31.10.2006, Zvolen, lesinsky@changenet.sk
Zásadné pripomienky Agro-eko fóra (AEF) P1-P26 k návrhu dokumentu MP SR „Národný
strategický plán rozvoja vidieka na programovacie obdobie 2007-2013“ (NSPRV) v rámci
pripomienkového konania, č.materiálu: 2502/2006-100 k poslednému návrhu NSPRV 2007-2013
z 25.10.2006:
Opätovne sa opakuje naša zásadná pripomienka na časový priestor, ktorý sme k vypracovaniu dokumentu
dostali – mail, oznamujúci možnosť pripomienkovania od pani Kociánovej z MP SR sme dostali 30.10.2006 –
uzávierka pripomienok – 31.10.2006. Napriek tomu, že si ceníme možnosť vyjadrenia názorov, daný prístup
nepovažujme za partnerský.
Ceníme si zohľadnenie viacerých pripomienok zo 17.10.2006, no táto verzia má jednu zásadnú zmenu, kvôli
ktorej je pre nás úplne NEAKCEPTOVATEĽNÁ. Ide o zníženie rozpočtu osi 2 na 50% z prostriedkov
NSPRV a zároveň úplné vypustenie pojmu a podpory opatreniu starostlivosti o oblasti NATURA 2000. Os 2
– „Zlepšenie životného prostredia a krajiny“ prináša obyvateľom našej krajiny, platiteľom daní z ktorých je a bude
PRV financovaný, najvyššie pridané hodnoty pre život – zdravé prostredie, zdravé potraviny, čistý vzduch
a vodu silné prírodné ekosystémy, hodnoty spoločného verejno-prospešného dobra. Práve tieto financie môžu
a majú vytvoriť ekonomicky a sociálne udržateľné nástroje na napĺňanie a zlepšovanie týchto hodnôt, od
ktorých sa odvíja zdravie každého z nás.
Požadujeme spätné prerozdelenie prostriedkov pre os 2 vo výške 62% z celkového objemu disponibilných
financií programu. Podrobnejšie vysvetlenie predkladáme v konkrétnych pripomienkach.
Komentáre a vysvetlenia AEF sú písané zelenou kurzívou.
Konkrétne pripomienky Agro-eko fóra (AEF):

- ekonomická situácia, Slabé stránky,
P1. vypustiť: - Vysoký podiel lesov spadajúcich pod rôzny stupeň ochrany prírody

AEF: Nepokladáme to za slabú stránku, skôr naopak, lebo vytvára to dobré predpoklady pre zabezpečenie
ochrany a trvalo udržateľného využívania lesného potenciálu na Slovensku

ekonomická situácia, SWOT analýza - Príležitosti s7:
P2. vypustiť:

- Nová, resp. zrekonštruovaná kanálová, potrubná sieť a technologická časť hydromelioračných zariadení

AEF: Sieť hydromelioračných zariadení slúžila v minulosti na podporu zvýšenia intenzity
poľnohospodárskeho využívania krajiny. Budovaná bola často v rozpore s princípmi ochrany prírody. Snahy
o investície na jej oživenie a rekonštrukciu, s výnimkou špecifických prípadov, pokladáme za
kontraproduktívne ku deklarovaným princípom trvalo udržateľného poľnohospodárstva rešpektujúceho
životné prostredie.
+ P3. doplniť: - Rozvoj celoživotného odborného vzdelávania vrámci aktivít pôdohospodárstva

P4. doplniť: text na s.9, 1.3 Environmentálna situácia, v prvom odseku o NATURA 2000 nasledovne:
Z pohľadu environmentálnej situácie patrí Slovensko medzi krajiny, ktoré sa vyznačujú vysokým prírodným
potenciálom. Bohatá a rôznorodá flóra a fauna Slovenska vyplýva z pestrých prírodných podmienok. Celkovo sa
na území SR nachádza viac ako 11 270 druhov rastlín a viac ako 40 000 druhov živočíchov. Avšak v dôsledku
nesystémového rozvoja dochádzalo k zníženiu druhovej biodiverzity. Sústava NATURA 2000 zahŕňa 382 území
európskeho významu (ÚEV) s rozlohou 573 689 ha (11,7 % výmery SR – 54 657 ha PPF a 497 295 ha LPF) a 38
chránených vtáčích území s rozlohou 1 236 545 ha (25,2 % výmery SR – 365 102 ha PPF a 655 622 LPF). Na
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Slovensku v súčasnosti existuje 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí a sústava tzv. maloplošných
chránených území (chránené areály, prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné
prírodné pamiatky) s celkovou rozlohou 936 299 ha, t.j. cca 24,8 % z územia SR. Prekrývanie navrhnutej sústavy
1
NATURA 2000 so súčasnými chránenými územiami je 68 %. Celková rozloha navrhnutej sústavy NATURA 2000
zaberá 29 % územia SR.
Zároveň doplniť text pod čiarou k indexu: 1 Sústava NATURA 2000 vychádza zo Stratégie implementácie smernice o vtákoch a smernice
o biotopoch na roky 2005 – 2013 v podmienkach MŽP SR, ktorá je v súlade so smernicami 79/409/EHS a 92/43/EHS.

P5. doplniť: Strana č. 11 - Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska; slabé stránky – doplniť nové body
s nasledovným textom:
- Pokles biodiverzity, úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov a rastlín a postupný pokles rozlohy vzácnych
chránených biotopov
- Nedostatočná systematická ochrana niektorých kľúčových živočíšnych druhov a ich biotopov
- Nestatočne fungujúci systém ochrany chránených území
- Zásadné rozpory medzi lesníckou a ochranárskou odbornou verejnosťou v prístupe k zachovaniu biologickej
diverzity, problematike modernej ochrany prírody a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“
- Zásadné legislatívne nedostatky v oblasti ochrany prírody, najmä v súvislosti s účinnou správou chránených
území a kompetenciami príslušných orgánov štátnej správy a štátnych organizácii
P6. doplniť: Strana č. 11 - Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska; ohrozenia – doplniť nový
s nasledovným textom:
- Ohrozenie vzácnych stanovíšť voľne žijúcich rastlín a živočíchov vo vidieckej krajine

bod

P7. doplniť: Strana č. 11 - Analýza SWOT z environmentálneho hľadiska; ohrozenia – doplniť nový bod
s nasledovným textom:

-

Nízka vedomostná úroveň hospodárov o postupoch/technológiách šetrných voči životnému prostředku

PRIPOMIENKA č.4
1.4 Zhrnutie SWOT analýzy
P7. doplniť: Strana č. 12 – 1.4 Zhrnutie SWOT analýzy; do odseku č.7 doplniť text v nasledovnom znení:
Z pohľadu environmentálnej situácie sa za výrazne slabú stránku dá považovať vysoký podiel pôdy ohrozený vodnou
eróziou, ako i vysoký podiel pôd v znevýhodnených oblastiach; taktiež úbytok stanovíšť voľne žijúcich živočíchov
a rastlín a postupný pokles vzácnych biotopov vplyvom hospodárenia na pôde. Výraznou slabou stránkou sa javí i
nevhodná druhová, priestorová a veková skladba časti lesov a ich zlý zdravotný stav v dôsledku antropogénnych
činiteľov, ako i vysoký podiel poškodených lesov zapríčinený prírodnou katastrofou, prípadne lesnými požiarmi.
P8. doplniť: Strana č. 12 – 1.4 Zhrnutie SWOT analýzy; do odseku č.7 doplniť text v nasledovnom znení:
Vo vzťahu k environmentálnej situácii sa udržanie hospodárenia v znevýhodnených oblastiach, zachovanie
charakteristického rázu krajiny, využívanie alternatívnych zdrojov energie, rozvoj ekologického poľnohospodárstva ako
i zachovanie biologickej diverzity javia ako dôležité faktory rozvoja vidieckych oblastí. Taktiež zachovanie
a zveľaďovanie lesov a podporenie vhodných poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov prispievajúcich
k zníženiu emisií skleníkových plynov a zachovaniu organickej hmoty v pôde je krokom k zvýšeniu kvality životného
prostredia.
P8. doplniť: Strana č. 13 – 1.5 Vhodné monitorovacie a hodnotiace ukazovatele; do tabuľky 1.5.1.; „Kontextuálne
základné ukazovatele pre vyhodnotenie stratégie“ doplniť pre Os 2, Životné prostredie: ukazovateľ, meranie a jednotku
v nasledovnom znení:
Os
Os 2,
Životné prostredie

Ukazovateľ
Oblasti
NATURA 2000

Meranie
• % výmery územia do %
NATURA 2000
%
• % výmery

Jednotka
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poľnohospodárskej
pôdy zaradenej do
NATURA 2000
• % výmery lesnej pôdy %
zaradenej
do
NATURA 2000
P9. vypustiť: Strana č. 14 – 1.5 Vhodné monitorovacie a hodnotiace ukazovatele; Indikátory pre os 2:
Rozvoj lesných území: Priemerný ročný nárast území lesných pozemkov a nelesnej drevinovej vegetácie

AEF: Tento indikátor pokladáme ako vhodný len pre nížinné, kotlinové, erózne, lavínové a inak špecifické
oblasti Slovenska s nízkym podielom lesných pozemkov a nelesnej drevinovej vegetácie. Pre horské oblasti
plošne, je takýto indikátor nevhodný, lebo nárast podielu lesných pozemkov a nelesnej drevinovej
vegetácie tu vypovedá o skôr o úpadku poľnohospodárstva a je v rozpore s definovanými cieľmi zachovať
poľnohospodárske využitie znevýhodnených horských oblastí.
P10. doplniť: 2.2 Súlad národných priorít rozvoja vidieka so strategickými usmerneniami Spoločenstva
Priorita Spoločenstva „zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie“
v podmienkach SR prispeje…
Najvyššiu pridanú hodnotu prinesie podpora nasledovných kľúčových činností, s.19:
Ø - Rozvoj lokálnych a regionálnych výrobno-spotrebných reťazcov

AEF: Vytvorenie podmienok pre rozvoj a podpora lokálnych a regionálnych výrobno-spotrebných reťazcov
považujeme za jednu z kľúčových podmienok rozvoja kvality a udržateľnosti života na vidieku.

P11. zmeniť: Strana č. 19 – V tabuľke č. 1 „Percentuálne prerozdelenie finančných prostriedkov“ zmeniť % podiel
nasledovne:

Hlavné oblasti
Konkurencieschopnosť
Životné prostredie
Diverzifikácia a kvalita
života na vidieku

% podiel
20
62
13 + 3

P 12. doplniť: CIEĽ OSI 1:
ZVÝŠIŤ KONKURENCIESCHOPNOSŤ AGROPOTRAVINÁRSKEHO A LESNÍCKEHO SEKTORA
Cieľ priority č. 2: Zintenzívnenie šírenia a podpory vedomostí, informácií a poradenských služieb pre pracovníkov
agrárneho, potravinárskeho a lesníckeho odvetvia,
Smerovanie, s.23; Prvú vetu doplniť na:
Cieľom priority je podporiť vzdelávanie a poradenstvo v oblasti agropotravinárskeho, lesného sektora a v oblasti
diverzifikácie činností na vidieku.
P 13. doplniť: Strana č. 23 – 3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka
Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Priorita č.2: „Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva“,
v časti „Smerovanie“ doplniť text v nasledovnom znení:
Cieľom priority je podporiť vzdelávanie a poradenstvo v oblasti agropotravinárskeho a lesného sektora. Vzdelávanie a
informovanosť farmárov a lesníkov v oblasti manažmentu a organizácie podniku, inovácií a legislatívy a tiež v oblasti
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systémov hospodárenia šetrných k životnému prostrediu (napr. ekologické poľnohospodárstvo, agroenvironmentálne
opatrenia), hospodárenia v prírodne hodnotných územiach (napr. NATURA 2000), v zraniteľných oblastiach, v oblasti
zabezpečenia dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat je dôležitou časťou podpory prispievajúcej
k naplneniu hlavne cieľov a priorít v rámci osi 1 a 2.

P14. doplniť: Podporované aktivity, s.23:Prvú aktivitu doplniť na:
ü - Cieľom priority je podporiť odborné vzdelávanie, poradenstvo a informačné aktivity v oblasti agropotravinárskeho, lesného sektora ako aj iných subjektov rozvíjajúcich diverzifikáciu činností na vidieku
zameranú na trvaloudržateľné využívanie prírodných zdrojov.
AEF: Považujeme za rovnako dôležité rozvíjať poznanie a zručnosti vidieckeho obyvateľstva, poľnohospodárov,
lesníkov... v oblasti diverzifikácie činností na vidieku, ktorá nemusí byť priamo lesníckou alebo poľnohospodárskou
činnosťou (služby, ubytovanie...)

P 15. doplniť: 3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Strana č. 24 – Cieľ priority č.1: „Zachovanie vhodných poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov
k zachovaniu biodiverzity a vidieckej krajiny:
Hlavným cieľom je zachovanie biodiverzity prostredníctvom zavádzania šetrných poľnohospodárskych
a lesohospodárskych postupov k životnému prostrediu. Dôležitou súčasťou priority je zastavenie poklesu vzácnych
stanovíšť voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, a to hlavne v územiach sústavy NATURA 2000. Dôraz sa kladie aj
na ekologické poľnohospodárstvo, pretože pozitívne vplýva na zložky životného prostredia a diverzitu krajiny. Popri
zachovaní funkcií pôdy zohľadňuje aj priaznivé životné podmienky chovaných zvierat.
P 15. doplniť: 3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny
Strana č. 25 – Priorita č.1: „Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov
s vysokou prírodnou hodnotou“, v časti „Podporované aktivity zamerané na naplnenie cieľa v rámci priority 1“ doplniť
nasledovné podporované aktivity:
ü Platby v rámci NATURA 2000 na poľnohospodárskej pôde
ü Platby v rámci NATURA 2000 na lesnej pôde
P 16. doplniť:
CIEĽ OSI 3
ZVÝŠIŤ ZAMESTNANOSŤ NA VIDIEKU A PODPORIŤ ROZVOJ OBCÍ
Priorita č.1, s.26 doplniť: Vytváranie dlhodobých pracovných príležitostí na vidieku
Cieľ priority č. 1: Vytvoriť dlhodobé pracovné miesta pre obyvateľov vidieka prostredníctvom
diverzifikačných činností a podporou vidieckej turistiky,
:
P 17. doplniť: 3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny

Strana č. 25 – Cieľ priority č.2 a 3: „Zavádzanie vhodných poľnohospodárskych postupov k zlepšeniu stavu
kvality vody a pôdy“, v časti „Smerovanie“ doplniť poslednú vetu:
V rámci zachovania, prípadne zlepšenia kvality vody a pôdy je snahou podporiť aktivity, ktoré zamedzia možným
rizikám znečistenia vôd a nadmernej erózii pôd vplyvom hospodárenia na pôde. Ťažiskom pri riešení priorít bude
agroenvironmentálne opatrenie zamerané na priamu prevenciu pred spomínanými ohrozeniami a ochranu prírodných
zdrojov vo väzbe na rámcovú smernicu o vodách.
P 18. doplniť: 3.1.2 Strategický rámec jednotlivých osí rozvoja vidieka
Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny Strana č. 25 – Cieľ priority č.2 a 3: „Zavádzanie vhodných
poľnohospodárskych postupov k zlepšeniu stavu kvality vody a pôdy“, v časti „Podporované aktivity zamerané na
naplnenie cieľa v rámci priority 2 a 3“ doplniť nasledovnú podporovanú aktivitu:
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-

Platby súvisiace s rámcovou smernicou o vodách4

Zároveň doplniť text pod čiarou k indexu: 4 Smernica Rady 2000/60/ES

P 18. doplniť: 4.2 Rozdelenie finančných zdrojov na úrovni jednotlivých osí; Finančný plán na roky 2007-2013
Strana č. 31 a 32 – V tabuľkách „Regióny cieľa Konvergencia“, „Ostatné regióny“ a „Celkom“ zmeniť „Podiel osi v %
(z EAFRD)“ a príslušné vyjadrenie v EUR nasledovne:
Podiel osi v %

(z EAFRD)

Os
Os 1
Os 2
Os 3
Os 4
Technická pomoc
Z toho:
NVS – prevádzkové náklady
NVS – akčný plán
Celkom

20,00
62,00
13,00
3,00
2,00
100

AEF: Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z EAFRD pokladáme za neprijateľný a požadujeme, aby bol
zachovaný pôvodný navrhovaný rozsah financovania osi 2, teda 62% z celého finančného balíka. Navrhované
rozdelenie kráti prostriedky na os 2 o 8,5%, čo v praxi znamená výrazný pokles prostriedkov na environmentálne
prijateľné obhospodarovanie krajiny. Takéto krátenie výrazne ohrozuje dosiahnutie proklamovaných cieľov plánu,
najmä týkajúcich sa udržania hospodárenia v znevýhodnených územiach. Ohrozuje navyše plnenie záväzkov Slovenska
vzhľadom na budovanie sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Navyše, hospodári si predsa môžu investície
prekalkulovať cez aktívne opatrenia napr. osi 2, čo prináša konkrétny a kontrolovateľný osoh pre spoločnosť.
Zároveň akýkoľvek presun/čerpanie finančných prostriedkov do/z osi 1 by mal byť spojený s preferenciou technológií,
postupov, aktivít a zariadení šetrných k životnému prostrediu, resp. špeciálnych technológií (napr. ľahké traktory,
horské kosačky...) podporujúcich obhospodarovanie pôdy v náročných podmienkach znevýhodnených oblastí. V praxi to
znamená viazať prostriedky všetkých opatrení osi 1, takýmito podmienkami pre žiadateľov.

P 19. doplniť a zmeniť: 5.1.1 Zohľadnenie iných stratégii na úrovni EÚ; Strana č. 33 – Doplniť a zmeniť odsek č.3 a 4
nasledovne:
NSPRV SR zohľadňuje v rámci 2 priorít (zachovanie biodiverzity a zlepšenie kvality vody a pôdy) Akčný plán pre trvalo
udržateľný rozvoj (hlavne podporou LFA, NATURA 2000 a AE a lesnícko–environmentálnych opatrení, zalesňovania
poľnohospodárskej pôdy), Akčný plán pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo (podporou lesnícko–environmentálnych
opatrení, NATURA 2000, obnovy potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení) vo väzbe na
stratégiu lesného hospodárstva EÚ, stratégiu biologickej diverzity (podporou všetkých opatrení v rámci osi 2) a Akčný
plán pre ekologické poľnohospodárstvo (podporou ekologického poľnohospodárstva v AE opatrení).
V súvislosti s prioritou „zlepšenie kvality vody a pôdy“ bolo hlavným cieľom dosiahnuť súlad s rámcovou smernicou
o vodách
(podporou AE opatrení smerom k zníženiu pesticídov a hnojív a v spojitosti s ekologickým
poľnohospodárstvom), tematickou stratégiou o ochrane pôdy (v rámci všetkých AE opatrení) a stratégiou v oblasti ŽP.

P20. doplniť: Stanovenie demarkačných línií s. 36: demarkačnú líniu OSi 1, Vzdelávanie a informačné činnosti, na:
NSPRV – cieľovou skupinou sú osoby pôsobiace v oblasti agropotravinárstva , lesníctva a diverzifikácie činností na vidieku.
AEF: Je dôležité mnohé opatrenia otvoriť i nepoľnohospodárskym/nelesníckym subjektom aktívnym v rozvoji a diverzifikácií činností
na vidieku, napr.: op. vzdelávanie, poradenstvo, diverzifikácia činností a pod.
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P21. doplniť: Okruh možných príjemcov pomoci je ohraničený na neziskové subjekty veřejného a mimovládného sektora.
PRIPOMIENKA č.15
P22. doplniť: 5.2 Vonkajšia súdržnosť s ostatnými nástrojmi Spoločenstva; Stanovenie demarkačných línií Strana č. 37
– Doplniť tabuľku nasledovne:
Opatrenie PRV

NSPRV - priorita

NSRR

Demarkačná línia
NSPRV – poľnohospodári,
súkromní vlastníci lesov alebo
ich združenia

OS 2

OS 2

Operačný program
Životné prostredie

Platby NATURA 2000
a platby súvisiace
s rámcovou smernicou
o vodách

Zachovanie biodiverzity
na vidieku a
poľnohospodárskych a
lesohospodárskych
systémov s vysokou
prírodnou hodnotou

Prioritná os:
Ochrana
a regenerácia
prírodného
prostredia a krajiny

Platby NATURA 2000
(lesné pozemky)

NSRR – spracovanie
a realizácia programov
starostlivosti o chránené
územia NATURA 2000,
monitoring území sústavy
Opatrenie:
Programy starostlivosti NATURA 2000
o chránené územia
vrátane území
NATURA 2000
a programy záchrany
pre kriticky ohrozené
rastliny a živočíchy
vrátane monitoringu
druhov a biotopov

P23. doplniť Strana č. 40, Zoznam skratiek – doplniť do zoznamu nasledovnú skratku s textom:
NATURA 2000 – sústava chránených území európskeho významu
PRIPOMIENKA č.17
P 24. doplniť Strana č. 103 – Príloha A, časť 11-3; doplniť text o NATURA 2000 a doplniť mapu Chránených vtáčích
území SR a mapu Území európskeho významu SR.
K hlavným faktorom ovplyvňujúcim ďalšie smerovanie ochrany prírody patrí tiež realizácia princípov sústavy NATURA
2000 v záujme vytvorenia európskej ekologickej siete osobitne chránených území.
V súčasnom období prebieha podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v gestorstve MŽP SR vymedzovanie
a následné vyhlásenie podľa
• smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch)
• smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa
tiež ako smernica o biotopoch).
Národný zoznam navrhovaných CHVÚ (schválený vládou uznesením č. 636/2003 zo dňa 9.júla 2003) obsahuje celkovo
38 území s výmerou 1 236 545 ha, pokrývajúcich 25,2 % z výmery SR. S účinnosťou od 01.05.2005 bolo vyhlásené
CHVÚ Horná Orava a s účinnosťou od 01.06.2005 bolo vyhlásené CHVÚ Malé Karpaty. CHVÚ Lehnice bolo
vyhlásené s účinnosťou od 01.09.2005 a CHVÚ Sysľovské polia s účinnosťou od 01.05.2006.
Národný zoznam navrhovaných ÚEV (schválený vládou SR uznesením č.239/2004 zo 17.marca 2004 obsahuje 382
území s výmerou 574 745 ha, čo predstavuje 11,76 % z výmery SR. S účinnosťou od 01.08.2004 bola predbežná ochrana
ÚEV ustanovená výnosom MŽP SR č.3/2004-5.1.
V súčasnosti je na 55,2 % celkovej rozlohy navrhovaných chránených vtáčích území vyhlásené niektoré z CHÚ.
Navrhované CHVÚ pokrývajú do značnej časti 8 vyhlásených NP, vrátanie ich OP a 11 CHKO.
Prekrytie navrhovaných ÚEV s dnešnou národnou sústavou CHÚ predstavuje 10,16 % z rozlohy územia SR. Časť
navrhovaných ÚEV nachádzajúcich sa mimo jestvujúcej národnej sústavy CHÚ, čo predstavuje 1,6 % územia
Slovenska, je významných z hľadiska ochrany biotopov a biotopov druhov nezastúpených v národnej sústave CHÚ.
V navrhovaných ÚEV sa nachádza 66 biotopov európskeho významu, z toho 22 prioritných.
MŽP SR stanovilo predbežný časový harmonogram vyhlasovania území NATURA 2000. Do roku 2013 sa plánujú
vyhlásiť územia európskeho významu s výmerou 497 295,24 ha lesnej pôdy a 54 657,30 ha poľnohospodárskej pôdy.
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P25. vypustiť posledné dve vety:
„Zároveň bola zabezpečená ich informovanosť a komunikácia aj v čase medzi jednotlivými stretnutiami.
Týmto spôsobom sa dosiahlo, že partneri mali možnosť sa detailne oboznámiť s návrhom NSPRV a následne
prezentovať svoje stanoviská, požiadavky či pripomienky s tým, že boli zároveň spätne informovaní
o tom, či ich stanovisko bolo v pláne zohľadnené alebo nie spolu s odôvodnením.“
AEF: je to nepravda, ktorú vieme dokázať a veríme že sa v budúcnosti nebude opakovať. AEF ako menovaný a v snahe
aktívny partner, nebol oboznámený či a prečo boli resp. neboli jeho pripomienky zapracované a ďalej, materiály boli
posielané v nedostatočnom časovom predstihu, čo neumožňovalo ich dôsledné preštudovanie a pripomienkovanie zo
strany všetkých členov AEF.
P26. doplniť:
- Do dátumu prijatia Plánu rozvoja vidieka 2007-2013 bude na MP SR (resp. úrade vlády) prijatý „Kódex princípu
partnerstva“, ktorý jasne definuje podmienky a spôsoby participácie partnerov (regionálne, miestne orgány a iné
verejné inštitúcie, sociálno-ekonomický partneri, inštitúcie zastupujúce občiansku spoločnosť, mimovládne organizácie,
vrátane environmentálnych organizácií) pri tvorbe, monitorovaní, hodnotení a aktualizácii programových dokumentov.
AEF: prijatie dobrého Kódexu princípu partnerstva bude znamenať jasné podmienky a transparentnosť pre programové
dokumenty, ktoré majú zásadný vplyv pre rozvoj vidieka a mnohých sektorov vrátane poľnohospodárstva a lesníctva na
Slovensku, zároveň majú zásadný vplyv na kvalitu životného prostredia a predovšetkým, rozdeľujú verejné financie –
prostriedky občanov EÚ.

koordinátor Agro-eko fóra, www.cepta.sk
Daniel Lešinský, CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy,
Mail: lesinsky@changenet.sk, mob.: 0905581076
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