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Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050 

ZÁZNAM 

z online rokovania pracovnej skupiny pre tvorbu 

 

Miesto: on-line, cez Microsoft TEAMS 

Termín: 8. 12. 2020 

Zúčastnení: podľa záznamu v prílohe 

 

Pracovná skupina vznikla na základe rozhodnutia ministra životného prostredia č. 35/2020-4.2 

zo dňa 10. novembra 2020 a schváleného štatútu pracovnej skupiny.  

Rokovanie pracovnej skupiny bolo oznámené dňa 25.11.2020. Program a podkladové 

dokumenty boli zaslané nominovaným členom pracovnej skupiny dňa 7.12.2020.  

Program:  

- Zahájenie, príhovory, organizačné pokyny 

- Informácia o cieľoch a dôvodoch tvorby Koncepcie vodnej politiky na roky 2021 – 

2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len Koncepcie vodnej politiky) , prepojenie 

s procesom vodného plánovania (Vodný plán SR) 

- Štatút pracovnej skupiny a jej praktické fungovanie 

- Informácia o zriadení expertných skupín, ich tematickom zameraní a procese 

navrhovania ich členov 

- Harmonogram spracovania koncepcie vodnej politiky a komunikačný plán 

- Dotazník pre členov a členky pracovnej skupiny – mapovanie východiskovej situácie 

a analýza súčasného stavu 

- Diskusia, zhrnutie, najbližšie kroky v procese 

- Záver 

 

Stručný zápis: 

1) Zahájenie, príhovory, organizačné pokyny  

Členov a členky pracovnej skupiny a ostatných zúčastnených privítal štátny tajomník MŽP SR, 

p. Juraj Smatana, ktorý stručne vysvetlil priority MŽP SR v tejto oblasti, poďakoval 

zúčastneným za aktívnu účasť v procese tvorby koncepcie vodnej politiky a zaželal im úspešné 

pracovné rokovanie.  

Facilitátorka prvého zasadnutia pracovnej skupiny, p. Danka Thalmeinerová, zoznámila 

účastníkov online rokovania s pravidlami diskusie a technickými pokynmi, ako aj rámcovým 

programom, ktorý dostali účastníci pred rokovaním pracovnej skupiny a voči ktorému neboli 

uplatnené žiadne návrhy na doplnenie či zmenu. 

Prvé rokovanie pracovnej skupiny viedol jej predseda, Ing. Roman Havlíček, poverený 

riadením sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR.  
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2) Informácia o cieľoch a dôvodoch tvorby Koncepcie vodnej politiky na roky 2021 – 

2030 s výhľadom do roku 2050 (ďalej len koncepcie vodnej politiky) , prepojenie 

s procesom vodného plánovania (Vodný plán SR) a Štatút pracovnej skupiny a jej 

praktické fungovanie 

Predseda pracovnej skupiny p. Roman Havlíček:  

- informoval o programovom vyhlásení vlády SR a záväzku spracovať vodnú politiku štátu, 

ako aj prepojeniach na proces vodného plánovania a proces aktualizácie Vodného plánu 

Slovenska, 

- stručne vysvetlil prípravné kroky týkajúce sa procesu tvorby koncepcie realizované 

sekciou vôd MŽP SR, 

- oboznámil zúčastnených so štatútom pracovnej skupiny a spôsobom práce a komunikácie 

v nej. Štatút pracovnej skupiny (schválený rozhodnutím ministra životného prostredia č. 

35/2020-4.2 zo dňa 10. novembra 2020). Predseda pracovnej skupiny tiež vysvetlil 

praktické riadenie procesu tvorby koncepcie – informoval o členoch Riadiaceho tímu, 

ktorý zabezpečuje koordináciu procesov a komunikácie.  

- Predstavil účel zriadenia expertných skupín (nasledujúca časť rokovania) a ich pozíciu voči 

pracovnej skupine,  

- ospravedlnil sa členom za neskoršie poslanie podkladov pred prvým rokovaním pracovnej 

skupiny, čo bolo spôsobené tým, že sekcia vôd čakala na potvrdenie nominácií inštitúcií 

do pracovnej skupiny. Z toho istého dôvodu budú podpísané menovacie dekréty zaslané 

členom a členkám pracovnej skupiny do konca 2020, 

- v rámci diskusie neboli k tomuto bodu vznesené žiadne pripomienky k predloženým 

materiálom a informáciám.  

3) Informácia o zriadení expertných skupín , ich tematickom zameraní a procese 

navrhovania ich členov 

Členka riadiaceho výboru, p. Martina Paulíková:  

- poskytla informácie o navrhovanom zriadení expertných skupín a ich tematickom 

vymedzení. Materiál bol zaslaný členom a členkám pracovnej skupiny pred rokovaním, 

- vysvetlila spôsob práce expertných skupín, osobitne v súvislosti s prekryvom riešených 

tém a koordinácii výstupov a odprezentovala mená vedúcich expertných skupín (tzv. 

gestori), ktorými sú pracovníci sekcie vôd MŽP SR a odborných garantov, ktorými sú 

experti mimo MŽP SR, 

- predstavila proces navrhovania expertov do skupín – vytipovanie ľudí s dostatkom kapacít, 

vyzvala členov a členky k doplneniu odporúčaní v T. 14. 12. 2020 

- v diskusii pracovná skupina navrhla  

- doplniť do tematického zamerania niektorej zo skupín (pravdepodobne skupina č. 8) 

problematiku výchovy a vzdelávania, a v nadväznosti na to aj expertov, ktorí by boli 

schopní túto problematiku pokryť, 

- zvážiť prizvanie zástupcu SIŽP do pracovnej skupiny a do relevantných expertných 

skupín, 

- zdôrazniť problematiku podzemných vôd, ochrany jej zdrojov, montoringu, obnovy 

(v tematickom zameraní skupiny č. 1 a č. 2, prípadne aj iných) V rámci toho padli 

návrhy na doplnenie expertov o zástupcov ústavov SAV do skupiny znečistenie, 

a ďalších skupín, zástupcov SGUDŠ, 
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- je potrebné riešiť aj otázku environmentálnych záťaží, ktoré výrazne vplývajú a kvalitu 

podzemných vôd, zapojiť expertov zo sekcie geológie, expertov na ochranu 

podzemných vôd 

4) Harmonogram spracovania koncepcie vodnej politiky a komunikačný plán 

Členka riadiaceho výboru, p. Danka Thalmeinerová 

- informovala o harmonograme procesu spracovania koncepcie vodnej politiky 

a komunikácie o tomto procese. materiály dostali členovia pracovnej skupiny pred 

zasadnutím.  

5) Dotazník pre členov a členky pracovnej skupiny – mapovanie východiskovej situácie 

a analýza súčasného stavu  

Pripravovaný dotazník pre členov a členky pracovnej skupiny predstavila členka riadiaceho 

výboru p. Martina Paulíková. V prezentácii informovala o tom, že jeho cieľom je zmapovať 

situáciu a urobiť analýzu východiskového stavu. To bude obsahom prvých častí koncepcie 

vodnej politiky, a takýmto spôsobom budú členovia pracovnej skupiny zapojený do jej 

vytvárania.  

Termín na odovzdanie/vyplnenie dotazníka je 8. 1. 2020, je možné ho vyplniť elektronicky cez 

formulár na google forms, resp. emailom. Link / dotazník bude zaslaný pracovnej skupine spolu 

so zápisom s prvého rokovania pracovnej skupiny.  

6) Diskusia, zhrnutie, najbližšie kroky v procese 

V rámci diskusie boli prerokované nasledovné návrhy a odporúčania 

- vytvorenie repozitáru príkladov dobrej praxe, čo sa týka strategických a koncepčných 

materiálov 

- potrebu zaoberať sa v rámci spracovania koncepcie vodnej politiky aj otázkou nástrojov 

motivácie, príp. kompenzácií (ale nielen ich) čo sa týka úlohy vlastníkov lesov v súvislosti 

s ich významným príspevkom ku kvalite a kvantite vody 

- nevyhnutnosť integrovaného prístupu tvorbe koncepcie, keďže vodné hospodárstvo je 

široká prierezová problematika 

- brať do úvahy medzinárodné záväzky vyplývajúce Slovensku z členstva v EÚ ale aj 

ďalších medzinárodných zmlúv; inšpirovať sa strategickými dokumentami prijatými na 

úrovni EU. 

 

7) Závery 

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 k prerokovaným bodom 

- v termíne do 14. 12. 2020 emailom na Danka.Thalmeinerova@enviro.gov.sk poslať  

- návrhy na doplnenie expertov ako členov expertných skupín 

- návrhy na doplnenie / zmeny tematického zamerania expertných skupín 

- výhrady alebo návrhy na prípadné zmeny v harmonograme a komunikačnom pláne 

- v termíne do 8. 1. 2021 - vyplniť online dotazník  

mailto:Danka.Thalmeinerova@enviro.gov.sk
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Predseda pracovnej skupiny tiež zhrnul, že členovia pracovnej skupiny dostanú od MŽP SR do 

konca roka 2020 po finalizácii pripomienok od pracovnej skupiny 

- finálny zoznam expertných skupín a ich tematického zamerania 

- zoznam členov a členiek expertných skupín 

- harmonogram a komunikačný plán 

MŽP dopošle členom PS menovacie dekréty a zoznam členov pracovnej skupiny 

 

Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa plánuje v 6 týždni roku 2021, predbežne 10. 2. 2021. 

 


