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Rámcová smernica o vode (2000/60/ES)
o Výstupom implementačného procesu spoločnej vodnej politiky - 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 Implementácia RSV - dlhodobý proces vyžadujúci si s ohľadom na náročnosť,
komplexnosť a logistiku silné odborné zázemie na plnenie stanovených
environmentálnych cieľov.
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Vodný plán Slovenska
 V SR sa vyhotovuje Vodný plán Slovenska (PM správneho územia povodia
Dunaja a PM správneho územia povodia Visly)
 Vytvára predpoklady pre komplexnú ochranu vôd a zabezpečenie dostatku
vody pre pokrytie potrieb ľudskej spoločnosti

 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).
 verejne prístupný dokument https://www.minzp.sk/voda/vodny-planslovenska/ (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 (26-30.4.2021)
•
Konzultácia na tému Znečistenie
- 21. týždeň 2021 (24-30.5.2021)
•
+ sumárne výstupy priebehu pripomienkovania
vyhodnotenie pripomienok
do 09/2021 - zapracovanie výstupov z Koncepcie vodnej politiky

6

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-spravnehouzemia-povodia-dunaja-p

vyhodnotenie pripomienok
do 09/2021 - zapracovanie výstupov z Koncepcie vodnej politiky
spracovanie konečného znenia

schválenie Vodného plánu Slovenska vládou SR - do 22. decembra 2021
zaslanie kópií plánov manažmentu povodí na EK - 22. marec 2022
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Vodný plán Slovenska
• VÝZNAMNÉ VODOHOSPODÁRSKE PROBLÉMY
• PROGRAM OPATRENÍ
(ŠTRUKTÚROU ZODPOVEDÁ IDENTIFIKOVANÝM VÝZNAMNÝM
VODOHOSPODÁRSKYM PROBLÉMOM)
• PROGRAM OPATRENÍ V OBLASTI REVITALIZÁCIE
• REVITALIZÁCIE VODNÝCH TOKOV VO VZŤAHU K VODNÉMU PLÁNU SLOVENSKA
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

