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Cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23.októbra 2007 
o hodnotení a manažmente povodňových rizík (ďalej len „smernica 2007/60/ES“) je v Európskej 
únii ustanoviť spoločný rámec na hodnotenie a manažment povodňových rizík, ktorého cieľom je 
znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo 
a hospodársku činnosť. Smernica 2007/60/ES v článku 17 ods. 1 uložila členským štátom 
Európskej únie povinnosť uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na 
dosiahnutie súladu národného právneho poriadku s právnou normou Európskeho spoločenstva 
v termíne 26. novembra 2009. Ministerstvo životného prostredia SR sa ujalo úlohy pripraviť 
transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík do sústavy právnych predpisov Slovenskej republiky na základe § 16 písm. b) 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov. Smernica 2007/60/ES bola transponovaná do právneho poriadku
Slovenskej republiky zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon 
č. 7/2010 Z. z.“), ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila 2. decembra 2009. Zákon 
č. 7/2010 Z. z. bol uverejnený v čiastke 3/2010 Zbierky zákonov dňa 12. januára 2010 
a nadobudol účinnosť 1. februára 2010.

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovil povinnosť vyhotovovať 
a pravidelne aktualizovať plány manažmentu povodňového rizika, vrátane predbežného 
hodnotenia povodňového rizika a vyhotovovania máp povodňového ohrozenia a máp 
povodňového rizika. Týmito ustanoveniami sú do slovenského práva transponované základné 
úlohy, ktoré ustanovuje smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

V praxi je celý proces implementácie smernice 2007/60/ES rozvrhnutý na tri navzájom 
nadväzujúce kroky:

1. Predbežným hodnotením povodňového rizika sa na celom území Slovenska určia oblasti, 
v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko, alebo v ktorých možno 
predpokladať, že je pravdepodobný jeho výskyt. Prvé predbežné hodnotenie povodňového 
rizika bolo dokončené do 22. decembra 2011, prehodnotené a v prípade potreby aktualizované 
do 22. decembra 2018 a potom každých 6 rokov.

2. Pre všetky oblasti, ktoré boli v predbežnom hodnotení povodňového rizika určené ako oblasti 
v ktorých existuje alebo je pravdepodobný výskyt povodňového rizika, sa vypracujú:

a) mapy povodňového ohrozenia, ktoré zobrazujú možnosti zaplavenia územia povodňami 
rôznej pravdepodobnosti výskytu, od extrémnych povodní s malou pravdepodobnosťou
výskytu (zákon ustanovuje tzv. „1000-ročnú“ povodeň s maximálnym prietokom Qmax.1000

alebo iná povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom) až po povodeň, ktorá sa môže 
opakovať priemerne raz za 5 rokov,

b) mapy povodňového rizika obsahujúce informácie o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch
záplav spôsobených povodňami v tých istých oblastiach, ktoré sú zobrazené na mapách 
povodňového ohrozenia.

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika budú dokončené do 22. decembra 
2013 a potom prehodnotené a v prípade potreby aktualizované do 22. decembra 2019 
a každých 6 rokov.

3. Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne povodňové riziká, na 
základe vyhodnotenia informácií získaných z predbežného hodnotenia povodňového rizika, 
máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika stanoviť vhodné ciele manažmentu 
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povodňových rizík a najneskôr do 22. decembra 2015 vypracovať plány manažmentu 
povodňových rizík, ktoré sa budú prehodnocovať a aktualizovať pravidelne každých 6 rokov.

Plány manažmentu povodňových rizík budú obsahovať návrhy na realizáciu opatrení, 
ktorých cieľom je zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie 
potenciálnych nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo, hospodársku činnosť. Pôjde predovšetkým o návrhy preventívnych opatrení v krajine 
a na vodných tokoch a harmonogram ich realizácie, ktorý bude vypracovaný v závislosti od 
poradia naliehavosti. Podľa § 8 ods. 7 zákona č. 7/2010 Z. z. sa plány manažmentu povodňového 
rizika budú vyhotovovať v čiastkových povodiach, ktoré podľa § 11 ods. 4 a 5 zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách vymedzujú správne územie povodia Dunaja a správne územie povodia 
Visly.

Prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika bolo dokončené v roku 2011 a na území 
Slovenska bolo v správnych územiach povodí a v čiastkových povodiach identifikovaných spolu 
559 oblastí s výskytom významného povodňového rizika, z toho:

a) 378 geografických oblastí, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko,

b) 181 geografických oblastí, v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt
významného povodňového rizika.

Na základe výsledkov predbežného hodnotenia povodňového rizika bude v Slovenskej 
republike vypracovaných 9 prvých plánov manažmentu povodňového rizika:

1. čiastkové povodie 3-01 Dunajec a Poprad:
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 31 oblastí/73,400 km;

2. čiastkové povodie 4-13, 17 Morava:
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 51 oblastí/125,290 km;

3. čiastkové povodie 4-21 Váh:
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 192 oblastí/460,050 km;

4. čiastkové povodie 4-23 Hron:
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 54 oblastí/169,650 km;

5. čiastkové povodie 4-24 Ipeľ: 
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 9 oblastí/23,750 km;

6. čiastkové povodie 4-30 Bodrog:
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 129 oblastí/237,400 km;

7. čiastkové povodie 4-31 Slaná:
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 31 oblastí/57,705 km;

8. čiastkové povodie 4-32 Hornád:
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 57 oblastí/122,000 km;

9. čiastkové povodie 4-33 Bodva:
predmetom plánu manažmentu povodňového rizika bude 5 oblastí/17,200 km.

Pre čiastkové povodie 4-20 Dunaj sa plán manažmentu povodňového rizika nevyhotovuje, 
pretože v tomto čiastkovom povodí neboli k 22. decembru 2011 identifikované existujúce 
významné povodňové riziká a ani ich pravdepodobný výskyt.

Plány manažmentu povodňových rizík budú v medzinárodných povodiach koordinované 
so susednými štátmi tak, aby navrhnuté opatrenia nezvyšovali povodňové riziko na ich území. 
V medzinárodnom povodí Dunaja zabezpečuje koordináciu implementácie Smernice 
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Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja (MKOD – ICPDR) prostredníctvom Expertnej 
skupiny na ochranu pred povodňami (Flood Protection Expert Group – FP EG) a Slovenská 
republika bude súčasne postupovať podľa bilaterálnych zmlúv o hraničných vodách, ktoré má 
uzatvorené so všetkými susednými štátmi. Štáty združené v ICPDR sa dohodli na rozdelení 
povodia Dunaja na 17 medzinárodných čiastkových povodí, z ktorých sa Slovenská republika 
podieľa na implementácii smernice 2007/60/ES v 4 medzinárodných čiastkových povodiach:

1. Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Dunaja bude súčasťou plánu 
manažmentu povodňového rizika v medzinárodnom čiastkovom povodí Panónskeho stredného 
Dunaja (medzipovodie Dunaja v úseku rieky, ktorý vymedzujú profily pod ústím Moravy 
a nad ústím Drávy), ktoré vyhotovuje, prehodnocuje a aktualizuje Maďarsko v spolupráci 
s Chorvátskom, Rakúskom a Slovenskom.

2. Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Moravy bude súčasťou plánu 
manažmentu povodňového rizika v medzinárodnom čiastkovom povodí Moravy, ktoré 
vyhotovuje, prehodnocuje a aktualizuje Česko v spolupráci s Rakúskom a Slovenskom.

3. Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Váhu, Hrona a Ipľa bude 
zahrnutý do jedného spoločného materiálu, ktorý vyhotovuje, prehodnocuje a aktualizuje 
Slovensko v spolupráci s Českom a Maďarskom.

4. Plány manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Bodrogu, Bodvy, Hornádu 
a Slanej budú súčasťou plánu manažmentu povodňového rizika v medzinárodnom čiastkovom
povodí Tisy, ktoré spoločne vypracúvajú, prehodnocujú a aktualizujú Maďarsko, Rumunsko, 
Slovensko, Srbsko a Ukrajina.

V medzinárodnom povodí Visly bude prvý plán manažmentu povodňového rizika
v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu odovzdaný prostredníctvom Komisie pre hraničné vody
Poľskej republike, pričom Poľsko bude v termínoch ustanovených smernicou 2007/60/ES 
organizovať aj nasledujúce prehodnotenia a aktualizácie plánu manažmentu povodňového rizika 
v medzinárodnom povodí Visly.

Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. budú do 22. decembra 2015 dokončené plány manažmentu 
povodňových rizík, ktoré sa stanú základnými strategickými plánovacími dokumentmi pre oblasť 
ochrany pred povodňami v Slovenskej republike v období nasledujúcom po roku 2015, pričom 
budú koordinované s plánmi manažmentu povodňových rizík všetkých štátov v medzinárodných 
povodiach Dunaja a Visly s aktualizovanými plánmi manažmentu povodí podľa zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a smernice 2000/60/ES (Rámcová 
smernica o vode). Časový harmonogram implementácie smernice 2007/60/ES je 
synchronizovaný s postupom implementácie Rámcovej smernice o vode, čím sa vytvoril 
významný priestor na vytvorenie a permanentné zdokonaľovanie nástrojov vodohospodárskeho 
manažmentu povodí. Kapitola V. článok 9 ods. 2 smernice 2007/60/ES ukladá, aby sa 
vypracovanie prvých plánov manažmentu povodňového rizika a ich následné aktualizácie 
uskutočňovali koordinovane s aktualizáciami plánov manažmentu povodí podľa článku 13 ods. 7 
smernice 2000/60/ES, pričom sa plány manažmentu povodňových rizík môžu začleniť do plánov 
manažmentu povodí. Slovenská republika cieľavedome nevyužila možnosť ponúkanú smernicou 
2007/60/ES a § 9 ods. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. priamo ustanovuje, prvý plán manažmentu 
povodňového rizika a jeho následné aktualizácie sa po schválení Ministerstvom životného 
prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) stanú organickou súčasťou plánu manažmentu príslušného 
správneho územia povodia a jeho čiastkových povodí.
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Návrh vecného a časového harmonogramu prípravy 1. cyklu
plánov manažmentu povodňového rizika

Č. Kľúčové aktivity
Články smernice

2007/60/ES
Termín
plnenia

1. Formulácia cieľov manažmentu povodňových rizika 
a pracovný návrh konkrétnych opatrení na ich 
dosiahnutie, vrátane odhadu výdavkov na ich prípravu, 
realizáciu, prevádzku, údržbu a opravy počas celého 
predpokladaného obdobia ich životnosti.

Čl. 7, ods. 2 ,3, 4
Príloha A,
ods. I.3, 4

10/2013

2. Dokončenie máp povodňového ohrozenia a máp 
povodňového rizika

Čl. 6, ods. 8
Príloha A
ods. I.2

12/2013

3. Vypracovanie návrhu metodiky na odhadovanie výšky 
povodňových škôd spôsobených povodňami s rôznou 
priemernou dobou opakovania.

Čl. 7 ods. 3 12/2013

4. Vypracovanie definitívnej verzie návrhu opatrení na 
dosiahnutie stanovených cieľov manažmentu 
povodňového rizika.

Čl. 7 ods. 3
Príloha A
ods. I.4

06/2014

5. Vypracovanie odhadov povodňových škôd, ktoré by 
mohli spôsobiť povodne na dotknutých územiach bez 
realizácie preventívnych opatrení navrhnutých na 
splnenie cieľov manažmentu povodňového rizika.

Čl. 7 ods. 3 08/2014

6. Stanovenie priorít opatrení, vrátane určenia opatrení, 
ktoré budú na zmiernenie povodňového rizika 
navrhované do roku 2021 (zoznam opatrení zostavený 
podľa poradia naliehavosti ich realizácie).

Príloha A
ods. I.4.,
ods. II.2.

10/2014

7. Dokončenie návrhu prvých návrhov plánov 
manažmentu povodňového rizika v jednotlivých 
čiastkových povodiach (úplné texty aj s prílohami 
v celom rozsahu podľa vyhlášky č. 112/2011 Z. z. 
z 28. marca 2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácii plánov 
manažmentu povodňového rizika).

Čl. 7 ods. 3,4
Príloha A

12/2014

8. Zapracovanie prvých plánov manažmentu
povodňového rizika do aktualizovaných plánov 
manažmentu povodí.

Čl. 9 ods. 2 12/2014

9. Predloženie návrhov prvých plánov manažmentu 
povodňového rizika ako súčasti aktualizovaných 
plánov manažmentu povodí na posudzovanie podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a na konzultácie s verejnosťou.

Čl. 9 ods. 3
čl. 10 ods. 1, 2
príloha A II.2.

12/2014

10. Dokončenie posudzovania plánov manažmentu povodí
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie.

06/2015
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Č. Kľúčové aktivity
Články smernice

2007/60/ES
Termín
plnenia

11. Zapracovanie výsledkov konzultácií s verejnosťou 
a pripomienok k návrhom prvých plánov manažmentu 
povodňového rizika a vyhotovenie ich konečných 
znení.

Čl. 7 ods. 5 08/2015

12. Predloženie návrhov prvých plánov manažmentu 
povodňového rizika na prerokovanie v Porade vedenia 
Ministerstva životného prostredia SR.

09/2015




