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Národný akčný plán (NAP)

➢ Charakteristika súčasného NAP

❑ Prehodnotenie súčasného NAP

➢ Progres v novom NAP

❑ Aspekty nového NAP



Charakteristika súčasného NAP

schválený v r. 2012

historicky prvý NAP

podľa požiadaviek SUD



Charakteristika  NAP - 2012

V jednotlivých kapitolách 

Popis súčasného stavu danej oblasti 

Opatrenia                       Jednotlivé zodpovedné inštitúcie 

V súlade s koncepciou na rozpočet v štátnej správe v r. 2012

NAP – 2012 neposkytuje informácie o predpokladaných finančných     
nákladoch a časovom harmonograme na realizáciu jednotlivých opatrení. 



Osobitné prvky NAP - 2012

Informácie o 

✓ Zavedení kontrol aplikačných zariadení už v roku 2003 
a výkone kontrol s vysokým štandardom

(pôvodne 2 ročný interval kontrol – krok späť na 5 ročný interval) 

✓ Zavedení systému odborného vzdelávania od r. 2009



Prehodnotenie NAP - 2012

V roku 2019 urobený odpočet plnenia NAP – 2012, 

doplnený v roku 2020. 

Plnenie navrhovaných opatrení  spracované v prehľadnej tabuľke 
podľa jednotlivých kapitol (príloha v rozsahu 12 strán) 

Opatrenia, ktorých riešenia neboli uspokojivé, alebo neboli vykonané, 
sú zakomponované do úloh revidovaného NAP – 2020

(Napr. v oblasti IPM, verejnej zelene, vzdelávania záhradkárov, 
tvorbe a previazaní databáz)

ALE progres v aktivitách aj v NAP – 2012 neuvedených

(napr. základné látky)



Progres v NAP – rev. 2020

Po verejných konzultáciách finálna verzia v schvaľovacom 
procese (predpoklad schválenia do 18. februára 2021) 

Zásadne zmenená štruktúra dokumentu

Legislatíva
Všeobecné ciele
Podrobná analýza súčasného stavu
podľa štruktúry SUD

Príloha 1 

vyhodnotenie 
plnenia opatrení 

NAP – 2012

Príloha 2  
konkretizované ciele (17)

opatrenia (60)  
zodpovedné inštitúcie 

predpokladané náklady a časový 
rámec

Príloha 3 
HRIs



NAP – rev. 2020- Merateľné ciele

Zvýšenie spektra nízkorizikových látok alebo potenciálne 
nízkorizikových látok alebo bioagens 5 účinných látok/rok

Zníženie spotreby prípravkov s obsahom účinných látok, ktoré sú 
CfS o 15%

Zvýšenie počtu úradných kontrol so zameraním na kontrolu pri 
používaní prípravkov na ochranu rastlín s medziročným nárastom 
kontrol o 15 %

Zvýšenie recyklácie prázdnych obalov nárast o 30% do r. 2025



NAP – rev. 2020 - ostatné ciele

Nemerateľné, ale prispievajú k zníženiu rizika: 

Eliminácia ilegálneho obchodovania a ilegálneho 
používania prípravkov na ochranu rastlín 

Zvyšovanie povedomia odbornej aj laickej verejnosti

Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania

Podpora implementácie IPM 

Podpora precízneho poľnohospodárstva a 
protiúletových technológií



NAP – rev. 2020 - ostatné ciele

Nemerateľné, ale prispievajú k manažmentu rizika

Tvorba databáz a ich previazanosť

Posilnenie medzinštitucionálnej spolupráce 

FINANČNÉ A PERSONÁLNE  ZABEZPEČENIE 

NAP - 2020



bronislava.skarbova@land.gov.sk

Ďakujem za pozornosť!


