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Vážený pán  

 

dňa 14. augusta 2020 mi bola zástupcami Bratislavského regionálneho ochranárskeho 

združenia osobne odovzdaná petícia označená ako „Petícia za vodu pre život vnútrozemskej 

delty Dunaja“, ktorú podporilo viac ako 11 000 občanov a v ktorej žiadajú zabezpečenie zmien 

dočasného manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel (SVD) Gabčíkovo – Nagymaros 

na území Slovenskej republiky tak, aby bola posledným zvyškom vnútrozemskej delty Dunaja 

na území Slovenska poskytnutá náležitá starostlivosť a ochrana. Ďalšou požiadavkou 

vyjadrenou v petícii je, aby sa dočasný manipulačný poriadok pre SVD Gabčíkovo – 

Nagymaros zmenil tak, aby boli pravidelné simulované záplavy periodicky sa opakujúcim 

javom vykonávaným v rámci bežnej režijnej prevádzky objektov vodného diela Gabčíkovo, nie 

výnimočnou udalosťou, ktorú podmieňujú zdĺhavé a zbytočné každoročné administratívne 

procesy. V petícii sa požaduje aj, aby obmedzenie maximálneho prietoku do ramennej sústavy 

na úrovni 60 m3s-1 bolo zrušené, keďže takéto množstvo vody je absolútne nepostačujúce 

z ekologického hľadiska a bolo stanovené za účelom maximalizácie ekonomického zisku 

z prevádzky vodnej elektrárne Dobrohošť. Na záver je vyslovená aj požiadavka, aby som využil 

svoje oprávnenie preskúmať rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“), odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 3959/2020-4.1 

zo dňa 19. februára 2020 mimo odvolacieho konania, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie 

Okresného úradu Bratislava, ktorým schválil dodatok č. 1 k aktualizácii XI dočasného 

manipulačného poriadku. 

 

Za účelom prerokovania požiadaviek vyjadrených v petícii sekcia vôd ministerstva  

iniciovala pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. októbra 2020 za účasti zástupcov 

ministerstva, Vášho združenia, Vodohospodárskej výstavby š. p. (ďalej len „VV, š. p.“), 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Výskumného ústavu vodného hospodárstva 

a za účasti aj splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel 

Gabčíkovo-Nagymaros. Na stretnutí boli prediskutované požiadavky uvedené v petícií a boli 

prijaté nasledovné závery, s ktorými súhlasili aj zástupcovia Vášho združenia:  

1. VV, š. p. pracuje na zmene/aktuálizácii Dočasného manipulačného poriadku Sústavy 

vodných diel (SVD) Gabčíkovo – Nagymaros na území Slovenskej republiky (ďalej len 

„dočasný manipulačný poriadok“), pre tento účel zriadila pracovnú skupinu.  
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2. Združenie BROZ predloží bezodkladne VV, š. p. konkrétne návrhy na možné riešenia 

manipulácie s prietokmi na zapracovanie do zmeny dočasného manipulačného poriadku.  

3. VV, š. p. predloží sekcii vôd v stanovenom termíne informáciu, aké následky by malo 

prípadné zrušenie rozhodnutia o schválení zmeny manipulačného poriadku vyplývajúce 

s preskúmania ostatného druhostupňového rozhodnutia ministerstva mimo odvolacieho 

konania.  

4. Sekcia vôd na základe predložených podkladov posúdi z vecného a časového hľadiska 

možnosť, resp. efektívnosť preskúmania rozhodnutia ministerstva mimo odvolacieho 

konania, a odporučí/neodporučí ministrovi predmetné rozhodnutie preskúmať.  

5. VV, š. p . v rámci zriadenej pracovnej skupiny na návrh zmeny dočasného manipulačného 

poriadku:  

5.1 zabezpečí v stanovanom termíne vnútropodnikovú diskusiu na úrovni VV, š. p. 

k možnému riešeniu manipulácie s prietokmi zohľadňujúcimi návrh združenia 

BROZ na zdynamizovanie a zvýšenie prietokov v ľavostrannej  ramennej sústave 

Dunaja a účasť zástupcov združenia BROZ v pracovnej skupine.  

5.2 zabezpečí v stanovenom termíne proces konzultácie k návrhu zmeny dočasného 

manipulačného poriadku s dotknutými subjektmi.  

 

Nakoľko s predmetnými závermi súhlasili aj zástupcovia združenia BROZ, ktorí sa 

zúčastnili na stretnutí dňa 19. októbra 2020, mám za to, že je možné považovať za vyhovené 

požiadavkám uvedeným v petícii. Je však potrebné zdôrazniť, že posúdenie predloženého 

návrhu na zmenu manipulačného poriadku je potrebné preskúmať a posúdiť z viacerých 

aspektov, čo si vyžaduje určitý čas a uskutočnenie viacerých nevyhnutných procesných krokov.   

 

Záverom dodávam, že si vážim iniciatívu verejnosti a uisťujem Vás, že je aj mojim 

záujmom zmeniť prístup štátu k ochrane lužných lesov a zabezpečiť pre toto vzácne územie 

patričnú ochranu.  

 

S pozdravom  

 

 

 

 

 

 


