl. 59 všeobecného nariadenia vyuţívané
s cieľom:
 podporiť efektívne riadenie operačného programu, vrátane finančného riadenia
prostredníctvom zapojenia CO,
 zabezpečiť propagáciu operačného programu primeranými informačnými aktivitami a
publicitou,
 rozvíjať efektívne a účinné monitorovacie systémy operačného programu,
 zabezpečiť potrebné podkladové štúdie a vonkajšie expertízy,
 zabezpečiť hodnotenie podpory,
 zabezpečiť efektívne a účinné fungovanie systému auditu a kontroly prostredníctvom
OA a spolupracujúcich orgánov.
Pre naplnenie uvedených cieľov budú v rámci technickej pomoci realizované
predovšetkým aktivity s nasledujúcim zameraním:
A. Podpora a zvyšovanie odbornosti administratívnych kapacít, vzdelávanie a výmena
skúseností
Kvalitné riadenie a implementácia OPRH si vyţadujú motivované, morálne stabilizované,
výkonné a kompetentné príslušné administratívne kapacity oprávnených prijímateľov
zapojených do implementácie OPRH v zmysle prílohy č.7.
Navrhované aktivity:
a) zavedenie spravodlivého motivačného systému odmeňovania zaloţeného na hodnotení
výkonnosti a kvality výkonov zamestnancov;
b) interné a externé vzdelávanie zamestnancov a výmena skúseností na národnej a
medzinárodnej úrovni (semináre, školenia, kurzy, odborné stáţe, tuzemské a zahraničné
pracovné cesty a pod.).
B. Podpora a rozvoj technickej infraštruktúry a vybavenia
Efektívne riadenie a implementáciu OPRH je potrebné zabezpečiť aj prostredníctvom
komunikačnej a technickej infraštruktúry pre efektívny zber, spracovanie a poskytovanie
informácii. Materiálne a technické vybavenie má zabezpečiť vhodné pracovné podmienky
pre zamestnancov oprávnených prijímateľov v zmysle prílohy č.7 OPRH.
Navrhované aktivity:
a) zabezpečenie a prevádzka IKT systémov, databáz a softvérovej podpory;
b) materiálno - technické zabezpečenie procesov týkajúcich sa prípravy, riadenia,
monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, vybavovania sťaţností
v zmysle všeobecného nariadenia a kontroly a auditu OPRH, podpora skvalitňovania
pracovného prostredia a pracovných podmienok a zefektívňovania postupov;
C. Podporné aktivity súvisiace s procesmi prípravy, riadenia, monitorovania,
hodnotenia, informovania, komunikácie, kontroly a auditu OPRH
Podporné aktivity zamerané na zabezpečenie podpory pri realizácii jednotlivých procesov
prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania, komunikácie, kontroly a
auditu vrátane podpory realizácie procesov súvisiacich s predchádzajúcim programovým
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obdobím a nasledujúcim programovým obdobím majú za cieľ vhodne dopĺňať interné
kapacity a procesy oprávnených prijímateľov v zmysle prílohy č.7 OPRH.
Navrhované aktivity:
a) interné a externé expertné sluţby a aktivity súvisiace s prípravou, riadením,
monitorovaním, hodnotením, informovaním a komunikáciou, vybavovaním sťaţností
v zmysle všeobecného nariadenia a kontrolou a auditom OPRH;
b) aktivity súvisiace s predchádzajúcim programovým obdobím 2007-2013;
c) aktivity súvisiace s prípravou nasledujúceho programového obdobia po r. 2020.
4.8.2 Vytváranie vnútroštátnych sietí
Neuplatňuje sa.

5. Osobitné informácie o integrovanom územnom rozvoji
Neuplatňuje sa.

5.1 Informácie o zavedení nástroja CLLD
Dôvody nezavedenia nástroja CLLD do OPRH:
 Rybochovné zariadenia nie sú rovnomerne rozmiestnené na území SR. Ich lokalizácia je
determinovaná najmä klimatickými podmienkami, ako aj druhmi chovaných rýb.
Akvakultúru na Slovensku je moţné rozdeliť do dvoch samostatných a špecifických
skupín/oblastí: chov níţinných druhov rýb a chov lososovitých druhov rýb. Chov
lososovitých druhov rýb sa rozvíja prevaţne na severnom a strednom Slovensku, na
druhej strane najväčšie rybničné sústavy na chov níţinných druhov rýb sa nachádzajú
v klimaticky priaznivejších podmienkach juţnej časti východného a západného
Slovenska.
 Územná koncentrácia podpory chovateľov rýb v rámci CLLD by bola v rozpore s cieľmi
SR
zabezpečiť
trvalo
udrţateľný
rozvoj
akvakultúry
a zvýšenie
jej
konkurencieschopnosti. Dosiahnutie tohto cieľa s maximálnym efektom je reálne
celoplošnou podporou a nie podporou na obmedzenom území.
 Chov rýb je v prípade niektorých subjektov na Slovensku len vedľajšou činnosťou, keďţe
sa primárne zameriavajú na poľnohospodársku výrobu. Tieto subjekty sú oprávnenými
prijímateľmi v rámci prístupu LEADER podporovaného z PRV.
 Prioritizácia podpory na základe disponibilnej alokácie finančných prostriedkov pre
OPRH.
5.1.1 Opis stratégie pre nástroj MRVK ( podľa čl. 60 nariadenia o ENRF)
5.1.2 Zoznam kritérií na výber rybárskych oblastí (podľa čl. 18 ods. 1 písm. g) nariadenia
o ENRF)
5.1.3 Zoznam výberových kritérií pre stratégie miestneho rozvoja (podľa čl. 18 ods. 1
písm. h) nariadenia o ENRF)
5.1.4 Jasný opis príslušných úloh skupín FLAG, riadiaceho orgánu alebo určeného
orgánu v súvislosti so všetkými úlohami týkajúcimi sa plnenia stratégie (podľa čl. 18
ods. 1 písm m) bodu ii) nariadenia o ENRF)
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5.1.5 Informácie o preddavkoch skupinám FLAG (podľa čl. 18 ods. 2 nariadenia
o ENRF)

5.2 Informácie o integrovaných územných investíciách (IÚI) (podľa čl. 36 všeobecného
nariadenia)

6. Plnenie ex ante kondicionalít (podľa čl. 55 všeobecného nariadenia)
6.1 Identifikácia uplatniteľných ex ante kondicionalít a posúdenie ich splnenia
V súlade s návrhom Usmernenia EK k špecifickým ex ante kondicionalitám pre ENRF je
v nasledujúcej tabuľke uvedený prehľad a vyhodnotenie plnenia špecifických ex ante
kondicionalít vzťahujúcich sa k ENRF, ktoré sú uplatniteľné pre OPRH.
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6.1.1 Tabuľka: Uplatniteľné špecifické ex ante kondicionality vzťahujúce sa na ENRF a posúdenie ich splnenia

Ex ante
kondicionalita

Do roku 2014 vytvoriť
viacročný národný
strategický plán pre
akvakultúru, ako sa
uvádza v čl. 34
nariadenia (EÚ) č.
1380/2013

Administratívna
kapacita: je
k dispozícii
Administratívna
kapacita na
dodrţiavanie
vykonávania systému
Únie na kontrolu,
inšpekcie
a presadzovanie
predpisov, ako sa
ustanovuje v čl. 36
nariadenia (EÚ) č.
1380/2013 a ako sa
ďalej špecifikuje
v nariadení (ES) č.
1224/2009.

Priorita Únie
alebo priority
vzťahujúce sa na
uplatniteľné
kondiconality

(2) Podpora
akvakultúry, ktorá
je
environmentálne
udrţateľná,
efektívne vyuţíva
zdroje, je
inovačná,
konkurencieschop
ná a zaloţená na
znalostiach

(3) Podpora
vykonávania
SRP

Je uplatniteľná
kondicionalita
splnená
ÁNO/NIE/
ČIASTOČNE

Kritériá

Najneskôr do dňa
poslania operačného
programu sa Komisii
pošle viacročný národný
strategický plán pre
akvakultúru
ÁNO

ÁNO

Operačný program
obsahuje informácie
o komplementárnosti
s viacročným národným
strategickým plánom pre
akvakultúru
Opis administratívnych
kapacít na prípravu
a vykonávanie časti
operačného programu,
ktorá sa týka
vnútroštátneho
programu financovania
kontroly na obdobie
rokov 2014-2020, ako sa
uvádza v čl. 18 ods. 1
písm. o)

Kritérá
splnené
(ÁNO/NIE)

Posúdenie s vysvetleniami o
splnení kaţdého kritéria
uplatniteľnej kondicionality
NSP bol
17.09.2013.

predloţený

EK

ÁNO

ÁNO

ÁNO

OPRH obsahuje informáciu
o doplnkovosti s NSP v súlade
s prílohou
I vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) č.
771/2014 zo 14. júla 2014
ustanovujúceho pravidlá vo
vzťahu k nariadeniu EP a Rady
(EÚ) č. 508/2014 o ENRF
týkajúce sa aj
štruktúry
operačného programu.
ŠVPS SR, ktorá zodpovedná za
výkon kontrolných činností
v súlade s prioritami Únie pre
politiku
presadzovania
a kontroly
disponuje
dostatočným
počtom
administratívnych kapacít.

Odkazy

Uznesenie
č.
340/2013
z 03.07.2013, ktorým vláda SR
schválila
NSP:
http://www.rokovania.sk/Rokova
nie.aspx/BodRokovaniaDetail?id
Material=22567
Informácia o doplnkovosti s NSP
je uvedená v časti 2.1 Súlad
SWOT analýzy s NSP v rámci
OPRH.

Infomácia
o administratívnych
kapacitách pre výkon kontrolných
činností je uvedená v kapitole 12
OPRH.
Infomácia
o plánovaných
aktivitách pre splnenie všeobecnej
ex ante kondicionality v oblasti
verejného
obstarávania
je
uvedená v časti 6.2.2 OPRH.
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6.1.2 Uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality a posúdenie ich splnenia
Všeobecné ex ante kondicionality uplatniteľné pre ENRF sú nasledujúce:
 Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti ochrany
životného prostredia, týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)
a strategického environmentálneho posudzovania (SEA)
Priorita Únie vzťahujúca sa na uplatniteľnú kondiconalitu: 2
Splnenie ex ante kondicionality: ČIASTOČNE
 Existencia pravidiel na efektívnu aplikáciu legislatívy Únie v oblasti verejného
obstarávania
Priority Únie vzťahujúce sa na uplatniteľnú kondiconalitu: 2, 3, 5 a technická pomoc
Splnenie ex ante kondicionality: NIE
 Existencia štatistického základu potrebného na uskutočnenie hodnotení pre posúdenie
účinnosti a vplyvu programov
Existencia systému ukazovateľov výsledkov nevyhnutných pre výber opatrení, ktoré čo
najúčinnejšie prispievajú k dosiahnutiu želaných výsledkov, pre monitorovanie pokroku
pri dosahovaní výsledkov a vykonanie posúdenia vplyvu
Priority Únie vzťahujúce sa na uplatniteľnú kondiconalitu: 2, 3, 5
Splnenie ex ante kondicionality: ÁNO
Vyhodnotenie plnenia všeobecných ex ante kondicionalít je uvedené v časti 2.3 Partnerskej
dohody. Plnenie všeobecnej kondicionality pre štatistické systémy a ukazovatele výsledkov
v prípade ENRF je zabezpečené prostredníctvom rámca pre zber údajov v sektore akvakultúry
a spracovania a systémom pre monitorovanie a hodnotenie ENRF, ktorý definuje spoločné
výsledkové ukazovatele.

6.2 Opis opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, zodpovedné orgány a harmonogram ich
vykonávania
6.2.1. Plánované opatrenia zamerané na splnenie špecifických ex ante kondicionalít
vzťahujúcich sa na ENRF
Neuplatňuje sa.
6.2.2 Plánované opatrenia zamerané na splnenie všeobecných ex ante kondicionalít
Vyhodnotenie plnenia akčných plánov k 31.03.2015 pre nesplnenú ex ante kondicionalitu
v oblasti verejného obstarávania a čiastočne splnenú ex ante kondicionalitu súvisiacu s
efektívnym uplatňovaním právnych predpisov Únie v oblasti ochrany ţivotného prostredia:
Oblasť: Verejné obstarávanie
Plánované aktivity v rámci 1. nesplneného kritéria:
 Prijatie nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý transponuje smernice č.
2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ: nesplnené
 Zabezpečenie elektronického systému verejného obstarávania v súlade s príslušnou
legislatívou EÚ: nesplnené
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 Zvýšená podpora ÚVO pre subjekty vykonávajúce kontrolu verejného obstarávania
prostredníctvom Dohody o spolupráci: nesplnené (nový termín: 30.04.2015)
 Zavedenie analýzy rizík pri výkone kontroly verejného obstarávania zo strany RO:
splnené
 Vypracovanie vzorových dokumentov vyuţívaných v procese verejného obstarávania a
ich sprístupnenie prijímateľom: nesplnené
 Vypracovanie kontrolných zoznamov pre kontrolu RO: splnené
 Príprava jednotných pravidiel a poţiadaviek na verejné obstarávanie a poţiadaviek na
dokumentáciu verejného obstarávania: nesplnené
 Zavedenie povinnej ex ante kontroly dokumentácie zo strany RO a kontroly verejného
obstarávania pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom: splnené
 Zvedenie spolupráce RO s PMÚ SR v rámci Dohody o spolupráci: nesplnené (nový
termín: 30.04.2015)
 Zavedenie cenových máp, benchmarkov a limitov pre posúdenie hospodárnosti:
nesplnené (nový termín: 30.04.2015)
 Riešenie problematiky konfliktu záujomv: nesplnené
 Riešenie nedostatočnej hospodárskej súťaţe a posilnenie spolupráce subjektov kontroly
s PMÚ SR: nesplnené (nový termín: 30.04.2015)
 Diskriminačné podmienky súťaţe: Na odstránenie, resp. identifikáciu diskriminačných
podmienok súťaţe sú zamerané viaceré z vyššie uvedených opatrení: nesplnené
 Zhodnotenie efektívnosti opatrení v rámci kritérií 1 aţ 4
Plánované aktivity v rámci 2. nesplneného kritéria:
 Oblasť zadávania zákaziek nepodliehajúcich príslušným smerniciam EÚ v oblasti
verejného obstarávania (podlimitné zákazky) je v SR legislatívne pokrytá samotným
zákonom o verejnom obstarávaní. Postupy pre takéto zákazky vychádzajú zo
základných princípov verejného obstarávania uvádzaných v predmetných smerniciach
EÚ, preto zabezpečujú transparentné postupy verejného obstarávania aj pre zákazky,
ktoré nespadajú pod smernice EÚ v oblasti verejného obstarávania: nesplnené
Plánované aktivity v rámci 3. nesplneného kritéria:
 Zabezpečenie školení týkajúcich sa postupov administratívnej kontroly verejného
obstarávania, najčastejších nedostatkov identifikovaných pri kontrolách verejného
obstarávania: nesplnené
 Zavedenie jednotného systému vzdelávania zamestnancov v rámci Systému riadenia
a kontroly EŠIF: nesplnené (nový termín: 30.06.2015)
 Vyuţívanie existujúcich foriem zverejňovania a šírenia informácií o nedostatkoch
zistených pri kontrole verejného obstarávania aj v programovom období 2014-2020:
nesplnené
 Zriadenie Koordinačného výboru pre spoluprácu pri verejnom obstarávaní: nesplnené
(nový termín: 30.04.2015)
Plánované aktivity v rámci 4. nesplneného kritéria:
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 Posilnenie spolupráce medzi ÚVO a PMÚ SR a to aj na úrovni zabezpečenia
administratívnych kapacít týchto subjektov prostredníctvom technickej pomoci:
nesplnené
Oblasť: Ţivotné prostredie
Plánované aktivity v rámci 1. nesplneného kritéria:
 Novelizácia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: splnené
 Metodické usmernenie postupu príslušných orgánov pre posudzovanie vplyvov v
„prechodnom“ období (do schválenia a nadobudnutia účinnosti príslušných
legislatívnych úprav): splnené
 Zavedenie opatrenia na podporu uplatňovania smernice EIA: splnené
Plánované aktivity v rámci 2. nesplneného kritéria:
 Vykonanie školení reflektujúcich na príslušné legislatívne úpravy: nesplnené (nový
termín: priebeţne v r. 2015)

7 Opis výkonnostného rámca (podľa čl. 22 a prílohy II všeobecného
nariadenia a prílohy II k tomuto nariadeniu)
7.1 Tabuľka: Výkonnostný rámec
Priorita Únie
Ukazovateľ a merná jednotka, ak je
relevantné
Finančný ukazovateľ - certifikované
výdavky (verejné zdroje)
Počet projektov zameraných na
produktívne investície do akvakultúry (n)
Priorita Únie
Ukazovateľ a merná jednotka, ak je
relevantné
Finančný ukazovateľ- certifikované
výdavky (verejné zdroje)
Počet projektov implementujúcich systém
Únie pre kontrolu, inšpekcie
a presadzovanie (n)
Počet projektov podporujúcich zber,
správu a pouţitie údajov (n)

Posilnenie environmentálne udrţateľnej, efektívne vyuţívajúcej zdroje,
inovatívnej, konkurencieschopnej a na znalostiach zaloţenej akvakultúry
Čiastkový cieľ na r. 2018

Zámer na r. 2023

3 800 000

11 518 200

20

60

Podpora vykonávania SRP
Čiastkový cieľ na r. 2018

Zámer na r. 2023

290 000

1 652 778

1

2

1

2

Priorita Únie

Podpora marketingu a spracovania

Ukazovateľ a merná jednotka, ak je
relevantné

Čiastkový cieľ na r. 2018

Zámer na r. 2023

1 750 000

4 375 160

8

20

Finančný ukazovateľ - certifikované
výdavky (verejné zdroje)
Počet projektov zameraných na
spracovanie (n)
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7.2 Tabuľka: Odôvodnenie výberu ukazovateľov výstupov, ktoré sa majú zahrnúť do
výkonnostného rámca
Priorita únie

Odôvodnenie
výberu ukazovateľov výstupov
zahrnutých do výkonnostného rámca vrátane
informácií o podiele pridelených finančných
prostriedkov zodpovedajúcich operáciám, ktoré
vytvoria dané výstupy, spolu s vysvetlením metódy
pouţitej na výpočet podielu, ktorý musí presahovať
50 % finančných prostriedkov pridelených na túto
prioritu.

Údaje alebo podkladové materiály pouţité pri
odhadovaní hodnoty čiastkových cieľov a zámerov a
metodike výpočtu (napr. jednotkové náklady,
referenčné hodnoty, štandardná alebo minulá úroveň
vyuţívania prostriedkov, odborné poradenstvo,
závery predbeţného hodnotenia).

Informácie o spôsobe uplatnenia metodiky a nástrojov
na
zabezpečenie
jednotného
fungovania
výkonnostného rámca v súlade s Partnerskou
dohodou.

Posilnenie environmentálne udrţateľnej, efektívne
vyuţívajúcej
zdroje
inovatívnej,
konkurencieschopnej a na znalostiach zaloţenej
akvakultúry
Vybraný ukazovateľ výstupov sa viaţe k operáciám
prispievajúcim k tematickému cieľu 3, podporených
v zmysle čl. 48.1.a, c, d, f, g, h. v rámci opatrenia
„Produktívne investície do akvakultúry“.
Celková výška verejných zdrojov vyčlenená na
prioritu Únie 2 predstavuje 12 542 040 EUR, z toho
ENRF predstavuje 9 406 530 EUR (pomer verejných
a súkromných zdrojov je max. 50% verejných a min.
50% súkromných zdrojov). Na vyššie uvedené
operácie bolo vyčlenených celkom 11 518 200 EUR
z verejných zdrojov (z toho ENRF: 8 638 650 EUR),
čo predstavuje
91,8% finančných prostriedkov
pridelených na prioritu Únie 2. Pri vyčíslení uvedenej
alokácie boli zohľadnené tieto aspekty:
- výsledky dotazníkového prieskumu, ktorého
cieľom bolo zistiť výšku a počet plánovaných
investícií subjektov akvakultúry (existujúcich
aj nových) v programovom období 2014 -2020;
- podiel finančných prostriedkov pridelených na
podobné operácie v programovom období 20072013, ako aj samotný priebeh implementácie
podobného opatrenia;
- rozšírenie aktivít.
Odhad hodnoty zámeru zohľadňuje najmä výsledky
vyššie uvedeného dotazníkového prieskumu (počet
plánovaných projektov, výška investície a priemerná
cena projektu); priebeh implementácie podobného
opatrenia v programovom období 2007-2013;
skrátenie termínu realizácie projektu z 3 na 2 roky od
podpísania zmluvy s
prijímateľom vrátane
neoprávnenosti, tzv. retrospektívnych projektov
v programovom období 2014-2020.
Pri odhade hodnoty čiastkového cieľa (počet plne
zrealizovaných operácií/projektov, v rámci ktorých
všetky aktivity vedúce k výstupom a výsledkom boli
zrealizované, ale v rámci ktorých nemuseli byť ešte
uskutočnené
všetky platby)
sa
vychádzalo
zo získaných výsledkov z implementácie operačného
programu v programovom období 2007-2013.
Výber príslušných ukazovateľov pre potreby VR
a odhad hodnôt čiastkových cieľov a zámerov bol
vykonaný na základe analýzy v súlade s metodikou na
zabezpečenie jednotného fungovania výkonnostného
rámca, rozpracovanou v Partnerskej dohode.
Vykonaná analýza pozostávala z týchto krokov:
- výber ukazovateľov z preddefinovaného zoznamu
pre
potreby
spoločného
monitorovacieho
a hodnotiaceho rámca ENRF,
- určenie hodnoty zámeru pre r. 2023 na základe
skúseností z predchádzajúceho programového
obdobia 2007-2013, ale aj informácií o budúcich
37

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020
investíciách, ktoré RO zistil prostredníctvom
dotazníkového prieskumu;
- výber vhodného ukazovateľa pre stanovenie
čiastkového cieľa vrátane analýzy typu aktivít
s ohľadom na potenciál vytvoriť výstup do r. 2018,
- odhad hodnoty čiastkového cieľa na základe
predpokladaného vývoja implementácie pri
zohľadnení
skúseností
z predchádzajúceho
programového obdobia 2007-2013 a výsledkov
realizovaného prieskumu.
Priorita únie
Odôvodnenie
výberu
ukazovateľov
výstupov
zahrnutých do výkonnostného rámca vrátane
informácií o podiele pridelených finančných
prostriedkov zodpovedajúcich operáciám, ktoré
vytvoria dané výstupy, spolu s vysvetlením metódy
pouţitej na výpočet podielu, ktorý musí presahovať
50 % finančných prostriedkov pridelených na túto
prioritu.

Podpora vykonávania SRP
Vzhľadom na schválený samostatný rozpočet z ENRF
pre jednotlivé opatrenia priority Únie 3 „Zber údajov“
a „Kontrola a presadzovanie“, ktorý pre kaţdé
opatrenie predstavuje 50% z celkovej alokácie na
prioritu Únie 3, sú do výkonnostného rámca zahrnuté
ukazovatele výstupov týkajúce sa obidvoch
uvedených opatrení. Sledovanie plnenia výstupov
obidvoch
ukazovateľov
zároveň
poskytne
komplexnejšiu informáciu o dosiahnutom pokroku pri
plnení cieľov danej priority Únie.
Celková výška verejných zdrojov alokovaných na
prioritu Únie 3 predstavuje 1 652 778 EUR (z toho
ENRF: 1 400 000 EUR).
Celková výška verejných zdrojov vyčlenených na
opatrenie „Kontrola a presadzovanie“ predstavuje
777 778 EUR (z toho ENRF: 700 000 EUR schválených podľa čl. 13 ods. 3 nariadenia o ENRF).
Celková výška verejných zdrojov vyčlenených na
opatrenie „Zber údajov“ predstavuje 875 000 EUR
(z toho ENRF: 700 000 EUR - schválených podľa čl.
13 ods. 4 nariadenia o ENRF).

Údaje alebo podkladové materiály pouţité pri
odhadovaní hodnoty čiastkových cieľov a zámerov a
metodike výpočtu (napr. jednotkové náklady,
referenčné hodnoty, štandardná alebo minulá úroveň
vyuţívania prostriedkov, odborné poradenstvo, závery
predbeţného hodnotenia).

V obidvoch prípadoch ide o 100% spolufinancovanie
z verejných zdrojov.
V rámci opatrenia „Kontrola a presadzovanie“ sa
plánujú realizovať 2 národné projekty, ktoré budú
implementované
v priebehu
celého
obdobia
oprávnenosti OPRH. Z uvedeného vyplýva, ţe v r.
2018 nebudú fyzicky ukončené všetky aktivity
v rámci vyššie spomenutých projektov, preto hodnota
čiastkového
cieľa
predstavuje
kľúčový
implementačný krok, t.j. do r. 2018 sa plánuje
zazmluvniť 1 projekt v rámci opatrenia „Kontrola
a presadzovanie“.
V prípade opatrenia „Zber údajov“ sa plánuje
s realizáciou 2 národných projektov v priebehu celého
programového obdobia 2014-2020, avšak aţ po
novelizácii
príslušnej
legislatívy
upravujúcej
Viacročný rámec Spoločenstva pre zber, správu
a vyuţívanie údajov v zmysle nariadenia Rady (ES) č.
199/2008. Hodnota čiastkového cieľa predstavuje
kľúčový implementačný krok, t.j. do r. 2018 sa
plánuje zazmluvniť 1 projekt v rámci opatrenia „Zber
údajov“.
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Informácie o spôsobe uplatnenia metodiky a nástrojov
na
zabezpečenie
jednotného
fungovania
výkonnostného rámca v súlade s Partnerskou
dohodou.

Výber príslušných ukazovateľov pre potreby
výkonnostného rámca a odhad hodnôt čiastkových
cieľov a zámerov bol vykonaný na základe analýzy
v súlade s metodikou na zabezpečenie jednotného
fungovania výkonnostného rámca, rozpracovanou
v Partnerskej dohode.
Vykonaná analýza pozostávala z týchto krokov:
- výber vhodných ukazovateľov z preddefinovaného
zoznamu ukazovateľov pre potreby spoločného
monitorovacieho a hodnotiaceho rámca ENRF,
- určenie hodnôt zámerov pre r. 2023 na základe
charakteru podporených aktivít a plánovaného
spôsobu implementácie príslušných opatrení,
- výber vhodných ukazovateľov pre stanovenie
čiastkových cieľov vrátane analýzy typu aktivít
s ohľadom na potenciál vytvoriť výstup do r. 2018,
- odhad hodnoty čiastkového cieľa na základe
predpokladaného vývoja implementácie.

Priorita únie
Odôvodnenie
výberu
ukazovateľov
výstupov
zahrnutých do výkonnostného rámca vrátane
informácií o podiele pridelených finančných
prostriedkov zodpovedajúcich operáciám, ktoré
vytvoria dané výstupy, spolu s vysvetlením metódy
pouţitej na výpočet podielu, ktorý musí presahovať
50 % finančných prostriedkov pridelených na túto
prioritu.

Údaje alebo podkladové materiály pouţité pri
odhadovaní hodnoty čiastkových cieľov a zámerov a
metodike výpočtu (napr. jednotkové náklady,
referenčné hodnoty, štandardná alebo minulá úroveň
vyuţívania prostriedkov, odborné poradenstvo, závery
predbeţného hodnotenia).

Informácie o spôsobe uplatnenia metodiky a nástrojov
na
zabezpečenie
jednotného
fungovania
výkonnostného rámca v súlade s Partnerskou

Podpora marketingu a spracovania
Vybraný ukazovateľ výstupov – Počet projektov
zameraných na spracovanie (n) sa týka nosného
opatrenia
„Spracovanie
produktov
rybolovu
a akvakultúry“ v rámci predmetnej priority Únie.
Celkový príspevok z verejných zdrojov na prioritu
Únie 5 predstavuje 5 388 494 EUR (z toho ENRF:
4 041 370 EUR). Rozpočet na uvedené opatrenie je
4 388 494 EUR, z toho ENRF predstavuje 3 291 370
EUR (pomer verejných a súkromných zdrojov je max.
50% verejných a min. 50% súkromných zdrojov), čo
je 81,4% z celkovej alokácie finančných prostriedkov
na danú prioritu Únie.
Pri výpočte finančnej alokácie pre uvedené opatrenie
boli zohľadnené:
- výsledky dotazníkového prieskumu;
- podiel finančných prostriedkov pridelených na
podobné opatrenie
z celkovej alokácie na
operačného programu v programovom období
2007-2013, ako aj samotný priebeh implementácie
daného opatrenia.
Odhad hodnoty zámeru zohľadňuje najmä výsledky
vyššie uvedeného dotazníkového prieskumu (počet
plánovaných projektov, výška investície a priemerná
cena projektu), priebeh implementácie podobného
opatrenia v programovom období 2007-2013;
skrátenie termínu realizácie projektu z 3 na 2 roky od
podpísania zmluvy s prijímateľom vrátane podmienky
pre retrospektívne projekty.
Pri odhade hodnoty čiastkového cieľa (počet plne
zrealizovaných operácií/projektov, v rámci ktorých
všetky aktivity vedúce k výstupom a výsledkom boli
zrealizované, ale v rámci ktorých nemuseli byť ešte
uskutočnené všetky platby)
sa
vychádzalo
zo získaných výsledkov z implementácie operačného
programu na programové obdobie 2007-2013.
Výber príslušných ukazovateľov pre potreby
výkonnostného rámca a odhad hodnôt čiastkových
cieľov a zámerov bol vykonaný na základe analýzy
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dohodou.

v súlade s metodikou na zabezpečenie jednotného
fungovania výkonnostného rámca, rozpracovanou
v Partnerskej dohode.
Vykonaná analýza pozostávala z týchto krokov:
- výber ukazovateľov z preddefinovaného zoznamu
pre
potreby
spoločného
monitorovacieho
a hodnotiaceho rámca ENRF,
- určenie hodnoty zámeru na základe skúsenosti
z predchádzajúceho programového obdobia 20072013, ale aj informácií o budúcich investíciách,
ktoré RO zistil prostredníctvom dotazníkového
prieskumu v rámci sektora spracovania produktov
rybolovu a akvakultúry (počet plánovaných
projektov, výška investície a priemerná cena
projektu),
- výber vhodného ukazovateľa pre stanovenie
čiastkového cieľa vrátane analýzy typu aktivít
s ohľadom na potenciál vytvoriť výstup do r. 2018,
- odhad hodnoty čiastkového cieľa na základe
predpokladaného vývoja implementácie pri
zohľadnení
skúseností
z predchádzajúceho
programového obdobia 2007-2013 a výsledkov
realizovaného prieskumu.

8 Plán financovania (podľa čl. 20 všeobecného nariadenia a vykonávacieho
aktu Komisie uvedeného v čl. 16 ods. 2 nariadenia o ENRF)
8.1 Celkový príspevok ENRF plánovaný na kaţdý rok (v EUR)
Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ENRF spolu

Hlavné pridelevé prostriedky z ENRF (1)
0,00
4 093 643,00
2 078 642,00
2 112 332,00
2 161 484,00
2 176 264,00
2 215 535,00
14 837 900,00

Výkonnostná rezerva v rámci ENRF
0,00
261 296,00
132 679,00
134 830,00
137 967,00
138 910,00
141 418,00
947 100,00

(1) Hlavné pridelené prostriedky z ENRF = Celkové pridelené rozpočtové prostriedky Únie mínus rozpočtové prostriedky na výkonnostnú
rezervu
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8.2 Príspevok z ENRF a miera spolufinancovania priorít Únie, technickej pomoci a inej podpory (v EUR)
Hlavné pridelené prostriedky
(celkové finančné prostriedky
mínus VR)

Podpora spolu
Opatrenia v rámci priorít
Únie

(1)
Podpora čl. 33, 34 a 41(2)
rybolovu, ktorý je (čl. 13(2) nariadenia
o ENRF)
environmentálne
udrţateľný,
Finančné prostriedky
efektívne vyuţíva pridelené na zvyšné opatrenia
zdroje,
je priority Únie 1 (čl. 13(2)
inovačný,
nariadenia o ENRF)
konkurencieschop
ný a zaloţený na
znalostiach
(2)
Podpora
akvakultúry,
ktorá
je
environmentálne udrţateľná, efektívne vyuţíva
zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a
zaloţená na znalostiach (čl. 13(2) nariadenia
o ENRF)
Zlepšenie a poskytovanie
vedeckých znalostí, ako aj
zber a správa údajov
(čl. 13(4) nariadenia
o ENRF)
Podpora monitorovania,
kontroly a presadzovania,
a tým zlepšenia
(3) Podpora
inštitucionálnej kapacity
vykonávania SRP
a efektivity verejnej správy
bez zvyšovania
administratívnej záťaţe (čl.
76 (2)(a) až (d) a (f) až (j))
(čl. 13(3) nariadenia
o ENRF)
Podpora monitorovania,
kontroly a presadzovania,

Výkonnostná rezerva (VR)

Suma VR
ako podiel
z celkovej
podpory Únie

Príspevok
z ENRF
(vrátane VR)

Národné
finančné
prostriedky
(vrátane VR)

Miera
spolufinancovania z ENRF

Príspevok
z ENRF

Národné
finančné
prostriedky

VR v rámci
ENRF

Národné
finančné
prostriedky
(1)

a

b

c = a / (a+b) *
100

d=a-f

e=b-g

f

g = b * (f / a)

-

-

-

-

-

-

h = f / a * 100

-

-

-

9 406 530,00

3 135 510,00

700 000,00

175 000,00

-

-

-

-

-

75,00%

8 799 312,00

2 933 104,00

607 218,00

202 406,00

80,00%

651 000,00

162 750,00

49 000,00

12 250,00

6,46%

7,00%
700 000,00

77 778,00

-

-

90,00%

-

651 000,00

72 334,00

49 000,00

5 444,00

-

-

-

-
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a tým zlepšenia
inštitucionálnej kapacity
a efektivity verejnej správy
bez zvyšovania
administratívnej záťaţe (čl.
76 (2)(e)) (čl. 13(3)
nariadenia o ENRF)
(4) Zvýšenie zamestnanosti a územnej súdrţnosti
(čl. 13(2) nariadenia o ENRF)
Podpora na skladovanie (čl.
67) (čl. 13(6) nariadenia
o ENRF)
Kompenzácie pre
najvzdialenejšie regióny (čl.
(5) Podpora
70) (čl. 13(5 nariadenia
marketingu
o ENRF)
a spracovania
Finančné prostriedky
pridelené na zvyšné opatrenia
priority Únie 5 (čl. 13(2)
nariadenia o ENRF)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 041 370,00

1 347 124,00

3 799 488,00

1 266 497,00

241 882,00

80 627,00

-

-

-

-

-

-

937 100,00

312 367,00

75,00%

937 100,00

312 367,00

0,00

0,00

Spolu (automatický súčet):
15 785 000,00
5 047 779,00
75,77%
(1) Národné finančné prostriedky sa rozdelia pomerne na hlavné pridelené rozpočtové prostriedky a VR

14 837 900,00

4 747 052,00

947 100,00

300 727,00

(6) Podpora vykonávania INP (čl. 13(7) nariadenia
o ENRF)
Technická pomoc (čl. 13(2) nariadenia o ENRF)

75,00%

-

-

5,99%

-

0,00%

6,00 %
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8.3 Prínos ENRF pre tematické ciele EŠIF
Tematický cieľ
3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva
(v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v
prípade ENRF)
4 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
6 - Zachovanie a ochrana ţivotného prostredia a podpora efektívneho
vyuţívania zdrojov
8 - Podpora udrţateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej
sily

Príspevok z ENRF
(v EUR)
12 680 020,00
0,00
2 167 880,00
0,00

9. Horizontálne princípy
9.1 Opis opatrení na zohľadnenie zásad stanovených v čl. 5, 7 a 8 všeobecného
nariadenia
Opis čl. 5 sa nachádza v kapitole 1 operačného programu „Príprava operačného programu
a účasť partnerov“.
9.1.1 Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácie (čl. 7 všeobecného nariadenia)
Rovnosť ţien a muţov je jednou zo základných hodnôt EÚ a je zakotvená v tzv.
Lisabonskej zmluve, ktorou sa uznávajú aj práva, slobody a zásady stanovené v Charte
základných ľudských práv, ktorá je právne záväznou. Tak ako EÚ aj jej členské štáty musia
pri navrhovaní a uplatňovaní právnych predpisov EÚ dodrţiavať práva stanovené v Charte.
EK vypracovala pracovný program - Stratégia rovnosti ţien a muţov na roky 2010-2015,
v ktorom sa EK zaväzuje presadzovať tento princíp vo všetkých politikách. Uvedená
stratégia kladie dôraz na prínos rodovej rovnosti k hospodárskemu rastu a podporuje
uplatňovanie dimenzie rodovej rovnosti. Uplatňovanie rovnosti medzi ţenami a muţmi je
hlavným cieľom aj pre programy EŠIF na roky 2014-2020 v súlade so stratégiou Európa
2020 na zabezpečenie inteligentného, udrţateľného a inkluzívneho rastu.
Rovnosť príleţitostí predstavuje širší strategický cieľ EÚ, ktorý venuje pozornosť všetkým
skupinám obyvateľstva. Podpora základných ľudských práv, nediskriminácie a rovnosti
príleţitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ.
Hlavným cieľom horizontámneho princípu „nediskriminácia“ je odstraňovať bariéry, ktoré
vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, politického, spoločenského, pracovného
ţivota, a to na základe takých sociálnych kategórií ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum,
vierovyznanie alebo náboţenstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie atď. Cieľom
uplatňovania uvedeného princípu je zároveň eliminovať a predchádzať diskriminácii na
základe týchto znakov. Osobitný prístup si vyţadujú osoby so zdravotným postihnutím, pre
ktoré je potrebné vytvorenie mimoriadnych podmienok prístupnosti (napr. bezbariérové
architektonické prostredie).
Analytickú, hodnotiacu, strategickú a legislatívnu činnosť pre uplatňovanie horizontálneho
princípu nediskriminácia, ako aj rovnosti medzi muţmi a ţenami na národnej úrovni
zabezpečuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zodpovedá aj za
definovanie podmienok poskytnutia pomoci súvisiacej so zabezpečením aplikovania týchto
horizontálnych princípov a spôsobu ich overovania.
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Horizontálny princíp „rovnosť medzi muţmi a ţenami“ sa uplatňuje aj v rámci OPRH
napriek tomu, ţe aktivity programu nie sú priamo cielené na podporu vyrovnávacích
opatrení. Obdobne je to aj s horizontálnym princípom „nediskriminácia“, ktorý sa uplatňuje
v rámci OPRH napriek tomu, ţe aktivity operačného programu nie sú priamo cielené na
podporu znevýhodnených skupín a zavádzanie vyrovnávacích opatrení. Uplatňovanie tohto
princípu v podmienkach OPRH spočíva najmä v zabezpečení podmienok pre rovnakú
dostupnosť pre všetkých, aby nedochádzalo k vylučovaniu ľudí na základe rodu, veku, rasy,
etnika, zdravotného postihnutia a pod.
Prostredníctvom OPRH budú podporované aj projekty, ktorých sekundárnym výsledkom
bude vytvorenie nových pracovných miest a zároveň bude zohľadnený princíp rovnosti
medzi muţmi a ţenami a odstraňovania horizontálnej rodovej segregácie na trhu práce,
prípadne princíp nediskriminácie, resp. budú v súlade s jeho zameraním alebo budú priamo
prispievať k dosahovaniu jeho cieľov. Pre účinné uplatňovanie horizontálnych princípov
rovnosť medzi muţmi a ţenami a nediskriminácia budú tieto zásady zohľadnené
ako podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve na predkladanie ŢoNFP a bliţšie
definované v príslušnej riadiacej dokumentácii OPRH.
Uplatňovanie vyššie uvedených horizontálnych princípov, ako podmienok poskytnutia
pomoci, bude na projektovej úrovni overované v procese výberu projektov. Proces
monitorovania plnenia jednotlivých horizontálnych princípov bude na projektovej úrovni
sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou bude výstup
obsahujúci informácie o horizontálnych princípoch, ako aj kontrolou na mieste realizácie
projektov a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych princípov. RO pre
OPRH bude predkladať orgánu zodpovednému za uplatňovanie príslušných horizontálnych
princípov informáciu o príspevku k cieľom horizontálnych princípov.
9.1.2 Udržateľný rozvoj (čl. 8 všeobecného nariadenia)
Hlavným cieľom horizontálneho princípu „udrţateľný rozvoj“ je zabezpečenie
environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udrţateľnosti rastu. Uvedená definícia plne
korešponduje s prioritami stratégie Európa 2020 – udrţateľným, inteligentným
a inkluzívnym rastom.
Špecifické a čiastkové ciele horizontálneho princípu udržateľný rozvoj
1. Posilnenie environmentálneho aspektu rozvoja (Posilnenie udrţateľného rastu)
V rámci environmentálneho aspektu sa bude zohľadňovať zásada „znečisťovateľ platí“.
Čiastkové ciele:
- podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
- podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizika,
- ochrana ţivotného prostredia a podpora efektívneho vyuţívania zdrojov,
- podpora udrţateľnej dopravy a odstraňovanie prekáţok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach.
Environmentálny aspekt bude v OPRH zabezpečený prostredníctvom činností súvisiacich
so zberom údajov, kontrolou a presadzovaním v rámci podpory vykonávania SRP, ktoré
prispievajú k čiastkovému cieľu týkajúceho sa ochrany ţivotného prostredia a podpory
efektívneho vyuţívania zdrojov. Investície zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti
MSP v oblasti akvakultúry a spracovania, zohľadňujúce šetrný prístup k ţivotnému
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prostrediu, korešpondujú primárne s rozvojom ekonomického rastu a sekundárne s
podporou environmentálneho rastu sektora akvakultúry a spracovania.
OPRH zohľadňuje príslušné opatrenia načrtnuté v Prioritnom akčnom rámci pre
financovanie NATURA 2000 v SR pre programové obdobie 2014-2020, predloţenom EK
podľa čl. 8 Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne ţijúcich ţivočíchov
a rastlín, pomocou aktivít podporovaných v zmysle s čl. 48 nariadenia o ENRF, ktoré
prispievajú k trvalo udrţateľnej akvakultúre, prevencii negatívnych dopadov na ţivotné
prostredie, ochrane vtákov a zlepšeniu stavu biotopov.
2. Posilnenie ekonomického aspektu rozvoja (Posilnenie inteligentného rastu)
Čiastkové ciele:
- posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií,
- zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich
vyuţívania a kvality,
- zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov,
- investovanie do vzdelávania, zručností a celoţivotného vzdelávania,
- posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.
Ekonomický aspekt OPRH spočíva v podpore investícií v rámci opatrení Produktívne
investície do akvakultúry, Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry a Marketingové
opatrenia, ktoré synergicky prispievajúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti MSP.
Propagácia trvalo udrţateľnej akvakultúry, vrátane jej výrobkov, môţe významne
ovplyvniť dopyt po zdravej potravine, na čo by mali pruţne reagovať výrobcovia
a spracovatelia produktov rybolovu a akvakultúry adekvátnou ponukou kvalitných
výrobkov, ako výsledok ich cielenej podpory.
3. Posilnenie sociálneho aspektu rozvoja (Posilnenie inkluzívneho rastu)
Čiastkové ciele:
- podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily,
- podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.
OPRH prispeje nepriamym spôsobom k posilneniu sociálneho aspektu rozvoja cez
investície vedúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti MSP. Ide najmä o podporu
diverzifikácie príjmov z akvakultúry, modernizáciu existujúcich a výstavbu nových
rybochovných zariadení/rybníkov. Primárnym cieľom týchto investícií je rozvoj
ekonomického rastu. Vzhľadom na skutočnosť, ţe väčšina fariem sa nachádza vo
vidieckych oblastiach, uvedenými investíciami OPRH sekundárne prispeje k podpore
zamestnanosti na vidieku.
Analytickú, hodnotiacu, strategickú a metodickú činnosť implementácie horizontálneho
princípu udrţateľný rozvoj bude na národnej úrovni zabezpečovať ÚV SR.
Horizontálny princíp udrţateľný rozvoj je priamo integrovaný do OPRH, počnúc prípravou
operačného programu sa bude ďalej premietať do procesu výberu, hodnotenia a
monitorovania projektov. Pre účinné uplatňovanie tohto princípu bude v procese
hodnotenia a výberu ŢoNFP definované diskvalifikačné kritérium, tzn. ţe prostredníctvom
OPRH budú podporované len tie projekty, ktoré daný princíp zohľadňujú alebo k jeho
uplatňovaniu priamo prispievajú. Monitorovanie plnenia tohto princípu bude na
projektovej úrovni zabezpečené prostredníctvom monitorovacích správ a kontrolou
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realizácie projektov na mieste a následne hodnotením príspevku k jeho cieľom. RO bude
pravidelne informovať ÚV SR, ako orgán zodpovedný za uplatňovanie horizontálneho
princípu udrţateľný rozvoj, o jeho plnení, a to vyhodnotením monitorovacích správ, ako aj
kontrol na mieste v pravidelných časových intervaloch, ako aj prostredníctvom výročných
správ o vykonávaní OPRH. Pre zabezpečenie efektívneho a účinného uplatňovania
uvedeného princípu má príslušný inštitucionálny koordinátor zastúpenie v pracovnej
skupine pre prípravu OPRH, ktorý bude následne členom aj v MV. Príslušný koordinátor
bude zodpovedný za definovanie podmienky poskytnutia podpory súvisiacej
so zabezpečením aplikovania horizontálneho princípu udrţateľný rozvoj a spôsobu jej
overovania, ktorý bude pre RO záväzný. Rovnako bude zabezpečovať vzdelávacie
a školiace aktivity pre uplatňovanie udrţateľného rozvoja subjektom zapojeným do
implementácie ENRF, relevantným sociálno-ekonomickým partnerom, ako aj
hodnotiteľom ŢoNFP.
V súlade s princípom partnerstva budú relevantné inštitúcie občianskej spoločnosti,
zastupujúce oblasť udrţateľného rozvoja zapojené do procesu prípravy, monitorovania
a hodnotenia programov. Za účelom zniţovania negatívnych vplyvov na klímu, zniţovania
znečistenia ovzdušia a ostatných zloţiek ţivotného prostredia, ako aj s ohľadom na
energetickú efektívnosť sa bude pri projektoch financovaných z ENRF uplatňovať zelené
verejné obstarávanie5.

9.2 Uvedenie orientačnej výšky podpory, ktorá sa pouţije na ciele týkajúce sa zmeny
klímy (podľa čl. 18 ods. 1 nariadenia o ENRF)
Opatrenia ENRF, ktoré
prispievajú k cieľom týkajúcim
sa zmeny klímy

Koeficient

Orientačný príspevok
z ENRF (v EUR)

Spracovanie produktov rybolovu
a akvakultúry (čl. 69)

40

1 316 548,00

Podiel celkových
rozpočtových prostriedkov
ENRF pridelených na
operačný program (v %)
8,34

10. Plán hodnotení (podľa čl. 56 všeobecného nariadenia a čl. 18 ods.1 písm.

j) nariadenia o ENRF)
Ciele a účel plánu hodnotení
Cieľom plánu hodnotení je zabezpečiť výkon adekvátnych a vhodných hodnotiacich
aktivít, ako aj alokáciu primeraných zdrojov (personálnych a finančných) na ich výkon.
Aktivity by mali predovšetkým poskytnúť:
- informácie potrebné pre riadenie a implementáciu OPRH,
- informácie pre prípravu rozšírených výročných správ o vykonávaní OPRH v r. 2017
a 2019 v súlade s čl. 50 všeobecného nariadenia,
- informácie o vplyve OPRH k plneniu cieľov stratégie Únie pre inteligentný, udrţateľný
a inkluzívny rast,
- informácie o plnení výsledkov vrátane dôkazov o príspevku kaţdej priority Únie k jej
cieľom.
Plán hodnotení má zabezpečiť, aby boli údaje, poţadované pre hodnotiace účely, dostupné
v stanovenom čase a v poţadovanom formáte. Prostredníctvom jednotlivých ustanovení
v pláne hodnotení sa zaručí, ţe potrebné hodnotiace práce budú vhodne a včas
5

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-141217?prefixFile=m_
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naplánované, odsúhlasené a budú môcť byť zodpovedne realizované v adekvátnom
rozsahu a kvalite.
Hodnotiace aktivity budú prebiehať v závislosti od progresu v operačnom programe.
Výsledky hodnotenia budú zaznamenané vo výročných správach o vykonávaní OPRH za r.
2014-2022 ako aj v súhrnnej správe o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení za
príslušný kalendárny rok.
Zvlášť treba venovať pozornosť r. 2017 a 2019 s posilnenými povinnosťami týkajúcimi sa
príprav správ, kedy musia byť správy o predchádzajúcich rokoch rozsiahlejšie pripravené.
Osobitný dôraz bude kladený na posúdenie pokroku pri plnení cieľov stratégie Európa
2020.
Celé hodnotiace obdobie bude uzatvorené v rámci následného hodnotenia v r. 2024, ktoré
realizuje EK.
V rámci kaţdej oblasti plánu hodnotení je nevyhnutné zohľadniť princíp proporcionality
vo vzťahu k veľkosti OPRH a jeho finančnej alokácii, ako aj moţnej administratívnej
záťaţe.
Riadenie a koordinácia
Organizácia systému je navrhnutá tak, aby plnila vyššie uvedené ciele monitorovania
a hodnotenia OPRH. Pri jej návrhu sa vychádzalo zo všeobecného nariadenia a nariadenia
o ENRF, ako aj získaných skúseností z minulého obdobia. Systém je tvorený RO, SO, MV,
EK, CKO, širokou verejnosťou, Pracovnou skupinou pre hodnotenie OPRH, externými
subjektmi, ostatnými rezortmi, hodnotiteľmi a poskytovateľmi údajov.
Úlohy a zodpovednosti hlavných účastníkov v systéme monitorovania a hodnotenia sú
nasledujúce:
RO
RO preberá na seba zodpovednosť za fungovanie a riadenie monitorovacieho
a hodnotiaceho systému, ako aj za kvalitu poskytnutých výsledkov zabezpečených
v poţadovanom čase a ich publicitu.
V rámci monitoringu RO zodpovedá za zabezpečenie elektronického systému
zaznamenávania, uchovávania, správy a oznamovania údajov o operačnom programe
a jeho vykonávaní. Pre potreby OPRH bude vyuţívaný systém ITMS2014+.
RO monitoruje kvalitu vykonávania operačného programu prostredníctvom finančných,
výstupových a výsledkových ukazovateľov a poskytuje MV informácie a dokumenty
potrebné pre monitorovanie dosiahnutého pokroku pri realizácii operačného programu
vzhľadom na jeho konkrétne ciele. RO zodpovedá za vypracovanie plánu hodnotení, ktorý
je v súlade s monitorovacím a hodnotiacim systémom. RO organizuje hodnotiace aktivity
počas programového obdobia 2014-2020 na základe plánu hodnotení. V zmysle čl. 56
všeobecného nariadenia sa aspoň raz za programové obdobie v hodnotení zhodnotí
príspevok OPRH k napĺňaniu cieľov kaţdej priority Únie. Táto poţiadavka je premietnutá
v rozšírených výročných správach o vykonávaní OPRH v r. 2017 a 2019, ako aj
v následnom hodnotení. RO je tieţ zodpovedný za predkladanie kaţdého hodnotenia MV
na preskúmanie a jeho následne predloţenie EK, ako aj za sprístupnenie hodnotiacich
správ na svojom internetovom sídle.
Okrem vyššie uvedených povinností vyplývajúcich z nariadení, RO predsedá pracovná
skupina pre hodnotenie OPRH, zabezpečuje verejné obstarávanie hodnotiacich sluţieb,
sprostredkováva spoluprácu medzi účastníkmi monitorovacieho a hodnotiaceho systému.
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RO je zodpovedný za prediskutovanie výsledkov z hodnotení s internými a externými
účastníkmi monitorovacieho a hodnotiaceho systému, ako aj so širokou verejnosťou.
SO (Pôdohospodárska platobná agentúra - PPA)
SO zohráva dôleţitú úlohu v monitorovacom a hodnotiacom systéme. Tak ako
v predchádzajúcom programovom období 2007-2013, tak aj v programovom období 20142020 bude SO zbierať údaje na projektovej úrovni od ţiadateľov prostredníctvom ŢoNFP,
monitorovacích správ, ŢoP, kontrol na mieste a vlastných zisťovaní. Tieto údaje bude
zadávať a aktualizovať v ITMS2014+.
MV
MV kontroluje vykonávanie operačného programu a pokrok dosiahnutý v napĺňaní jeho
cieľov. Pri tom zohľadňuje finančné údaje, spoločné ukazovatele týkajúce sa operačného
programu, vrátane zmien ukazovateľov výsledkov a pokroku dosiahnutého v napĺňaní
kvantifikovaných cieľových hodnôt a čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci.
MV posudzuje a schvaľuje výročné správy o vykonávaní OPRH pred ich zaslaním EK, tieţ
sleduje všetky hodnotiace aktivity a dosiahnuté výstupy súvisiace s plánom hodnotení a
môţe RO dať odporúčania týkajúce sa vykonávania operačného programu a jeho
hodnotenia. MV následne monitoruje činnosti vykonané v nadväznosti na jeho
odporúčania.
Zloţenie MV a jeho aktivity sú definované v časti 11.3.
EK
EK, ktorá spravuje programy EÚ, disponuje súhrnnými informáciami z procesu
monitorovania a hodnotenia priamo od RO. Úloha EK spočíva v hodnotení správ
a informácií o priebeţnom plnení cieľov a v monitorovaní situácie na základe dostupných
informácií a ukazovateľov. EK bude vydávať odporúčania a tieţ prípadné napomenutia,
ktoré budú zaloţené na analýze správ o vykonávaní operačného programu. EK je
zodpovedná za vykonanie následného hodnotenia v spolupráci s členským štátom.
Široká verejnosť
Hodnotiace správy budú poskytované širokej verejnosti komunikačnými kanálmi.
Verejnosť tak bude mať prístup k informáciám ohľadom operačného programu a jeho
implementácie, čím sa posilní celková imformovanosť a vytvorí priestor na moţnú výmenu
informácií a názorov.
Pracovná skupina pre hodnotenie OPRH
Pre potreby posilnenia hodnotiacich postupov RO zriadi pracovnú skupinu pre hodnotenie
OPRH. Skupina sprostredkuje konzultácie medzi účastníkmi systému monitorovania a
hodnotenia, prispeje k osvojeniu a riadeniu monitorovacích a hodnotiacich postupov,
pomôţe zaručiť relevantnosť monitorovacích a hodnotiacich aktivít k potrebám
operačného programu. Členovia pracovnej skupiny môţu prispieť svojimi skúsenosťami
a zručnosťami a pomôcť zabezpečiť dostupnosť údajov, informácií a dôleţitých kontaktov
pre hodnotiteľov.
Pracovná skupina bude zvolávaná RO a tvorená zástupcami RO, SO, CKO a odborníkmi
z praxe.
Externé subjekty
Ide o subjekty, ktoré sú hlavnými zdrojmi údajov najmä pre pracovnú skupinu pre
hodnotenie OPRH, RO a pre celý proces monitorovania a hodnotenia. Zahŕňajú najmä
zdruţenia, agentúry, vzdelávacie inštitúcie a ďalšie inštitúcie, ktoré disponujú kľúčovými
informáciami z oblasti rybného hospodárstva pre proces hodnotenia. Informácie zozbierané
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prostredníctvom externých subjektov napomôţu k zisteniu úrovne napĺňania cieľov
a poskytnú tak obraz o operačnom programe a jeho vykonávaní.
Medzi externé subjekty patria najmä: ZCHRS, SRZ, SOS, ŠOP SR, Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, Spojená škola v Ivanke pri Dunaji, ŠVPS SR a ŠÚ
SR.
RO bude zároveň, pri získavaní údajov za sektor akvakultúry a spracovania rýb, úzko
spolupracovať s národným korešpondentom, ktorý bude zodpovedný za koordináciu zberu
údajov v súlade s vnútroštátnym programom pre zber, správu a vyuţívanie údajov.
CKO
CKO plní úlohy v oblasti koordinácie riadenia EŠIF. V rámci uvedenej právomoci RO
spolupracuje s CKO najmä v oblasti implementácie, monitorovania, hodnotenia a pri
vypracovávaní správ a informácií. RO zasiela CKO výročnú správu o vykonávaní OPRH.
Ďalej RO predkladá CKO informácie týkajúce sa OPRH pre potreby vypracovania Správy
o pokroku, podľa čl. 52 všeobecného nariadenia a iné informácie týkajúce sa
implementácie OPRH pre účely plnenia úloh CKO v oblasti koordinácie riadenia EŠIF a
plnenia povinností v oblasti vypracovávania správ a informácií o realizovaní EŠIF.
Zástupca RO je zároveň členom pracovnej skupiny pre hodnotenie na úrovni CKO.
Ostatné rezorty
Zahŕňajú ostatné ministerstvá, ktoré poskytnú súčinnosť pri procese monitorovania
a hodnotenia, najmä s prihliadnutím na horizontálne priority, ekonomické aspekty
a aspekty ochrany jednotlivých zloţiek ţivotného prostredia.
Prijímatelia
Prijímatelia podpory z OPRH sú priamo zapojení do procesu monitorovania a hodnotenia
dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, ţe jednotliví prijímatelia povinne poskytujú informácie
týkajúce sa monitorovania a hodnotenia (prostredníctvom ŢoNFP, monitorovacích správ
alebo rôznych hodnotiacich prieskumov a dotazníkov). Druhý spôsob zapojenia
prijímateľov je prostredníctvom ich profesijných zdruţení, ktoré predstavujú dôleţitých
partnerov a sú členmi MV.
Externí hodnotitelia
Hodnotenia OPRH musia byť vykonávané hodnotiteľmi, ktorí sú funkčne nezávislí od
orgánu zodpovedného za vykonávanie operačného programu. Pre hodnotiace potreby
získavajú hodnotitelia údaje od RO, a prijímateľov podpory. V procese hodnotenia
spolupracujú hodnotitelia s pracovnou skupinou pre hodnotenie OPRH, prezentujú
hodnotiace metodiky, poskytujú priebeţné výstupy z hodnotenia. Vo vzťahu k RO
poskytujú hodnotitelia informácie o výstupoch z hodnotení, prezentujú jednotlivé
hodnotiace správy pripravené v zmysle hodnotiaceho časového harmonogramu.
Témy hodnotenia a aktivity
Hodnotenie má zabezpečiť zodpovedanie nasledujúcich otázok:
Vhodnosť: Zodpovedajú podporované aktivity najdôleţitejším identifikovaným potrebám
v rámci OPRH?
Efektívnosť a miera napĺňania: Do akej miery sú napĺňané ciele OPRH?
Účinnosť:

Sú dosahované maximálne výsledky pri vynaloţených zdrojoch (alokované
finančné zdroje pre OPRH, ľudské zdroje a s tým spojené náklady na
implementáciu OPRH)?
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Dosah:

Do akej miery prispievajú podporované aktivity k ţelanej zmene v rámci
OPRH?

Hlavné hodnotiace témy vychádzajú zo štruktúry OPRH a intervenčnej logiky. Ďalšie témy
budú navrhnuté v priebehu programového obdobia 2014-2020 podľa potreby.
Hodnotiace témy:
- Efekt OPRH na vývoj produkcie akvakultúry,
- Efekt OPRH na konkurencieschopnosť podnikov akvakultúry a spracovania,
- Efekt OPRH na účinné vyuţívanie zdrojov,
- Efekt OPRH na spotrebu rýb a rybích produktov,
- Efekt OPRH na vykonávanie SRP.
Hodnotiace úlohy:
- Sledovanie vývoja trendov a analýza kontextu,
- Hodnotenie dopadov OPRH a ich príspevok k cieľom SRP,
- Hodnotenie dosiahnutých výsledkov z podporených projektov OPRH a ich príspevok
k špecifickým cieľom OPRH a prioritám Únie,
- Monitorovanie pokroku implementácie OPRH vo vzťahu k stanoveným ukazovateľom
výstupu,
- Hodnotenie príspevku OPRH k Partnerskej dohode, stratégii Európa 2020, vrátane
tematických cieľov a horizontálnych princípov.
Počas programového obdobia 2014-2020 bude hodnotenie prebiehať súbeţne
s implementáciou operačného programu a bude sa týkať rôznych hodnotiacich aktivít. RO
je zodpovedný za zabezpečenie potrebných zdrojov na realizáciu hodnotení a za prípravu
postupov pre zber údajov. Údaje by mali zahrňovať hodnoty pre stanovené ukazovatele,
ktoré pomôţu zodpovedať hodnotiace otázky. Hodnotiace aktivity sú rozdelené do dvoch
skupín:
Hodnotiace aktivity spojené s prípravou hodnotenia, ktoré pozostávajú z:
- prípravy hodnotiacich otázok,
- revízie rámca ukazovateľov,
- prípravy popisu pre doplnené ukazovatele nad rámec spoločných ukazovateľov,
- aktivít súvisiacich so zabezpečením ukazovateľov potrebnými údajmi (podľa popisu
ukazovateľov), identifikácia dodatočných typov údajov a preverenie informačných
zdrojov,
Pre potreby hodnotenia sú dôleţité nasledujúce informácie a zdroje údajov:
 monitorovacie údaje, vrátane údajov týkajúcich sa programových výsledkov,
zberané od prijímateľov prostredníctvom monitorovacích správ,
 neagregované údaje zbierané od nepodporených potenciálnych príjemcov alebo od
reprezentatívnej vzorky cez pravidelné prieskumy,
 pravidelne zbierané špecifické údaje od rôznych inštitúcií, ktoré súvisia s prioritami
a oblasťami záberu,
 štatistické údaje pouţité pre kontextovú analýzu.
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- posúdenia moţných prístupov k hodnoteniu výsledkov a dosahov,
- riešenia identifikovaných problémov v získavaní údajov,
- prípravy zadávacích podmienok a realizácia verejného obstarávania hodnotiteľov.
Hodnotiace aktivity vykonávané počas programového obdobia 2014-2020:
- Hodnotiace aktivity vykonané RO a SO:
 hodnotenie dosiahnutých výsledkov smerom k cieľom OPRH, príspevku k cieľom
SRP a stratégii Európa 2020, posúdenie programových výsledkov a dosahov,
prierezových cieľov, spoločných princípov programov EŠIF, zodpovedanie
hodnotiacich otázok, príprava záverov a odporúčaní, vyuţitie hodnotiacich
výsledkov pre zlepšenie návrhu OPRH a jeho implementácie (riadené RO,
vykonané hodnotiteľom),
 podávanie správ a zverejňovanie výsledkov hodnotení (RO).
- Hodnotiace aktivity, ktoré by mali byť vykonané hodnotiteľom:
 príprava a plnenie vhodných a kompaktných hodnotiacich metodík,
 zber, spracovanie a analýza dôleţitých informácií v súlade s vybranými hodnotiacimi
metódami a výkon hodnotenia programových výstupov, výsledkov a dosahov,
 analýza príspevku OPRH k hlavným cieľom SRP, cieľom stratégie Európa 2020,
Partnerskej dohode, NSP, horizontálnym princípom,
 zodpovedanie hodnotiacich otázok,
 poskytnutie záverov a odporúčaní vo vzťahu k návrhu OPRH a jeho implementácii.
Vyššie popísané hodnotiace aktivity budú uvedené vo výročných správach o vykonávaní
OPRH. Podrobnejšie informácie o hodnotiacich aktivitách je poţadované uviesť v dvoch
posilnených správach o vykonávaní OPRH, ktoré sa predkladajú v r. 2017 a 2019. Obsah
správ o vykonávaní operačného programu určuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.
1362/2014.
Stratégia v oblasti zberu údajov a informácií
V programovom období 2014-2020 je ITMS2014+ základným nástrojom pre sledovanie
vyuţívania finančnej podpory z fondov EÚ (s výnimkou EPFRV). ITMS2014+ vznikne
prebudovaním ITMS II na základe poţiadaviek definovaných legislatívou EÚ, právnym
poriadkom SR, ako aj riadiacou dokumentáciou relevantných subjektov a orgánov.
ITMS2014+, ako nástroj pre zber, prenos, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie
relevantných informácií a dát, predstavuje jeden z kľúčových nástrojov, ktorý výrazným
spôsobom ovplyvní efektívnosť realizácie EŠIF pozitívnym smerom. ITMS2014+ bude
slúţiť všetkým ţiadateľom a prijímateľom, orgánom štátnej správy, územnej samosprávy,
ich príspevkovým organizáciám a ďalším subjektom zapojeným do prípravy,
administrácie, výberu, kontroly, auditu a analýzy (pokročilé štatistické metódy,
manaţérske prehľady a pod.), monitorovania, hodnotenia a poskytovaných finančných
prostriedkov z EŠIF.
Plánovanou úpravou existujúcich autentifikačných procesov v ITMS sa zabezpečí ich súlad
s poţiadavkami a štandardmi, ktoré definuje zákon o e-Governmente a princípy e-Kohézie.
Úpravou existujúceho autentifikačného modulu ITMS sa zabezpečí primárny súlad
s princípom e-Audit. Sekundárne sa zabezpečí vytvorenie základných predpokladov pre
implementáciu princípov Only once encoding, e-Submission a e-Signature.
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Prostredníctvom ITMS2014+ sa zabezpečí zaznamenávanie a uchovávanie monitorovacích
údajov, ktoré sú potrebné na účely monitorovania a hodnotenia OPRH, a najmä informácií
potrebných na sledovanie pokroku pri dosahovaní stanovených cieľov a priorít Únie.
Hlavným zdrojom údajov (primárne zdroje) sú ŢoNFP a monitorovacie správy od
prijímateľov. V rámci monitorovacích správ sa získavajú údaje za jednotlivé projekty na
úrovni výstupu a výsledkov. SO v spolupráci s RO pripravuje formát monitorovacích správ
v súlade so spoločným monitorovacím rámcom pre ENRF. Monitorovacie údaje zadáva do
systému SO a zároveň je zodpovedný za ich priebeţnú aktualizáciu.
Chýbajúce údaje (napr. nepriame efekty intervencií, prieskum informovanosti o programe,
atď.) sa zbierajú hodnotiteľmi prostredníctvom dotazníkových prieskumov.
Významný sekundárny zdroj údajov predstavuje rezortná štatistika MPRV SR a ŠÚ SR.
Harmonogram
Komplexnosť monitorovacieho a hodnotiaceho systému si vyţaduje časové plánovanie
jednotlivých aktivít s cieľom dodrţať termíny predkladania výročných správ o vykonávaní
OPRH a správ INFOSYS v zmysle platnej legislatívy.
Časový harmonogram:
 Infosys
Termín predloţenia EK: do 31. marca ročne.
 Výročné správy o vykonávaní OPRH (rozšírené výročné správy predkladané v r.
2017 a v r. 2019)
Termín predloţenia EK: do 31. mája ročne, najskôr však v r. 2016.
Osobitné poţiadavky na hodnotenie nástroja MRVK
Neuplatňuje sa.
Komunikácia
Dosiahnuté výsledky z hodnotení môţu byť vyuţité a implementované iba ak sú
prezentované cieľovým skupinám v správnom čase. Z toho dôvodu je dôleţitou časťou
plánovania hodnotiacich aktivít aj príprava vhodnej komunikačnej stratégie pre výsledky
z hodnotení.
Pre vytvorenie komunikačnej stratégie je potrebné zadefinovať nasledujúce časti stratégie:
- Úloha RO (Kto): je zodpovedný za prípravu a realizáciu komunikačnej stratégie pre
výsledky z hodnotení. RO môţe asistovať pracovnej skupine pre hodnotenie OPRH.
- Cieľová skupina (Pre koho): okrem účastníkov systému monitorovania a hodnotenia
(RO, SO, MV, pracovná skupina pre hodnotenie OPRH) patria medzi cieľové skupiny
aj tvorcovia politiky ako aj široká verejnosť.
- Informačné potreby (Čo): Jednotlivé identifikované cieľové skupiny poţadujú rôzne
informácie z výsledkov hodnotení a monitoringu pre svoje potreby. Je nutné
identifikovať informačné potreby cieľových skupín na začiatku plánovania hodnotiacich
aktivít, aby bola zaručená dostupnosť poţadovaných informácii pre jednotlivé cieľové
skupiny v poţadovanom čase.
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- Správne časovanie (Kedy): počas plánovania informačných potrieb pre cieľové
skupiny je dôleţité prepojiť plánované hodnotiace aktivity s časovým harmonogramom
tvorby politiky.
- Komunikačné kanály (Ako): po identifikovaní hlavných cieľových skupín
a potrebných informácií je dôleţité určiť hlavné informačné kanály, ktoré budú pouţité
pre komunikáciu s rôznymi skupinami prijímateľov informácií. Minimálnou
poţiadavkou je zverejniť všetky hodnotiace správy prostredníctvom internetového sídla
RO.
Komunikačnú stratégiu je potrebné pravidelne monitorovať a kontrolovať.
Interné a externé komunikačné toky:
1.) Informovanie širokej verejnosti a občianskej spoločnosti
Všetky hodnotiace štúdie a hodnotiace správy budú uverejnené na internetovom sídle
MPRV SR:
http://www.mpsr.sk
2.) Informácie a diskusia s relevantnými aktérmi OPRH
So všetkými hodnotiacimi štúdiami a správami bude oboznámená pracovná skupina pre
hodnotenie OPRH, EK, ako aj MV prostredníctvom priameho zaslania výsledkov
hodnotenia. Výsledky hodnotenia budú na tomto fóre dôleţitým námetom na diskusiu
ohľadom ďalšieho smerovania OPRH.
3.) Diskusia, využitie a implementácia výsledkov hodnotenia prostredníctvom subjektov s
rozhodovacími právomocami v rámci OPRH
Výsledky hodnotenia budú v rámci systému hodnotenia prezentované relevantným
aktérom OPRH a zároveň budú prediskutované aj reálne politické moţnosti realizácie
jednotlivých odporúčaní.
Zdroje
Finančné zdroje
Väčšina monitorovacích a hodnotiacich aktivít, vrátane informačného systému bude
financovaná z technickej pomoci OPRH.
Administratívne kapacity
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb ako RO je zodpovedná za riadenie a tým aj za
hodnotenie OPRH. Koordináciu hodnotenia, zabezpečenie všetkých poţadovaných
hodnotiacich procesov a postupov ako aj šírenie výsledkov zabezpečuje odbor operačného
programu Rybné hospodárstvo.
V rámci SO sú pre zabezpečenie zberu a spracovania monitorovacích údajov alokované
administratívne kapacity na oddelení monitoringu.
Okrem SO poskytnú v závislosti od identifikovaných monitorovacích a hodnotiacich
aktivít administratívne kapacity aj kontrahovaní externí hodnotitelia.
Údaje
Údaje potrebné k hodnoteniu a monitorovaniu programu budú v rámci SO zabezpečené zo
ŢoNFP, prostredníctvom povinných monitorovacích správ od prijímateľov
a prostredníctvom autorizácií platieb a z kontrol na mieste.
IT systém
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Pre účely zberu, prenosu, spracovania, uchovávania a poskytovania relevantných
informácií a dát bude vyuţitý informačný systém ITMS2014+.
Budovanie kapacít monitorovania a hodnotenia
V rámci budovania kapacít je plánované realizovať vzdelávanie zamestnancov RO a SO v
oblasti monitorovania a hodnotenia.

11. Vykonávacie opatrenia operačného programu (podľa čl. 18 ods.1 písm.
m) nariadenia o ENRF)
11.1 Určenie orgánov a sprostredkovateľských orgánov

Orgán
Riadiaci orgán
Certifikačný orgán
Orgán auditu
Sprostredkovateľský orgán

Názov orgánu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Pôdohospodárska platobná agentúra

E - mail
martin.barbaric@land.gov.sk
antonia.mayerova@mfsr.sk
iveta.turcanova@mfsr.sk
lubomir.partika@apa.sk

11.2 Opis postupov monitorovania a hodnotenia
Vzhľadom k výsledkovo orientovanému prístupu EŠIF v programovom období 2014-2020 je
monitorovací a hodnotiaci systém ENRF integrovaný do spoločného systému v záujme
zlepšenia kvality poskytovaných informácií a hodnotenia pri súčasnom zníţení administratívnej
záťaţe.
Monitorovací systém OPRH
Účelom monitorovacieho systému je monitorovať, či sú dosahované stanovené výstupy, a či sa
plnia výsledkové ukazovatele. Komplexný a efektívny monitorovací systém je dôleţitý nielen
pre sledovanie procesu vykonávania a implementácie operačného programu, ale je aj základom
pre úspešné hodnotenie.
Monitorovací systém OPRH pozostáva z nasledujúcich prvkov:


Zber údajov
Údaje, ktoré budú v rámci OPRH zbierané a sledované moţno rozdeliť do 2 kategórii:
- podľa typu: kontextové, výsledkové, výstupové a finančné ukazovatele,
- podľa stupňa agregácie: ukazovatele na úrovni projektu, opatrenia, priority Únie

a operačného programu.
RO zabezpečí zber povinných údajov (INFOSYS) vyplývajúci z príslušných vykonávacích
nariadení Komisie k ENRF, pričom pouţije primárne a sekundárne zdroje údajov.
Zber primárnych údajov bude zabezpečený prostredníctvom ŢoNFP pri schválení projektu
(východiskový stav) a prostredníctvom povinných monitorovacích správ od prijímateľov.
V prípade špecifických zisťovaní bude pouţitý dotazníkový prieskum. Sekundárne údaje
budú čerpané z rezortnej štatistiky MPRV SR a ŠÚ SR.
Kvalita spracovaných údajov bude zabezpečená pravidlom kontroly štyroch očí. Osobitná
pozornosť v rámci monitorovania OPRH bude venovaná sledovaniu dosahovania
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stanovených hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca, t.j. čiastkových cieľov
k 31.12.2018 a zámerov k 31.12.2023.


Uchovávanie údajov
Pre účely zaznamenávania, uchovávania a riadenia kľúčových informácií o projektoch
a prijímateľoch v rámci OPRH bude vyuţívaný elektronický informačný systém
ITMS2014+, ktorý vznikne prebudovaním súčasného ITMS II, najmä v zmysle
poţiadaviek princípov e-kohézie uvedených vo všeobecnom nariadení a poţiadaviek
zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predstavuje všeobecnú právnu úpravu
spôsobu výkonu verejnej moci elektronickými prostriedkami.
Predpokladom pre vytvorenie efektívneho systému na výmenu informácií a dát medzi
prijímateľom a poskytovateľom pomoci, ako aj ďalšími orgánmi zapojenými do
implementácie EŠIF, výlučne v elektronickej podobe, je integrácia ITMS2014+ s inými
informačnými systémami verejnej správy. Ich integráciou sa dosiahne niţšia
administratívna a časová záťaţ subjektov, zvýšenie konzistentnosti a validity dát.
Plná funkčnosť elektronickej výmeny dát ITMS2014+ v zmysle poţiadaviek e-kohézie je
naplánovaná do 31.12.2015.
Bliţšie informácie o ITMS2014+ obsahuje príloha č. 4 – Riadiace a kontrolné systémy
OPRH.



Predkladanie správ
RO poskytne EK všetky informácie za účelom merania výsledkov ENRF, a to
prostredníctvom:
- INFOSYS – správa prekladaná EK ročne do 31. marca, ktorá obsahuje kľúčové
informácie v súhrnnej forme v štruktúre, ktorú upravuje vykonávacie nariadenie
Komisie (EÚ) č. 1242/2014 z 20.11.2014.
- Výročná správa o vykonávaní OPRH predkladaná do 31. mája ročne, najskôr však v r.
2016 v štruktúre, ktorú upravuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1362/2014
z 18.12.2014.

Hodnotiaci systém OPRH
Hlavným cieľom hodnotenia OPRH je zlepšiť kvalitu programovania a implementácie, ako aj
zhodnotiť jeho hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, účelnosť a dopad. Základnými princípmi
hodnotenia sú proporcionalita, nezávislosť, partnerstvo a transparentnosť.
Hodnotenie sa vykonáva ako predbeţné (ex ante) hodnotenie, priebeţné (on going) hodnotenie
a následné (ex post) hodnotenie.
Predbeţné hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou procesu prípravy OPRH. Jeho závery a
odporúčania sú zapracované v časti 1.2.
Priebeţné hodnotenie sa vykonáva podľa plánu hodnotení OPRH (pozri časť 10).
Následné hodnotenie zabezpečí EK v spolupráci so SR a bude vykonané po skončení
programového obdobia 2014-2020, najneskôr do 31.12.2024.

11.3 Všeobecné zloţenie monitorovacieho výboru
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Monitorovanie OPRH bude vykonávať RO a MV. Monitorovanie spočíva v preskúmaní kvality
vykonávania operačného programu s vyuţitím monitorovacích ukazovateľov (finančných,
výstupových a výsledkových ukazovateľov).
MV bude zriadený v súlade s čl. 47 ods. 1 všeobecného nariadenia. Predpokladané zloţenie
MV bude pozostávať z členov pracovnej skupiny, ktorá bola zaloţená za účelom prípravy
OPRH. Členstvo vo výbore bude pri zohľadnení princípu partnerstva a zásady
reprezentatívnosti a vyváţenosti zainteresovaných subjektov zahŕňať zástupcov orgánov
zapojených do implementácie OPRH (RO, PPA, CO), zástupcu CKO ako orgánu
zodpovedného za koordináciu riadenia EŠIF, hospodárskych a sociálnych partnerov, zástupcov
štátnej správy, odborných zdruţení a zväzov, a mimovládnych organizácií. Pre efektívne a
účinné uplatňovanie horizontálnych princípov budú členmi MV aj zástupca ÚV SR
zodpovedný za horizontálny princíp udrţateľný rozvoj vrátane zástupcu MPSVR SR, ktorý
zodpovedá za podporu rovnosti muţov a ţien a nediskriminácie. MV bude zahŕňať v pozícii
člena aj zástupcu MPRV SR zodpovedného za koordináciu zberu údajov vrátane zástupcu
ŠVPS SR, ktorá vykonáva kontrolné činnosti v zmysle legislatívy EÚ. Oblasť prispôsobenia
a/alebo zmierňovania zmeny klímy bude v rámci MV pokrývať zástupca MŢP SR. Pri
zriaďovaní MV bude podporená rovnosť muţov a ţien. EK sa bude zúčastňovať zasadnutí MV
vo funkcii poradcu. Pozorovateľmi budú zástupcovia OA (MF SR), PPA a jeden zástupca
CKO.
MV bude predsedať predstaviteľ RO. Úlohy MV budú podrobnejšie definované v rámci štatútu,
ktorý bude schválený spolu s rokovacím poriadkom na jeho prvom zasadnutí.
MV bude posudzovať účinnosť a kvalitu vykonávania OPRH v súlade s čl. 49 všeobecného
nariadenia a čl.114 nariadenia o ENRF.
Administratívna činnosť MV bude zabezpečovaná sekretariátom MV, ktorý bude
reprezentovaný odborom operačného programu Rybné hospodárstvo MPRV SR. Podrobnosti o
úlohách a povinnostiach budú upravené v štatúte MV. Kľúčové povinnosti sekretariátu budú
zahŕňať:
-

vypracovanie návrhu agendy pre zasadnutie MV,
príprava a rozosielanie pozvánok, programov rokovaní a dokumentov,
písanie zápisníc zo zasadnutí,
práca v oblasti propagácie (informovanie verejnosti o operačnom programe a jeho
výsledkoch).

Opis parterov podľa kompetencií:
a) hospodárski a sociálni partneri
SPPK predstavuje neštátnu, verejnoprávnu a samosprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je
uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a
sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v
záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v SR. Členstvo SPPK je
zaloţené na dobrovoľnej báze a zhŕňa fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a
obchodných sluţbách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ako aj samosprávne organizácie
v rezorte pôdohospodárstva a iné subjekty.
ZCHRS je MPRV SR uznanou profesijnou organizáciou chovateľov sladkovodných rýb podnikateľov a zástupcov rybárskeho školstva v SR. Produkcia jeho členov predstavuje
rozhodujúcu časť v SR chovaných níţinných a lososovitých druhov rýb. Spolupracuje s
orgánmi štátnej správy v oblastiach týkajúcich sa predmetu činnosti svojich členov. Zastupuje,
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obhajuje a presadzuje záujmy a potreby svojich členov voči štátnym a samosprávnym orgánom
a inštitúciám na všetkých úrovniach, ako aj voči ostatným právnickým a fyzickým osobám.
SRZ je dobrovoľná záujmová organizácia zdruţujúca občanov SR, ktorí majú aktívny záujem o
rozvoj a zveľaďovanie rybárstva, ako aj o aktívny výkon rybárskeho práva. SRZ je v zmysle
zákona č. 83/90 Zb. o zdruţovaní občanov občianske zdruţenie v oblasti športového rybárstva
a starostlivosti o ekológiu vôd na Slovensku. Je tieţ jedným z dominantných producentv ţivých
násadových rýb na Slovensku, ktoré v súlade s § 6 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení
neskorších predpisov, vyuţíva na plnenie zarybňovacích plánov. Zároveň úlovky členov SRZ
tvoria významný podiel na celkovej ročnej spotrebe sladkovodných rýb na Slovensku.
b) partneri činní v oblasti ochrany ţivotného prostredia
ŠOP SR je osobitnou odbornou organizáciou MŢP SR s celoslovenskou pôsobnosťou,
zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy
jaskýň a na úseku ochrany druhov voľne ţijúcich ţivočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi v zmysle príslušnej legislatívy SR. Spolupracuje najmä s inými
odbornými inštitúciami, zameranými na starostlivosť o ţivotné prostredie a ochranu prírody a
krajiny, speleológiu a príbuzné vedné disciplíny, ďalej s miestnymi orgánmi štátnej správy a
miestnej samosprávy, s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami,
partnerskými organizáciami v zahraničí a inými organizáciami s environmentálnym a
speleologickým zameraním.
c) mimovládne organizácie
Agro-ekofórum (AEF) je platforma dvanástich slovenských mimovládnych organizácií, ktoré
sa zaoberajú rôznymi problémami v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva. Činnosť AEF sa
zameriava na aktívnu účasť pri tvorbe legislatívy so zameraním na trvalo udrţateľné
poľnohospodárstvo a lesníctvo, minimalizáciu negatívnych dopadov na krajinu, ţivotné
prostredie, zvieratá a ľudí (farmárov, zamestnancov, spotrebiteľov); diverzifikáciu činností na
vidieku, podporu produkcie potravín na lokálnej úrovni a šírenie lokálnych spotrebných
reťazcov; osvetu, poradenskú a tréningová činnosť zameranú na trvalo udrţateľné
poľnohospodárstvo.
d) ostatní partneri ovplyvnení vykonávaním operačného programu
ŠVPS SR je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z. z. Národnej rady SR
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku potravinového dozoru v
zmysle zákona Národnej rady SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

11.4 Súhrnný opis informačných a propagačných opatrení, ktoré sa majú vykonať
RO, v súlade s princípom proporcionality, zabezpečí povinnú informovanosť a propagáciu
v rámci OPRH.
Pre účely informovanosti a propagácie vyuţije existujúce internetové sídla RO (MPRV SR)
a SO (PPA), kde budú poskytnuté:
- Informácie o operačnom programe a prístup k nemu,
- Informácie pre potenciálnych prijímateľov o moţnostiach a podmienkach financovania
z OPRH,
- Propagácia úloh a úspechov ENRF,
- Zoznam podporených projektov a príklady projektov,
- Informácie o vykonávaní operačného programu.
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Zároveň sa vyuţijú aj ďalšie nadlinkové a podlinkové aktivity za účelom propagácie a šírenia
informácií, vrátane realizácie povinných opatrení v súlade s prílohou V. nariadenia o ENRF.
Opatrenia pre zabezpečenie informovanosti a propagácie budú financované z technickej
pomoci OPRH.
RO bude kaţdý rok informovať EK o aktivitách vykonaných na tieto účely vo výročných
správach o vykonávaní operačného programu v zodpovedajúcej štruktúre.
Zodpovednosti jednotlivých orgánov zapojených do systému riadenia a kontroly sú popísané
v prílohe č. 4 – Súhrnný opis sytému riadenia a kontroly OPRH.
V súvislosti s implementáciou nového opatrenia „Zber údajov“ v programovom období 20142020 je súčasťou riadiaceho a kontrolného systému OPRH aj opis riadenia rámca pre zber,
správu a vyuţívanie údajov, ktorý má byť zriadený po r. 2016, vrátane úlohy národného
korešpondenta ako prijímateľa (pozri kapitolu 13).

12. Informácie o orgánoch zodpovedných za vykonávanie systému kontroly,

inšpekcií a presadzovania predpisov (podľa čl. 18 ods. 1 písm. o)
nariadenia o ENRF)
12.1 Orgány vykonávajúce systém kontroly, inšpekcií a presadzovania predpisov
Názov orgánu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17
842 13 Bratislava
Slovenská republika

12.2 Stručný opis ľudských a finančných zdrojov, ktoré sú k dispozícii na kontrolu,
inšpekcie a presadzovanie predpisov v oblasti rybného hospodárstva
Orgánmi štátnej správy v oblasti kontroly, inšpekcie a presadzovania sú MPRV SR, ŠVPS SR a
regionálne veterinárne a potravinové správy.
Zabezpečenie systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu
a akvakultúry, poţiadaviek na sledovateľnosť a označovanie v zmysle nariadenia o NNN
rybolove, kontrolného nariadenia a nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej
organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES)
č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 je v kompetencii
ŠVPS SR a regionálnych veterinárnych a potravinových správ.
ŠVPS SR je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet MPRV
SR. Na jej čele je ústredný riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a
odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ústredný riaditeľ plní funkciu
hlavného veterinárneho lekára vo veterinárnej oblasti. Za výkon funkcie je hlavný veterinárny
lekár zodpovedný priamo ministrovi. ŠVPS SR kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje
zabezpečovanie systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu
a akvakultúry, poţiadaviek na sledovateľnosť a označovanie.
Regionálna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými
vzťahmi viazaná na rozpočet ŠVPS SR. Na území SR sa nachádza 40 regionálnych
a potravinových správ. Na čele regionálnej veterinárnej a potravinovej správy je riaditeľ,
ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ ŠVPS SR.
Riaditeľ plní funkciu regionálneho veterinárneho lekára podľa zákona o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších prepisov. Za výkon tejto funkcie je zodpovedný hlavnému
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veterinárnemu lekárovi. Regionálna veterinárna a potravinová správa kontroluje a ukladá
opatrenia pri zabezpečovaní systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov
rybolovu a akvakultúry vrátane kontroly dodrţiavania poţiadaviek na sledovateľnosť
a dodrţiavanie poţiadaviek na označovanie.
V rámci ľudských zdrojov SR disponuje 84 inšpektormi, ktorí sa priamo zapájajú do riadiacej
a kontrolnej činnosti v predmetnej oblasti.
V rámci finančných zdrojov realizácia a implementácia nariadenia o NNN rybolove
a kontrolného nariadenia v podmienkach SR predstavuje zvýšené náklady pre SR a je
financovaná zo štátneho rozpočtu SR (ročné náklady sú vyčíslené na sumu 137 000 EUR).

12.3 Hlavné vybavenie, ktoré je k dispozícii, predovšetkým počet plavidiel, lietadiel
a helikoptér
Neuplatňuje sa.

12.4 Zoznam vybraných druhov operácií
Druh operácie
čl. 76.2.c
Vývoj, nákup a inštalácia komponentov vrátane
počítačového hardvéru a softvéru, ktoré sú potrebné
na zabezpečenie sledovateľnosti produktov rybolovu
a akvakultúry v zmysle čl. 58 kontrolného nariadenia

Opis
Aplikačný server (1 ks) na prevádzkovanie software
na zabezpečenie sledovateľnosti produktov
rybolovu
a akvakultúry,
označovania
a
zabezpečovania systému osvedčovania úlovkov na
dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry,
licencie na server (operačný systém, databáza).
Lokálne pracovné stanice s operačným systémom
(45 ks).

čl. 76.2.g
Vývoj
inovačných
systémov
kontroly
a
monitorovacích systémov a vykonávanie pilotných
projektov týkajúcich sa kontroly rybárstva vrátane
analýzy DNA rýb alebo vývoja webových stránok
súvisiacich s kontrolou
čl. 76.2.h
Programy odbornej prípravy a výmeny pesonálu
zodpovedného za monitorovanie, kontrolu a dohľad
nad rybárskymi činnosťami vrátane programov
výmeny medzi členskými štátmi
čl. 76.2.j
Iniciatívy vrátane seminárov a mediálnych nástrojov
zameraných na zvýšenie informovanosti rybárov,
inšpektorov, prokurátorov a sudcov, ale aj širokej
verejnosti o potrebe bojovať proti NNN rybolovu
a o vykonávaní pravidiel SRP

Aplikačný
software
na
zabezpečenie
sledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry,
označovania
a
zabezpečovania
systému
osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov
rybolovu a akvakultúry.
Vyuţitie nástrojov sledovateľnosti, ako je genetická
analýza, a iných technológií kontroly rybného
hospodárstva, napr. vývoj webovej stránky.

Realizácia školení a programov výmeny personálu
zodpovedného za implementáciu a výkon činností
súvisiacich s kontrolou a presadzovaním s inými
členskými štátmi s cieľom zlepšenia odbornej
prípravy.
Realizácia osvety o potrebe bojovať proti NNN
rybolovu a dodrţiavaní pravidiel SRP.

12.5 Prepojenie s prioritami vymedzenými Komisiou podľa čl. 20 ods. 3 nariadenia o
ENRF
Návrh priorít Únie v oblasti financovania kontrol je nasledujúci:
-

Podpora implementácie a overovania členských štátov v súvislosti s osvedčeniami
o úlovku, uvedenými v čl. 12 nariadenia o NNN rybolove, ktorý vyţaduje poskytovanie
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osvedčenia o úlovku pre všetky dovozy a vykládky rýb do EÚ z tretích krajín. Podporiť
realizáciu projektov zameraných na boj proti NNN rybolovu.
-

Podpora implementácie členských štátov, vrátane vnútrozemských členských štátov,
v súvislosti s poţiadavkami na sledovateľnosť. Toto je oblasť s čoraz väčším významom,
najmä ak nové pravidlá odvodené od regionalizácie (ako napríklad rôzne veľkosti pre
zachovanie zdrojov v rôznych oblastiach) zvýšia potrebu adekvátneho sledovania výlovu
rýb. Bude to tieţ zahŕňať podporu a kontrolu systémov označovania pre zaistenie dobrej
informovanosti spotrebiteľov.

13. Zber údajov (podľa čl. 18 ods. 1 písm. p) nariadenia o ENRF)
13.1 Všeobecný opis činností týkajúcich sa zberu údajov predpokladaných na obdobie
rokov 2014 – 2020
1. Aktivity
Časť A: Pre obdobie rokov 2014-2016
Zabezpečenie zberu poţadovaných údajov za oblasť rybolovu a akvakultúry v zmysle
nariadenia EP a Rady (ES) č. 762/2008 o predkladaní štatistiky o akvakultúre členskými štátmi
a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 788/96 je v gescii MPRV SR.
V súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (ďalej len „zákon o štátnej
štatistike“) MPRV SR vykonáva rezortné štatististické zisťovanie v sektore akvakultúry
a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry, ktoré sa riadi Programom štátnych
štatistických zisťovaní vydávaným vyhláškou ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť
štátnej štatistiky, ktorým je v zmysle vyššie uvedeného zákona ŠÚ SR. Uvedený program
zostavuje ŠÚ SR v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie.
Schválenie rezortných štatistických zisťovaní MPRV SR podlieha schváleniu Štatistickou
radou, ktorú riadi predsedníčka ŠÚ SR. Členmi Štatistickej rady sú zástupcovia jednotlivých
ministerstiev.
ŠÚ SR zabezpečuje vykonávanie štatistického zisťovania, ako aj spracovania údajov za oblasť
akvakultúry, ktoré získavá na základe Ročného výkazu o výlove rýb. Jeho účelom je získať
infomácie o výlove rýb určených na trhové účely a samozásobovanie, o produkcii násad
a zarybnení. Výsledky ziťovania sa vyuţívajú na analytické účely, na zabezpečenie potrieb
informačného systému ŠÚ SR, poţiadaviek európskeho štatistického systému
a medzinárodných organizácií.
V oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry je štatistické zisťovanie vykonávané
MPRV SR prostredníctvom Štvrťročného výkazu o spracovaní produktov rybolovu
a akvakultúry. Účelom tohto štatistického zisťovania je získať informácie o vnútornom trhu pre
potreby vývoja obchodu s rybími výrobkami a na zabezpečenie poţiadaviek európskeho
štatistického systému. Spracovanie získaných údajov zabezpečuje spoločnosť Radela s.r.o.
Bratislava na základe zmluvy uzatvorenej s MPRV SR.
SR, ako vnútrozemský štát, nebola do r. 2016 povinná vypracovať viacročný vnútroštátny
program na zber, správu a vyuţívanie biologických, technických, environmentálnych a socioekonomických údajov v súlade s viacročným programom Spoločenstva podľa nariadenia Rady
(ES) č. 199/2008 o vytvorení rámca Spoločenstva na zber, správu a vyuţívanie údajov v
odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so SRP (ďalej
len „nariadenie Rady (ES) č. 199/2008“).
Časť B: Po roku 2016+
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Novelizáciou nariadenia Rady (ES) č. 199/2008 bude vytvorený nový viacročný program
Spoločenstva na zber, správu a vyuţívanie údajov v súlade so SRP. Tento program bude
zahŕňať aj vnútrozemské štáty a ich povinnosť vypracovať a realizovať viacročné vnútroštátne
programy, podliehajúce schváleniu zo stany EK. Po r. 2016 bude SR financovať z príslušného
opatrenia OPRH výdavky súvisiace s koordináciou a zabazpečením zberu, správy a vyuţívania
údajov v súlade s novými právnymi predpismi EÚ.
2. Hlavné kategórie oprávnených výdavkov počas celého programového obdobia 2014-2020:
-

Technické zabezpečenie riadenia, zberu a spracovania údajov.

-

Výdavky súvisiace so zabezpečením administratívnych kapacít (refundácia miezd),
čo zahŕňa národného korešpondenta a príslušných pracovníkov orgánov a externých
subjetov zapojených do vnútroštátneho programu na zber, správu a vyuţívanie
údajov.

-

Výdavky spojené s prípravou, vypracovaním a vykonávaním viacročného
vnútroštátneho programu na zber, správu a vyuţívanie údajov.

-

Účasť národného korešpondenta na pracovných návštevách členských štátov
týkajúcich sa zberu údajov.

-

Výdavky súvisiace s organizovaním koordinačných národných, mezinárodných a
regionálnych stretnutí.

13.2 Opis metód uchovávania údajov, správy a vyuţívania údajov
1. Zber, spracovanie a správa údajov bude po r. 2016 prebiehať ako doteraz, tzn. ţe MPRV SR,
ako orgán zodpovedný za vykonávanie rezortného štatistického zisťovania v oblasti
akvakultúry a spracovania produktov rybolovu a akvakultúry stanoví subjekty, ktoré budú
zodpovedné za zber a spracovanie údajov podľa nových právnych predpisov EÚ a v súlade
s platnou legislatívou SR pre oblasť štátneho štatistického zisťovania. Príslušné subjekty
budú v zmysle schváleného viacročného vnútroštáneho programu vykonávať zber
a spracovanie údajov vyuţitím vlastných softvérových systémov. Národný korešpondent
bude spracované údaje spravovať a zabezpečovať ich predloţenie EK v poţadovanej forme
a v súlade s novou legislatívou EÚ.
Zber a spracovanie údajov sa sektor akvakultúry a spracovania rýb bude SR po r. 2016
vykonávať pre potreby nového rámca Spoločenstva na zber, správu a vyuţívanie údajov.
Získané údaje budú slúţiť pre zabezpečenie plnenia cieľov SRP v oblasti riadenia a kontroly
rybárstva na úrovni EÚ. Relevantné a vysokokvalitné údaje zároveň pomôţu RO správne
smerovať implementáciu OPRH a vytvoria východiskové podklady pre vykonávanie SRP
v podmienkach SR.
Kontrola a uchovávanie zbieraných údajov bude vykonávaná v súlade s poţiadavkami SRP
a národnej legislatívy.
2. Súčastný systém štatistického zisťovania v oblasti akvakultúry a spracovania produktov
rybolovu a akvakultúry na Slovensku je realizovaný v súlade s národnou legislatívou a
právnymi predpismi EÚ. Po r. 2016 bude potrebné rozšíriť zoznam zbieraných údajov
v zmysle poţiadaviek aktualizovaného rámca Spoločenstva pre zber, správu a vyuţívanie
údajov. V záujme zvýšenia efektívnosti sysému, ako aj kvality získavných údajov pre
potreby riadenia a kontroly sektora bude pri nastavení nového systému zberu údajov kladený
osobitný dôraz na zabránenie duplicitného zisťovania údajov a zlepšenie spolupráce
zodpovedných orgánov na národnej úrovni, ako aj vo vzťahu k spravodajským jednotkám,
konečným uţívateľom a ostatným členským štátom.
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3. V súčasnosti zodpovedá za správnosť a kompletnosť poskytnutých údajov samotný
poskytovateľ (spravodajská jednotka). Kontrolu získaných údajov realizujú príslušné
orgány/subjekty vykonávajúce ich zber a spracovanie. Legislatívne ustanovená povinnosť
poskytovania údajov zo strany spravodajských jednotiek v sektore akvakultúry, v rámci
zákona o štátnej štatistike, nebola v prípade jej neplnenia doposiaľ sankciovaná, čo
odzrkadľuje ich neuspokojivú úroveň. Z tohto dôvodu bude na národnej úrovni venovaná
zvýšená pozornosť uplatňovaniu moţných sankčných opatrení, ktoré by napomohli zlepšiť
kvalitu, správnosť a kompletnosť postytovaných údajov.

13.3 Opis spôsobov dosiahnutia riadneho finančného hospodárenia a administratívnej
správy v oblasti zberu údajov
Pre potreby aktualizovaného viacročného programu pre zber, správu a vyuţívanie údajov bude
funkciu národného korešpondenta vykonávať odbor ţivočíšnej výroby v rámci MPRV SR,
ktorý je organizačne nezávislý od útvarov plniacich úlohy RO pre OPRH, ako aj CO. Hlavnou
úlohou národného korešpondenta bude predovšetkým zabezpečovať vnútroštátnu koordináciu
zberu a správy údajov pre účely riadenia sektora akvakultúry a spracovania rýb vrátane socioekonomických údajov. Zároveň bude slúţiť ako kontaktný bod na výmenu informácií medzi
EK a členskými štátmi v súvislosti s prípravou a implementáciou vnútroštátnych programov.
Jeho ďalšie úlohy budú:
 vo vzťahu k plneniu cieľov SRP bude zabezpečovať úlohy vyplývajúce z legislatívy EÚ:
-

vypracovanie viacročného vnútroštátneho programu na zber, správu a vyuţívanie
údajov, ktorým sa má SR riadiť po r. 2016,

-

organizovanie národných koordinačných stretnutí (jedenkrát za rok) s orgánmi/subjektmi
zapojenými do vnútroštátneho programu,

-

vypracovanie správy o vykonávaní vnútroštátneho programu (kaţdoročne);

 vo vzťahu k OPRH bude plniť úlohy prijímateľa, čo zahŕňa:
-

vypracovanie národného projektu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci
opatrenia „Zber údajov“ vrátane spolupráce v procese verejného obstarávania

-

zabezpečenie implementácie národného projektu, t.j. predloţenie národného projektu,
SO na základe vyhlásenej výzvy, vypracovanie a predkladanie ţiadostí o platbu SO,
zabezpečenie podkladov pre potreby kontrol na mieste a pod.;

 ďalšie úlohy vo vzťahu k OPRH:
-

úlohy súvisiace s členstvom v MV pre OPRH,

-

vypracovávanie podkladov k zberu údajov pre potreby výročných správ o vykonávaní
OPRH.

Pre zber a spracovanie údajov, v súlade s vnútroštátnym programom, budú vyuţívané sluţby
ŠÚ SR a externých subjektov so zodpovedajúcimi znalosťami pre zabezpečenie kvality údajov,
ktorí budú vybratí v procese verejného obstarávania.
Potrebné technické a administratívne zabezpečenie, ako úloh národného korešpondenta, tak aj
orgánov/subjektov zapojených do vnútroštátneho programu pre zber, správu a vyuţívanie
údajov bude financované z OPRH v rámci národného projektu, kde bude oprávneným
prijímateľom MPRV SR.
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14. Finančné nástroje (podľa druhej časti Hlavy IV všeobecného nariadenia)
Neuplatňuje sa.
Zdôvodnenie nevyuţívania finančných nástrojov v rámci OPRH je uvedené v Partnerskej
dohode, ktorá bola schválená EK 20.06.2014.
Moţnosť vyuţívania finančných nástrojov v programovom období 2014-2020 bola predmetom
konzultácií s relevantnými partnermi, ktorí uprednostňujú poskytovanie podpory formou
nenávratného finančného príspevku, najmä z týchto dôvodov:
-

sezónny charakter výroby,

-

vplyv externých faktorov na výrobný proces (počasie, dostatok a kvalita vody, choroby
a pod.),

-

riziko pri generovaní príjmov na splácanie návratnej finančnej pomoci berúc do úvahy
charakter aktivít podporovaných v rámci OPRH.

Na základe uvedeného, ako aj zohľadnením princípu proporcionality a administratívnej záťaţe,
SR nezahrnula moţnosť vyuţívať finančné nástroje do OPRH, avšak moţnosť ich vyuţitia
zostane v priebehu programového obdobia 2014-2020 naďalej otvotená.

14.1 Opis plánovaného vyuţitia finančných nástrojov
14.2 Výber opatrení ENRF, ktoré sa majú vykonať prostredníctvom finančných
nástrojov
14.3 Orientačné sumy, ktoré sa majú pouţiť prostredníctvom finančných nástroj
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Prílohy
Príloha č. 1:

Zoznam konzultovaných partnerov

Príloha č. 2:

Správa z predbeţného hodnotenia vrátane zhrnutia

Príloha č. 3:

Správa o SEA

Príloha č. 4:

Súhrnný opis riadiacich a kontrolných systémov OPRH

Príloha č. 5:

Analýza sektora rybného hospodárstva v SR

Príloha č. 6:

Hodnotenie potrieb

Príloha č. 7:

Intervenčná logika, oprávnení prijímatelia, forma a intenzita pomoci

Príloha č. 8:

Akvakultúrne prevádzy v SR – mapa (Zdroj: ŠOP SR)

Príloha č. 9:

Tabuľky

Príloha č. 10: Pouţité skratky
Príloha č. 11: Záverečné stanovisko SEA
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