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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 

zaslanie 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 - 17. týždeň 2021 (27.4.2021) 
• 19. týždeň 2021 (12. 5. 2021) 

• Konzultácia na tému Znečistenie  - 21. týždeň 2021 (24.-27.5.2021) 

23. týždeň 2021 (7.-11.6.2021) 
 

• + 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) - do 22. júna 2021  
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vodny-plan-slovenska-plan-manazmentu-

spravneho-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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Environmentálne ciele a výnimky 

• RSV – dosiahnutie environmentálnych cieľov – dobrý stav vôd 

• výnimky z dosiahnutia environmentálnych cieľov  
• predĺženie konečného termínu (článok 4.4) 

• dosiahnutie menej prísnych cieľov za určitých podmienok (článok 4.5) 

• dočasné zhoršenie stavu/potenciálu v prípade prírodných príčin alebo „vyššej 

moci" (článok 4.6) 

• všetky fyzikálne úpravy ÚPV, zmeny úrovne útvarov podzemnej vody, nový 

trvalo udržateľný rozvoj ovplyvňujúci dobrý stav vodných útvarov (článok 4.7).  
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Infraštruktúrne projekty 
• Nové infraštruktúrne projekty, ktoré môžu mať vplyv na vodné útvary a je ich potrebné posudzovať z hľadiska ich 

vplyvu na dosiahnutie EC (podľa RSV, čl. 4.7)  

 najmä  - MVE 

  - stavby protipovodňových opatrení 

  - prístavy/priehrady/nádrže 

  - mosty / tunely/diaľnice 

  - železnice 

  - melioračné zariadenia (a i.) 

• RSV – environmentálna smernica, udelenie výnimky z jej environmentálnych cieľov by nemalo byť pravidlom, ale 
malo by byť výnimočné 

• nové infraštruktúrne projekty, u ktorých sa dá predpokladať, že môžu spôsobiť nové zmeny fyzikálnych 
(hydromorfologických) charakteristík útvarov povrchovej vody alebo zmeny hladiny útvarov podzemnej vody, bude 
možné realizovať len vtedy, ak prešli procesom posúdenia v zmysle článku 4.7 RSV a spĺňajú všetky jeho požiadavky 

• povoľovanie nových infraštruktúrnych projektov, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie alebo nedosiahnutie dobrého 
stavu/potenciálu v dôsledku nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvarov povrchovej 
vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo zhoršenie stavu útvaru povrchovej vody z veľmi 
dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka (článok 4.7), legislatívne 
upravené v § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách 

• V prípade, ak uvedené podmienky (podľa RSV/VZ) nebudú splnené, projekt nie je možné realizovať.  
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ZÁVER 

 

ak sa environmentálnym otázkam bude venovať náležitá pozornosť– 
výhody budú nakoniec pre všetkých  

 

– projekty /investor/politiky/verejnosť/ (env)orgány a prírodu (vodu) 

 

 

 

Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetkých   

a pre všetko 
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ĎAKUJEM   ZA   POZORNOSŤ 
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