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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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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-technologické inovácie
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Čo sme už pripravili (1)

Vstupná správa (štruktúra)
• Charakteristika CHVO Žitný ostrov

• Systém monitorovania vôd

• Kvalita vody v CHVO Žitný ostrov

• Využívanie územia a ohrozenie vody

• Urbanizácia

• Súčasný stav budovania verejnej kanalizácie

• Znečistenie z poľnohospodárstva

• Environmentálne záťaže

• Znečistenie priemyselnými prevádzkami

• Vodohospodárske diela

• Legislatívny a administratívny rámec
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Analýza problémov (štruktúra)

• Problém 1: Nadmerné využívanie a rozvoj územia ohrozujúce kvalitu a kvantitu vody na Žitnom 
ostrove
• Územné plánovanie a povoľovanie stavieb nezohľadňuje potrebu ochrany a udržateľné využívanie vody
• Územný rozvoj ignoruje existujúce limity vodárenskej infraštruktúry
• Kvalita podzemnej vody je zhoršovaná a ohrozovaná poľnohospodárskou činnosťou
• Kvalita podzemnej vody je zhoršovaná a ohrozovaná skládkovaním priemyselného a komunálneho odpadu
• Kvalita podzemnej vody je ohrozovaná environmentálnymi záťažami 

• Problém 2: Nepodporujúce právne predpisy a slabá vymožiteľnosť práva
• Právne predpisy nepodporujú potrebu zvýšenej ochrany vody
• Nevyužívanie existujúcich právnych predpisov
• Nedostatočná kontrola a vymáhanie povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy

• Problém 3: Nedostatočný informačný systém a prepojenie monitorovacích systémov
• Výstupy z monitorovania nie sú integrované
• Chýba prepojenie výstupov z monitorovania s rozhodovaním a plánovaním
• Neskorá a málo zrozumiteľná komunikácia informácií pre verejnosť

• Problém 4: Nedostatočné environmentálne povedomie a vzdelávanie verejnosti
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Čo pripravujeme (2)


