
Bilaterálna spolupráca na hraničných vodách – medzivládne dohody a medzištátna zmluva 

  

1.1 Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave 

vodohospodárskych otázok na hraničných vodách 

 dátum podpisu: 7. december 1967 

 miesto podpisu: Viedeň 

 dátum platnosti: 18. marec 1970 

 Zmluva bola po vzniku Slovenskej republiky v roku1993 zmluvnými stranami vzájomne 

sukcesovaná.  

 

1.2 Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej 

ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách 

 dátum podpisu: 31.máj 1976 

 miesto podpisu: Budapešť 

  dátum platnosti: 31. júl 1978 

 Dohoda bola po vzniku Slovenskej republiky v roku1993 zmluvnými stranami vzájomne 

sukcesovaná.  

 

1.3 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych 

otázkach na hraničných vodách 

 dátum podpisu: 14. jún 1994 

 miesto podpisu: Bratislava 

 dátum platnosti: 15. december 1995 

 

1.4 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vodnom 

hospodárstve na hraničných vodách 

 dátum podpisu: 14. máj 1997 

 miesto podpisu: Varšava 

 dátum platnosti: 6. december 1999 

 

1.5 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci             

na hraničných vodách 

 dátum podpisu: 16. december 1999 

 miesto podpisu: Židlochovice 

 dátum platnosti: 16. december 1999 

 

 

2. V súčasnosti sú v procese prípravy, resp. ratifikácie tieto zmluvné dokumenty: 

 

2.1 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o vodohospodárskej 

spolupráci na hraničných vodách 

 dátum podpisu: december 2001 

 miesto podpisu: Bratislava 

  dátum platnosti: aktuálne sa pripravuje na obidvoch stranách jej ratifikácia 

 

2.2  Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci na 

hraničných vodách 

 

 

 

 

 

 

 



Komisie pre hraničné vody so susednými štátmi 

 

Na základe jednotlivých medzivládnych dohôd a medzištátnej zmluvy boli na presadzovanie 

záujmov Slovenskej republiky na hraničných vodách zriadené nasledovné komisie: 

 

1. Slovensko-rakúska komisie pre hraničné vody, 

2. Slovensko-maďarská komisia pre hraničné vody, 

3. Slovensko-ukrajinská komisia pre hraničné vody, 

4. Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody, 

5. Slovensko-česká komisia pre hraničné vody, 

 

Na čele jednotlivých častí komisií sú splnomocnenci vlády, resp. predseda slovenskej delegácie, 

menovaní vládou Slovenskej republiky zo sekcie vôd Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky:  

 

1. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre vodohospodárske otázky na hraničných 

vodách s Rakúskou republikou, 

2. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre vodohospodárske otázky na hraničných 

vodách s Maďarskou republikou, 

3. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre vodohospodárske otázky na hraničných 

vodách s Ukrajinou, 

4. predseda slovenskej časti Slovensko-poľskej komisie pre hraničné vody, 

5. splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre spoluprácu na hraničných vodách s Českou 

republikou, 

 

V jednotlivých komisiách sú za členov menovaní aj zástupcovia ďalších dotknutých rezortov: 

 

1. Ministerstvo vnútra SR – otázky štátnej hranice, 

2. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – otázky plavby, 

3. Ministerstvo financií SR, 

4. Ministerstvo zahraničných vecí SR. 

  

V rámci práce jednotlivých komisií pre hraničné vody sa zabezpečujú najmä úlohy súvisiace       

s vodohospodárskymi opatreniami technického charakteru v nasledovných oblastiach: 

 

a) zmeny vodného režimu, 

b) udržiavanie a úpravy vodných tokov, 

c) stavby, zariadenia a činnosti, ktoré môžu ovplyvniť odtokové pomery, 

d) ochrana pred povodňami, vnútornými vodami a ľadochodmi, 

e) opatrenia pri mimoriadnom zhoršení kvality vody a mimoriadnych hydrologických udalostiach, 

vrátane varovnej a hlásnej služby, 

f) odbery povrchových a podzemných vôd, 

g) vypúšťanie odpadových a iných vôd, 

h) ochrana povrchových a podzemných vôd pred znečistením, udržovanie a zlepšovanie ich kvality, 

i) ochranné pásma vodných zdrojov, 

j) melioračné opatrenia, 

k) využívanie vodnej energie, 

l) ťažba piesku, štrkopiesku, kameňa a iných materiálov z korýt vodných tokov, 

m) výstavba, prevádzka a údržba vodohospodárskych diel a zariadení na nich, 



n) merania a pozorovania, ako aj ich vyhodnocovanie a výmena výsledkov, 

o) vodohospodárske plánovanie a bilancovanie, 

p) ochrana akvatických a litorálnych biotopov, 

r) vnútrozemská plavba, pokiaľ súvisí s udržiavaním, vytyčovaním, vyznačovaním a prípadnou 

výstavbou vodnej cesty na hraničných tokoch, 

s) ochrana hraničných vôd ako súčasti životného prostredia, 

t) iné vodohospodárske opatrenia. 

 

Pre riešenie jednotlivých úloh Komisie sú vytvorené pracovné skupiny a skupiny expertov, 

s každým zmluvným štátom osobitne. Tieto pracujú na základe poverení, zásad spolupráce 

a smerníc stanovených jednotlivými komisiami, tak ako im vyplývajú z medzivládnych dohôd, 

resp. medzištátnej zmluvy, v ktorých sú aj vyšpecifikované jednotlivé oblasti spolupráce a z nich 

vyplývajúce úlohy. 

 

1. Slovensko-rakúska komisia pre hraničné vody 

 

 1.1 Rozdelenie pracovných skupín a skupín expertov: 

a) Pracovná skupina pre technické, finančné a plavebné otázky, 

b) Pracovná skupina kvalitu hraničných vôd, 

c) Pracovná skupina pre hydrológiu, 

d) Pracovná skupina pre právne záležitosti, 

e) Pracovná skupina pre medzinárodné otázky, ekológiu a protipovodňovú ochranu. 

e1) Podskupina expertov pre zosúladenie Plánu manažmentu povodí SR a rakúskeho 

Národného vodohospodárskeho plánu v oblasti hraničných vôd 

 

1.2 Poverenia, zásady spolupráce a smernice: 

a) Smernice pre projektovanie a pre technickú s finančnú kontrolu vodohospodárskych 

opatrení na slovensko-rakúskych hraničných vodách, 

b) Zoznam reprezentatívnych jednotkových cien, 

c) Zásady pre poskytovanie motorových člnov na spoločné merania, 

d) Smernica pre hlásnu a varovnú službu na slovensko-rakúskych hraničných vodách, 

e) Spoločná metodika pre sledovanie stavu kvality vody v slovensko-rakúskych hraničných 

vodách, 

f) Spoločná metodika pre hydrometeorológiu na slovensko-rakúskych hraničných vodách. 

 

2. Slovensko-maďarská komisia pre hraničné vody 

 

 2.1 Rozdelenie pracovných skupín a skupín expertov: 

a) Pracovná skupina pre Dunaj, 

a1) Stála spoločná finančná skupina 

b) Pracovná skupina pre Ipeľ, 

c) Pracovná skupina pre Tisu a prítoky, 

d) Spoločná pracovná skupina pre kvalitu hraničných vôd a  hydrológiu, 

e) Pracovná skupina pre implementáciu RS (WFD), 

 

 2.2 Poverenia, zásady spolupráce a smernice: 

a) Dohovor o spolupráci československých a maďarských vodohospodárskych 

orgánov – organizácií pri ochrane pred povodňami, vnútornými vodami a ľadmi, 

b) Plán ochrany proti povodniam pre oblasť hate Dunakiliti, 

c) Zásady spolupráce pre pracovné skupiny, 



d) Zborník pre odúčtovanie „Spoločných prác“ na československo-maďarských 

hraničných vodách, 

e) Spoločná metodika pre sledovanie stavu kvality vody v slovensko-maďarských 

hraničných vodách, 

f) Spoločná metodika pre hydrometeorológiu na slovensko-maďarských hraničných 

vodách.  

 

3. Slovensko-ukrajinská komisia pre hraničné vody 

 

3.1 Rozdelenie pracovných skupín a skupín expertov: 

a) Pracovná skupina pre hydrológiu, 

b) Pracovná skupina pre kvalitu vôd, 

c) Pracovná skupina technických expertov, 

 

3.2 Poverenia, zásady spolupráce a smernice: 

a) Pravidlá spolupráce v oblasti hydrológie na hraničných tokoch medzi Slovenskou 

republikou a Ukrajinou, 

b) Smernica pre projektovanie vodohospodárskych opatrení na slovensko-

ukrajinských hraničných vodách, 

c) Smernica pre vyrozumenie havarijných znečistení slovensko-ukrajinských 

hraničných vôd, 

d) Smernica o protipovodňovej ochrane na slovensko-ukrajinských hraničných 

vodách, 

e) Zásady pre odbery vzoriek, rozbory a hodnotenie kvality vody na slovensko-

ukrajinských hraničných vodách. 

 

4. Slovensko-poľská komisia pre hraničné vody 

 

4.1 Rozdelenie pracovných skupín a skupín expertov: 

a) Pracovná skupina pre spoluprácu v oblasti protipovodňových opatrení, úprav 

hraničných vodných tokov, zásobovania vodou, meliorácií prihraničných území, 

plánovania a hydrogeológie (Skupina R), 

b) Pracovná skupina pre hydrológiu (Skupina HyP), 

c) Pracovná skupina pre ochranu hraničných vôd (Skupina OPZ). 

 

4.2 Poverenia, zásady spolupráce a smernice: 

a) Zásady spolupráce v oblasti protipovodňových opatrení, úprav hraničných tokov, 

zásobovania vodou, meliorácií prihraničných území, plánovania a hydrogeológie 

(Zásady spolupráce Skupiny R), 

b) Zásady spolupráce v oblasti hydrológie a protipovodňovej služby na hraničných 

vodách medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou (Zásady spolupráce 

Skupiny HyP), 

c) Zásady spolupráce v oblasti ochrany hraničných vôd pred znečistením medzi 

Slovenskou republikou a Poľskou republikou (Zásady spolupráce Skupiny OPZ). 

 

 

 

 

 



5. Slovensko-česká komisia pre hraničné vody 

 

5.1  Rozdelenie pracovných skupín a skupín expertov: 

a) Pracovná skupina pre technické otázky, 

b) Pracovná skupina pre hydrológiu, 

c) Pracovná skupina pre kvalitu vôd, 

c1) Ad hoc skupina pre implementáciu RS (WFD). 

 

 5.2 Poverenia, zásady spolupráce a smernice: 

a) Zásady spolupráce v technických otázkach na slovensko-českých hraničných 

vodách,  

b) Smernica pre prípravu a projektovanie vodohospodárskych opatrení na slovensko-

českých hraničných vodách, 

c) Smernica pre technickú a finančnú kontrolu "Spoločných prac" vykonávaných na 

slovensko-českých hraničných vodách, 

d) Smernica pre predpovednú, hlásnu a varovnú službu na slovensko-českých 

hraničných vodách, 

e) Náplň činnosti pracovných skupín, 

f)    Zásady pre zameriavanie hraničných vodných tokov a sledovanie vývoja korýt 

a inundácií na slovensko-českých hraničných vodách, 

g) Zásady spolupráce pracovnej skupiny pre kvalitu hraničných vôd slovensko-českej 

komisie pre hraničné vody, 

h) Zásady spolupráce pracovnej skupiny pre hydrológiu slovensko-českej komisie pre 

hraničné vody, 

i) Zásady spolupráce orgánov štátnej vodnej správy Slovenskej republiky a 

vodoprávnych úradov Českej republiky pri výkone štátnej správy na slovensko-

českých hraničných vodách, 

j) Smernica pre hlásnu a varovnú službu pri mimoriadnom zhoršení kvality vôd 

slovensko-českých hraničných vodných tokov.  


