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• CBD stratégia; Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (Naše životné poistenie, 
náš prírodný kapitál, COM/2011/244) – 6 cieľov, 20 úloh

- hlavný cieľ: do r. 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových 
služieb v EU, obnoviť ich v najväčšom vykonateľnom rozsahu a zároveň zvýšiť 
príspevok EU k zamedzeniu strate biodiverzity v celosvetovom meradle

- cieľ 2 – do r. 2020  zachovať a posilniť ekosystémy a ich služby,  prostredníctvom 
zriadenia zelenej infraštruktúry a obnoviť najmenej 15 % zdegradovaných 
ekosystémov

- cieľ 6 – do r. 2020 pomôcť zamedziť strate biodiverzity v celosvetovom meradle

• aktualizovaná Národná stratégia ochrany

biodiverzity do roku 2020 (8. 1. 2014) a

Akčný plán pre implementáciu opatrení

vyplývajúcich z tejto stratégie



• Ramsarský Strategický plán na roky 2016 – 2021 – Dohovor o mokradiach majúcich 
medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsar, Irán, 1971)

- vízia: dosiahnutie prevencie, zastavenie a zvrátenie degradácie a úbytku mokradí a 

ich múdreho využívania

• aktualizovaný Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021, Akčný 
plán pre mokrade na roky 2015 – 2018 (3. 6. 2015) – 3 zámery + 1 operatívny, 18 cieľov, 
73 opatrení, napr.:

2.2 Zabezpečiť kontinuitu vodných tokov a odstraňovať bariéry vo vodných tokoch s cieľom podpory

biodiverzity a obnovy funkčnosti riečnych ekosystémov

9.1 Doplniť národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) pre

biotopy, na ktoré sa viažu vodné a mokraďové ekosystémy v zmysle

požiadaviek EK, zabezpečiť ich ochranu a... s vytvorením odolnej

siete lokalít na migračných trasách... a rýb (napr. jeseterovité)

11.1 Pripraviť a realizovať národný program revitalizácie mokradí a

riečnych ekosystémov s návrhom priorít a konkrétnych opatrení,

prepojených o. i. na budovanie zelenej infraštruktúry



• Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern)

- Odporúčanie č. 116/2005 Stáleho výboru na ochranu jeseterovitých
(Acipenseridae) v povodí Dunaja, prijaté SC 1. 12. 2005, Rec(2005)116E – Action 
Plan for the Conservation of the Sturgeons (Acipenseridae) in the Danube River 
Basin

- Odporúčanie č. 127/2007 Stáleho výboru na ochranu a obnovu jesetera veľkého 
(A. sturio), prijaté SC 29. 11. 2007

• zákon č. 543/2002 Z. z., vyhláška č. 24/2003 Z. z.
- na vode závislé (mokraďové) územia Natura 2000 (nÚEV + ÚEV +
ÚEV vyhlásené v nár. kategóriách CHÚ 412 z 642; 23 z 41 CHVÚ)
- § 4 ods. 7 – obnova migračnej priechodnosti vodnej stavby pri ohrození 
zabezpečenia priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich 
prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás)
- § 6 ods. 4 – súhlas na zmenu stavu mokrade (všeob. ochr. biotopov)
- § 103 ods. 10 – o dohode správcu vodných tokov a OÚ ohľadom zásad pravidelnej 
údržby vodných tokov v CHVÚ a chránených územiach s 2., 3., 4. a 5. st. ochrany
- transpozícia HD, BD



• Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, Medzinárodná komisia pre 
ochranu Dunaja – MKOD/ICPDR:

- Plán manažmentu povodia Dunaja 2015

- Dunajská deklarácia (9. 2. 2016, prijatá ICPDR na stretnutí ministrov): dunajské 
jesetery – vlajkové druhy riečneho povodia Dunaja

- Sturgeon 2020 – Program for protection and rehabilitation of Danube sturgeons + 
Strategy to implement the program (Danube Sturgeon Task Force + ICPDR + EU SDR)

- ICPDR Sturgeon Strategy (29. 1. 2018)

• Akčný plán stratégie EÚ pre Dunajský región k Stratégii EÚ pre podunajskú oblasť
(Dunajská stratégia/EU SDR) – 4 piliere, 11 prioritných oblastí (8. 12. 2010)

PILIER B: Ochraňovať životné prostredie dunajského

regiónu:

PO4: Obnoviť a udržať/zachovať kvalitu vôd

PO6: Ochraňovať/zachovať biodiverzitu, krajinu

a kvalitu ovzdušia a pôd



• Vodný plán Slovenska 2016 – 2021 (1/2016) – plány manažmentu povodia Dunaja a Visly

- jesetery; hydromorfologické zmeny; konektivita: pozdĺžna (longitudinálna); 
postranná, bočná (laterálna)

• Návrh aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR 
do roku 2030 (11. 1. 2017)

• zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách – transpozícia RSV, zabezpečenie kontinuity tokov (§ 26 
ods. 5, § 53 písm. g) – povinnosť zabezpečiť obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a iných 
vodných živočíchov
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1 075 prekážok 
pozdĺžnej 
kontinuity riek a 
biotopov na 
test. VÚ 2014 
(väčšina bez 
funkčného 
rybovodu)

724 VÚ s 
významnými 
zmenami na 
pozdĺžnej 
spojitosti riek
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VD Gabčíkovo

Železné vráta I, II/
Džerdap I, II/
Iron Gates I, II

Kde začať s obnovou?

Kde sú 
najefektívnejšie 
obnovné opatrenia z 
hľadiska ochrany 
prírody?

priority

- hlavné migračné 
koridory
- od ústia k prameňu

- medzinárodná úroveň – ICPDR (migrácie na dlhé vzdialenosti – jeseterovité) 
- národná úroveň – národné plány manažmentu povodí (stredné, krátke vzdialenosti) 

8



9

16       SKM0002  Morava            Revitalizácia rieky rkm 53,00 – 69,00 po SK-AT KHV
Pozn. Plán opatrení pripravený v súlade so smernicami EK o ochrane vôd a prírody

- poddimenzované
- 1 511 VÚ s prekážkami
s významnou zmenou
na priečnej kontinuite riek a
biotopov 

- 680 VÚ s významnými
zmenami na priečnej
spojitosti riek
- odrezanie pôvodných 
inundácií a mokradí s tokmi
- hl. hybnými silami: výroba 
energie – vodné elektrárne, 
lodná doprava, 
protipovodňová ochrana, 
urbanizácia a poľnohosp. 
využívanie krajiny



• Návrh krokov za MŽP SR
• Legislatívne a metodologické otázky

- príprava národného programu revitalizácie rieč. systémov (etapy, pre 3. VPS)

- bioekologický (environmentálny) dozor výstavby rybovodov pre spriechodňovanie 
migračných bariér – odborne spôsobilé osoby

- spoločné usmernenia na OÚ – k AKHEP, uplatňovanie (§ 4 ods. 7, § 26 ods. 5, § 53 
písm. g) + platné metodiky

- úprava VZPP, podmienky

... vyhnúť sa ďalším stratám
biotopov a zabezpečiť obnovu
zdegradovaných...



11 • Zmena prístupu a myslenia          zmena spoločenskej objednávky – dosiahnutie cieľov 
(biodiverzita, voda) cez ochranu a obnovu procesov, funkcií prírodných ekosystémov; 
plnenie ekosystémových služieb (protipovodňová funkcia, čistiaca, zadržiavanie vody) –
len „zdravé“ mokraďové – riečne – ekosystémy

WFD: dobrý ekologický stav/potenciál VÚ

HD:    FCS druhov a biotopov

• Spolupráca a synergia ochrany vôd/VH a OP – viaceré otázky (pr. zhodnotenie efektívnosti 
opráv,  údržby a prevádzky vodných stavieb v porovnaní s vplyvmi na ekosystémy 
a ekosystémové služby možné odstránenie,                                                            
prinavrátenie územia do prírode blízkeho stavu)

https://www.damremoval.eu

longitudinálna
(„free flowing river“) a
laterálna konektivita riek 
(„room for river“)

https://www.damremoval.eu/case-studies/


Červený zoznam rýb Slovenska – Koščo, J. & Holčík, J. 2008 (3 druhy mihulí a 59 druhov rýb 
pôvodných v SR)

• vymiznuté v SR (EX v SR, RE) 4 druhy a 2 formy

• kriticky ohrozené (CR) 2 formy druhov

• silne ohrozené (EN) 6 druhov,

• zraniteľné (VU) 9 druhov,

• takmer ohrozené (NT) 14 druhov

• málo dotknuté 27 druhov

AKČNÝ PLÁN PRE JESETERY V SR

ŠANCA ZVRÁTIŤ STAV u druhov:

- jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedti)

- vyza veľká (Huso huso)

Vytvorenie koordinačnej platformy –

pracovná skupina pre jesetera, rozdelenie

úloh, časový plán prác

Akčný plán pre jesetery12



13 • Potreba získavania finančných prostriedkov na obnovu mokradí (aj parciálnych) projektov
- Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 (schv. vládou SR, zasl. na EK)
- LIFE
- iné možnosti



Ďakujem za pozornosť...14

a pre funkčné riečne ekosystémy...


