Návrh „stromu problémov“
identifikácia problémov

Druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie
vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050

10. 2. 2021

PROBLÉMY – problémy systémové

Absencia integrovaného prístupu k manažmentu vôd v povodiach
Nedostatočný komplexný prístup k ochrane, plánovaniu a manažmentu
krajiny a vody

Nepodporujúce právne úpravy a ich vymožiteľnosť
Nedostatočný informačný systém a prístup k informáciám o vode

Nedostatočné odborné kapacity, vzdelávanie a propagácia
Neadekvátna finančná politika štátu a financovanie vodného
hospodárstva

1. Absencia integrovaného prístupu k manažmentu vôd v
povodiach (Nedostatočný komplexný prístup k ochrane, plánovaniu
a manažmentu krajiny a vody)
• Nesúlad plánovacích procesov a plánovacích dokumentov o krajine a vode
(územné plánovanie, vodné plánovanie, programy starostlivosti o les, plánovanie
poľnohospodárskych činností, priemysel, vrátane energetiky, doprava, odpadové
hospodárstvo ...)
• Neurčené, protichodné a nezosúladené rámce na využívanie vôd pre rôzne účely,
vrátane nárokov ekosystémov
• Degradácia vodného režimu krajiny, nedostatočné a nevhodné revitalizácie,
nepripravenosť na zmenu klímy
• Znečistenie povrchových a podzemných vôd a antropogénne zaťaženie krajiny
z minulosti
• Chýbajúca integrácia úloh a nedostatočná koordinácia rezortných organizácií

2. Nepodporujúce právne úpravy a ich vymožiteľnosť
• Právne predpisy nepodporujúce riešenie nových výziev a zmien v oblasti ochrany
a využívania vôd
• Chýbajúce právne rámce, vrátane tých na implementáciu nových stratégií, akčných
plánov a smerníc EÚ
• Neaktuálne a chýbajúce podzákonné nástroje na implementáciu požiadaviek právnych
predpisov (usmernenia, metodické pokyny, STN, programy a akčné plány ...)
• Nezosúladené právne predpisy a protichodné povinnosti a požiadavky vyplývajúce
z legislatívy
• Nedostatočné uplatňovanie princípu prevencie v legislatívnych predpisoch a pri
rozhodovaní, nedostatočná kontrola a vymáhanie povinností vyplývajúcich z platnej
legislatívy
• Nevysporiadané vlastníctvo pozemkov
• Nejednoznačné úlohy a nedostatočné kompetencie správcu toku

3. Nedostatočný informačný systém a prístup k informáciám o
vode
• Neaktuálne dáta v nepoužiteľnej štruktúre v rámci rezortu vodného hospodárstva
• Nedostatočná integrácia a kompatibilita národných zdrojových informácií a údajov
o vode
• Nedostatočné monitorovanie vôd a s vodou súvisiacich matríc, nedostatočný
prevádzkový a prieskumný monitoring

4. Nedostatočné odborné kapacity, vzdelávanie a propagácia
• Chýbajúci systém podpory kontinuálneho vzdelávania v sektore a dopĺňania
ľudských kapacít
• Slabá a nesystematická podpora inovácií a vedy, základného a aplikovaného
výskumu
• Absencia systematického začleňovania vzdelávania o ochrane vôd,
integrovanom manažmente vôd do osvety, formálneho a neformálneho
vzdelávania
• Málo účinná, neskorá a chýbajúca zrozumiteľná komunikácia informácií
o vode zo strany štátu smerom k verejnosti, vrátane samospráv

5. Neadekvátna finančná politika štátu a financovanie vodného
hospodárstva
• Absencia dlhodobej udržateľnej finančnej politiky štátu v oblasti vôd a nepripravenosť
na budúce obdobie po ukončení podpory z fondov EÚ (slabý manažment, rastúci
investičný dlh, zraniteľnosť infraštruktúry, poplatky ...)
• Podhodnotené financovanie organizácií v rezorte aj mimo rezortu (štátna a verejná
správa), ktoré majú povinnosti v oblasti tvorby nových poznatkov, plánovania, ochrany,
manažmentu a využívania vôd, vrátane rybárstva
• Zanedbávanie včasného financovania preventívnych opatrení (a veľa financií do
riešenia následkov)
• Nízka miera využívania ohodnocovania ekosystémových služieb a mechanizmu
„hodnota za peniaze“ pri plánovaní investícií, tzv. cost-benefit analýz zohľadňujúcich aj
dôsledky klimatickej zmeny a celkový životný cyklus investície (vrátane nákladov po
skončení životnosti)

DISKUSIA

