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Základné informácie  

Fond: Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) 

Celkový objem verejných výdavkov na sedemročné programové obdobie predstavuje 20 832 779 
EUR (z toho ENRF: 15 785 000 EUR, štátny rozpočet: 5 047 779 EUR). 
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Pôdohospodárska platobná agentúra  
 
Operačný program RH predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na 
trvalo udržateľný a konkurencieschopný sektor rybného hospodárstva. Hlavnými cieľmi sú zvýšenie 
konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry vrátane zlepšenia 
bezpečnostných alebo pracovných podmienok, najmä MSP, ochrana a obnovenie vodnej 
biodiverzity, zlepšenie ekosystémov vzťahujúcich sa k akvakultúre a podpora akvakultúry efektívne 
využívajúcej zdroje; zabezpečenie zberu relevantných a vysoko kvalitných údajov a analýz 
Spoločnej rybárskej politiky EÚ za sektor akvakultúry a spracovateľský sektor v súlade s viacročným 
programom v zmysle návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o SRP; implementácia 
opatrení, ktoré podporia uvádzanie na trh a spracovania produktov akvakultúry.  
 
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: 
 

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)  

 produktívne investície do akvakultúry (1.a), 

 investície do modernizácie akvakultúrnych jednotiek vrátane zlepšenia pracovných a 
bezpečnostných podmienok pracovníkov v akvakultúre (1.c),  

 investície do zlepšenia a modernizácie v súvislosti so zdravím a dobrými životnými 
podmienkami zvierat vrátane nákupu vybavenia určeného na ochranu akvakultúrnych 
chovov pred voľne žijúcimi predátormi (1.d), 

 investície do zvyšovania kvality produktov akvakultúry alebo ich pridanej hodnoty (1.f), 

 obnovenie existujúcich akvakultúrnych rybníkov alebo investície zamerané na prevenciu 
tvorby usadenín (1.g), 

 diverzifikácia príjmu akvakultúrnych podnikov prostredníctvom rozvoja doplnkových 
činností (1.h). 
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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)  

 investície do znižovania negatívneho vplyvu alebo zvyšovania pozitívneho vplyvu na životné 
prostredie a zvyšovania efektívnosti využívania zdrojov (1.e), 

 podpora uzavretých akvakultúrnych systémov, v ktorých sa produkty akvakultúry chovajú v 
uzavretých systémoch recirkulácie, pričom sa minimalizuje spotreba vody (1.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) 

 zber, správa a využívanie údajov pre účely vedeckej analýzy a vykonávania SRP (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). 

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)  

 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 čl. 76.2.c , 

 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 76.2.g, 

 Programy odbornej prípravy a výmeny personálu zodpovedného za monitorovanie, 
kontrolu a dohľad nad rybárskymi činnosťami vrátane programov výmeny medzi členskými 
štátmi čl. 76.2.h, 

 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 čl. 76.2.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)  

 Podpora získavania nových trhov (čl. 68.1.b), 

 organizovanie regionálnych, národných alebo nadnárodných informačných a propagačných 
kampaní zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti o udržateľných produktoch 
rybolovu a akvakultúry (1.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) 

 investície prispievajúce k úsporám energie alebo znižovaniu vplyvu na životné prostredie, 
vrátane spracovania odpadu (1.a), 

 investície na zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok (1.b), 
 investície vedúce k novým alebo zlepšeným produktom, novým alebo zlepšeným procesom 

čo novým alebo zlepšeným systémom riadenia a organizácie (1.f). 
 
 
 
 
 

 
 
 


