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Východiská

Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 Desatoro pre vodu

1. Voda v krajine

2. Voda v sídlach – múdre mestá a obce

3. Udržateľné využívanie vôd 

4. Voda pre všetkých obyvateľov

5. Čisté vody 

6. Živé rieky

7. Dunaj – náš a európsky veľtok 

8. Rozumieť vode 

9. Zodpovedné a informované rozhodovanie o vode 

10. Voda ako strategická investícia – efektívne 

financovanie
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Čisté vody
nepresúvajme znečistenie do vody a zabráňme jej znečisteniu pri zdroji

Cieľ 5.1. Účinná ochrana vodárenských zdrojov vody
• podmienky vymedzovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov + 

premietnutie do ÚPN
• ochrana zdrojových oblastí pitných vôd pred iným využitím ako vodárenské účely
• zabezpečiť revitalizáciu a následne vhodné využitie odkrytých podzemných vôd 

Cieľ 5.2. Zníženie znečisťovania povrchových a podzemných vôd antropogénnou 
činnosťou
Cieľ 5.3. Bezpečné nakladanie s čistiarenským kalom a riečnymi a dnovými 
sedimentami 
Cieľ 5.4. Účinné opatrenia na zníženie znečisťovania látkami vzbudzujúcimi obavy
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Voda pre všetkých obyvateľov
dostupná a zdravotne bezpečná pitná voda pre všetkých obyvateľov a domácnosti, 
vrátane sociálne vylúčených, chudobných ľudí a marginalizovaných skupín 

Cieľ 4.1. Zabezpečenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých 
obyvateľov

Cieľ 4.2. Zvýšenie pripojenia obyvateľov na systémy čistenia komunálnych odpadových 
vôd a zvýšenie podielu čistených komunálnych odpadových vôd

POZOR: 
- Nová smernica o pitnej vode (2020), transpozícia do roku 2023
- Revízia smernice o čistení komunálnych odpdových vôd (2022), transpozícia do roku 202?
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Zodpovedné a informované rozhodovanie o vode
Informácie - plánovanie – rozhodovanie

Cieľ 9. 1. Rozhodovanie orgánov štátnej správy, samosprávy a ďalších subjektov 
vychádza z aktuálnych údajov, ktoré sú dostupné na jednom mieste 
a v užívateľsky inkluzívnom prostredí aj pre zainteresovanú verejnosť

Cieľ 9.2. Zlepšiť rozsah a kvalitu zberu údajov o vode

Cieľ 9.3. Efektívne a prehľadné riadenie v rámci vodného hospodárstva s jasne 
rozdelenými kompetenciami (štátna správa, samospráva, iné subjekty)



Postup prípravy Akčného plánu
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• IDENTIFIKOVAŤ A ANALYZOVAŤ PROBLÉMY

• STANOVIŤ CIELE (ŽELANÝ STAV)

• NASTAVIŤ OPATRENIA (ČO, KEDY, AKO, ZA ČO)
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Časť I: Východiská

Charakteristika územia

Popis problémov/stresových faktorov Konferencia

Analýza východiskového stavu

legislatíva

plánovanie

monitorovanie

hodnotenie stavu vôd

informačný systém

rozhodnovanie v území

Strom problémov Správa

Workshop

Časť II: Akčný plán

opatrenia

financovanie

hodnotenie AP

Workshop

Časť III: Schvaľovací proces
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konzultácie, SEA hodnotenie

Štruktúra, výstupy, harmonogram



Odborné skupiny

1. Monitorovanie, systém a sieť monitoringu (analýza, funkcie, výsledky, využitie výsledkov, potreby do

budúcna)

2. Znečistenie a ohrozenie územia (zdroje bodové – ČOV, IPKZ prevádzky, zdroje difúzne – agro farmy,

urbanizácia, líniové stavby)

3. Plánovanie, rozhodovanie a spravovanie územia (kto plánuje, rozhoduje, kontroluje, aké sú mechanizmy

koordinovania v rozhodovaní – vydávanie povolení nie len pre vody ale aj IPKZ prevádzky, obce, OÚ)

4. Legislatíva (vodný zákon, zákon o CHVO, geologický zákon, novela geologického zákona, zákon o enviro

záťažiach, súhlas na poskytovanie dát)

5. Financovanie

6. Geo-technická skupina
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Participácia na príprave Akčného plánu

Predpokladom participácie je záujem a prehľad o riešenej problematike a ochota k dialógu

Participácia sa bude uskutočňovať: 

- v odborných skupinách

- na webinároch/workshopoch

- prostredníctvom web stránky

- v procese SEA
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Toto je pozvanie do odborných skupín a k aktívnej účasti


