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Vodný plán Slovenska
o Výstupom implementačného procesu spoločnej vodnej politiky (RSV) - plány
manažmentu povodí
o Cieľ - dosiahnuť environmentálne ciele rámcovej smernice o vode - dobrý stav vôd do
roku 2015 resp. 2021 resp. 2027.
o Plány manažmentu povodí sa prehodnocujú a aktualizujú každých šesť rokov.
o V SR sa vyhotovuje Vodný plán Slovenska (PM správneho územia povodia Dunaja
a PM správneho územia povodia Visly)
o Program opatrení - nástroj na dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov RSV
(dosiahnutie dobrého stavu vôd a na vodu viazaných ekosystémov, za účelom
pozitívneho vplyvu na životné prostredie).
o verejne prístupný dokument https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
(Vodný plán Slovenska 2009, Vodný plán Slovenska 2015)
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Proces implementácie RSV v SR
Proces IRSV – časové obdobie 2003 – 2027

1. plánovací cyklus (2003 – 2009)
2. plánovací cyklus (2010 – 2015)
3. plánovací cyklus - 2016 – 2021 príprava, aktualizácia a schválenie PMP
Návrh plánu manažmentu povodí (VPS)
22. december 2020 až 22. jún 2021 – pripomienkovanie/konzultácia s verejnosťou
https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
Konzultatívny proces vo všetkých fázach prípravy aktualizácie
priebežné konzultačné workshopy
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Návrh plánu manažmentu povodí (VPS)
22. december 2020 až 22. jún 2021 – pripomienkovanie/konzultácia s verejnosťou
zasielanie pripomienok – priebežne, NIE až na konci júna
priebežné konzultačné online workshopy
•

Konzultácia na tému Revitalizácie - 10. týždeň 2021 (11. 3.2021)

•

Konzultácia na tému Infraštruktúrne projekty - 19. týždeň 2021 (12. 5. 2021)

•

Konzultácia na tému Znečistenie - 23. týždeň 2021 (10.6.2021)

 sumárne výstupy priebehu pripomienkovania

vyhodnotenie pripomienok
do 09/2021 - zapracovanie výstupov z Koncepcie vodnej politiky
spracovanie konečného znenia
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Harmonogram
Vodný plán Slovenska (– pozostávajúci z PMP Dunaja a PMP Visly)
Posúdenie vplyvov na životné prostredie (SEA)
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodny-plan-slovenska-plan-manazmentuspravneho-uzemia-povodia-dunaja-p

schválenie Vodného plánu Slovenska vládou SR - do 22. decembra 2021

zaslanie kópií plánov manažmentu povodí na EK - 22. marec 2022
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Znečistenie /Znečisťovanie vody
• globálny problém
• najviac vody používa a najviac vody znečisťuje - človek
• PMP/VPS
• významné vodohospodárske problémy (organické znečistenie, znečistenie
živinami, špecifickými látkami, dusíkaté látkami, pesticídmi, a. i.)
• program opatrení
• Koncepcia vodnej politiky
• ES Znečistenie
• Prevencia - zásada eliminácie príčin a predchádzania znečisťovania
• Čistenie - na mieste vzniku znečistenia
• Znečisťovateľ a užívateľ platí

7

Akčný plán nulového znečistenia
• Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody
a pôdy“
• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2345
• https://ec.europa.eu/environment/pdf/zero-pollution-action-plan/communication_en.pdf
Rada
Európskej únie
V Bruseli 12. mája 2021
(OR. en)
8753/21

ENV 306
CLIMA 108
IND 126
CHIMIE 56
TRANS 287
AGRI 220
ENER 176
SAN 289
COMPET 352
ECOFIN 443
CONSOM 120
MARE 15
RELEX 426
SPRIEVODNÁ POZNÁMKA
Od:
Dátum doručenia:

Martine DEPREZOVÁ, riaditeľka, v zastúpení generálnej tajomníčky
Európskej komisie
12. mája 2021

Komu:

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generálny tajomník Rady Európskej
únie

Č. dok. Kom.:

COM(2021) 400 final

Predmet:

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE,
EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A
VÝBORU REGIÓNOV Cesta k zdravej planéte pre všetkých Akčný plán
EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“

Delegáciám v prílohe zasielame dokument COM(2021) 400 final.

Príloha: COM(2021) 400 final

Stratégia
adaptácie na
zmenu klímy

Európska Zelená Dohoda
(EK, december 2019)

Európsky
klimatický zákon
(Klimatický pakt)

Stratégia
biodiverzity
Stratégia z
farmy na stôl
(revízia CAP)

Čistá energia
(dekarbonizácia)

Akčný plán
nulového
znečistenia
Obehové
hospodárstvo

Emisie do ovzdušia
Emisie do pôdy a odpady
Chemické látky/pesticídy

•
•
•

Emisie do vôd a morí
Emisie hluku

•

Smernica pitná voda
Smernica čistenie
komunálnych
odpadových vôd
Zoznam
znečisťujúcich látok
(PoV, PzV)
Princíp znečisťovateľ
platí

Vízia 2050: Znečistenie ovzdušia, vody a pôdy
sa zníži na úrovne, ktoré sa už nepovažujú za
zdraviu a prírode škodlivé
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

