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OZNÁMENIE
Oznamujeme občanom mesta Pezinok, že Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, doručil dňa 13.09. 2021 na Mesto Pezinok listom
č. OU-BA-OSZP1-2021/071991-015 upovedomenie o možnosti podania pripomienok k

Návrhu určeného rozsahu hodnotenia
„Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti
v Bratislavskom samosprávnom kraji
na roky 2022 -2026"
Verejnost' múže do predloženého dokumentu nahliadnut' na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, referát rozvoja mesta, 2. posch., č. dv. 32, Ing. arch.
Zdenka Augustiničová, v termíne do 27.09.2021.
Podľa §8 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a dopinení niektorých zákonov „Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj,
dotknutý orgán a d'alšie osoby môžu predložiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu do desiatich dní od jeho zverejnenia podľa odsekov 5 a 6
príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi."
Príslušným orgánom je:
Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
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Číslo: OU-BA-OSZP1-2021/071991/ANJ/BSK-SEA-nRH

Bratislava, dňa 10. 09. 2021

ROZSAH HODNOTENIA
(NÁVRH)
strategického dokumentu „StratéRia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom
samosprávnom krali na roky 2022 -2026"" určený podra § 8 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dop luení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

rávn,
binovská 16,
Obstarávateľ strategického dokumentu, Bratislavský sa
P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25, doručil podľa § 5 ods.
ona č. 2
6 Z. z. o
n
rých záko ec: v znení
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
du Bratislava, odboru
neskorších predpisov (d'alej len „zákon o posuMvaní")'Wesnému
starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu, ochrany prii4ý a vybranyeVožiek životného
prostredia kraja, ako orgánu štátnej správy .pre
životného prostredia podľa § 1
ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.
,,sfát,,špr,#e,s4tŕaróstlivosti o životné
.znení
prostredie a o zmene a dopinení niektorých zákonov
ších predpisov a ako
príslušnému orgánu podľa § 3 pisrn',k) a § 55 pism. a) zákona o posudzovaní, dňa 16. 04. 2021
oznámenie o strgegickom
„Straté2la rozvoja zdravotnej starostlivosti
v Bratislavskom sáňosprávnom krátigi:roky 2822 -2026" a dopinil dňa 02. 08. 2021 (d'alej
len „oznámenie").
Stratégia komplexne zhodnotí a zanalyzujN#hodiskovú situáciu v regióne v kontexte
vykonávaných kompetenetikbadu Bratislavského sakosprávneho kraja (d'alej len „BSK") v
oblasti rozvoja zdravotnej jaros ' osti na roky 2022 — 2026. Hlavným cieľom Stratégie je
zanalyzovanie '#óžnosti rozvoja str éRi:e.zdravotnej starostlivosti v rámci BSK pri zohľadnení
,
,
relevantných
ov a nasle e9mastavenre--vhodných opatrení pre zabezpečenie takéhoto
efektívneho rozvojaso zámero aby bolp'''možné s menším počtom personálu poskytovať
podsta e kvalitnejšiNezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. CieFom stratégie je teda formulovat'
smetty
ad' nWbudúci ro. oj zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v BSK, a to nielen
o
v rozsahu
'ch kpinpetencií, ktorými sú o. i. vytváranie podmienok na rozvoj
zdravotníctvikpreneseny
o ;ktátriej
správy na úseku humánnej farmácie, vydávanie povolení
,
na prevádzkovatte zdravotníckych zariadení rôzneho typu, ale tiež vo svetle komplexného rozvoja
zdravotníctva zabkečovaného rôznymi subjektmi.
Príslušný orgáy,'' doručil oznámenie podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní spolu
s informáciami podľa § 6 ods. 3 tohto zákona (oznámením o mieste a čase konania konzultácií
podľa § 63 zákona o posudzovaní) a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní, spolu s informáciami o
povinnosti dotknutej obce podľa § 6 ods. 5 a § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní, na zaujatie
stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutým obciam a zverejnil predmetné
oznámenie na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
https://www.enviroportal.skisk/eiaidetail/strategia-rozvoja-zdravotnej-starostlivosti-vbratislavskom-samospravn. Zároveň § 6 ods. 1 zákona o posudzovaní obstarávateľovi oznámil
adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne vyzval obstarávateľa na
zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne
miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde možno do
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oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Informácia o oznámení o strategickom dokumente (spolu so samotným oznámením) bola
zverejnená obstarávateľom na úradnej tabuli BSK dňa 09. 08. 2021. Strategický dokument
„Straté2ia Bratislava SMART Re2ion" podľa doručeného oznámenia je predmetom
posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní. Hlavné
mesto Slovenskej republiky zverejnilo oznámenie na úradnej tabulí hl. mesta v termíne od 06. 08.
2021 do 23. 08. 2021, Mesto Senec zverejnilo oznámenie v termíne od 12. 08. 2021 do 30. 08.
2021, Mesto Pezinok zverejnilo predmetné oznámenie na úradnej tabuli a na internetovej stránke
Mesta Pezinok v dobe od 09. 08. 2021 do 24. 08. 2021, Mesto Malacky zverejnilo predmetné
oznámenie od 16. 08. 2021 do 01. 09. 2021.
V zmysle § 6 ods. 6 zákona o posudzovaní, boli príslušnému orgánu doručené stanoviská
zainteresovaných subjektov, v ktorých bolo vznesených niekoľko' konkrétnych pripomienok
a požiadaviek k predmetnému oznámeniu a na základe ktorých príslušný orgán špecifikoval
požiadavky uvedené v bode 2.2 tohto rozsahu hodnotenia. Obstarávateľovi boli zaslané všetky
kópie doručených stanovísk k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente a následne boli
zaslané stanoviská aj k návrhu rozsahu hodnotenia na vyhodnotenie podľa bodu 2.2.9 tohto
rozsahu hodnotenia.
Prerokovanie v zmysle § 8 ods. 1 zákona o posudzovaní vo veci predmetného strategického
dokumentu sa vykonalo v súlade s § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní v listinnej podobe. Okresný
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných
zložiek životného prostredia kraja podľa § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní, upovedomil listom č.
OU-BA-OSZP1-2021/071991-014 zo dňa 10. 09. 2021 obstarávateľa, schvaľujúci orgán, dotknutý
orgán, dotknutú obec, orgán ochrany prírody a krajiny, ako aj ostatné zainteresované subjekty
o tom, že môžu podávať pripomienky k návrhu rozsahu hodnotenia strategického dokumentu,
ktorý bol prílohou uvedeného upovedomenia, a to v lehote 10 dní od doručenia tohto
upovedomenia.
Po preštudovaní predloženého oznámenia, na základe jeho odborného posúdenia,
zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom úzerní, s prihliadnutím na doručené písomné
stanoviská a vychádzajúc z obsahu a štruktúry správy o hodnotení vplyvu strategického
dokumentu podľa § 9 ods. 3 zákona aposudzovaní, určuje podľa § 8 zákona o posudzovaní
nasledovný rozsah hodnotenia a časový harrnonogram (d'alej len „rozsah hodnotenia")
strategického dokunténtu, ktorého návrh bol prerokovaný v zmysle predchádzajúceho odseku:
1.

VARIANTY PRE ĎALŠIEI-IODNOTENIE

Pre d'aIšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu podľa § 8 ods. 3
písm. a) zákona o posúdZoVard, sa určuje rozpracovať a zhodnotiť navrhovaný variant riešenia
strategického dokumentu uvedéný v oznámení podrobnejšie, okrem dôkladného zhodnotenia
nulového variantu
ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument nespracoval, neprijal
a následne nerealizť41), Na základe uvedeného a vzhľadom na charakter strategického
dokumentu sa nepožadnfé variantné riešenie strategického dokumentu.
2.

ROZSAH HODNOTENIA SRATEGICKÉHO DOKUMENTU

2.1 Všeobecné podmienky
2.1.1 Obstarávateľ zabezpečí vypracovanie vplyvu návrhu strategického dokumentu na životné
prostredie najmenej v rozsahu určenom podFa § 8 ods. 3 zákona o posudzovaní a výsledok
hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie v správe
o hodnotení strategického dokumentu, vypracovanej podľa § 9 ods. 3 tohto zákona. Aj
vzhl'adom na povahu a rozsah strategického dokumentu a jeho územnú pôsobnosť je
potrebné, aby správa o hodnotení obsahovala rozpracovanie všetkých bodov uvedených

2

v prilohe č. 4 k zákonu o posudzovaní, primerane charakteru a dosahu strategického
dokumentu.
2.1.2 Pre hodnotenie strategického dokumentu sa nestanovuje časový harmonogram, ani žiadne
špecifické požiadavky limitujúce časový rozsah hodnotenia.
2.1.3 Obstarávateľ predloží na príslušný orgán (Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja):
• kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom
strategického dokumentu v písomnom vyhotovení — 6 ks;
• kompletné vyhotovenie správy o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom
strategického dokumentu na elektronickom nosiči dát (CD nosiči) — 1 ks
v požadovanom formáte (pre textové súbory používat' format .pdf, grafické súbory .jpg
a súbory obsahujúce tabuľku .xlsx, .ods.) a v súlade s -Nariadením Európskej únie
upravujúcim ochranu osobných údajov (GDPR - General Data otection) a čl. VII
zákona č. 460/2019 Z. z;
ti A bode IX
• netechnické zhrnutie poskytnutých informácií uvedenýC v prílo
v písomnom vyhotovení — 1 ks
(Príslušný orgán si vyhradzuje možnosť spresniť koriečný poče okumentácií).
2.2 Špecifické požiadavky
stanovísk dorucenyCh k predmetnému
Na základe informácií uvedených v oznámeni,
oznámeniu, a z prerokovania rozsahu hodnotenia stŕigiokého dokumentu vyplynula potreba
v správe o hodnotení podrobnejšie rozpracovať nasledovné ola-uhy otázok súvisiacich
s navrhovaným strategickým dokumeňtom:
2.2.1. V rámceovania dokunthitu,venovať zvýšenú pozornosť:
;. podmienok na urýčhle'ný rozVoj kapacít určených pre následnú ústavnú
• vytváranig,
zdravotnú S'takósdivosť;
• vytváraniu po # #1- enok pre rozvoj zdravotniékych zariadení spôsobilých/určených na
ti predpokladaných) pandémií (nových) infekčných ochorení a
zvládavanie (v
ostlivosť;
súvisiacu intenzikktic
efektívneho zberu a zneškodňovania nebezpečprob
atike
kapake
•
íckych
zariadení („nemocničného odpadu") na
ného o adu pôvodw zo zdra
území BS
(str. 5 - 6): V kvantitatívnej a v kvalitatívnej analýze
ti B.
analýzu disponibility území pre rozvoj zdravotníckej
C. Návrhova asť (str. 6): Na základe výstupov analytickej časti, v súlade s
ozvoja a vývoja zdravotnej starostlivosti, riešiť v časti 1. a 2. aj problematiku
,,
územnýcAárcftov na rozvoj zdravotníckej infraštruktúry.
2.2.4. Kap. C. Ná3--ová časť, kap. F. Prílohy stratégie, kap. V. Doplňujúce údaje: V Stratégii
sa viackrátúvádza, že okrem PHSR BSK nebude rámec dokumentu naviazaný na iný
strategický dokument Bratislavského samosprávneho kraja - v danej súvislosti
odporúčame uviest', že dokument bude spracovaný v súlade s UPN R BSK resp.
nepredpokladajú sa zmeny v UPN R BSK.
2.2.5. Návrhu rozmiestnenia nových zdravomíckych zariadení na území BSK by mala
predchádzať analýza disponibility území pre rozvoj zdravotnickej infraštruktúry. Návrh
strategického dokumentu ako aj správa o jeho hodnotení by mali zohľadniť aj
existujúcu zdravotnícku infraštruktúru, najmä v prípade, že navrhované zásahy do nej
vytvoria predpoklad zmeny fyzických aspektov dotknutého územia.
2.2.6. Zohľadniť odporúčania, aby pri plánovaní umiestnenia a výstavbe nových zdravotníckych
zariadení na úzémí BSK, s ohľadom na druh zdravotníckeho zariadenia, tieto umiestňovať
2.2.3.

Kc
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a realizovať s ohradom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia; klásť dôraz
na dostatočné zabezpečenie nakladania so vznikajúcimi odpadovými vodami a odpadmi z
týchto zariadení, ktoré majú špecifické zloženie, s dôrazom na ochranu životného
prostredia; ísť pri vykazovaní štatistík, pri spracovávaní podkladov aspoň na úroveň obce,
prípadne okresu v rámci BSK a aby nové zdravotnícke zariadenia neboli situované v
oblastiach environmentálnych zát'aží.
2.2.7. Zobraziť územný priemet navrhovaných aktivít, uviest' aktivity plánované v
strategickom dokumente (nielen ako odvolanie na iné strategické dokumenty).
2.2.8. Vyhodnotiť jeho vplyvy na chránené územia národnej i európskej sústavy, prvky ÚSES
a aj na ostatné záujmy ochrany prírody, vrátane kumulatívnych vplyvov, zohľadnit'
výsledky posudzovania vplyvov iných činností a strategických dokumentov podľa
zákona o posudzovaní.
2.2.9. Pri vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu zohľadníť a písomne
vyhodnotiť všetky stanoviská, ktoré boli doručené k oznátneniu, prípadne budú
doručené v rámci pisomného prerokovania a k.určenému rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu a v samostatnej kapitoIe zhodnotit' spinenie jednotlivých
bodov tohto rozsahu hodnotenia.
2.2.10. Ak sa počas vypracovania správy o hodnotení strategického dokumentu vyskytnú nové
skutočnosti súvisiace s predmetom posudzovania, je potrebné ich uviesť v správe
o hodnotení.
3. UPOZORNENIE
V súlade s § 8 ods. 6 zákona o posudzovaní bude rozsah hodnotenia strategického
dokumentu bezodkladne po jeho určení zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiký: ,p1-tps://www.enviroportaiskisk/eia/detail/strategia-rozvojazdravotnej -starostlivosti-v-bratislavskospraVn. Príslušný orgán zároveň oznámi adresu, na
ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti kiózsaĺut hodnotenia strategického dokumentu.
Podľa § 8 ods. 7 zákona o posudzovaní je obstarávateľ strategického dokumentu povinný
zverejniť určený rozsah hodnotenía strategického dokumentu bezodkladne po jeho doručeni
formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste obvyklým.
Podľa § 8 ods. 8 : „Verejnosť, doticnutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán
a d'alšie osoby môžu predložiť pripomienIcy k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do
desiatich dní od jeho zverejnenia podra ods. 5 a 6 príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení
doručí obstarávateľovi". Pripomienky je možné zasielať na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.
Pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu prosíme zasielat' okrem
pisomnej aj v elektroníckej forme na e-mail: jana.malikova(ctiminv.sk s uvedením listu číslo OUOU-BA-OSZP1-2021'1071991/ANJ/BSK-SEA-RH

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru
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