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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.
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 Aktuálny stav:

 Riadiacemu orgánu sa minulý rok podarilo zníži známku z vládneho auditu a odblokovať platby na
úrovni Certifikačného orgánu.

 RO za minulý rok spracoval všetky žiadosti o platbu prijímateľov, ktoré boli predložené. Prvé
zaslané platby na certifikačný orgán boli vo výške 488 904,39 € zdroj EÚ a do konca roka boli
sprocesované všetky platby vo výške 1 146 223,94 € zdroj EÚ.

 V súčasnosti je na RO predložených 11 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP ) vo výške
917 340,44 € zdroj EÚ.

 Z toho 5 ŽoNFP je po odbornom hodnotení pred vydaním rozhodnutia o schválení, 2 ŽoNFP pred
podpisom zmluvy o NFP a 5 ŽoNFP je v procese administratívneho hodnotenia.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci EŠIFprogramového obdobia 2014 - 2020 za EÚ zdroj 

rok

Alokácia

Čerpanie* 

2014 - 2020

Podiel čerpania 

na alokácii 2014 - 2020 v %

Čerpanie z alokácie 

2014 - 2020 za rok 2021

Ostáva predložiť a schváliť 

pre splnenie pravidla N+3 ** 

za rok 2022

Ostáva predložiť a schváliť 

na CO v roku 2023 a 2024 **

Ostáva predložiť a 

schváliť na CO 

do konca 

programového 

obdobia
pôvodná alokácia 

(bez REACT EU)

alokácia po 

zohľadnení 

dekomitmentov a 

navýšení o REACT EÚ

na pôvodnej alokácii (bez 

REACT EU)

EÚ zdroj EÚ zdroj EÚ zdroj EÚ zdroj EÚ zdroj EÚ zdroj EÚ zdroj EÚ zdroj

1 2 4 6=4/1 9 11 12 13=11+12

2021 15 785 000,00 9 676 595,00 931 908,23 9,63% - - - -

2022 15 785 000,00 9 676 595,00 2 253 443,40 14,28% 1 146 223,94 1 982 732,10 5 440 420,94 7 423 153,04
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 Vyhlásené výzvy:

 PU2 – vyhlásené výzvy

 Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07

 Výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

 Alokácia: 1 010 321 EUR

 Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08

 Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

 Alokákcia: 3 146 552 EUR

 Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11

 Obnova existujúcich produkčných zariadení

 Alokácia: 1 586 594 EUR
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 Vyhlásené výzvy:

 PU – vyhlásené výzvy

 OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04

 Recirkulačné systémy

 Alokácia: 614 304 EUR

 PU5 – vyhlásené výzvy

 OPRH-PMaS-5.2.1-A3-2022-04

 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry

 Alokácia: 1 229 636 EUR
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 Konkrétne zjednodušenia vo výzvach:

 Netreba začať a ani mať ukončené VO pri predložení ŽoNFP

 Príklady podmienky preukázania 6 mesiacov od právoplatnosti
rozhodnutia o schválení s podmienkou :

 Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie
projektu

 Podmienka preukázania právoplatného stavebného povolenia

 Podmienka mať vysporiadane majetkovo-právne vzťahy v súvislosti s
projektom

 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti
dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000

 Podmienka súladu projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania
vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v súlade so
zákonom o posudzovaní vplyvov
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Úlohy do budúcnosti :

 Aktualizácia príručky pre žiadateľa na konkrétnu výzvu-
každá výzva bude mať svoju príručku pre žiadateľa.

 Aktualizácia konkrétnych výziev

 Aktualizácia príručky pre prijímateľa

 Príprava nového Operačného programu rybné
hospodárstvo.
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Program rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 

2021 - 2027 
PRIORITA ÚNIE ŠPECIFICKÝ CIEĽ TYP AKTIVÍT ORIENTAČNÁ 

ALOKÁCIA

Priorita 1: Podpora udržateľného 

rybolovu a obnova a ochrana 

vodných biologických zdrojov

1.4 Podpora účinnej kontroly a presadzovania 

predpisov v oblasti rybolovu vrátane boja proti 

NNN rybolovu, ako aj podpora spoľahlivých 

údajov na účely fundovaného rozhodovania

• Skvalitnenie zberu údajov

• Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry

1 435 540 EUR

1.6 Prispievanie k ochrane a obnove vodnej 

biodiverzity a ekosystémov

• Zabezpečenie vysokej úrovne verejného zdravia a 

zdravia živočíchov akvakultúry, zabezpečenie 

dobrých životných podmienok živočíchov 

akvakultúry

• Opatrenia na podporu zachovania a rozvoja 

genofondu vybraných druhov rýb

745 565 EUR

Priorita 2: Podpora udržateľných 

akvakultúrnych činností a spracovania 

a uvádzania produktov rybolovu a 

akvakultúry na trh, čím sa prispeje k 

potravinovej bezpečnosti v Únii

2.1 Podpora udržateľných akvakultúrnych 

činností, najmä posilnenie 

konkurencieschopnosti akvakultúrnej produkcie 

pri súčasnom zabezpečení dlhodobej 

environmentálnej udržateľnosti týchto činností

• Podpora udržateľnej akvakultúry

• Zmiernenie následkov vyvolaných klimatickou 

zmenou

• Znižovanie environmentálnej stopy akvakultúry na 

životné prostredie

• Zavádzanie inovatívnych metód v sektore 

akvakultúry vrátane podpory vedy a výskumu

• Diverzifikácia činností a vzdelávanie

• Zlepšovanie pracovných podmienok 

zamestnancov a neproduktívne investície

13 642 466 EUR

2.2 Podpora uvádzania produktov rybolovu a 

akvakultúry na trh, ako aj podpora ich kvality, 

pridanej hodnoty a spracovania

• Podpora spracovania rýb

• Zvýšenie povedomia a osvety sektora akvakultúry

• Organizácie výrobcov

4 622 006 EUR

Technická pomoc Technická pomoc 1 305 036 EUR

Celková výška finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátneho financovania je 21 750 613 Eur



Harmonogram schválenia Programu

 Medzirezortné pripomienkové konanie 27.5. – 9.6.2022

 Hospodárska a sociálna rada SR – 28.6.2022, aktuálne zapracovávame pripomienky

 Vláda SR – predložiť na schválenie do 6.7.2022

 Európska komisia - zaslať na formálne posúdenie do 8.7.2022

• Finančná kompenzácia prevádzkovateľom sektora rybolovu a akvakultúry (vrátane spracovateľského odvetvia) za 

straty príjmu a za dodatočné náklady, ktoré im vznikli pre narušenie trhu spôsobené vojenskou agresiou a s ňou 

súvisiacich vplyvov na dodávateľský reťazec produktov rybolovu a akvakultúry – týka sa 2014-2020 aj 2021-2027

Trialóg s Európskym parlamentom – návrh nariadenia EÚ 

ktorým sa mení nariadenie č. 508/2014 – osobitné opatrenia v 

súvislsoti s agresiou Ruska na Ukrajine

Miera spolufinancovania žiadateľa: 50 % celkovej výšky oprávnených výdavkov

Oprávnení žiadatelia:  ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové 
organizácie, štátne príspevkové organizácie, ostatné subjekty verejnej správy a územnej samosprávy; mimovládne 

neziskové organizácie; ostatné subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci a pomoci de minimis



Ďakujem za pozornosť 

martin.majerech@land.gov.sk

oprh@land.gov.sk
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