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My, ministri, vysokí predstavitelia  a Európska komisia, zodpovední za realizáciu  Dohovoru 

o ochrane rieky Dunaj 

 

Náš spoločný domov – Povodie rieky Dunaj a Medzinárodná komisia pre ochranu rieky  

Dunaj (ICPDR) 

 

(1) znovu potvrdzujeme „ Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní rieky Dunaj“ 

(Dohovor o ochrane rieky Dunaj), podpísaný v Sofii v roku 1994, ako solídny základ pre našu 

spoločnú prácu na trvalo udržateľnom a spravodlivom vodohospodárskom manažmente  a 

manažmente povodňového rizika v povodí rieky Dunaj, ktoré koordinujeme Medzinárodnou 

komisiou pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR). 

 

(2) vysoko hodnotíme spoľahlivú  prácu ICPDR, ako hlavného koordinačného orgánu povodia  

rieky Dunaj s ohľadom na všetky záležitosti manažmentu vôd a zaväzujeme sa ďalej 

posilňovať ICPDR ako platformu pre pokračujúcu výmenu a spoluprácu medzi našimi 

krajinami, charakterizovanú zmyslom pre širšiu solidaritu v povodí Dunaja v súlade so skôr 

prijatými vyhláseniami vo „Vízii a misii ICPDR“. 

 

(3) oceňujeme  významnú  podporu zo strany Európskej únie (EÚ), proces jej rozširovania a 

sústavnú spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a nečlenskými štátmi EÚ v rámci ICPDR.   

 

(4) obnovujeme náš záväzok, vyvinúť maximálne úsilie implementovať EÚ rámcovú 

smernicu o vode  a  EÚ  smernicu o hodnotení a manažmente povodňových rizík v celom 

povodí rieky Dunaj – s patričným ohľadom na požiadavky  legislatívy EÚ  v oblasti ochrany 

prírody a životného prostredia - pričom  uznávame, že sú tu rozdiely medzi členskými štátmi 

EÚ a nečlenskými štátmi EÚ z pohľadu ich právnych záväzkov a finančných zdrojov, ktoré je 

potrebné vziať do úvahy.  

 

(5) vítame nového strategického partnera  ICPDR - Stratégiu Európskej únie  pre dunajský 

región (EUSDR). Máme na mysli viacodvetvový prístup EUSDR a jeho zameranie na 

uľahčenie prípravy a implementáciu projektov, uznávame významný potenciál synergií medzi 

ICPDR a EUSDR a úmysel zintenzívniť našu spoluprácu  na základe „Spoločného dokumentu 

o spolupráci a synergii pre implementáciu EUSDR.“     
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(6) vyjadrujeme  naše uznanie a podporu prebiehajúcej spolupráci  ICPDR so všetkými 

relevantnými partnermi v povodí rieky Dunaj i mimo neho, najmä s ohľadom na 

 koordináciu relevantných aktivít doplňujúcich prácu ICPDR v subpovodiach riek 

Sáva, Tisa a Prut  a v Delte Dunaja; 

 spoluprácu s Komisiou pre Čierne more, na základe Memoranda o porozumení z roku 

2001 a dnes máme prospech z dodatočných impulzov pri implementácii  Rámcovej 

smernice  o morskej stratégii; 

 Dohovor EHK OSN o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov 

a medzinárodných jazier;  

  Rámcový dohovor o ochrane  a udržateľnom rozvoji Karpát;  

 partnerstvo s ďalšími medzinárodnými povodiami v súlade s cieľmi a princípmi  

medzinárodného ocenenia „Thiess Riverprize“, ktorú ICPDR získalo v roku 2007. 

 

Aktualizovaný Plán manažmentu povodia Dunaja 

    

(7)  pripomíname si prvý Plán manažmentu povodia Dunaja schválený  v roku 2009 ako 

základný medzník  našej spolupráce. Keď pomyslíme na výzvy, ktoré zložité a ambiciózne 

predpisy EÚ rámcovej smernice o vode  postavili pred povodie rieky Dunaj ako najväčšie 

medzinárodné povodie na svete, v mnohých oblastiach sme objavili doposiaľ nepoznané, pri 

príprave prvého Plánu manažmentu povodia Dunaja. Od roku 2009 mnohé opatrenia boli 

implementované, alebo sú v procese implementácie. Pokročili sme, ale z pohľadu hlavných 

cieľov EÚ rámcovej smernice o vode  „dosiahnuť  „dobrý stav“  vodných útvarov, alebo tam 

kde je to vhodné  „dobrý potenciál“, sú potrebné dodatočné opatrenia a viac času. A tak sme 

prehodnotili a aktualizovali Plán manažmentu povodia Dunaja, jeho Spoločný program 

opatrení a naše národné programy opatrení.  

 

(8) schvaľujeme aktualizovaný Plán manažmentu povodia Dunaja a zaväzujeme sa 

k implementácii Spoločného programu opatrení, ktorý tvorí integrálnu súčasť Plánu 

manažmentu povodia Dunaja, rovnako ako naše národné programy opatrení. Spoločný 

program opatrení bude našou spoločnou cestovnou mapou usmerňujúcou naše aktivity a 

zabezpečí potrebnú harmonizáciu činností na úrovni celého povodia.  
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(9)  znovu potvrdzujeme štyri významné problémy v manažmente vôd, identifikované už v 

prvom Pláne manažmentu povodia Dunaja,  t.j.: organické znečistenie, znečistenie živinami, 

znečistenie  nebezpečnými látkami, hydromorfologické zmeny  a - ako samostatnú položku – 

identifikované dôležité otázky súvisiace s cezhraničnými útvarmi podzemných vôd. 

 

(10) s prihliadnutím na organické znečistenie, oceňujeme skutočnosť, že infraštruktúra zberu 

a čistenia komunálnych odpadových vôd sa zlepšila do roku 2015 v takmer 900 

aglomeráciach  a  emisie   odpadových vôd v ukazovateli BSK boli znížené o viac ako 50%, 

vďaka významnému pokroku v infraštruktúre odpadových vôd. 

 

(11) zaväzujeme sa,  pokračovať v snahe investovať do sektora odpadových vôd, pamätajúc 

na potrebu napomáhať takým  projektom  najmä v nečlenských štátoch EÚ, a so zameraním 

hlavne na množstvo zostávajúcich emisii BSK pochádzajúcich z odkanalizovaných 

aglomerácií, ale bez čistenia odpadových vôd. 

 

(12) uvádzame s ohľadom na znečistenie živinami pozoruhodný pokles emisií z bodových 

zdrojov v porovnaní s prvým Plánom manažmentu povodia Dunaja a tiež pokles difúzneho 

znečistenia. Celkové emisie dusíka mierne klesli o  12%, zatiaľ čo emisie celkového fosforu 

sa znížili o  34%. Tieto záťaže do  Čierneho mora výrazne poklesli, ale sú stále vyššie ako  

začiatkom 60-tych rokov 20. storočia. Pamätajúc na náš dlhodobý cieľ, dohodnutý v 

Memorande o porozumení medzi Medzinárodnou komisiou pre ochranu Čierneho mora a 

Medzinárodnou komisiou pre ochranu rieky Dunaj v roku 2001 – redukovať záťaže 

vypúšťaných živín na takú  úroveň, ktorá dovolí zotaviť sa ekosystémom Čierneho mora na 

úroveň, pozorovanú v 60-tych rokoch 20. storočia, stotožňujeme sa  s potrebou ďalších 

iniciatív a nabádame ďalšie krajiny v povodí Čierneho mora podniknúť taktiež také iniciatívy.  

 

(13) sú determinované pokračovať v našich prebiehajúcich opatreniach týkajúcich sa 

komunálnych odpadových vôd, priemyselného sektora, trhovej výroby a poľnohospodárskeho 

odvetvia. Počítajúc so značným množstvom živín pochádzajúcich z poľnohospodárstva  

žiadame ICPDR, aby vstúpilo do diskusie  s poľnohospodárstvom a ďalšími zainteresovanými  

subjektmi  ako je  ďalej definované v kapitole o integrácii (odstavec 31).  

 

(14)  konštatujeme, že s ohľadom na znečistenie nebezpečnými látkami boli podniknuté 

dôležité kroky na doplnenie  chýbajúcich dát, t.j.  národné súpisy emisií, vypúšťania a strát 
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prioritných látok . Avšak je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na identifikáciu prioritných látok 

a objavujúcich sa nových chemických látok relevantných pre celé povodie. 

 

(15) zaväzujeme sa vytrvať v úsilí eliminovať nedostatky vo vedomostiach, zostavením súpisu 

emisií, vypúšťania a strát prioritných látok a v zlepšovaní čistenia odpadových vôd  

a priemyselných technológií  a tiež reguláciou výrobkov.  

 

(16)  konštatujeme, s ohľadom na hydromorfologické zmeny, že značné množstvo opatrení 

bolo prijatých od roku 2009, najmä viac ako 120 rybích priechodov bolo skonštruovaných pre 

zvýšenie kontinuity toku, viac ako 50 000 ha mokradí/záplavových území bolo čiastočne 

alebo úplne opätovne prepojených a/alebo ich hydrologický režim sa zlepšil a bolo 

implementovaných viac ako 50 opatrení zameraných na riešenie hydrologických zmien1. 

Napriek tomu sme si vedomí toho, že veľké množstvo vplyvov pretrváva a že nebude možné 

dosiahnuť dobrý ekologický stav/potenciál všetkých vodných útvarov do roku 2021.   

 

(17) zaväzujeme sa pokračovať v príslušných opatreniach, okrem iného, plánujeme realizovať 

do roku 2021 opatrenia  pre  aspoň 146 rybích priechodov, asi 15 000 ha 

mokradí/záplavových území a najmenej 66 opatrení zameraných na riešenie hydrologických 

zmien1. Okrem toho zamýšľame  zintenzívniť výmenu  metodologických aspektov týkajúcich 

sa hydromorfológie za účelom  ďalšej harmonizácie našich prístupov  v celom povodí, 

zdôrazňujeme potrebu  zamerať sa  na prioritné opatrenia berúc do úvahy výsledky 

ekologického prístupu  na základe prioritizácie pre pokračujúcu revitalizáciu a výrazne 

podporujeme  aktivity ICPDR vo vzťahu k napomáhaniu užšej  spolupráce všetkých 

dôležitých odvetví.  

 

(18) konštatujeme,  vo vzťahu ku  kvalite podzemných vôd, že kľúčovým vplyvom je stále 

znečistenie nitrátmi z difúznych zdrojov. Súhlasíme, že  okrem opatrení zameraných na  

znečistenie  povrchových vôd organickými látkami, živinami a nebezpečnými  látkami - sú 

potrebné opatrenia na prevenciu významných strát polutantov z technických zariadení, na 

prevenciu alebo zníženie vplyvov havarijného znečistenia a na nastavenie účinného 

regulačného rámca zabezpečujúceho zákaz priameho vypúšťania znečisťujúcich látok do 

podzemných vôd.  

                                        
1 údaje tohto odseku sa vzťahujú na rieky s plochou povodia väčšou ako 4000 km2. Oveľa viac opatrení bolo 

prijatých na menších plochách povodia. 
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(19) konštatujeme, s ohľadom na kvantitu podzemných vôd, že nadmerný odber  je stále 

kľúčovým vplyvom. Preto sme sa dohodli  na potrebe zodpovedajúcich kontrol týkajúcich sa 

odberu sladkých povrchových a podzemných vôd a vzdutia sladkej povrchovej vody (vrátane 

registrov odberov vody), ako aj na požiadavkách vopred schváliť takýto odber a vzdutie.  

 

(20) súhlasíme, že integrovaný, platný v celom povodí a cyklický prístup EÚ rámcovej 

smernice o vode ako aj jej hlavné ciele a nástroje sa ukázali ako užitočný a použiteľný rámec, 

dokonca vo väčšine medzinárodných riečnych povodí sveta pozostávajúcich z členských 

štátov EÚ a nečlenských štátov EÚ. Veľa sme sa naučili zo spoločnej zaangažovanosti a úsilia 

podunajských krajín.  Avšak 15 rokov po tom, ako EÚ rámcová smernica o vode  vstúpila do 

platnosti a na začiatku druhého cyklu, jej plná implementácia zostáva obrovskou výzvou, 

vzhľadom na komplexnosť a rozsah problémov dunajských krajín, ktoré pred nimi stoja 

v procese implementácie EÚ rámcovej smernice o vode v danom časovom rámci. 

 

Plán povodňového rizika pre Dunaj 

 

(21) pripomínajúc si nedávne povodne v povodí rieky Dunaj a ich ničivé škody vyjadrujeme 

súcit  všetkým, ktorých zasiahli a vďaku za solidaritu na úrovní čiastkového i celého povodia. 

Vďaka povodniam sme pochopili, že ide o prírodný fenomén, ktorému nemožno predchádzať 

v celom rozsahu. Urgentne potrebujeme navýšiť investície  do manažmentu povodňového 

rizika, a tým redukovať pravdepodobnosť a náročnosť negatívnych následkov povodní; i 

z dlhodobého hľadiska  je stále menej nákladná  ako kompenzácia škôd spôsobená 

povodňami. Pre ďalšiu  podporu a harmonizáciu plánu manažmentu povodňového rizika v 

celom povodí Dunaja sme vytvorili - vychádzajúc z ICPDR Akčného programu udržateľnej 

prevencie pre povodňami z roku 2004 a sedemnástich akčných plánov čiastkových povodí 

publikovaných v roku 2009 - prvý Plán manažmentu  povodňového rizika pre Dunaj v súlade 

s EÚ smernicou o hodnotení a manažmente povodňových rizík. 

 

 (22) potvrdzujeme  Plán manažmentu  povodňového rizika pre Dunaj  a zaväzujeme sa  

implementovať predpovedané opatrenia  v Pláne manažmentu  povodňového rizika pre 

Dunaj v našich národných plánoch  povodňového rizika. Zdôrazňujeme spoločný cieľ 

odsúhlasený na úrovni celého povodia, t.j. predchádzať novým povodňovým rizikám, 

znižovať existujúce povodňové riziko, posilniť ochranu pred povodňami, zvýšiť verejné 

povedomie a uplatniť princíp solidarity,  predchádzaním  prenosu povodňových problémov do 
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susedných krajín. S opatreniami odsúhlasenými v Pláne manažmentu povodňového rizika pre 

Dunaj  uprednostňujeme opatrenia s pozitívnym efektom na dolnom úseku toku, také ako 

prirodzené zadržiavanie vody, varovné systémy, znižovanie rizika z kontaminovaných lokalít 

záplavových oblastí alebo výmenu informácií.  

 

(23)  vítame a podporujeme  v tomto smere Program spolupráce a operatívneho manažmentu 

povodní dunajského regiónu (v rámci Stratégie Európskej únie pre dunajský región) zameraný 

na podporu projektov a iniciatív riešených v Pláne manažmentu  povodňového rizika pre  

Dunaj.  

 

Podpora integrácie – získané skúsenosti a výzvy budúcnosti 

 

(24) vo svetle  hodnotných a podnetných skúseností získaných pri implementácii EÚ 

rámcovej smernice o vode a EÚ smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík, 

vyzdvihujeme prierezový charakter manažmentu vôd a potrebu integrácie so všetkými 

relevantnými odvetviami. Predovšetkým zdôrazňujeme dôležitosť aktivít ICPDR v týchto 

oblastiach:  

 

(25) v súlade s príslušnými nariadeniami, EÚ smernice o hodnotení a manažmente 

povodňových rizík a EÚ rámcovej smernice o vode  sme vytvorili Plán manažmentu 

povodňového rizika pre Dunaj a Plán manažmentu povodia Dunaja paralelne  s využitím 

synergii,  najmä pri výmene informácií, účinnosti opatrení a aktívnej účasti všetkých 

zainteresovaných  strán. V implementačnej fáze  oboch plánov sa budeme naďalej usilovať 

o realizáciu win-win opatrení , napríklad: hľadaním možností na zachovanie a revitalizáciu 

prirodzených funkcií mokradí a záplavových území. V tejto súvislosti podporujeme 

prebiehajúcu prípravu „ Projektu záplavových území Dunaja“ v rámci EUSDR, s cieľom 

znížiť povodňové riziko prostredníctvom revitalizácie záplavových území pozdĺž Dunaja 

a ďalších riek v povodí, pričom súčasne prispejeme k integrácii EÚ  smernice o manažmente 

povodňových rizík ,  EÚ rámcovej smernice  o vode a európskej legislatívy v oblasti ochrany 

prírody, ako aj biodiverzity a politík týkajúcich sa klímy. 
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(26) vedomí si vplyvov vypúšťaných živín a nebezpečných látok do Dunaja a ekosystému 

Čierneho mora  obnovujeme v súlade s požiadavkou koordinácie EÚ rámcovej smernice  o 

morskej stratégii  ochotu ICPDR plniť úlohu platformy uľahčujúcej spoluprácu 

s vnútrozemskými krajinami, a týmto prispievame k užšej koordinácii pri implementácii  EÚ  

Rámcovej smernice o vode  a  EÚ Rámcovej smernice o morskej stratégii.  Predovšetkým 

podporujeme každé  úsilie Bulharska a Rumunska presadzujúce takú koordináciu v regióne 

Čierneho mora.  

 

 (27)   vzhľadom na úzke prepojenie medzi manažmentom  povodia a ochranou prírody, 

definovaného v príslušných ustanoveniach EÚ Rámcovej smernice o vode  a v legislatíve 

a politikách EÚ v oblasti ochrany prírody, zdôrazňujeme vzájomné výhody dosiahnuté 

koordinovanou implementáciou oboch politík, predovšetkým vo významnom množstve  

chránených území situovaných pozdĺž rieky Dunaj a jej prítokov. V prípade 

infraštrukturálnych projektov lokalizovaných  do územia chránených sladkovodných 

habitatov,  odporúčame,   prístup integrovaného plánovania s účasťou zainteresovaných strán 

od začiatku, ako najvhodnejší spôsob predchádzania vplyvov na chránené územia.  

 

(28)  znova  zdôrazňujeme „Spoločné vyhlásenie o rozvoji vnútrozemskej plavby a o ochrane 

životného prostredia“ uzatvorené ICPDR, Dunajskou komisiou a Medzinárodnou komisiou  

povodia rieky Sáva v roku 2007, oceňujeme  jeho pretrvávajúci proces  ponúkajúci pravidelné 

stretnutia s výmenou skúseností s jeho aplikáciou a odporúčame najlepšie  využiť rovnako 

tiež „ Manuál osvedčených skúseností z plánovania udržateľných  vodných ciest “, ktorý bol 

úspešne vytvorený v rámci projektu  EU PLATINA a načrtáva ďalšie praktické kroky a 

príklady integrovaného prístupu k  plánovaniu.  

 

(29) oceňujeme  “Hlavné zásady trvalo udržateľného rozvoja hydroenergetiky v povodí  

Dunaja“,  prijaté ICPDR v roku 2013 po širšom participatívnom procese zahŕňajúcom sektor  

hydroenergetiky, neziskových mimovládnych organizácii a vedeckej komunity,  vyzývame k 

ich komplexnej aplikácii zintenzívnením spolupráce relevantných odvetví a podporujeme 

predpokladané nasledujúce rokovania za účelom výmeny praktických skúseností. 

 

(30) zaznamenali sme, že bilancia sedimentu v povodí Dunaja stále chýba. Takáto  bilancia 

sedimentu by umožnila identifikovať význam  transportu sedimentov na úrovni celého 
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povodia a na tomto základe navrhnúť  vhodné opatrenia zabezpečujúce vyvážený transport 

sedimentov, berúc do úvahy potreby plavby, hydroenergetiky, povodňovej ochrany a 

ekosystémov. Podporujeme návrh projektu o manažmente sedimentov, zahŕňajúci všetky 

relevantné odvetvia a podčiarkujeme vysokú prioritu, ktorú dávame tomuto projektu.    

 

(31) pripomínajúc pretrvávajúce úsilie na redukciu znečistenia živinami a potrebu ďalších 

iniciatív, žiadame ICPDR o zorganizovanie rozsiahlej diskusie v úzkej spolupráci s 

poľnohospodárskym sektorom a všetkými relevantnými zainteresovanými subjektmi, s 

cieľom rozvoja ICPDR Príručky  poľnohospodárskej praxe  na  redukciu znečistenia vôd 

spôsobeného alebo vyvolaného živinami z poľnohospodárskych zdrojov a na prevenciu tohto 

znečistenia v  povodí Dunaja. Dokument môže, okrem iného, poskytnúť  spoľahlivú 

vedomostnú  základňu o sektore poľnohospodárstva a jeho vplyvoch na kvalitu vôd v povodí 

Dunaja, zvýrazní existujúci európsky právny rámec a finančné mechanizmy, zosumarizuje 

prierezové plnenie, ako aj doplňujúce opatrenia súvisiace so  Spoločnou poľnohospodárskou 

politikou EÚ a ďalšími finančnými programami, rovnako ako odporúčanú dobrú 

poľnohospodársku prax a potenciálne  politické  nástroje  a nákladovo efektívnych opatrenia 

podporené prípadovými štúdiami. Táto ICPDR Príručka by sa mala zamerať na efektívnu 

ochranu a využívanie vodných útvarov, rovnako ako na udržateľnosť a vyváženosť 

poľnohospodárskej produkcie v podunajských krajinách.  

 

(32) oceňujeme "Stratégiu ICPDR pre adaptáciu na zmenu klímy" prijatú v roku 2012 a jej 

integráciu do aktualizovaného Plánu manažmentu povodia Dunaja a Plánu manažmentu 

povodňového rizika pre Dunaj.  Vítajúc historickú  Parížsku dohodu  odsúhlasenu   12. 

decembra  2015  v rámci OSN Rámcovej dohody o klimatickej zmene  a berúc na vedomie 

rýchly pokrok urobený vo výskume zmeny klímy a adaptácie všeobecne,  ako aj v  povodí 

Dunaja,  žiadame ICPDR o predvídanie a aktualizovanie svojej  stratégie, najmä s ohľadom 

na jej vedomostnú  bázu; v roku 2018 za týmto účelom včas pripraviť aktualizovanú stratégiu 

pre budúci  plánovací cyklus EÚ rámcovej smernice o vode a  EÚ smernice o hodnotení 

a manažmente povodňových rizík.   

 

(33) berúc do úvahy rastúce  množstvo prípadov nedostatku vody a  sucha a ich signifikantné 

vplyvy na kvantitu vody, oceňujeme, že aktualizovaný Plán manažmentu povodia Dunaja 

obsahuje  prvé hodnotenie významu nedostatku vody a sucha na  povodie Dunaja. Aj keď to  

nie je považované za významný vplyv v celom povodí, v tejto fáze žiadame ICPDR  udržať 
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svoje aktivity rozširujúce poznatky a uľahčujúce výmenu informácií o príklady najlepších 

postupov a pokroku vo výskume.  

 

(34) oceňujeme  úlohu  ICPDR  v príspevku k Agende 2030, týkajúceho sa vody v SDGs.  

 

Dunajské jesetery – vlajkové druhy riečneho povodia Dunaja  

 

(35) uznávame, že dunajské jesetery sú  "žijúcimi fosíliami",  predstavujúce prírodné 

dedičstvo  povodia Dunaja  v minulosti žijúce po celom povodí, zatiaľ čo dnes sa zachovali 

iba niektoré kriticky ohrozené  alebo zraniteľné druhy, najmä v dolnej časti povodia Dunaja; 

ale  vzhľadom na jesetera malého a jesetera hladkého tiež v strednej časti povodia Dunaja 

a vzhľadom na jesetera malého  v hornej časti  povodia Dunaja. 

 

(36) keď pomyslíme na množiace sa vplyvy rôznych odvetví s potrebou uspokojenia  

prostredníctvom integrovaného manažmentu vodných zdrojov v povodí Dunaja a s ohľadom 

na to, že jesetery sú vhodným indikátorom pre množstvo vplyvov, zatiaľ čo súčasne 

pripomínajú dosiahnutý pokrok v iných povodiach ako vlajkový druh, znovu potvrdzujeme 

náš zámer zaradiť Dunajského jesetera ako vlajkový druh  povodia Dunaja,  a týmto 

požadujúc  rozšírenie povedomia verejnosti a politického záväzku o Dunajských jeseteroch 

a ekosystému  povodia Dunaja ako celku. 

 

(37) vítame a podporujeme dosiahnutý pokrok  v záležitostiach jesetera v rámci EUSDR, 

najmä program "Jeseter 2020" vypracovaný Zvláštnou jednotkou pre jesetera dunajského  

( Danube Surgeon Task Force ), rovnako ako zákaz rybolovu jesetera  platného v Bulharsku, 

Rumunsku, Srbsku a Rakúsku a ponuku ďalšej koordinácie s ICPDR v tých oblastiach, kde 

ICPDR drží kľúčové kompetencie. Vítame, tiež skutočnosť, že Svetová spoločnosť pre 

zachovanie jesetera (World Sturgeon Conservation Society) usporiada vo Viedni v roku 2017 

svoje 8. Medzinárodné sympózium o jeseteroch a žiada ICPDR  prezentovať svoje  relevantné 

aktivity na konferencii. 

 

(38) oceňujeme dosiahnutý pokrok  s ohľadom na štúdiu uskutočniteľnosti, analyzujúcu 

možnosti  vytvoriť migráciu rýb na priehrade Železné vráta a znovu potvrdzujeme našu 

podporu pre ďalšie kroky identifikované v  projekte " V ústrety  Zdravému Dunaju - migrácia 
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rýb Železné vráta I a II", rovnako ako  predpokladané nadväzujúce akcie ďalej proti prúdu, 

v prípade pozitívnych výsledkov na Železných vrátach.  

 

Tvorba synergií a posilnenie spolupráce 

 

(39) opätovne si pripomíname rozsiahle verejné konzultácie aktualizovaného Plánu 

manažmentu povodia Dunaja a Plánu manažmentu povodňového rizika pre Dunaj , vrátane 

konferencie zúčastnených strán ICPDR, v júli 2015, ako míľniky v prebiehajúcej spolupráci 

medzi ICPDR, jej pozorovateľmi a širšou verejnosťou  a  uznávame rozumné návrhy, ktoré 

sme obdržali ako výsledok tohto procesu. 

 

(40) zdôrazňujeme  náš  zámer  naďalej rozvíjať existujúce presahujúce aktivity  ICPDR, 

napríklad: Deň Dunaja a magazín Danube Watch a preskúmať možnosti ďalších 

komunikačných aktivít ICPDR súvisiacich s:  cestovným ruchom alebo s Dunajskými 

jesetermi ako vlajkovými  druhmi  povodia Dunaja. V tomto kontexte vyjadrujeme našu 

úprimnú vďačnosť všetkým obchodným partnerom a pozorovateľom ICPDR podporujúcim 

tieto aktivity. 

 

(41) oceňujeme  veľmi hodnotné vedecké výsledky tretieho Spoločného prieskumu Dunaja 

(Joint Danube Survey) z roku 2013, ako aj ich značný efekt na narastajúce povedomie o 

ICPDR,  žiadame  ICPDR o prípravu štvrtého Spoločného prieskumu  Dunaja v roku 2019, na 

základe vyhodnotenia predchádzajúcich prieskumov  a  zaväzujeme sa  k zaisteniu potrebného  

financovania. 

 

(42) keď pomyslíme na to, že podľa EÚ rámcovej smernice o vode a EÚ smernice o hodnotení 

a manažmente povodňových rizík, Plán manažmentu povodia Dunaja a Plán manažmentu 

povodňového rizika pre Dunaj v tomto poradí, je potrebné preskúmať a aktualizovať do konca 

roka 2021, deklarujeme náš zámer zvolať  naše ďalšie zasadnutie ministrov v roku 2022. 

 

 


