Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050
ZÁZNAM
z online zasadnutia Pracovnej skupiny
Miesto: on-line, cez Microsoft TEAMS
Termín: 20.5.2021
Zúčastnení: členovia a členky pracovnej skupiny, gestori a garanti expertných skupín (ES)
Tretie zasadnutie Pracovnej skupiny (PS) sa konalo podľa harmonogramu prác na tvorbe Koncepcie
vodnej politiky. Zasadnutie bolo oznámené na druhom zasadnutí (10.2.2021), pozvánka, program
a podkladové dokumenty boli zaslané 5 dní vopred. Dva dni pred konaním zasadnutia bol zaslaný aj
aktuálne spracovaný materiál „Ciele a opatrenia“, ktorý bol predmetom následného pripomienkovania
pracovnou skupinou po jej zasadnutí.
Program:
 Otvorenie, organizačné pokyny
 Vstupná správa (prezentácia)
 Návrh Cieľov a Opatrení (prezentácia)
 Diskusia a odporúčania členov PS
 Závery
Stručný zápis:
Boli prezentované výsledky práce expertných skupín – Vstupná správa. Na jej základe boli definované
problémy (Strom problémov) a Ciele a Opatrenia, ktoré predstavujú desať pilierov a oblastí
intervencie. Dokumenty sú k dispozícii členom PS a svoje námety a pripomienky je možné zasielať
elektronicky (pozri závery zasadnutia). Powerpoint prezentácie sú súčasťou tohto zápisu.
Diskusia/námety od členov PS:
 Kladný ohlas od členov viacerých PS k obom materiálom; vyvážený a komplexný dokument
porovnateľný s európskou úrovňou. Potešujúce je, že sa v Koncepcii prelínajú nové výzvy, ktoré
sú rovnako vyvážene adresované spolu s tradičnými prístupmi VH sektoru na Slovensku.
Filozofická úroveň je správne nastavená. V Koncepcii bude dôležité uvedomiť si, že žijeme dobu,
kde sa veľa vecí a rýchlo mení a ťažko sa hľadajú etalóny z minulosti (referenčná úroveň,
štandard), ktoré by boli platným porovnávacím základom pre budúci rozvoj. Porovnávacia
základňa je dnes ťažko uchopiteľná (napr. nie je možné všetko napraviť do pôvodného stavu, bez
ohľadu na ekonomickú náročnosť) a Koncepcia nie je „zviazaná“ rigidnými pravidlami a
povinnosťami EU.
 Pripomienky z pohľadu ochrany a využívania podzemných vôd (viacerí členovia z Asociácie
hydrogeológov, ŠGÚDŠ, PrF UK, UH SAV) – problematika kvality a kvantity podzemných vôd
v súvislosti s typom znečistenia (bodové a difúzne) – odporúča sa rozdeliť zdroje znečistenia
tradičným spôsobom na bodové a difúzne. Tiež sa odporúča pracovať s termínom „ekologická
hladina/limitov podzemných vôd“ – tento termín a metodológia už boli definované v roku 1992
(pri spravovaní deficitných oblastí) – metodika bola prevzatá do českej legislatívy, ale nie na
Slovensku.
 Chýbajú informácie o množstve podzemných vôd. Odporúča sa tiež doplniť analýzu, čo je
problémom zásobovania obyvateľov pitnou vodou zo zdrojov podzemných vôd.
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Otázka geotermálnych vôd – doplniť informácie o stave, doplniť k problémom otázku využívanie
(plytkých) vôd pre tepelné čerpadlá: neexistuje presná legislatíva, ktorá by zabezpečila ochranu
podzemných vôd. Tiež odporúčame venovať sa zdrojom znečisťovania – environmentálne záťaže
nie sú jedinými zdrojmi znečisťovania. Rozlišovať environmentálne záťaže a environmentálne
škody.
Upozornenie, že v analýze sú východiská z hľadiska európskej a celosvetovej problematiky, ale nie
príliš na národnej úrovni, napr. nie je veľký problém s nadmerným využívaním vôd (povrchových
a podzemných vôd), chýba zdôraznenie prírodných pomerov na Slovensku (strecha Európy).
Ciele a opatrenia – bod 7 Dunaj – doplniť problematiku Žitného ostrova. Dunaj je zdrojovou vodou
pre podzemné vody a z tohto hľadiska ho aj hodnotiť. Postupne dochádza k situáciám, že
dochádza k „prehradeniu“ prirodzenej filtrácie vôd z Dunaja do podzemných vôd. Výnimočnosť
Dunaja z hľadiska environmentálneho a ekonomického odôvodňuje zaradenie samostatnej
oblasti intervencie pre túto rieku.
AVS odporúča vylepšiť opatrenia, ktoré sa týkajú ochranných pasiem veľkokapacitných
nadregionálnych vodných zdrojov, pričom je možné sa inšpirovať nedávnou legislatívnou prácou
pri vyhlasovaní pásiem (príklad Šamorín).
Cieľ 10.2 – cenotvorba – pozor na terminológiu, navrhuje sa bezpečné zneškodňovanie znečistenia
z komunálnych odpadových vôd. A čo sa týka iných vôd – napr. havárie? Na tieto udalosti
Koncepcia nereaguje?
ÚVZ – je potrebné zdôrazniť prepojenie na zdravie obyvateľov, na hodnotenie zdravotných rizík je
potrebné dať rovnaký dôraz, ako na iné využitie vôd a tiež rozmýšľať či by nebolo vhodné
premenovať cieľ 4. na /Pitná voda pre všetkých (nielen „voda pre všetkých“)
K cieľu „voda v sídlach“ – znovu-využitie vôd – to bude otázka budúcnosti.

Závery:
V rámci ES sa už pracuje na nultom návrhu Koncepcie, s tým, že od samého začiatku formulovania
cieľov a opatrení chceme zahrnúť námety od členov PS. Prebieha aj proces posudzovania vplyvov (SEA).
V závere predseda pracovnej skupiny, p. Roman Havlíček zhrnul úlohy a najbližšie kroky, poďakoval
zúčastneným za aktívnu účasť, vyzval ich na komunikáciu aj mimo zasadnutí pracovnej skupiny.
Požiadal ich o zaslanie odporúčaní
- v termíne do 21.5.2021 – pripomienky a námety k pracovnému Vstupnej správe (najlepšie formou
sledovania zmien priamo v texte)
- v termíne do 27.52021 – odporúčania k definovaniu cieľov a opatrení
Všetko je potrebné zaslať emailom na danka.thalmeinerova@enviro.gov.sk.
Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa plánuje predbežne v druhej polovici august 2021.

Zapísala:
D. Thalmeinerová a M. Paulíková, 20.5.2021
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