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Princípy tvorby strategického dokumentu
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Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných 
stratégií (uznesenie vlády SR č. 197/2017)

• Princíp partnerstva (vertikálna a horizontálna spolupráca 
zainteresovaných subjektov) a previazanosť sektorových, 
odvetvových a prierezových politík 

• Projektové riadenie procesu

• Otvorená a transparentná participácia

Mechanizmus participácie
• Štatút pre tvorbu Koncepcie (pracovná skupina)
• Nastavenie úrovne participácie (expertné skupiny)

Kroky
• Analýza problému (strom problémov)
• Analýza súčasného stavu a analýza doterajších riešení (vstupná správa)
• Priorizácia riešení (problém – následok – odstránenie – cieľ – opatrenia)
• Nastavenie sústavy indikátorov

Nástroje participácie
• Projektový plán (organizovanie a harmonogram krokov)
• Zmapovanie zainteresovaných strán a aktérov
• Plán komunikácie a spolupráce
• Realizácia a monitorovanie participácie
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Akčný plán pre 
zdravie
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Európska Zelená 
Dohoda

(EK, december 2019)

Stratégia 
biodiverzity

Stratégia z 
farmy na stôl 
(revízia CAP)

Obehové 
hospodárstvo

Stratégia 
adaptácie na 
zmenu klímy

Akčný plán 
nulového 

znečistenia

Envirostratégia 
2030

Adaptácia na zmenu klímy
Stratégia a NAP

Úroveň EÚ

Národná úroveň –
sektorové dokumenty

Ochrana 
biodiverzity Koncepcia rozvoja 

poľnohospodárstva

Koncepcia rozvoja 
vodnej dopravy

Energetická 
politika

Stratégia rozvoja 
cestovného ruchu

Akčný plán boja proti 
suchu na nedostatku 

vody

Národný 
lesnícky 
program
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Kto tvorí návrh Koncepcie vodnej politiky

Pitná voda a 
čistenie

Revitalizácie 
vodných tokov

Inštitúcie a štruktúra 
riadenia

Využívanie 
vôdZnečistenie

Rybárstvo Dunaj

Riadiaci výbor

Pracovná 
skupina

Manažment 
krajiny  a 
adaptácia



Riadiaci výbor
6

• riaditeľ sekcie vôd, riaditeľky odborov + 
interná a externá koordinátorka procesu + 
podľa potreby prizýva aj niektorých gestorov 
alebo garantov expertných skupín

• konzultuje zadania a výstupy práce expertných 
skupín = pripravuje ich pre zasadnutia 
pracovnej skupiny

• kontroluje harmonogram

• zabezpečuje prepojenie s procesom tvorby 
Vodného plánu Slovensko



Pracovná skupina

• Platforma pre participáciu na spracovaní 

Koncepcie 

• Členovia sú z MŽP (kľúčové odbory), ostatné 

ministerstvá, rezortné organizácie (SVP, VÚVH, VV, 

SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, SIŽP, ŠOP SR...), profesné 

organizácie (AVS, AČE,...), akademická obec (UK, 

STU, TU,...), samosprávy (ZMOS, UMS,...), 

mimovládne organizácie, spolu 52 zástupcov

• na zasadnutiach sa môžu zúčastňovať aj ďalší 

experti (napr. gestori a garanti expertných skupín)
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Informovanosť

Zápisy, prezentácie a podklady 

zasielané emailom + 

zverejnené spolu so štatútom 

pracovnej skupiny a zoznamom 

členov na
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Expertné skupiny a ich gestori a odborní garanti
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Názov expertnej skupiny Vedúci ES = gestor/ka Odborný garant/ka

1. Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd

Lýdia Bekerová, MŽP SR Peter Belica, VÚVH

2. Znečistenie Ľudmila Strelková, MŽP SR Elena Rajczyková, VÚVH

3. Revitalizácia vodných tokov Ivan Hapčo, MŽP SR Katarína Holubová, VÚVH

4. Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy 
(povodne, sucho)

Paula Divéky, MŽP SR Dušan Abaffy, VÚVH

5. Využívanie vôd Jana Vršanská, MŽP SR Marek Čomaj, VÚVH

6. Rybárstvo Marek Hausman, MŽP SR Martin Rybár, SVP, š.p.

7. Dunaj Vladimir Novák, MŽP SR Martin Mišík, ext. konzultant

8. Inštitúcie a štruktúra riadenia Peter Košovský, MŽP SR Pavol Široký, IEP
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Práca expertných skupín
• 8 tematických skupín

• cca 220 členov a členiek

• obrovské množstvo stretnutí a konzultácií

• tvorba dokumentov a ich následné 
pripomienkovanie, doformulovanie, spresňovanie

• popri bežnej práci / bez nároku na odmenu
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Zastúpenie v ES

muži ženy

Počet členov
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STROM PROBLÉMOV

VSTUPNÁ SPRÁVA

• VODNÉ BOHATSTVO KRAJINY A JEHO OHROZENIE Z DÔVODU ZMENY KLÍMY
• DEGRADÁCIA VODNÉHO REŽIMU KRAJINY
• ZNEČISŤOVANIE VÔD
• POTREBY VODY PRE ROZVOJ SPOLOČNOSTI
• RIADENIE A INŠTITUCIONÁLNY RÁMEC
• INVESTIČNÁ POLITIKA A EKONOMICKÉ NÁSTROJE



Pracovná skupina

Riadiaci výbor

Expertné skupiny

Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug.

8.

Výstupy

Inštitúcie a štruktúra riadenia8.

Zásobovanie pitnou vodou a 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd1.

Znečistenie

Revitalizácia vodných tokov

Manažment krajiny a adaptácia na 
zmenu klímy (povodne, sucho)

Využívanie vôd

Rybárstvo

Dunaj

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Analýza 

problémov

2. Vstupná 

správa

3. Koncepcia

20.5. 15.7.
1.

29.6.

3. 
19.8.

2. 
15.7.
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Ďalšie aktivity v rámci procesu spracovania 
návrhu koncepcie vodnej politiky

• priebežné zverejňovanie informácií na webe MŽP SR

• informovanie o vodnej politike na online seminároch 
organizovaných v rámci prípravy Vodného plánu SR

• 16. 10. 2020 – workshop so zástupcami mimovládnych 
organizácií „Ako môže mimovládny sektor prispieť k tvorbe 
novej Koncepcie vodnej politiky?“

• 11. 11. 2020 – online konzultácia „Sociálne aspekty 
prístupu k sanitácii“ s Marošom Matiaškom z Forum
human rights

• 28. 6. 2021 – odborný webinár pri príležitosti 
medzinárodného Dňa Dunaja „Dunaj - náš a európsky 
veľtok

• 9. 7. 2021 – exkurzia „Revitalizácia vodných tokov v 
kontexte uplatňovania rámcovej smernice o vode v 
Rakúsku“
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Koncepcia vodnej politiky
Desatoro pre vodu


