
Koncepcia vodnej politiky

na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny, 8. 12. 2020



Na začiatok....

• Formovanie politiky je úlohou vlády, ktorá vymedzuje priame a
nepriame činnosti všetkých skupín zainteresovaných strán vrátane
seba samej.

• Vodná politika je rámcom, v ktorom sa hospodári s vodnými zdrojmi.

• Vodná politika bude v spoločnosti akceptovaná iba vtedy, keď sa
priority a opatrenia budú považovať za ekologicky, sociálne aj
ekonomicky výhodné.

• Vodná politika bude užitočná, ak je navrhnutá proaktívne, nielen ako
krátkodobá reakcia na krízu.

• Vodná politika bude akceptovaná všetkými zainteresovanými stranami,
ak sa tieto na jej tvorbe priamo podieľajú.
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Východiská – programové vyhlásenie vlády SR

Uznesenie vlády SR č. 239/2020

• Vláda SR navrhne takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné
obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd,
pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej
vody v regiónoch.

• Vláda SR sa zameria na ochranu a obnovu prirodzených záplavových
území, mokradí, malých vodných nádrží a rybníkov, ochranu
prirodzených, voľne tečúcich úsekov vodných tokov a revitalizáciu
regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, najmä v
extraviláne.
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Východiská
• Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030 (Envirostratégia 2030)

• Stratégia adaptačnej politiky Slovenskej republiky do roku 2025 s výhľadom do roku 2030

• Vízia Slovensko 2030 (v príprave)

• Vodný plán Slovenska (2009, 2015 a pripravovaná aktualizácia 2022)

• Plán manažmentu povodňových rizík (2015 a pripravovaná aktualizácia 2022)

• Plán rozvoja VV a VK na roky 2021- 2027 (v procese SEA)

• H2ODNOTA JE VODA - akčný plán boja proti suchu a nedostatku vody do roku 2025

• Aktualizácia koncepcie využitia HEP vodných tokov do roku 2030

• Na úrovni EÚ: Green Deal, Biodiversity Strategy, From Field-to-Fork, Zero-Pollution Action Plan
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Pracovná skupina

• Zriadená štatútom ministra životného prostredia

• Platforma pre participáciu na spracovaní Koncepcie 

• Účelom je zabezpečiť účasť partnerov na procese tvorby Koncepcie v 

každej etape jej prípravy

• Členovia sú z MŽP (kľúčové odbory), ostatné ministerstvá, rezortné 

organizácie (SVP, VUVH, VV, SHMU, GUDŠ, SAŽP, SIŽP....), profesné 

organizácie (AVS, AČE,...), akademická obec (UK, STU, TU,...), samosprávy 

(ZMOS, UMS,...), mimovládne organizácie – okolo 50 zástupcov

• Odporúča zriadenie expertných skupín, obsah a harmonogram práce, 

pripomienkuje návrh Koncepcie, odporúča na schválenie Koncepciu
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Štruktúra Koncepcie

(KAPITOLY)

1. Východiská a súčasné podmienky

2. Popis vodného a krajinno-ekologického komplexu

3. Zásady a princípy vodnej politiky

4. Ciele vodnej politiky a indikátory

5. Nástroje a opatrenia

6. Vykonávanie Koncepcie
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Tématické okruhy, pre ktoré budú stanovené 
ciele a indikátory

• Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd

• Znečistenie vôd

• Revitalizácia vodných tokov

• Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy 
(povodne, sucho)

• Využívanie vôd

• Rybárstvo

• Dunaj (osobitná medzirezortná skupina)

• Inštitúcie a štruktúra riadenia

+ Ekonomické nástroje, Financovanie, Legislatívna opora
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Výsledok práce expertných skupín nie je súčet čiastkových výsledkov. 
Bude to výsledok interakcie expertných skupín.

Pitná voda a 
čistenie

Revitalizácie 
vodných tokov

Inštitúcie a štruktúra 
riadenia

Využívanie 
vôdZnečistenie

Rybárstvo Dunaj

Riadiaci výbor

Pracovná 
skupina

Manažment 
krajiny  a 
adaptácia
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Veľa poznáme.....

• Popis problémov: definovanie a prioritizácia
• Identifikácia efektívnych opatrení (strednodobé do roku 2030) a 

dlhodobé (do roku 2050)
• Rozpory a konflikty – je potrebná zmena legislatívy, inštitúcií, 

prístupov?
• Ako integrovať (v rámci VH sektoru, s inými sektormi)
• Ako zapojiť účastníkov, ktorí sú nositeľmi úloh?



Zoznam vedúcich ES (gestori) a odborných garantov
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Názov expertnej skupiny Vedúci ES = 
gestor/ka

Odborný garant/ka

1. Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd

Lýdia Bekerová Peter Belica

2. Znečistenie Ľudmila Strelková Elena Rajczyková

3. Revitalizácia vodných tokov Ivan Hapčo Katarína Holubová

4. Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy 
(povodne, sucho)

Paula Divéky Dušan Abaffy

5. Využívanie vôd Jana Vršanská Marek Čomaj

6. Rybárstvo Marek Hausman Martin Rybár

7. Dunaj Vladimir Novák Martin Mišík

8. Inštitúcie a štruktúra riadenia Peter Košovský Pavol Široký



Harmonogram
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12Mesiac Pracovná skupina Expertné skupiny Výstup SEA
december x xx

január xxxxxxx kapitola 1

február x xxx kapitola 2 oznámenie

marec xxxxxxxxx kapitola 3, 4

rozsah 

hodnotenia

apríl xxxxxx

kapitola 5,6, 

verzia 1

máj x xx verzia 2

jún x

Správa o 

hodnotení,

zverejnenie

júl x

odborný 

posudok

august x xx verzia 3

záverečné 

stanovisko

september verzia finalx
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Dotazník pre členov/ky pracovnej skupiny

• elektronicky – adresa bude doručená hneď po stretnutí pracovnej 
skupiny emailom

• termín odovzdania: 8. január 2021
• výsledky – predstavené na ďalšom stretnutí pracovnej skupiny + vstupy 

pre kapitoly koncepcie vodnej politiky
• 11 otázok

• 4 otázky o identifikácii člena/ky
• dôležité medzníky majúce dopad na sektor za posledných 15 rokov
• faktory/výzvy určujúce rozhodovanie v súčasnosti
• najdôležitejšie trendy do budúcnosti
• zásady v sektore vodného hospodárstva
• príklady dobrej praxe (inšpirácie pre výber opatrení)
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Ďakujem za pozornosť

Otázky?

Organizačný výbor: 
Riaditeľ sekcie vôd MŽP
Riaditelia odborov na sekcii vôd MŽP
Danka Thalmeinerová a Martina Paulíková


