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I. Základné údaje o obstarávateľovi  
 

1. Názov 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

 

2. Identifikačné číslo 
42181810 

 

3. Adresa sídla 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávateľa 
Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: 

Ing. Havlíček Roman, generálny riaditeľ sekcie vôd 
Nábrežie L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava  
Tel.: 02/59563101 
E-mail: roman.havlicek@enviro.gov.sk    

 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od 

ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na 

konzultácie 
Údaje kontaktnej osoby: Ing. Miroslava Tegelhoffová, PhD., odbor manažmentu povodí 
a ochrany pred povodňami 

Tel.: 02/59563207 
E-mail: miroslava.tegelhoffova@enviro.gov.sk  

Miesto na konzultácie: Nábrežie L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava  
 
 

  

mailto:roman.havlicek@enviro.gov.sk
mailto:miroslava.tegelhoffova@enviro.gov.sk
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 

 

1. Názov 
 
Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - aktualizácia 2021 
 

2. Charakter 
 
Plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky (ďalej len „PMPR“) 
predstavuje dokument vodného plánovania v oblasti ochrany pred povodňami a znižovania dôsledkov 
povodňového ohrozenia ako aj znižovania samotného povodňového rizika. Vypracúva sa pre všetky 
čiastkové povodia správneho územia povodia (ďalej len „SÚP“) Dunaja a SÚP Visly1. Vychádza 
z vyhodnotenia predbežného povodňového rizika v jednotlivých čiastkových povodiach správnych území 
povodí, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, 
že je pravdepodobný jeho výskyt. Podkladom pre jeho vypracovanie sú mapy povodňového ohrozenia 
a mapy povodňového rizika.  
 
PMPR svojim charakterom zohráva významnú úlohu z hľadiska vykonávania právnych predpisov 
Európskej únie v oblasti životného prostredia. Jeho aktualizácia a schválenie súvisí s implementáciou  
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík (ďalej len „smernica 2007/60/ES“)2. Na jej základe bol v roku 2011 spracovaný 
dokument Predbežné hodnotenie povodňového rizika v Slovenskej republike a podľa jeho preskúmania 
a prehodnotenia bol spracovaný dokument Predbežné hodnotenie povodňového rizika – aktualizácia 
2018 a prvý PMPR pod názvom „Plán manažmentu povodňových rizík v čiastkových povodiach SR“. 
PMPR bol zverejnený v roku 20153 a mal sa preskúmať a v prípade potreby aktualizovať do 22.12.2021 
a potom každých 6 rokov. 
 

                                                           
1 SÚP Dunaja a SÚP Visly sú na území Slovenskej republiky vymedzené desiatimi čiastkovými povodiami.  
SÚP Dunaja je vymedzené: 
1. čiastkovým povodím Dunaja, 
2. čiastkovým povodím Moravy, 
3. čiastkovým povodím Váhu, 
4. čiastkovým povodím Hrona, 
5. čiastkovým povodím Ipľa, 
6. čiastkovým povodím Slanej, 
7. čiastkovým povodím Bodrogu, 
8. čiastkovým povodím Hornádu, 
9. čiastkovým povodím Bodvy, 
SÚP Visly je vymedzené: 
10. čiastkovým povodím Dunajca a Popradu. 
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík. Úradný vestník Európskej únie L 288, s. 27-34, 6. 11. 2007. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=SK   
3 Pozn. Predchádzajúci PMPR vypracovaný v deviatich čiastkových povodiach a je zverejnený na webovom sídle 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-
povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-
2015.html  
Pre čiastkové povodie Dunaj nebol PMPR vypracovaný, nakoľko v dotknutom povodí neboli identifikované 
povodňové riziká. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=SK
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html
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Aktualizácia PMPR sa vypracováva v súvislosti s revíziou a preskúmavaním prvého PMPR. Na základe 
tejto skutočnosti sa v rámci preskúmania pristúpilo k hodnoteniu pokroku dosiahnutého pri vykonávaní 
opatrení stanovených v rámci PMPR a skúma sa, či došlo k zmenám alebo aktualizácii opatrení a či sú 
potrebné nové opatrenia. V súvislosti s preskúmaním PMPR, vypracovaným v roku 2015, sa 
aktualizovalo predbežné hodnotenie povodňového rizika na území Slovenskej republiky v roku 20184. Z 
analýzy dostupných informácií bolo, v rámci predbežného hodnotenia povodňového rizika, v 
čiastkových povodiach na území SR identifikovaných spolu 195 geografických oblastí s výskytom 
významného povodňového rizika. V rámci 70 lokalít identifikovaných v roku 2011 bola vybudovaná 
protipovodňová ochrana alebo bolo na základe výsledkov modelovania zobrazených v mapách 
povodňového ohrozenia a následne v mapách povodňového rizika vyhodnotené povodňové riziko ako 
nevýznamné. Zvyšných 518 geografických oblastí identifikovaných v roku 20115 je na základe 
preskúmania a prehodnotenia súčasťou geografických oblastí obsiahnutých v dokumente Predbežné 
hodnotenie povodňového rizika – aktualizácia 2018.  
Zo 195 geografických oblastí identifikovaných v roku 2018 na základe preskúmania a prehodnotenia, je:  
a) 178 geografických oblastí, v ktorých sa nachádzajú vodné toky/úseky vodných tokov, v ktorých 

existuje potenciálne významné povodňové riziko, z toho v 34 geografických oblastiach sa nachádzajú 
aj vodné toky/úseky vodných tokov, v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt 
významného povodňového rizika a  

b) 17 geografických oblastí, v ktorých sa nachádzajú vodné toky/úseky vodných tokov, v ktorých možno 
predpokladať, že je pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. 

 
PMPR sa vypracúva pre všetky čiastkové povodia SÚP Dunaja a SÚP Visly, v ktorých bola v predbežnom 
hodnotení povodňového rizika alebo v jeho aktualizácii určená aspoň jedna geografická oblasť s 
výskytom významného povodňového rizika. V rámci PMPR spracovaných v roku 2015 neboli v 
čiastkovom povodí Dunaja identifikované geografické oblasti. Na základe prehodnotenia a preskúmania 
predbežného hodnotenia povodňového rizika z roku 2011 bola identifikovaná jedna oblasť s úsekmi 
vodných tokov, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko, alebo v ktorých možno 
predpokladať, že je pravdepodobný výskyt významného povodňového rizika. Daná oblasť zasahuje do 
čiastkových povodí Moravy, Dunaja, Váhu, Hrona aj Ipľa. 
 
Z hľadiska charakteru aktualizácia PMPR, so zreteľom na mieru do akej: 

- stanovuje rámec pre realizáciu navrhovaných činností, či už vzhľadom na umiestnenie, povahu, 
veľkosť podmienky alebo prideľovanie finančných zdrojov - predstavuje dokument, ktorý 
stanovuje zásadné kritériá a pravidlá, ktoré by mohli určiť typ povoleného rozvoja. Z pohľadu 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa jedná o strategický 
dokument s celoštátnym dosahom pripravovaným pre oblasť vodného hospodárstva, ktorý 
môže mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie. PMPR zároveň vytvára rámec 
na schválenie niektorej z navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 zákona a to 
prostredníctvom navrhovaných preventívnych netechnických (neštrukturálnych) a technických 

                                                           
4 https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-
povodnoveho-rizika-2018.html  
5 V prvom plánovacom cykle bola ako geografická oblasť definovaná kombinácia obec / tok. Dokonca v niekoľkých 
prípadoch, bol jeden a ten istý tok v jednej a tej istej obci rozdelený na 2 až 3 úseky, teda vznikli 2 až 3 geografické 
oblasti. Aj preto sa pristúpilo k spájaniu oblastí I. plánovacieho cyklu do ucelenejších areálov. Zohľadnené boli 
najmä vzťahy prítok – recipient, za sebou ležiace obce v smere toku, spoločné povodňové udalosti a podobne. 
Geografické oblasti I. cyklu, t. j. kombinácia obec / tok sa v II. plánovacom cykle nazývajú lokalitami a až ucelené 
areály sa nazývajú geografickými oblasťami. Nové lokality, obec / tok, ktoré v procese prehodnotenia boli 
identifikované ako rizikové, vytvorili úplne nové geografické oblasti, alebo boli spojené s lokalitami z I. 
plánovacieho cyklu. 

https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-povodnoveho-rizika-2018.html
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-povodnoveho-rizika-2018.html
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(štrukturálnych) protipovodňových opatrení – projekty, ktoré budú vo veľkej miere podrobené 
posudzovaniu vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona (napr.: priehrady, zdrže, 
poldre, ochranné hrádze, protipovodňové línie, sústavy odvodňovacích kanálov, meliorácie, 
úpravy korýt vodných tokov a pod.). Jedná sa o návrh plánu na štátnej úrovni, ktorý je 
pripravovaný na schválenie Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.  

- ovplyvňuje ostatné plány/programy/strategické dokumenty v rámci horizontálnej a vertikálnej 
hierarchie strategických dokumentov - predstavuje významné dokumenty, ktoré budú 
usmerňovať mnohé ďalšie strategické dokumenty v rámci celej hierarchie strategických 
dokumentov (od národnej až po lokálnu úroveň, v rámci sektora ako aj prierezovo) s dosahom 
na procesy schvaľovania. Schválením PMPR sa vytvoria napr. základné východiskové rámce pre 
tvorbu dokumentov s nižšou hierarchickou úrovňou.  

- ovplyvňuje špecifické environmentálne problémy - predstavuje dokument s potenciálom 
ovplyvňovať vybrané problémy. PMPR zasiahne oblasti s existujúcimi environmentálnymi 
problémami a prostredníctvom opatrení vyvolá tlak na ich elimináciu. Z tohto pohľadu 
predstavuje PMPR v oblasti problémov súvisiacich s povodňami kľúčový dokument, ktorý môže 
významnou mierou prispieť k zmene existujúceho stavu. 

 
 

3. Hlavné ciele 
 
Ciele PMPR sú zamerané na zníženie pravdepodobnosti záplav územia povodňami a na zníženie 
potenciálnych nepriaznivých následkov povodní na:  

- ľudské zdravie,  
- životné prostredie,  
- kultúrne dedičstvo a  
- hospodársku činnosť v geografických oblastiach (viď kap. II.2). 

Ak je to vhodné, sú ciele PMPR zamerané aj na netechnické iniciatívy na zníženie pravdepodobnosti 
záplav spôsobovaných povodňami. Na dosiahnutie týchto cieľov aktualizácia PMPR ustanovuje päť 
základných skupín preventívnych technických a netechnických opatrení: 
1. Opatrenia, ktoré zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo vo vhodných lokalitách podporujú 

prirodzenú akumuláciu vody, spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov a ktoré chránia 
územia pred zaplavením povrchovým odtokom, napríklad úpravy v lesoch, na poľnohospodárskej 
pôde a urbanizovaných územiach. 

2. Opatrenia, ktoré zmenšujú maximálne prietoky povodní, napríklad vodohospodárske nádrže 
(priehrady), zdrže (hate) a poldre. 

3. Opatrenia, ktoré chránia územia pred zaplavením vodou z vodných tokov, napríklad úpravy 
vodných tokov, ochranné hrádze alebo protipovodňové línie. 

4. Opatrenia, ktoré chránia územia pred zaplavením vnútornými vodami, napríklad sústavy 
odvodňovacích kanálov a čerpacích staníc. 

5. Opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu korýt vodných tokov, napríklad odstraňovanie 
nánosov z korýt a porastov z ich brehov. 

 
V PMPR určené konkrétne opatrenia na dosiahnutie cieľov majú za úlohu, v koordinácii s plánom 
manažmentu povodia, zvýšiť efektívnosť, zabezpečiť výmenu informácií a dosiahnuť súčinnosť a úžitok 
so zreteľom na environmentálne ciele definované v zmysle smernice 2000/60/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia 
spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcová smernica o vode/RSV). Tieto environmentálne 
ciele sú jadrom legislatívy EÚ a umožňujú dlhodobo udržateľné vodné hospodárstvo na báze vysokej 
úrovne ochrany vodného prostredia a snaha o ich dosahovanie vytvára priestor pre synergiu s aplikáciou 
netechnických iniciatív na zníženie pravdepodobnosti záplav spôsobovaných povodňami. 
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Environmentálne ciele sa stali ústrednou myšlienkou ochrany vodného prostredia a integrovaného 
prístupu k vodnému hospodárstvu na úrovni povodia.  
RSV, transponovaná do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), 
vyžaduje dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd do roku 2015, resp. do roku 2021, najneskôr do roku 
2027, ako konečného termínu pre dosiahnutie environmentálnych cieľov, pre:   

- útvary povrchovej vody (ÚPvV),  
- útvary podzemnej vody (ÚPzV),  
- chránené územia závislé od vody. 

 
Dobrý stav pre ÚPvV6 predstavuje dosiahnutie: 

- dobrého ekologického stavu/ potenciálu7 
- dobrého chemického stavu8  

 
Pre ÚPzV predstavuje dobrý stav9 dosiahnutie: 

- dobrého chemického stavu10 
- dobrého kvantitatívneho stavu11 

                                                           
6 Dobrým stavom povrchových vôd je stav útvaru povrchových vôd, ak je jeho ekologický stav a chemický stav 
aspoň dobrý (§ 4a, ods. 5 vodného zákona). 
7 Ekologickým stavom je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných ekosystémov, ktoré sú viazané na 
povrchové vody. Ekologický stav je definovaný biologickými prvkami kvality, prvkami podporujúcimi biologické 
prvky kvality, ktorými sú hydromorfologické prvky kvality, chemické a fyzikálno-chemické prvky kvality a špecifické 
znečisťujúce látky (§ 4a, ods. 4 vodného zákona). 
Dobrým ekologickým stavom povrchových vôd je stav útvaru povrchových vôd ustanovený všeobecne záväzným 
právnym predpisom - Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov. 
Dobrým ekologickým potenciálom je stav výrazne zmeneného vodného útvaru alebo umelého vodného útvaru 
určený všeobecne záväzným právnym predpisom - Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov. 
8 Dobrým chemickým stavom povrchových vôd je chemický stav útvaru povrchových vôd, v ktorom dosiahnuté 
koncentrácie znečisťujúcich látok nepresahujú environmentálne normy kvality ustanovené všeobecne záväzným 
právnym predpisom - Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie 
dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov. 
9 Dobrým stavom podzemných vôd je stav útvaru podzemných vôd, ak je jeho kvantitatívny stav a chemický stav 
klasifikovaný aspoň ako dobrý (§ 4c, ods. 4 vodného zákona). 
10 Dobrým chemickým stavom podzemných vôd je chemický stav útvaru podzemných vôd určený podľa kritérií 
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom - Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov. 
11 Kvantitatívny stav útvaru podzemnej vody sa považuje za dobrý, ak (§ 4c, ods. 7 vodného zákona): 
a) stanovené využiteľné zdroje podzemnej vody nie sú presiahnuté dlhodobým priemerným ročným odoberaným 
množstvom, 
b) nedochádza k významnému pretrvávajúcemu poklesovému trendu hladín podzemných vôd v útvare podzemnej 
vody, ktorý je spôsobený antropogénnymi vplyvmi, 
c) nedochádza k významnému zhoršeniu stavu útvarov povrchových vôd spôsobených poklesom hladín 
podzemných vôd alebo zmenami prúdenia podzemných vôd, 
d) nedochádza k významnému poškodeniu suchozemských ekosystémov vplyvom poklesu hladín podzemnej vody, 
e) nedochádza k rozširovaniu prieniku znečisťujúcich látok alebo k inému nežiaducemu pretrvávajúcemu 
zhoršovaniu chemického stavu útvaru podzemných vôd, ktoré sú vyvolané zmenami prúdenia podzemných vôd, 
f) sa zmeny smeru prúdenia, ktoré vyplývajú zo zmien hladín podzemných vôd, vyskytujú dočasne alebo trvale len 
v priestorovo ohraničenej oblasti, 
g) zmeny podľa písmena f) nezapríčinia vstup znečisťujúcich látok a neindikujú jasne identifikovateľný trend v 
smere prúdenia, ktorý je spôsobený antropogénnymi vplyvmi a ktorý mohol viesť k takémuto vstupu znečisťujúcich 
látok. 



Plány manažmentu povodňového rizika- aktualizácia 2021  
Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík 

   Oznámenie o strategickom dokumente 
 

10 

 

 
Napĺňanie nových ambicióznych cieľov ochrany a obnovy vodných ekosystémov, definovaných RSV, sú 
základnou podmienkou dlhodobého udržateľného využívania vody pre ľudí, prírodu a hospodárstvo. 
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4. Obsah (osnova) 
 
Aktualizácia PMPR má identický obsah (osnovu) pre všetky čiastkové povodia SÚP Dunaja a SÚP Visly. 
Odvíja sa od obsahu PMPR spracovaného v roku 2015. 
 
Požiadavky na komponenty aktualizácií PMPR definuje príloha smernice 2007/60/ES v bode B. Tieto 
požiadavky boli transponované zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred povodňami“) a zapracované do jeho § 8 ods. 5.  
V zmysle nich, PMPR pre jednotlivé čiastkové povodia po aktualizácii, by mal obsahovať: 

a) všetky zmeny alebo aktualizácie prijaté od uverejnenia predchádzajúceho PMPR vrátane 
výsledkov prehodnotení,  

b) hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov, 
c) opis a vysvetlenie všetkých opatrení uvedených v predchádzajúcom PMPR, ktorých vykonanie 

sa plánovalo, ale sa nevykonali,  
d) opis všetkých dodatočných opatrení, ktoré sa prijali v čase od uverejnenia predchádzajúceho 

PMPR.  
 
Základnú obsahovú náplň PMPR určuje § 8 ods.4) zákona o ochrane pred povodňami nasledovne:   

a) závery predbežného hodnotenia povodňového rizika vo forme súhrnnej mapy čiastkového 
povodia s vyznačenými geografickými oblasťami, ktoré podliehajú plánu manažmentu 
povodňového rizika,  

b) mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika a závery o povodňových rizikách, 
ktoré z nich vyplývajú,  

c) opis vhodných cieľov manažmentu povodňového rizika podľa § 8 ods. 3 zákona o ochrane pred 
povodňami, 

d) súhrn opatrení a určenie ich priorít na dosiahnutie cieľov manažmentu povodňového rizika a 
opatrení týkajúcich sa povodní prijatých podľa osobitných predpisov12,  

e) opis použitej metodiky na analýzu výdavkov a prínosov vypracovanej so susediacimi štátmi, 
ktorá sa použila na hodnotenie opatrení s nadnárodnými účinkami v spoločných čiastkových 
povodiach, ak je k dispozícii,  

f) opis vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika, a to: 
1. opis určenia priorít a spôsobu, akým sa bude monitorovať pokrok pri vykonávaní prvého 

plánu manažmentu povodňového rizika,  
2. súhrn prijatých opatrení a uskutočnených krokov na informovanie verejnosti a konzultácie 

s verejnosťou,  
3. zoznam subjektov príslušných riešiť otázky manažmentu povodňového rizika, 
4. koordinačné postupy s ďalšími štátmi v správnom území povodia, 
5. koordinačné postupy vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika s plánom 

manažmentu povodia.  
 

  

                                                           
12 Napr. zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov 
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5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu 
 
Aktualizácia PMPR jednotlivých čiastkových povodí SÚP Dunaja a SÚP Visly, predložená do procesu 
posudzovania ako strategický dokument s celoštátnym dosahom, je spracovaná v jednom variante 
riešenia. 
Opatrenia v PMPR jednotlivých čiastkových povodí SÚP Dunaja a SÚP Visly, smerujúce k plneniu cieľov,  
môžu byť navrhované v podobe alternatívnych riešení opatrení smerujúcich k zabezpečeniu ochrany 
životov ľudí, intravilánov, hospodársky významných objektov a extravilánov pred škodlivými účinkami 
povodní. 
 
Z pohľadu geografického rozmeru strategického dokumentu jeho rozsah zahŕňa geografické oblasti, v 
ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je 
pravdepodobný jeho výskyt v zmysle § 5 ods. 1) zákona o ochrane pred povodňami a ktoré sú 
identifikované v dokumente Predbežné hodnotenie povodňového rizika – aktualizácia 2018. Lokalizácia 
geografických oblastí je stanovená v zmysle ustanovení § 5 ods. 7)  zákona o ochrane pred povodňami. 
Územný rozsah geografických oblastí pokrýva všetkých desať čiastkových povodí Slovenskej republiky a 
obsahuje územia ohrozené povodňovými zdrojmi v počte 195 geografických oblastí, v ktorých existuje 
potenciálne významné povodňové riziko povodní alebo v ktorých možno predpokladať, že je výskyt 
povodňového rizika pravdepodobný.  

 

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
 

Vecný a časový harmonogram prípravy:   rok 2018  

vypracovanie predbežného hodnotenia 
povodňového rizika v jednotlivých čiastkových 
povodiach správnych území povodí 

 

január 2022 – november 2023 

vypracovanie máp povodňového ohrozenia 
a máp povodňového rizika a návrhu 
aktualizácie PMPR 

 

marec 2023 – november 2023 

posúdenie vplyvov aktualizácie PMPR na 
životné prostredie podľa zákona 

 

Vecný a časový harmonogram schvaľovania:  november 2023 – december 2023 

predloženie aktualizácie PMPR do interného 
pripomienkového konania a schválenie MŽP SR
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7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
 
Vzhľadom k účelu a charakteru aktualizácie PMPR sa pri jeho spracovaní zohľadňujú najmä nasledovné 
strategické dokumenty:  

- Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 
(uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2019), 

- Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja 
Slovenskej republiky – Slovensko 2030 (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2021), 

- Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027 (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 253/2022) 
- Plán obnovy a odolnosti  
- Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 (uznesenie vlády Slovenskej republiky         

č. 273/2018), 
- Stratégia pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v Slovenskej republike (uznesenie vlády 

Slovenskej republiky č. 46/2004), 
- Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014, 

aktualizácia z r. 2018, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 478/2018) a Akčný 
plán pre implementáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy 
(uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 476/2021), 

- Vodný plán Slovenska (Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja; Plán manažmentu 
správneho územia povodia Visly) na roky 2015 – 2021 (uznesenie vlády Slovenskej republiky       
č. 6/2016) a jeho aktualizácia na roky 2022 – 2027 (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, v príprave), 

- Plán manažmentu povodňového rizika 2015 – 2021 (Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, 2015) a jeho aktualizácia na roky 2022 – 2027 (Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky, v príprave), 

- Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na 
roky 2015 – 2021 (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2015) a jeho 
aktualizácia na roky 2022 – 2027 (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
2021), 

- Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027 (uznesenie vlády 
Slovenskej republiky č. 94/2022), 

- Územnoplánovacia dokumentácia regiónov, miest a obcí 
- Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021 k Programu starostlivosti pre mokrade Slovenska 

do roku 2024 (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2019)  
- Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov 2021 - 2027  
- Národný program reforiem (Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 

2030)  
- Národná stratégia riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky (uznesenie vlády 

Slovenskej republiky č. 65/2022)  
 
Komplexný a kľúčový rámec priorít, strategických cieľov, opatrení, programov a nástrojov pre udržateľné 
využívanie a ochranu vôd, aj vo vzťahu k aktualizácii PMPR, definuje Koncepcia vodnej politiky na roky 
2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky             
č. 372/2022.  
 
 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 
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Vypracovanie aktualizácie PMPR zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v 
spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p.  
Orgánom kompetentným na jeho schválenie je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 
 
 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, 

uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie) 
 
Strategický dokument bude schválený poradou vedenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky.  
 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického 

dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia  
 

1. Požiadavky na vstupy 
 
Základnými podkladmi pre vypracovanie aktualizácie PMPR boli: 

- súhrnné správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktoré 
vyhotovuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky a predkladá vláde Slovenskej republiky, vrátane informácií o 
vyhlásení stupňov povodňovej aktivity a dôvodoch na ich vyhlásenie,  

- materiál „Analýza stavu protipovodňovej ochrany na území SR“13,  
- priebežné správy o povodňovej situácii, ktoré vyhotovujú správcovia vodných tokov a orgány 

ochrany pred povodňami,  
- správy o povodniach, záznamy pozorovaní vodných stavov vo vodočetných staniciach, záznamy 

pozorovaní vodných stavov a vyhodnotené prietoky vo vodomerných staniciach, merania zrážok 
v zrážkomerných staniciach a tiež údaje o vodnej hodnote snehu v obdobiach pred povodňami 
a počas povodní, ktoré vyhodnocuje Slovenský hydrometeorologický ústav, 

- opis povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti a mali významné nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie, 
životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť a pri ktorých stále existuje 
pravdepodobnosť, že sa vyskytnú v budúcnosti, vrátane ich rozsahu a trás postupu a posúdenia 
nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobili,  

- opis významných povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti, ak možno predpokladať výrazne 
nepriaznivé následky podobných udalostí v budúcnosti v kontexte zmeny klímy,  

- povodňové plány správcov vodných tokov,  
- aktualizovaný Vodný plán Slovenska14 a plány manažmentu povodí vyhotovené podľa vodného 

zákona v rámci implementácie RSV,  
- mapy správneho územia povodia,  
- projekty pozemkových úprav,  
- územné plány regiónov, obcí a zón,  
- programy starostlivosti o lesy,  
- výpočty prielomových vĺn z vodných stavieb I. a II. kategórie a faktorov rizík ohrozenia 

obyvateľstva,  

                                                           
13 https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/vlastny_material-analyza_stavu_ppo_na_uzemi_sr.pdf  
14 https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/  

https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/vlastny_material-analyza_stavu_ppo_na_uzemi_sr.pdf
https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
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- záverečné správy vedecko-technických projektov, výskumných úloh, štúdií a hydrogeologických 
výskumov a prieskumov,  

- regionálne scenáre klimatickej zmeny pre Slovenskú republiku a národné správy Slovenskej 
republiky o zmene klímy,  

- morfometrické ukazovatele reliéfu, fyzikálne vlastnosti pôdy a geologického podložia a 
priestorové údaje o prvkoch využitia územia,  

- topografia, poloha vodných tokov a ich všeobecné hydrologické charakteristiky a 
geomorfologické charakteristiky, záplavové oblasti ako oblasti prirodzeného zadržiavania vody, 
účinnosť existujúcej protipovodňovej infraštruktúry, poloha obývaných území, oblastí 
hospodárskej činnosti a dlhodobého vývoja, vplyv klimatickej zmeny na výskyt povodní,  

- iné materiály a dokumenty, ktoré môžu prispieť k objektivizácii predbežného hodnotenia 
povodňového rizika. 

- PMPR v čiastkových povodiach Slovenskej republiky vypracovaný v roku 201515 
- predbežné hodnotenie povodňového rizika - aktualizácia 201816 
- mapy povodňového ohrozenia, 
- mapy povodňového rizika. 

 
Referenčné údaje pre účely prehodnotenia a aktualizácie predbežného hodnotenia povodňového rizika 
boli údaje z obdobia 1997 - 2017 a samotná aktualizácia PMPR je spracovávaná podľa vstupných údajov 
dostupných k roku 2020.  
 
 

2. Údaje o výstupoch 
 
Výstupom bude strategický dokument, schválený poradou vedenia Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky. Prehodnotením a aktualizáciou PMPR, koordinovane s prehodnoteným a 
aktualizovaným Vodným plánom Slovenska, sa zabezpečí komplexný strategický rámec pre integrovaný 
manažment povodí Slovenskej republiky, zohľadňujúci medzisektorové aspekty. V kontexte 
očakávaného častejšieho a inak priestorovo rozloženého výskytu bleskových lokálnych povodní 
v rôznych častiach Slovenska, predstavuje aktualizácia PMPR významný strategický dokument 
s dosahom aj na ciele iných strategických dokumentov SR (napr. strategické dokumenty v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy17).   
 
 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
 
Aktualizácia PMPR zohľadňuje skutočnosť, že vzhľadom na rozmanitosť prírodných podmienok a krajiny, 
ako aj environmentálnych podmienok, nie je možné uplatňovať všade a bez rozdielu jeden spôsob 
ochrany pred povodňami. V rámci PMPR čiastkových povodí sa navrhujú opatrenia diferencovane 
a s ohľadom na prognózy súvisiace so zmenou klímy, podmienky a potreby jednotlivých geografických 

                                                           
15 https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-
povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html  
16 https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-
hodnotenie-povodnoveho-rizika-2018.html  
17 Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf, 
Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy 
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf  
 

https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/plan-manazmentu-povodnovych-rizik-ciastkovych-povodiach-sr-2015.html
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-povodnoveho-rizika-2018.html
https://www.minzp.sk/voda/ochrana-pred-povodnami/manazment-povodnovych-rizik/predbezne-hodnotenie-povodnoveho-rizika-2018.html
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/akcny-plan-implementaciu-nas.pdf
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oblastí a povodňovej situácie v nich identifikovanej tak, aby sa čo v najväčšej miere splnilo poslanie 
a ciele sledované PMPR. Aktualizácia PMPR vymedzuje, okrem iného, aj nové oblasti potenciálne 
významného povodňového rizika a teda v porovnaní s predchádzajúcim PMPR definuje aj ďalšie (nové) 
opatrenia na riadenie povodňového rizika, s ktorými sa spájajú potenciálne vplyvy. 
Rôzne štrukturálne (technické) opatrenia prijaté na zmiernenie povodňových rizík sa spájajú s vplyvmi 
na prirodzené hydrologické a následne ekologické procesy. Priehrady/nádrže, záchytné nádrže, hrádze, 
obtokové kanály a pod., všetky majú vplyv na prirodzený hydrologický a morfologický režim buď v hornej 
časti toku, nižšie po prúde alebo v mieste realizácie opatrenia. Spája sa s nimi komplex potenciálnych 
priamych aj nepriamych vplyvov, ktoré je možné v súvislosti s implementáciou aktualizácie PMPR 
predpokladať.  
Štrukturálne opatrenia sú doplnené neštrukturálnymi (netechnickými) opatreniami, ktoré zvyčajne 
smerujú k eliminácii nielen následkov povodní, ale aj nepriaznivých vplyvov na životné prostredie, 
kultúrne dedičstvo a hospodárske činnosti. V kontexte zvládania a riadenia povodní a znižovania rizika 
spôsobeného povodňami, kľúčovú úlohu má regulácia využívania územia a riadenie povodňových rizík 
ako neoddeliteľnej súčasti integrovaného manažmentu povodňových rizík. 
Aktualizáciou PMPR sa preverí skutkový stav a získajú sa aktuálne informácie, ktoré umožnia eliminovať 
povodňové riziko a tým aj znížiť riziko a negatívne vplyvy na životné prostredie, kultúrne dedičstvo a 
hospodárske činnosti. PMPR okrem ochrany existujúcej infraštruktúry a objektov ovplyvní aj 
umiestňovanie novej výstavby a navrhovanie nových projektov, kritickej infraštruktúry ako aj 
verejnoprospešných stavieb s cieľom eliminovať ohrozenie povodňami. Vplyvy sa prejavia taktiež 
v oblasti riadenia vodných systémov vrátane odvodňovania. Významná závislosť a rôznorodosť vplyvov 
je, okrem samotného množstva a typov opatrení, daná geografickou oblasťou a environmentálnymi 
problémami viazanými na jednotlivé oblasti. Nakoľko sa dôsledky povodní vplyvom zmeny klímy 
v budúcnosti môžu ešte zhoršiť, dôsledná implementácia aktualizácie PMPR bude zohrávať významné 
postavenie z hľadiska adaptácie na zmenu klímy ako aj znižovania nedostatkov v poznaní. Adaptácia 
povodňovej bezpečnosti vodných stavieb na zmenené klimatické podmienky si vyžaduje prehodnotenie 
povodňovej bezpečnosti vodných stavieb, návrhových parametrov funkčných objektov s 
bezpečnostnými priepadmi a rekonštrukciu funkčných objektov vodných stavieb s bezpečnostnými 
priepadmi, ako aj, tam kde je to vhodné a možné, uplatňovanie zelených protipovodňových opatrení, 
ktoré okrem ochrany pred povodňami podporujú aj zadržiavanie vody v krajine. Analýzou vstupov, stavu 
a definovaním opatrení sa vytvoria predpoklady pre hľadanie cielených riešení problémov súvisiacich 
s povodňami a povodňovým rizikom. Výsledný efekt bude však závislý od toho, do akej miery a v akom 
rozsahu budú opatrenia PMPR skutočne realizované ako aj rešpektované a uplatňované v rámci celej 
hierarchie strategických dokumentov, ktoré budú aktualizáciou PMPR dotknuté. V kontexte jednotlivých 
plánovacích cyklov PMPR by sa mali už postupne začať prejavovať aj kumulatívne a synergické významné 
pozitívne vplyvy spájajúce sa s implementáciou opatrení smerujúcich k plneniu cieľov manažmentu 
povodňového rizika.  
Charakter dokumentu, jeho zameranie a ciele, vo všeobecnosti vytvárajú predpoklad pre prevahu 
dlhodobých pozitívnych vplyvov smerujúcich k zlepšeniu kvality životného prostredia, zníženie 
zraniteľnosti voči dôsledkom súvisiacim so zmenou klímy a poukazujúcim na prínos najmä v súvislosti s 
dosahovaním vyššej úrovne ochrany pred povodňami najmä v geografických oblastiach s výskytom 
významného povodňového rizika. 
 
 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
 
Účelom aktualizácie PMPR je riadenie a znižovanie povodňového rizika a tým aj zníženie rizika 
nepriaznivých dôsledkov najmä na ľudské zdravie a životy. Dosiahnutie vyššej úrovne ochrany pred 
povodňami zabezpečí nielen zlepšenie kvality životného prostredia, ale najmä ochranu životov, zdravia 
obyvateľstva a zlepšenie kvality života.  
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5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, európsku sústavu chránených území (Natura 2000), národné parky, 

chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu 

opatrení na ich zmiernenie  
 
Predpokladá sa, že aktualizácia PMPR svojimi návrhmi opatrení ovplyvní aj chránené územia najmä 
v geografických oblastiach s potenciálne významným povodňovým rizikom, ktoré sa zároveň nachádzajú 
alebo zasahujú aj do sústavy chránených území. Charakter vplyvov bude závislý od zisteného skutkového 
stavu v oblasti protipovodňovej ochrany, spôsobu riešenia negatívneho stavu (aplikácia technickej alebo 
netechnickej, t. j. prírode blízkej iniciatívy), lokalizácie chránených území v rámci jednotlivých oblastí 
a miere stretov s chránenými územiami. Zo zamerania a cieľov strategického dokumentu vo 
všeobecnosti možno predpokladať, že ovplyvnenie bude z dlhodobého hľadiska smerovať k najmä 
k pozitívnym, ale aj negatívnym vplyvom na vybrané biotopy a druhy. Najviac ovplyvnené budú pritom 
biotopy a druhy viazané na vodné toky a na ich bezprostredné okolie v lokalitách, kde je plánovaná 
realizácia opatrení v zmysle PMPR. Časové pôsobenie a dosah vplyvov bude závislý od rozsahu, 
charakteru a lokalizácie návrhov opatrení najmä štrukturálneho charakteru. Všetky návrhy konkrétnych 
opatrení podliehajú posudzovaniu v zmysle požiadaviek § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov, resp. pre stavby potenciálne ovplyvňujúce územia Natura 2000 
bude potrebné zabezpečiť proces hodnotenia podľa čl. 6.3 a 6.4 smernice 92/43/EHS o ochrane 
biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.  

 
 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 
 
Riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu sa 
neočakávajú. 
 
 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 
 
Nepredpokladá sa vplyv samotného dokumentu na životné prostredie presahujúce štátne hranice so 
susednými štátmi, ale je možný vplyv jednotlivých navrhovaných opatrení. Z tohto dôvodu je potrebné 
uviesť, že pri samotnom manažmente povodňového rizika je vplyv jednotlivých opatrení navrhovaných 
v PMPR na životné prostredie presahujúci štátne hranice posudzovaný a hodnotený v rámci 
zabezpečovania bilaterálnej spolupráce so susednými štátmi, najmä v kontexte smernice 2007/60/ES, 
ktorá ukladá členským štátom Európskej únie vzájomne koordinovať určovanie geografických oblastí s 
existujúcim potenciálne významným povodňovým rizikom a s jeho predpokladaným pravdepodobným 
výskytom, ktoré patria do medzinárodných povodí. Smernica 2007/60/ES bola transponovaná do 
vnútroštátnej legislatívy, do zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení. 
V Slovenskej republike preto postupujeme výlučne podľa vyššie uvedeného zákona, podľa ktorého 
okrem iného:  

 v zmysle § 5, ods. 6 „Ministerstvo na účely vypracovania, prehodnotenia a aktualizácie predbežného 
hodnotenia povodňového rizika zabezpečí výmenu relevantných informácií so susednými štátmi 
prostredníctvom komisie pre hraničné vody. Určenie geografickej oblasti, ktorá je spoločná so 
susedným štátom, v ktorej existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo je 
pravdepodobný jeho výskyt, koordinuje ministerstvo prostredníctvom komisie pre hraničné vody.“ 
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 v zmysle § 6, ods. 7 „Mapa povodňového ohrozenia územia pri štátnej hranici Slovenskej republiky 
sa pripravuje po predchádzajúcej výmene informácií so susedným štátom prostredníctvom komisie 
pre hraničné vody.“ 

 v zmysle § 7, ods. 4 „Mapa povodňového rizika územia pri štátnej hranici Slovenskej republiky sa 
pripravuje po predchádzajúcej výmene informácií so susedným štátom prostredníctvom komisie pre 
hraničné vody.“ 

 v zmysle § 8, ods. 2 „Ak sa vypracúva jeden medzinárodný plán manažmentu povodňového rizika 
alebo súbor plánov manažmentu povodňového rizika, ktoré sú koordinované na úrovni správneho 
územia povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja a správneho územia povodia Visly v 
medzinárodnom povodí Visly, ministerstvo zabezpečí ich koordináciu prostredníctvom komisií pre 
hraničné vody. Ak sa medzinárodný plán manažmentu povodňového rizika alebo súbor plánov 
manažmentu povodňového rizika nevypracujú, vypracuje sa plán manažmentu povodňového rizika, 
ktorý pokrýva časť príslušného správneho územia medzinárodného povodia, ktorá sa nachádza na 
území Slovenskej republiky a ministerstvo zabezpečí v čo najväčšej miere jeho koordináciu na úrovni 
medzinárodného správneho územia povodia.“ 

 v zmysle § 8, ods. 10 „Plány manažmentu povodňového rizika podľa odseku 2 môžu byť doplnené o 
podrobnejší plán manažmentu povodňového rizika koordinovaný na úrovni spoločného čiastkového 
povodia, ktorý sa vypracuje po dohode so susedným štátom v komisii pre hraničné vody.“ 

Samotná spolupráca na hraničných vodách a v hraničných povodiach sa uskutočňuje v rámci 
jednotlivých Komisií pre hraničné vody a ich pracovných skupín, ktoré sú zriadené na základe príslušných 
medzivládnych dohôd (s Českou republikou, Poľskou republikou, Ukrajinou a Maďarskom) 
a medzištátnej zmluvy s Rakúskou republikou.  
Okrem zákonných povinností a záväzkov vyplývajúcich z vyššie uvedených medzivládnych dohôd 
a medzištátnej zmluvy, v medzinárodnom povodí Dunaja koordinuje činnosť súvisiacu s aktualizáciou 
predbežného hodnotenia povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika 
a samotného plánu manažmentu povodňového rizika v rámci multilaterálnej spolupráce Medzinárodná 
komisia pre ochranu Dunaja18 (ICPDR − International Commission for the Protection of the Danube River, 
IKSD − Internationale Kommission zum Schutz der Donau). ICPDR združuje štáty, ktoré pristúpili k 
dokumentu „Dohovor o spolupráci na ochrane a trvale udržateľnom využívaní Dunaja“ (Dohovor o 
ochrane Dunaja). Dohovor o ochrane Dunaja bol podpísaný v Sofii 29. júna 1994 a nadobudol účinnosť 
po ratifikácii v roku 1998; v súčasnosti má 14 signatárskych štátov (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko a Ukrajina) a 15.-tym účastníkom dohovoru je Európska únia.  
 
 
 

IV. Dotknuté subjekty 
 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 
 
S ohľadom na charakter PMPR a jeho dosah, je dotknutou verejnosťou taká verejnosť, ktorá je dotknutá 
alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na 
takomto konaní. 
Dotknutou verejnosťou sú tak všetci občania SR a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických 
a fyzických osôb pôsobiacich v SR, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do procesu a participovať na 
príprave aktualizácie PMPR. 

                                                           
18 https://www.minzp.sk/voda/medzinarodna-komisia-ochranu-dunaja-icpdr/ 
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2. Zoznam dotknutých subjektov 

 
Zoznam dotknutých ústredných orgánov štátnej správy:  
Vláda Slovenskej republiky 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
 
Zoznam dotknutých orgánov: 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
Združenie miest a obcí Slovenska 
Únia miest Slovenska 

 

3. Dotknuté susedné štáty 
 
Prípravou a schválením strategického dokumentu nebudú negatívnymi vplyvmi dotknuté susedné štáty.  
 

V. Doplňujúce údaje 
 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej 

charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)  
 
Neoddeliteľnou súčasťou strategického dokumentu je mapová dokumentácia, ktorej zameranie 
a charakter je zrejmý z kap. II.4. tohto oznámenia o strategickom dokumente. Predkladané oznámenie 
neobsahuje žiadne mapové ani iné grafické dokumentácie. 
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2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 
 

Aktualizácia PMPR sa opiera, okrem materiálov uvedených v kap. III.1. tohto oznámenia o strategickom 
dokumente, aj o ďalšie materiály najmä strategického charakteru (viď kap. II.7).  
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VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 
V Banskej Bystrici, 14. marca 2023 
 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 

1. Meno spracovateľa oznámenia 
 
Ing. Andrea Saxová - Slovenská agentúra životného prostredia 
 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka  
 
 
 
 

     ---------------------------------------------------------- 
        
             Ing. Havlíček Roman 

        generálny riaditeľ sekcie vôd 


