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Zoznam použitých skratiek 

AWB Umelý vodný útvar 

BAT Najlepšie dostupné technológie / Best available technologies   

BEP Najlepšie dostupné praktiky 

CAP Spoločná poľnohospodárska politika / Common agricultural policy 

CIS Spoločná implementačná stratégia / Common Implementation strategy 

ČOV Čistiareň odpadových vôd 

DRBD Medzinárodné správne územie povodia Dunaja (Danube river basin 

district) 

DSFT                     Danube Sturgeon Task Force 

EBOR Európska banka pre obnovu a rozvoj 

EIB Európska investičná banka 

EUSDR Dunajská stratégia / EU Strategy for the Danube Region 

FD EU Floods Directive 2007/60/EC 

ENK/EQS Environmentálne normy kvality / Environmental Qualitative Standards ( 

EU Directive on Environmental Quality Standards 2008/105/EC) 

EO Ekvivalentný obyvateľ 

E-PRTR Európsky register únikov a prenosu znečisťujúcich látok (European 

Pollutant Release and Transfer Register) 

EÚ Európska únia 

HMWB Výrazne zmenený vodný útvar 

GEP Good Ecological Potential 

GES Good Ecological Status 

IAS Invázne druhy (Invasive Alien Species) 

IED EU Industrial Emissions Directive 2010/75/EU – Smernica EP A RADY 

2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) – pôvodná 

IPPC 

IFI International Financial Institutions 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control Directive 2008/1/EC 

JDS Joint Danube Survey 

PAH Polyaromatické uhľovodíky 

PS MA Pracovná skupina Monitoring a hodnotenie pri MKOD 

RBMP River basin management plan (plán manažmentu povodia) 

RSV/WFD Rámcová smernica o vode / Water Framework Directive 

MKOD/ICPDR Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj / International Commission 

for Protection of Danube River 

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 

MSFD Smernica EP a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008 , ktorou sa ustanovuje 

rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej 

politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)  

ND EU Nitrates Directive 91/676/EC 

PMSÚP Plán manažmentu správneho územia povodia 

SPP Spoločná poľnohospodárska politika 

SVP š.p. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 

UWWTD Smernica EP a Rady  91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd 

VK Verejná kanalizácia 

VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva 
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1  ÚVOD 
 

Definovanie významných vodohospodárskych problémov je jedným z krokov prípravy plánov 

manažmentu povodí spracovávaných v zmysle vodnej politiky, ktorá vychádza zo Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre 

opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (v ďalšom texte RSV) - 

transponovanej do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

(v ďalšom texte zákon č. 364/2004 Z. z. v platnom znení). 

Povinnosť realizovať túto politiku pre Slovensko vznikla dátumom jeho vstupu do Európskej 

únie ( EÚ) – od 1. mája 2004. Základom spoločnej vodnej politiky je realizovať opatrenia na 

dosiahnutie environmentálnych cieľov do roku 2015 v rámci prvého plánovacieho cyklu, resp. 

do roku 2021, najneskôr do roku 2027, v rámci druhého plánovacieho cyklu (2016-2021) 

prípadne tretieho plánovacieho cyklu. Nástrojom dosiahnutia cieľov RSV sú plány 

manažmentu povodí vrátane ich programov opatrení. V Slovenskej republike sa vypracúvajú 

plány manažmentu pre národné časti:  

a) správneho územia povodia Dunaja, ktorý obsahuje plány manažmentu čiastkových 

povodí Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, Hornád, Bodrog,  

b) správneho územia povodia Visly, ktorý  obsahuje plán manažmentu čiastkového 

povodia Dunajca a Popradu, 

Vodný Plán Slovenska – pozostávajúci z plánov manažmentu národných častí správneho 

územia povodia Dunaja a správneho územia povodia Visly.  

Od termínu vstupu do EÚ boli dosiahnuté nasledovné míľniky v implementácii RSV 

v Slovenskej republike: 

 2004 - Spracovanie charakteristík správnych území povodí, zhodnotenie dopadu 

ľudskej činnosti na stav povrchových vôd a podzemných vôd a ekonomická analýza 

využívania vody podľa čl. 5 a prílohy II. a III. a čl. 6 a prílohy IV. RSV;  

 2006 - Zavedenie programov pre monitorovanie stavu povrchovej vody, stavu 

podzemnej vody a stavu chránených oblastí podľa čl. 8 a prílohy V. RSV; 

 2007 – Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov, ktoré si 

vyžadujú riešenie / elimináciu v územiach povodí; 

 2009 - Príprava plánov manažmentu čiastkových povodí a Vodného plánu Slovenska 

vrátane  programu opatrení a publikovanie jeho návrhu na informovanie verejnosti a 

konzultácie s verejnosťou podľa čl. 13 a prílohy VII. RSV
1
; 

 2012 - Priebežná správa o pokroku dosiahnutom v zavádzaní plánovaného programu 

opatrení Vodného plánu Slovenska. 

Prvým krokom prípravy 2. cyklu plánovania (roky 2015 – 2021) podľa RSV bolo zverejnenie 

návrhu Vecného a časového harmonogramu a komunikačného plánu pre 2. cyklus prípravy 

plánov manažmentu povodí v decembri 2012 na pripomienkovanie verejnosti. Po uplynutí 

šesť mesačnej lehoty boli relevantné doručené pripomienky zahrnuté do finálneho 

                                                 
1
 Prvý Vodný plán Slovenska, pozostávajúci z plánov manažmentu národných správnych území povodí Dunaj a 

Visla, bol schválený vládou SR uznesením č. 109/2010 dňa 10. februára 2010. Jeho záväzná časť bola vydaná 

NV SR č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program 

opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.  
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dokumentu
2
. Ďalším krokom v zmysle vecného a časového harmonogramu je aktualizovanie 

významných vodohospodárskych problémov pre 2. cyklus plánovania. 

Podľa článku 14 rámcovej RSV predbežný prehľad významných vodohospodárskych 

problémov pre jednotlivé správne územia povodia je potrebné spracovať do konca roka 2013 

– najneskôr dva roky pred termínom ukončenia 2. Plánu manažmentu národného správneho 

územia povodia Dunaj a 2.Plánu Manažmentu národného správneho územia povodia Visla 

v roku 2015. Tento dokument bude k dispozícii verejnosti po dobu šiestich mesiacov za 

účelom jeho pripomienkovania, aby bola umožnená jej aktívna účasť a konzultácie. 

 

 

2  CIEĽ DOKUMENTU 
 

Významné vodohospodárske problémy identifikované v roku 2007 pre potreby 1.Vodného 

plánu Slovenska boli v prevažnej miere odvodené od problémov, ktoré priamo alebo 

nepriamo ovplyvňovali stav povrchových a podzemných vôd. Boli definované nasledovné 

problémy: 

 Organické znečistenie povrchových vôd  

 Znečistenie povrchových vôd živinami, riziko eutrofizácie 

 Znečistenie povrchových vôd prioritnými látkami a chemickými látkami relevantnými 

pre Slovensko  

 Hydromorfologické zmeny na vodných tokoch  

 Zhoršený kvantitatívny stav podzemných vôd  

 Znečistenie podzemných vôd  

 Ochrana pred extrémnymi hydrologickými situáciami  

 Horizontálne problémy  

Hlavným cieľom súčasného spracovania dokumentu je aktualizovať spomenutý prehľad 

významných vodohospodárskych (VH) problémov z roku 2007 v oboch správnych územiach 

povodí so zohľadnením už uskutočnených krokov a dosiahnutého  pokroku v ich riešení 

a so zohľadnením ďalších tém relevantných pre vodné hospodárstvo Slovenska 

a medzinárodné správne územia povodí. Ďalšími témami sú invázne druhy, manažment 

sedimentov a otázka jeseterov v Dunaji. Ďalšou dôležitou otázkou, ktorú treba zohľadňovať 

je koordinácia implementácie RSV so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES 

o hodnotení a manažmente povodňových rizík (FD), smernicou Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/56/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky - rámcovou smernicou o morskej stratégii (MSFD) a s ostatnými 

odvetvovými politikami, aby sa dosiahla synergia medzi politikami týchto sektorov a vyhlo 

sa potenciálnym konfliktom.  

Revidovaný prehľad významných VH problémov zabezpečí podklad pre zostavenie 2.cyklu 

plánov manažmentu povodí a aktualizácie ich programov opatrení do roku 2021. Okrem toho 

bude pomáhať riadiť celý proces 2.cyklu plánovania a identifikovať opatrenia, ktoré povedú 

k riešeniu hlavných vplyvov pôsobiacich na stav vôd jednotlivých správnych území povodí.  

                                                 
2
 http://www.vuvh.sk/download/RSV/11_Harmonogram/VC_harmonogram2012_fin.pdf 
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Predbežný prehľad významných VH problémov pre 2. plánovací cyklus je členený na  dve 

hlavné časti, ktoré sú spracované v samostatných dokumentoch : 

a) Predbežný prehľad významných VH problémov pre SÚP Dunaj,  

b) Predbežný prehľad významných VH problémov pre SÚP Visla. 

 

 

3 VŠEOBECNÉ A PRIEREZOVÉ PROBLÉMY - 

 spoločné pre obe správne územia povodí 
 

Táto kapitola popisuje všeobecné a prierezové problémy, ktoré sú relevantné pre manažment 

oboch národných správnych území povodí: SÚP Dunaj a SÚP Visla. Poskytuje informácie 

o jednotlivých úrovniach manažmentu povodí – od čiastkových povodí po medzinárodné 

správne územia povodí a ich vzájomné prepojenie. Okrem toho poskytuje informácie 

o nových otázkach, ktoré po formálnej stránke nie sú definované  ako významné VH 

problémy v meradle správneho územia povodia alebo celej Slovenskej republiky, ale sú 

diskutované na národných i medzinárodných úrovniach - úroveň EÚ a Medzinárodnej 

komisie pre ochranu Dunaja (MKOD). 

 

3.1 Vzťahy medzi úrovňami riadenia od čiastkového povodia po celé 

medzinárodné povodie 

Vzhľadom na skutočnosť, že Slovenská republika je vnútrozemský štát, implementačný 

proces RSV prebieha na viacerých úrovniach, odlišuje sa v mierke podrobnosti riešenia. 

V prípade Slovenska sa realizácia týka nasledovných úrovní: 

 Úroveň 1. Plány manažmentu čiastkových povodí – tvoria podklad pre spracovanie 

plánov manažmentu povodí úrovne 2 a 3. 

  Úroveň 2. Tejto úrovni odpovedajú:  

o národné časti správnych území povodí Dunaj a Visla   

o Medzinárodné sub-povodie Tisa – s riešením otázok relevantných pre medzinárodné 

povodie Tisa. Okrem samotnej Tisy sú predmetom riešenia vodné útvary na tokoch 

s plochou povodia nad 1000 km
2
 a spoločné medzihraničné vodné útvary podzemných 

vôd. Implementáciu koordinuje MKOD.     

 Úroveň 3.  

Medzinárodné správne územie povodie Dunaj – s riešením otázok relevantných pre 

medzinárodné správne územie povodia Dunaja (v ďalšom texte DRBD). Predmetom riešenia 

okrem samotného Dunaja sú vodné útvary na tokoch s plochou povodia nad 4000 km
2
 

a spoločné medzi-hraničné vodné útvary podzemných vôd. Implementácia je koordinovaná 

sekretariátom MKOD. 

Medzinárodné správne územie povodie Visla – zatiaľ sa spoločný plán nespracováva. 

Harmonizáciu výsledkov na spoločných vodných útvaroch zabezpečuje pracovná skupina 

RSV, ktorá je vytvorená v rámci Slovensko-poľskej komisie pre hraničné vody. 
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3.2 Prístup k manažmentu povodia  

Jednou zo základných požiadaviek vodnej politiky EÚ (čl. 3 RSV) je, aby požiadavky na 

dosiahnutie environmentálnych cieľov a predovšetkým programy opatrení boli koordinované 

v celom správnom území povodí. Z toho dôvodu SR, ktorého územie je súčasťou dvoch 

medzinárodných správnych území povodí, postupne bude zosúlaďovať svoje postupy 

a programy opatrení so spracovávaným medzinárodným Plánom manažmentu správneho 

územia povodia Dunaj a Plánmi manažmentu hornej Visly na poľskej strane. Z toho vyplýva, 

že v národnom pláne SÚP sa navrhnú riešiť i tie environmentálne problémy, ktoré by sa pre 

národné potreby nemuseli nevyhnutne riešiť (napr. znečistenie Čierneho mora a jeho 

pobrežných vôd živinami). Takýto prístup má i svoje pozitíva: 

• Koordinácia opatrení v celom SÚP (alebo jej časti – prípad hornej Visly) môže zvýšiť 

efektivitu a účinnosť; 

• Zdieľanie skúseností, informácií a transformácia relevantných problémov na úroveň 

celého správneho územia; 

• Zdieľanie národných prístupov a zlepšenie ich kompatibility (napr.  metódy hodnotenia 

ekologického stavu, prístupy k definovaniu "dobrého ekologického potenciálu", atď.); 

• Zlepšenie komunikačných a informačných tokov (osobitný význam pre včasné varovanie 

v prípade záplav a havárií); 

• Umožnenie spoločného hodnotenia a rozsah cezhraničných problémov vo vzťahu k vode; 

• Vytvorenie solidarity medzi krajinami v povodí. 

 

3.3 Program opatrení 

Aktualizované programy opatrení budú súčasťou druhého plánu Manažmentu správneho 

územia povodia Dunaj a Manažmentu správneho územia povodia Visla. Programy opatrení 

budú stavať na opatreniach schválených a dohodnutých pre prvý cyklus plánov z roku 2009, 

výsledky Aktualizovanej analýzy správnych území povodí 2013 a aktualizovaných 

informáciách o stave vôd. Programy opatrení budú orientované na dosiahnutie 

environmentálnych cieľov pre vodné útvary a zároveň budú podporovať dosiahnutie 

odsúhlasených vízií a operačných cieľov k roku 2021 pre správne územia úrovne 3: 

medzinárodné správne územie povodia Dunaj a medzinárodné správne územie povodia Visla. 

 

3.4 Otázka financovania 

Pre realizáciu plánov a ich programov opatrení sú nevyhnutné finančné nástroje 

a mechanizmy. Rokovania na dlhodobé zabezpečenie potrieb finančných prostriedkov pre 

navrhnuté opatrenia už v priebehu plánovania sú kľúčom k zabezpečeniu realizácie opatrení. 

Medzi významné finančné mechanizmy a inštitúcie patria: 

• Národné zdroje a finančné záväzky SR ; 

• Finančné nástroje EÚ, vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), Kohézneho 

fondu, štrukturálnych fondov a programu LIFE; 

• Pôžičky od rôznych medzinárodných finančných inštitúcií (napr. EIB , EBOR, Svetová 

banka); 

• Cenová vodná politika, t.j. uplatnenie princípu znečisťovateľ platí; 
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• Ostatné zdroje financovania a iniciatívy, atď. 

Politika európskeho susedstva sa taktiež bude môcť zobrať do úvahy ako významný zdroj 

financovania.  

Rámec pre diskusiu a presadzovanie návrhov projektov v rámci povodia Dunaja poskytuje 

i Dunajská stratégia EÚ (EUSDR). MKOD sa aktívne podieľa na prebiehajúcich aktivitách 

EUSDR, a spoločné akcie už sú a je ich potrebné ďalej rozvíjať, t.j. v spolupráci s prioritnými 

oblasťami 1 (Lodná doprava), 2 (Energia), 4 (Kvalita vody), 5 (Riziká pre životné prostredie) 

a 6 (Biodiverzita). 

 

3.5  Iné významné aktivity a novo vznikajúce problémy  

Od prijatia prvých plánov v roku 2009 sa zintenzívnili práce na všetkých úrovniach 

manažmentu vôd v preskúmavaní ďalších tém, s cieľom zistiť ich význam a relevanciu pre 

správne územia (SÚ) povodí. Táto kapitola poskytuje prehľad o týchto témach a ich súčasný 

stav s ohľadom na: 

• Potenciál formálne definovať konkrétnu tému za významný vodohospodársky problém; 

• Aspekty ich integrácie do existujúcich významných vodohospodárskych problémov; 

• Identifikácia vedomostných nedostatkov a ďalších požiadaviek na výskum. 

Napriek tomu, že tieto témy nie sú formálne definované za významný vodohospodársky 

problém, aktivity pre ich vhodné odpovedajúce riešenie na úrovni povodí už prebiehajú alebo 

sa plánujú. 

Integrácia s ostatnými sektorovými politikami 

Proces integrácie sektoru voda s ďalšími sektorovými politikami získava zvýšenú pozornosť a 

je podporovaný EÚ Blueprint na ochranu európskych vodných zdrojov
3
 a tiež Dunajskou 

deklaráciou 2010. 

Integrácia sektoru voda s vnútrozemskou lodnou dopravou. V tejto oblasti sa v nedávnej 

minulosti uskutočnili aktivity na úrovni MKOD. Prvým krokom bolo prijatie "Spoločného 

vyhlásenia o vnútrozemskej plavbe a udržateľnosti životného prostredia v povodí Dunaja
4
" v 

roku 2007. Od tohto termínu bol dosiahnutý značný pokrok smerom k vytvoreniu 

integrovaných plánovacích prístupov v celom povodí k trvalo udržateľným navigačným 

projektom pozdĺž Dunaja. V rámci každoročných stretnutí na úrovni MKOD sa uskutočňuje 

výmena skúseností s uplatňovaním "Spoločného vyhlásenia ..." medzi správnymi orgánmi, 

zainteresovanými stranami a environmentálnymi skupinami. 

Podobný integračný proces na úrovni MKOD bol zahájený v roku 2011 pre hydroelektrárne 

vypracovaním dvoch dokumentov: "Hodnotiaca správa o výrobe vodnej energie v povodí 

Dunaja
5
" a "Zásady pre udržateľný rozvoj vodných elektrární v povodí Dunaja

6
". Zásady pre 

vodné elektrárne okrem iného načrtávajú ako sa vysporiadať s existujúcimi 

                                                 
3
 COM(2012) 673 final 

4
 http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/SK_Joint%20Statement.Final.pdf (slovenský preklad) 

5
 ttp://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/hydropower_assessment_report_danube_basin_-

_final.pdf) 
6
 http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/icpdr_hydropower_final.pdf) 

http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/12_Publikacie/Guiding_Principles_Sustainable_Hydropowe

r-final_SK.pdf - slovesnký preklad 

 

http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/SK_Joint%20Statement.Final.pdf
http://www.icpdr.org/main/sites/default/files/nodes/documents/icpdr_hydropower_final.pdf
http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/12_Publikacie/Guiding_Principles_Sustainable_Hydropower-final_SK.pdf
http://www.vuvh.sk/rsv2/download/02_Dokumenty/12_Publikacie/Guiding_Principles_Sustainable_Hydropower-final_SK.pdf
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hydroelektrárňami, prístupmi k strategickému plánovaniu nového rozvoja hydroelektrární, 

návrhom a realizáciou zmierňujúcich opatrení. Dokument je priamo aplikovateľný i pre 

národné účely. Na národnej úrovni sa spracováva aktualizácia koncepcie využívania 

hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR, s cieľom   zosúladiť  perspektívne 

možnosti ďalšieho využitia HEP s ekologickými podmienkami dotknutých útvarov 

povrchových vôd tak, aby sa zamedzilo zhoršeniu ich ekologického stavu. 

Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, dialóg medzi zainteresovanými stranami a sektorom voda 

bol zosilnený v rámci špecifických podujatí organizovaných MKOD, zapojením hlavných 

business podnikov a odvetví poľnohospodárstva do potreby vytvoriť udržateľnejšie nástroje 

výroby. Na národnej úrovni prebieha dialóg na úrovni MŽP SR a MPRV SR k implementácii 

smernice 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych 

zdrojov a k príprave programu rozvoja vidieka na obdobie 2014-2020 v súvislosti 

s uplatnením podpory pre poľnohospodárov spojenej s rámcovou smernicou o vode. 

I v rámci samotného sektoru voda je potrebná integrácia, a to problematiky povodní – 

predstavujúcich hrozbu pre ľudské zdravie a bezpečnosť do implementácie RSV. Smernica 

2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík (FD) stanovuje rámec pre riadenie 

povodňových rizík v povodiach. Opatrenia prijaté na ochranu pred povodňami môžu mať 

negatívny dopad na stav povrchových vôd (napr. priehrady a poldre), ale môžu tiež priniesť 

synergiu na dosiahnutie cieľov obidvoch smerníc - FD a RSV (napr. opätovné pripojenie 

priľahlých mokradí a inundácií). Takéto opatrenia už boli navrhované v prvom Vodnom pláne 

Slovenska. Pri vypracovávaní druhých plánov povodí a prvých plánov manažmentu 

povodňových rizík do roku 2015 budú koordinovane navrhované ďalšie opatrenia, s cieľom 

zabezpečiť čo najlepšie riešenie – v prospech ľudského zdravia a bezpečnosti a zároveň 

dosiahnutia dobrého stavu vôd. 

Ďalšiu nevyhnutnú integráciu do RSV predstavuje rámcová smernica o morskej stratégii 

2008/56/ES (MSFD). Jej zámerom je účinnejšie chrániť morské prostredie v celej Európe 

s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav morských vôd EÚ do roku 2020. Napríklad 

opatrenia prijaté v rámci SÚ Dunaja budú znižovať znečistenie Čierneho mora a chrániť 

ekosystémy v jeho pobrežných a brakických vodách. Preto RSV a MSFD sú vzájomne úzko 

prepojené, čo vyžaduje koordináciu súvisiacich úloh.  

Taktiež by sa mala dosiahnuť lepšia koordinácia medzi implementáciou RSV, smernicou 

92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a  rastlín 

a smernicou 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. Splnenie požiadaviek týchto  

smerníc  prispeje k dosiahnutiu skutočne udržateľného vodného hospodárstva. 

Tieto sektorové politiky sú úzko prepojené s jednotlivými významnými 

vodohospodárskymi problémami. Infraštruktúrne projekty (napr. pre lodnú dopravu, 

hydroelektrárne a protipovodňové opatrenia) majú osobitný význam pre významné 

vodohospodárske problémy "Hydromorfologické zmeny", zatiaľ čo poľnohospodárska výroba 

a znečistenia Čierneho mora sú špecifickou otázkou pre významné vodohospodárske 

problémy "Organické znečistenie", "Znečistenie živinami", "Znečistenie nebezpečnými 

látkami" a musia byť riešené zodpovedajúcim spôsobom v rámci každého definovaného 

problému. 
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Invázne druhy (IAS) 

Prvý Vodný plán Slovenska načrtol zraniteľnosť Dunaja a jeho prítokov voči inváznym 

druhom
7
 v dôsledku priameho spojenia Dunaja s inými veľkými vodnými útvarmi. Veľa 

inváznych druhov pochádza z Ponto-Kaspickej oblasti, Ázie, Austrálie a severnej Ameriky. 

Rieka Dunaj je súčasťou Južnej inváznej cesty, ktorá je jednou zo štyroch najvýznamnejších 

ciest pre invázne druhy a ich prítomnosť v Dunaji potvrdili i výsledky národných výskumov a  

a výsledky spoločného prieskumu Dunaja a jeho prítokov (JDS2). Pre efektívny manažment 

povodia sú nevyhnutné ďalšie analýzy a ich klasifikácia.  

V rámci MKOD sa pracovná skupina MA EG venuje problematike inváznych druhov už dlhší 

čas. Bol pripravený aj metodický dokument k tejto oblasti. PS navrhla najskôr vyhodnotiť 

ekologický stav a až následne zhodnotiť mieru vplyvu výskytu IAS na výsledný ekologický 

stav. PS vypracuje jednak zoznam taxónov IAS pre Dunaj na základe výsledkov 

monitorovania v jednotlivých dunajských krajinách. Zároveň sa pripraví súpis druhov IAS pre 

Dunaj a prítoky Dunaja na základe publikovaných záznamov.  

Podobný prístup sa aplikuje aj na národnej úrovni. Kritérium výskytu IAS je doteraz zahrnuté 

iba v metodike pre hodnotenie ekologického stavu na základe rýb. Pre ostatné biologické 

prvky kvality sú IAS zahrnuté iba v súpisoch taxónov, získaných na základe výsledkov 

monitorovania vodných útvarov Slovenska v období 2007 – 2012. Uvedené súpisy budú 

doplnené aj o údaje z medzinárodných prieskumov (JDS2, JDS3). Relevantné taxóny IAS pre 

vybrané biologické prvky kvality z územia Slovenska budú graficky spracované formou máp.  

 

Ďalšie uvádzané témy: Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty manažmentu sedimentov  a otázka 

jeseterov sú výhradne relevantné len pre SÚ povodia Dunaj. 

Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty manažmentu sedimentov 

Prvý DRBM plán načrtáva problémy s kvantitou a kvalitou sedimentov v povodí Dunaja. Na 

zabezpečenie zodpovedajúceho manažmentu sedimentov v povodí sú nevyhnutné spoľahlivé 

údaje o transporte sedimentov. Niektoré čiastkové informácie sú získavané prostredníctvom 

JDS2 a JDS3, avšak pre získanie kompletného obrazu je potrebný samostatný medzinárodný 

projekt. V roku 2011 bol vypracovaný návrh projektu avšak jeho financovanie z fondu SEE 

nebolo odsúhlasené.  V súčasnosti sa projekt prepracováva v spolupráci MKOD, 

EUSDR ďalších zainteresovaných strán a budú vyvíjané ďalšie snahy o získanie finančných 

zdrojov na jeho riešenie. Výsledky projektu budú zahrnuté do ďalšieho plánovacieho cyklu. 

Otázka jeseterov 

Jesetery sú považované za druhy rýb charakteristické pre povodie Dunaja, a ktoré  sú cennými 

ukazovateľmi stavu vody a zdravia ekosystému. V súčasnosti sú však na pokraji vyhynutia, 

okrem iného v dôsledku nadmerného lovu, narušenia migračných ciest vybudovanými 

prekážkami a stratami stanovíšť a neresísk. Preto sú potrebné opatrenia na zastavenie 

ďalšieho  poklesu ich výskytu alebo dokonca  vymiznutia. 

Touto otázkou sa zaoberá Akčný plán na záchranu jeseterov Dunaja prijatý v roku 2005 

v rámci Bernského dohovoru a tiež 1. DRBM plán z roku 2009 obsahujúci opatrenia na 

zlepšenie kvality vody a zlepšenie hydromorfologických podmienok. Okrem toho boli prijaté 

ďalšie opatrenia na národných úrovniach (zákazy lovu v Bulharsku, Rumunsku a Srbsku) a 

nedávno na úrovni provincií v Rakúsku. 

                                                 
7
 Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 



Významné vodohospodárske problémy  10 

 

 

Širokú politickú pozornosť si táto otázka získala  v rámci EUSDR s konkrétnym dohodnutým 

cieľom "Zabezpečiť životaschopnú populáciu druhov jesetera Dunaja a ďalších pôvodných 

druhov rýb do roku 2020". Za účelom dosiahnutia tohto cieľa bola v januári 2012 vytvorená 

"Danube Sturgeon Task Force" (DSTF) v rámci prioritnej oblasti EUSDR 6 (Biodiverzita), 

kde sa rôzne organizácie z povodia Dunaja (napr. WWF, IAD, MKOD, zástupcovia 

národných výskumných inštitúcií, ministerstiev a Svetová Sturgeon Conservation Society) 

zapojili do riešenia tohto problému. DSTF si kladie za cieľ koordinovať a podporovať úsilie  

na záchranu jeseterov v povodí Dunaja a Čiernom mori tým, že podporuje akcie, ktoré sú 

popísané v stratégii a programe vypracovanými skupinou.  

MKOD vo svojich uzneseniach vyjadruje podporu záchrane jeseterov a bude pokračovať 

v diskusii s DSTF pri spracovávaní druhého DRBM plánu  o začlenení tohto problému do 

programu opatrení a špecifických významných vodohospodárskych problémov.  
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4 PREDBEŽNÝ PREHĽAD VÝZNAMNÝCH VH 

PROBLÉMOV PRE SÚP DUNAJ  
 

Významné vodohospodárske problémy charakterizujú tlaky - vplyvy pôsobiace na vodné 

prostredie, ktoré ohrozujú dosiahnutie environmentálnych cieľov RSV daného plánovacieho 

cyklu, resp. spôsobujú riziko ich nedosiahnutia. V čiastkových povodiach je potrebné takýmto 

vplyvom venovať najväčšiu pozornosť. 

Táto kapitola poskytuje predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov pre 

SÚP Dunaj. Pre každý jednotlivý problém je načrtnutá predbežná indikácia opatrení, činností 

a požiadaviek na koordináciu na úrovni celého povodia. Podrobný zoznam opatrení pre každý 

významný vodohospodársky problém bude zostavený v 2. Pláne manažmentu správneho 

územia povodia Dunaj (v ďalšom texte PMSÚP Dunaj), na základe dosiahnutého pokroku 

v implementácii opatrení 1. PMSÚP Dunaj, výsledku aktualizovanej analytickej správy SÚ 

povodia a aktuálnych informácií – napr. o stave vôd. Program opatrení a 2. PMSÚP Dunaj 

bude obsahovať opatrenia, ktoré majú byť realizované do roku 2021. Následne, ďalší 

plánovací cyklus pre rok 2027 bude obsahovať v prípade potreby ďalšie opatrenia. 

Členenie vodohospodárskych problémov pre 2.cyklus plánovania je nasledovné:  

Povrchové vody 

o Organické znečistenie  

o Znečistenie živinami 

o Znečistenie prioritnými látkami a chemickými látkami relevantnými pre SR 

o Hydromorfologické zmeny 

Podzemné vody 

o Zmena kvality podzemných vôd 

o Zmena kvantity podzemných vôd.  

 

4.1 Povrchové vody 

Medzi opatreniami na riešenie jednotlivých významných VH problémov existuje vzájomné 

prepojenie, predovšetkým medzi opatreniami na riešenie organického znečisťovania, 

znečisťovania živinami a do istej miery i opatreniami na riešenie znečisťovania nebezpečnými 

látkami. Preto realizácia opatrení na redukovanie organického znečistenia (napr. výstavbou 

ČOV) súčasne ovplyvňuje i znižovanie znečistenia živinami, resp. ďalšieho znečistenia. Toto 

vzájomné prepojenie bolo zohľadnené už v prvom plánovacom cykle a zostáva naďalej 

aplikovateľné i pre program opatrení 2.cyklu plánov. 

Významné hydromorfologické zmeny zohrajú významnú úlohu v dôvodoch nedosiahnutia 

dobrého ekologického stavu / potenciálu pre mnohé vodné útvary v povodiach. Toto bolo 

konštatované v 1. Pláne manažmentu SÚP Dunaja a zostane naďalej jedným z kľúčových 

problémov pre riešenie v jeho druhom vypracovaní. 
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4.1.1 Organické znečistenie 

Popis problému 

Organické zložky pochádzajúce z rozličných ľudských aktivít patria k  najčastejšie sa 

vyskytujúcim znečisťujúcim látkam vypúšťaným do povrchových vôd. Hlavnými hybnými 

silami organického znečistenia, ktorých dôsledkom sú vplyvy pôsobiace na vodné útvary sú: 

sídelné aglomerácie, priemysel, poľnohospodárstvo. Dôsledkom vypúšťania nadmerného 

organického znečistenia sa zhoršuje kyslíkový režim povrchových vôd, čo ovplyvňuje 

druhovú skladba vodných organizmov a následne má dopad na stav vodného útvaru.  

Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň zabezpečiť súlad s: 

Operačnými cieľmi pre organické znečistenie na úrovni celého povodia Dunaja k roku 

2021 – určené v 2. DRBMD pláne a ktoré povedú k postupnému dosiahnutiu: 

Vízie MKOD pre celé povodie: „nulové vypúšťanie nečistených odpadových vôd do vôd 

povodia Dunaja“.   

 

Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 Program opatrení prvého PMSÚP Dunaj sa zameriaval na zlepšenie čistenia odpadových 

vôd v aglomeráciách a priemyselných odvetviach a to predovšetkým návrhom 

základných opatrení ako je modernizácia alebo výstavba komunálnych čistiarní 

odpadových vôd a stokových sietí, a  zavádzanie najlepších dostupných techník (BAT) v 

hlavných priemyselných prevádzkach. V SR boli vynaložené veľké investície v tejto 

oblasti, čo má za následok zníženie vypúšťaného organického znečistenia, ale ďalšie 

opatrenia by mali byť prijaté. 

 Regulovanie organického znečistenia zo sídiel je zabezpečené smernicou Rady 

91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd transponovanej do zákona 

č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení a jeho vykonávacích predpisov a zákona 

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov. 

SR vytvára podmienky pre realizáciu potrebných stavieb, avšak na pokrok v realizácii 

stavieb majú podstatný vplyv vlastníci VK. V implementácii opatrení na dosiahnutie 

súladu so smernicou 91/271/EHS je potrebné pokračovať. 

 Regulovanie organického znečistenia z priemyselných zariadení a fariem vyplývajú 

predovšetkým z implementácie smernice č. 2010/75/EU o priemyselných emisiách (IED - 

pôvodná smernica o IPKZ), rovnako ako aj z niekoľkých špecializovaných smerníc EÚ 

týkajúcich sa konkrétnych aktivít. Predpokladá sa, že všetky príslušné zariadenia budú 

spĺňať požiadavky IED v zmysle požadovaných zákonných lehôt.  

 Pre druhý PMSÚP Dunaj môžu byť identifikované a realizované ďalšie základné 

opatrenia – ako je výstavba VK a čistenie komunálnych odpadových vôd 

v aglomeráciách pod 2000 EO v nadväznosti: 

o na podporu efektívneho a trvalo udržateľného využívania vody, aby sa zabránilo 

ohrozeniu dosiahnutia cieľov ustanovených článkom 4 RSV pre  útvary 

povrchových i podzemných vôd, 
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o na splnenie článku 7 RSV (zníženie miery úpravy potrebnej pri výrobe pitnej 

vody).  

 Zabezpečenie integrácie medzi implementáciami RSV, UWWTD a IED by malo byť 

naďalej sledované a riadené. Ďalšie úsilie by malo byť priebežne zamerané na 

implementáciu a aktualizáciu BAT v chemickom, potravinárskom, a papierenskom 

priemysle alebo vyvinúť nové. 

 Nakoniec je potrebný realistický plán investícií v súlade s návrhom plánu a dostupnosťou 

finančných zdrojov.  

 

4.1.2 Znečistenie povrchových vôd živinami 

Popis problému 

Emisie živín sa dostávajú do povrchových vôd rôznymi cestami: z bodových zdrojov (sídelné 

aglomerácie, priemysel, poľnohospodárstvo) a z difúznych zdrojov (erózia a povrchový 

odtok, z podzemnej vody, atmosférickej depozície). Difúzne zdroje sú z časti prirodzeného 

pôvodu a z časti antropogénneho pôvodu. Živiny v povrchových vodách podliehajú širokej 

škále transformačných procesov. Niektoré transformačné procesy vyúsťujú do strát alebo 

trvalých, či čiastočne odbúrateľných akumulácií. Zvyšné živiny sú transportované tokom do 

tokov nižšieho rádu, prípadne až do mora. Najvýznamnejším dopadom vysokej záťaže 

živinami je eutrofizácia vôd. Tá je definovaná ako obohatenie vody živinami, predovšetkým 

dusíkom a/alebo fosforom, čo má za následok zvýšený rast rias a vyšších foriem rastlinstva. 

Tento stav spôsobuje neželateľné narušenie rovnováhy organizmov prítomných vo 

vode, zhoršenie kvality vody a stavu vodných útvarov.  

Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň zabezpečiť súlad s: 

Operačnými cieľmi pre organické znečistenie na úrovni celého povodia Dunaj k roku 

2021 – určené v 2. DRBMD pláne a ktoré povedú k postupnému dosiahnutiu: 

Vízie MKOD pre celé povodie: „vyvážená kontrola emisií živín z bodových i difúznych 

zdrojov znečistenia v celom povodí Dunaja tak, aby vody Dunaja a tiež vody Čierneho mora 

neboli ohrozené alebo negatívne ovplyvnené eutrofizáciou“.   

 

Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 Prvý PMSÚP Dunaj a jeho program opatrení identifikoval rad základných a doplnkových 

opatrení na znižovanie znečisťovania povrchových a podzemných vôd živinami 

zo sídelných aglomerácií, priemyslu a poľnohospodárstva. Realizované opatrenia 

prispievajú k znižovaniu vstupov živín do vôd, avšak v tomto úsilí je potrebné 

pokračovať. 

 Vzhľadom k tomu, že celé územie Slovenska je určené za citlivú oblasť  v zmysle čl.5(2) 

a 5(2,3) smernice UWWTD
8
 vyžaduje sa  terciálne čistenie pre všetky stredne veľké a 

veľké čistiarne odpadových vôd. Znamená to, že aglomerácie nad 10 000 EO musia byť 

vybavené odstraňovaním živín.  

                                                 
8
 Transpozícia do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení a jeho vykonávacích predpisov a  zákona 

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. 
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SR vytvára podmienky pre realizáciu potrebných stavieb, avšak na pokrok v realizácii 

stavieb majú podstatný vplyv vlastníci VK.  

V implementácii opatrení na dosiahnutie súladu so smernicou 91/271/EHS je potrebné 

pokračovať. 

 Implementácia IED v členských štátoch EÚ môže významne znížiť priemyselné a 

poľnohospodárske znečistenie z bodových zdrojov živín. 

 Smernica UWWTD nevyžaduje pre aglomerácie veľkostnej kategórie pod 10 000 EO 

odstraňovanie fosforu pri čistení komunálnych odpadových vôd. Vzhľadom na veľký 

počet aglomerácií v tejto veľkostnej kategórii je zavedenie bezfosfátových detergentov 

považované za rýchle a efektívne opatrenie pre zníženie vnosu emisií fosforu do 

povrchových vôd. Zníženie fosfátov v pracích prostriedkoch môže mať významný efekt 

na znižovanie emisií fosforu v povrchových vodách najmä v krátkodobom horizonte. Dňa 

30.3.2012 vstúpilo do platnosti Nariadenie EP a Rady č. 259/2012, ktorým sa mení 

nariadenie (ES) č. 648/2004 vo vzťahu k používaniu fosforečnanov a iných zlúčenín 

fosforu do domácich pracích prostriedkoch, a je záväzné v celom rozsahu a priamo 

použiteľné pre všetky členské štáty. Obsah fosforečnanov a iných zlúčenín fosforu 

v spotrebiteľských pracích prostriedkoch sa obmedzuje s účinnosťou od 30.6.2013 

a v prostriedkoch na umývanie riadu s účinnosťou od 1.1.2017. 

 Rad opatrení na zníženie vypúšťaní a  únikov živín z poľnohospodárskej výroby bol 

identifikovaný v rámci Programu poľnohospodárskych činností (akčného programu), 

ktorý je aplikovaný vo vymedzených zraniteľných oblastiach SR. Tieto opatrenia sú 

základnými opatreniami vyplývajúcimi z implementácia smernice 91/676/EHS o ochrane 

vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (dusičnanová smernica) 

- transponovaná do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení (paragraf 35), NV 

SR č. 617/2004 Z. z., Vyhlášky MP SR č. 199/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2011 

Z. z. a zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách, v znení neskorších predpisov. Prvý program 

poľnohospodárskych činností ustanovený vyhláškou MP SR č. 392/2004  Z. z. bol v roku 

2008 nahradený vyhláškou MP SR č. 199/2008 Z. z. v znení vyhlášky č. 462/2011 Z. z. 

 Opatrenia realizované v komunálnej sfére môžu mať krátkodobé negatívne účinky, ak 

vybudovanie verejných kanalizácií nie je sprevádzané čistením odpadových vôd vhodnou 

technológiu odstraňovania nutrientov pred ich vypúšťaním do recipientov. Centrálne 

vypúšťanie odpadových vôd bez dostatočného terciárneho čistenia obvykle spôsobuje 

vyššie zaťaženie útvarov povrchových vôd živinami ako difúzne - rozptýlené vypúšťanie 

odpadových vôd – cez priesaky do podzemných vôd a následne do povrchových vôd. 

 Účinok zavedených opatrení v poľnohospodárstve v rámci ND  zameraných na 

elimináciu difúzneho znečisťovania vôd živinami sa neodrazí v kvalite vody okamžite, 

ale pravdepodobne až po niekoľkých rokoch alebo dokonca desaťročiach. Príčinou je 

dlhšia doba zdržania podzemnej vody a tiež naakumulované živiny v dnových 

sedimentoch nádrží.  

 Potreba naďalej znižovať živiny v riekach, pobrežných vodách a  moriach za účelom 

dosiahnutia cieľov EU vodnej politiky si vyžaduje neustále rozvíjať a vyhodnocovať 

súčasný stav živín v celom správnom území a výhľadové scenáre stavu živín v celom 

správnom území pomocou modelovacích nástrojov.  

 Doterajšie skúsenosti s vykonávaním ND a realizáciou agroenvironmentálnych opatrení 

preukázali potrebu finančnej podpory z SPP EÚ. Preto je potrebné využiť súčasnú 

reformu SPP. V rokoch 2014 až 2020 pomoc poľnohospodárstvu treba investične  
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orientovať na investície pre oblasť kvality pôdy, vody, biodiverzity a klimatických zmien 

z oboch pilierov SPP: priamych platieb a rozvoja vidieka. 

Na dosiahnutie cieľov smernice môžu byť navrhnuté doplnkové opatrenia. Redukcie 

organického znečistenia sa môžu týkať nasledovné nástroje:  

 aplikácie kódexov správnej poľnohospodárske praxe, 

 ekonomické alebo fiškálne nástroje (pokuty), 

 kontroly emisií, 

 výchova a zvyšovanie ekologického povedomia spoločnosti. 

 

4.1.3 Znečistenie prioritnými látkami a inými látkami relevantnými pre SR   

Popis problému: 

Znečistenie vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR môže vážne poškodiť 

riečnu ekológiu, tým ovplyvniť stav vôd a negatívne ovplyvniť zdravie ľudskej populácie. 

Medzi tieto látky patria: umelo vyrábané chemické látky, kovy, PAH, fenoly, endokrinné 

rozrušovače a pesticídy. Znižovanie emisií prioritných látok a látok relevantných pre SR je 

zložitá úloha, ktorá si vyžaduje na mieru zostavené postupy, nakoľko významnosť 

jednotlivých vstupných ciest vnosu do vôd je vysoko špecifická pre konkrétnu látku a 

všeobecne vykazuje vysokú časovú a priestorovú variabilitu. 

Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň zabezpečiť súlad s: 

Operačnými cieľmi pre znečistenie nebezpečnými látkami na úrovni celého povodia 

Dunaja k roku 2021 – určené v 2. DRBMD pláne a ktoré povedú k postupnému dosiahnutiu: 

Vízie MKOD  v znečistení vôd nebezpečnými látkami: „dosiahnuť nulové riziko alebo 

ohrozenie ľudského zdravia a vodného prostredia povodia Dunaja a povodia Čierneho mora“.   

 

Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 Prvý PMSÚP Dunaj a jeho program opatrení zostavený na podklade údajov 

z monitorovania vôd z roku 2007 a 2008 poskytol lepší obraz o znečistení vôd týmito 

látkami v porovnaní s obdobím použitým pre zostavenie Analytickej správy z roku 2004. 

Od roku 2009 bol v tejto oblasti dosiahnutý významný pokrok, ale napriek tomu je stále 

potrebné zvyšovať poznanie o stave znečistenia vôd týmito látkami, aby bolo možné 

v požadovanej miere znižovať tento druh znečistenia v povodí. 

 Základnými opatreniami pre znižovanie tohto druhu znečisťovania povrchových vôd je 

zabezpečenie vhodného čistenia komunálnych odpadových vôd a uplatňovanie BAT v 

priemyselných závodoch. 

 V súvislosti so zvyšujúcimi sa požiadavkami na čistenie mestských odpadových vôd sa 

zvyšuje kalová produkcia. Smernica Rady 86/278/EHS o ochrane životného prostredia a 

najmä pôdy pri využívaní čistiarenských kalov v poľnohospodárstve transponovaná do 

zákona SNR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do 

pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov má za cieľ:  

o podporovať správnu aplikáciu týchto kalov na poľnohospodársku pôdu takým 

spôsobom, aby sa predišlo škodlivým účinkom na pôdu, vegetáciu, zvieratá a ľudí. 
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V rámci kalového hospodárstva je potrebné orientovať sa v smere ďalšieho znižovania 

kontaminácie kalov, a to aj z pohľadu organickej kontaminácie v zmysle Stratégie 

o ochrane pôdy pripravovanej v rámci EÚ. 

Opatrenia prijaté v Pláne odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 (POH) na 

zníženie skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu sú zamerané na podporu 

separovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, na triedenie odpadu, jeho 

zhodnocovanie a recykláciu. V rámci týchto aktivít majú kaly z čistenia komunálnych vôd 

v obciach nad 15 000 obyvateľov smerovať k zhodnocovaniu anaeróbnymi metódami 

s cieľom výroby bioplynu. Súčasne sa pripravuje aj Akčný plán na podporu umiestnenia 

kompostov z biologicky rozložiteľných odpadov na trhu.  

 V súlade so smernicou EP a Rady 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality 

v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 

82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (článok 5 smernice) je potrebné 

realizovať súpis emisií, vypúšťaní a únikov. Za tým účelom bude potrebné zabezpečiť 

nástroje, ktoré umožnia skúmať zdroje znečistenia a cesty vnosu.  

Doplnkové opatrenia 

Redukcie znečistenia sa môžu týkať nasledovné nástroje:  

 kontroly emisií, 

 aplikácia najlepších dostupných praktík v poľnohospodárstve (BEP) (vhodné čistenie 

postrekových zariadení, vhodné zneškodňovanie nepoužitých roztokov pesticídov) a pri 

používaní pesticídov v súlade s Akčným programom pre trvalo udržateľné používanie 

pesticídov, 

 ekonomické alebo fiškálne nástroje (pokuty), 

 výchova a zvyšovanie ekologického povedomia spoločnosti. 

 

4.1.4 Hydromorfologické zmeny  

V dôsledku hydromorfologických zmien dochádza k prerušeniu kontinuity toku, zmeny 

morfologických podmienok, odrezanie priľahlých mokradí / záplavových území. 

Hydromorfologické zmeny môžu mať tiež vplyv na množstvo a kvalitu útvarov podzemných 

vôd a tiež môžu mať dopad na stav vodných útvarov a z toho dôvodu je ich potrebné riešiť. 

Mnohé z týchto vplyvov / dopadov sú spôsobené okrem iného opatreniami na ochranu pred 

povodňami, pre zabezpečenie lodnej dopravy a využitie hydroenergetického potenciálu. Preto 

aj v kapitole 3.5 je popísaná snaha o integráciu týchto sektorových politík a jej riešenie ako 

súčasti vodnej politiky. 

 

4.1.4.1 Narušenie pozdĺžnej kontinuity a  morfologické zmeny  

Popis problému: 

Priehrady a hate na riekach vybudované na ochranu pred povodňami, pre využívanie vodnej 

energie, zabezpečenie lodnej dopravy a iné infraštruktúrne projekty tvoria prekážky rybám v 

ich migrácii k dôležitým biotopom a neresiskám. Štrukturálne zmeny spôsobujú stratu 

morfodynamických štruktúr a biotopov a v dôsledku toho majú dopad na zloženie vodných 

druhov / populácií, a teda stavu vodných útvarov. 
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Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň zabezpečiť súlad s: 

Operačnými cieľmi pre narušenú pozdĺžnu kontinuitu a morfologické zmeny na úrovni 

celého povodia Dunaja k roku 2021 – určené v 2. DRBMD pláne a ktoré povedú 

k postupnému dosiahnutiu: 

Vízie MKOD  pre narušenú pozdĺžnu kontinuitu a morfologické zmeny: „vyvážený 

manažment minulých, súčasných a budúcich štrukturálnych zmien riečneho prostredia, aby 

vodný ekosystém celého povodia poskytoval komplexné funkcie a bol zastúpený všetkými 

pôvodnými druhmi“. To znamená dosiahnuť, aby antropogénne prekážky a úbytok biotopov 

nebránili migrácii a treniu rýb – aby druhy jesetera a ostatné špecifikované migračné druhy 

rýb mali prístup k Dunaju a jeho prítokom a aby boli zastúpené sebestačnými populáciami 

v povodí Dunaja podľa ich prirodzeného historického rozšírenia (referenčný stav)“.   

 

Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 V prvom PMSÚP Dunaj boli na veľkých a stredných tokoch s plochou povodia nad 100 

km
2
 a časti malých tokov s plochou povodia pod 100 km

2
 významných z hľadiska rýb 

identifikované bariéry brániace migrácii rýb. Spriechodnenie tokov a biotopov bolo 

navrhované štyrmi druhmi opatrení, a to: prostredníctvom vybudovania biokoridorov 

alebo rybovodov, prebudovaním nepriechodných bariér na sklzy a rampy, zmenou 

manipulačného poriadku, prípadne odstránením stavby. Vzhľadom na vysoké finančné 

nároky bola realizácia opatrení rozložená na dlhšie časové obdobie – až do roku 2027. 

 Identifikovať  hydromorfologické vplyvy na tokoch s plochou povodia pod 100 km
2
 

a stanovenie nákladovo efektívnych opatrení na ich elimináciu.  

4.1.4.2 Narušenie laterálnej kontinuity riek  

Popis problému: 

Mokrade / inundačné územia a ich napojenie na priľahlé vodné útvary zohrávajú okrem 

mnohých ekosystémových služieb dôležitú úlohu vo fungovaní vodných ekosystémov a to 

poskytovaním významných biotopov - stanovíšť pre ryby a ďalšie druhy fauny a majú 

pozitívny efekt na stav vôd. Okrem toho pripojené mokrade / inundačné územia zohrávajú 

významnú úlohu poskytnutím retenčných priestorov počas povodňových udalostí, čo môže 

mať tiež pozitívny účinok na redukovanie živín v povrchovej vode. Vplyvy na mokrade sa 

pokladajú za významné a tam kde negatívne ovplyvňujú stav priľahlých vodných útvarov je 

ich potrebné riešiť. 

Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň zabezpečiť súlad s: 

Operačnými cieľmi pre narušenú laterálnu kontinuitu riek s údolnou nivou na úrovni 

celého povodia Dunaja k roku 2021 – určené v 2. DRBMD pláne a ktoré povedú 

k postupnému dosiahnutiu: 

 

Vízie MKOD  pre narušenú laterálnu kontinuitu riek s údolnou nivou je: „ aby údolné 

nivy/mokrade v celom povodí Dunaja boli opäť prepojené a obnovené. Integrovaná funkcia 

týchto pririečnych systémov zabezpečí rozvoj sebestačných vodných populácií, ochranu proti 

povodniam a znižovanie znečistenia v povodí Dunaja.“ 
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Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 V prvom PMSÚP Dunaj boli identifikované mokrade / inundačné územia s potenciálom 

na opätovné pripojenie k hlavnému toku. Následne boli navrhnuté i opatrenia, ich 

realizácia bola posunutá na ďalšie plánovacie cykly – s uprednostňovaním realizácie 

opatrení na spriechodňovanie pozdĺžnej kontinuity tokov.  

 Pre druhý PMSÚP Dunaj bude úsilie v riešení problému pokračovať. Budú navrhované 

ďalšie opatrenia na ochranu a revitalizáciu existujúcich mokradí a prípadne obnovenie 

mokradí / záplavových území s potenciálom opätovného pripojenia s cieľom dosiahnuť 

biologickú rôznorodosť.  

 

4.1.4.3 Hydrologické zmeny  

Popis problému: 

Hydrologické zmeny ovplyvňujú stav vodných útvarov, okrem iného v dôsledku zmien 

(zvýšenia alebo zníženia)  rýchlosti prúdenia a prietokového režimu alebo zmien v množstve a 

dynamike prietoku riek. Nárazové zmeny (vzdutie vody, odber vody a špičkovanie
9
) pri 

užívaní vôd sú hlavnými vplyvmi, ktoré si vyžadujú opatrenia. 

Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň zabezpečiť súlade s: 

Operačnými cieľmi pre hydrologické zmeny na úrovni celého povodia Dunaja k roku 

2021 – určené v 2. DRBMD pláne a ktoré povedú k postupnému dosiahnutiu: 

Vízie MKOD  v hydrologických zmenách je: “aby zmeny neovplyvňovali vodné 

ekosystémy a neboli prekážkou v ich prirodzenom vývoji a rozširovaní“  

 

Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 V prvom PMSÚP Dunaj boli identifikované vodné útvary s významnými hydrologickými 

zmenami a následne boli navrhnuté i opatrenia.  

 Pre 2. PMSÚP Dunaj sa predpokladajú tieto aktivity:  

o Vzdutie : Väčšina úsekov vzdutých tokov je vymedzená za výrazne zmenené vodné 

útvary, v ktorých sa požaduje dosiahnutie dobrého ekologického potenciálu (GEP). 

Dosiahnutie GEP si bude vyžadovať výskumné štúdie na zistenie  väzieb   vzdutia 

a jeho prínosov k biote a stanovenie nákladovo efektívnych opatrení na ich 

elimináciu. 

 

o  Odbery vôd: Odbery vody môžu zmeniť kvantitu a dynamiku toku riek a teda 

nepriaznivo ovplyvňovať stav vodného útvaru. Ďalšie potenciálne opatrenia budú 

prijaté na to, aby sa zabezpečili také ekologické prietoky, aby  boli  relevantné 

biologické spoločenstvá  v dobrom ekologickom stave, resp. dobrom ekologickom 

potenciáli. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť úpravu odtokových pomerov 

                                                 
9
 Špičkovanie je umelé kolísanie vodnej hladiny pod hydroelektrárňou so zásobným objemom (vodná nádrž) . 

Pre 1 DRBM Plan boli za významný vplyv považované zmeny väčšie ako 1m/deň alebo menej v prípade 

známeho / zisteného negatívneho vplyvu na biológiu v dôsledku špičkovania.  
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z jednotlivých čiastkových povodí. Zmena klímy môže mať dopad na jednotlivé 

parametre a tým aj na hodnotenie stavu vôd, preto je potrebné očakávané klimatické 

zmeny integrovať do celého plánovacieho procesu vrátane vodohospodárskych 

problémov.   Príslušné opatrenia, ktoré budú navrhnuté vo Vodnom pláne Slovenska 

budú eliminovať tieto negatívne dopady a súčasne ich realizáciou budú vytvorené 

podmienky na elimináciu vplyvov klimatickej zmeny za súčasného dosiahnutia 

dobrého stavu útvarov vôd v súlade so stratégiou na Adaptácia na klimatické zmeny. 

o Špičkovanie : Na kvantifikáciu a zlepšenie dopadov špičkovania a následné zlepšenie 

situácie na dosiahnutie dobrého ekologického stavu / potenciálu sú potrebné 

výskumy a štúdie na zistenie  vzťahov špičkovanie -  jeho biologická odozva  -  

stanovenia nákladovo efektívnych opatrení na ich elimináciu. 

4.1.4.4 Výhľadové infraštruktúrne projekty  

Popis problému: 

Popri už existujúcich hydromorfologických zmenách môžu mať ďalší negatívny vplyv na stav 

vôd budúce projekty v oblasti infraštruktúry a preto je potrebné riešiť ich zodpovedajúcim 

spôsobom. 

Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň zabezpečiť súlad s: 

Operačnými cieľmi pre výhľadové infraštruktúrne projekty na úrovni celého povodia 

Dunaja k roku 2021 – určené v 2. DRBMD pláne a ktoré povedú k postupnému dosiahnutiu: 

Vízie MKOD: „Budúce projekty v oblasti infraštruktúry v celom povodí Dunaja budú 

realizované s použitím najlepších ekologických postupov a najlepších dostupných techník, 

aby sa dopadom na dobrý stav alebo zhoršeniu stavu a negatívnym  cezhraničným vplyvom 

úplne predišlo, alebo aby boli zmiernené alebo kompenzované“ 

 

Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 Je obzvlášť dôležité aby environmentálne požiadavky pre nové projekty v oblasti 

infraštruktúry tvorili neoddeliteľnú súčasť procesu plánovania a realizácie hneď od 

začiatku plánovania. V tomto smere bol na úrovni MKOD odsúhlasený zámer príslušné 

procesy sledovať a riadiť. Realizácia tohto zámeru bola zahájená v odvetví lodnej 

dopravy (Spoločné vyhlásenie z roku 2007), pokračovala v oblasti využívania 

hydroenergetického potenciálu - hydroelektrární (Hlavné zásady) a následne pokračuje 

úsilie smerom ku koordinovanému vykonávaniu RSV a FD. Tieto aktivity sú 

aplikovateľné pre podmienky SR. 

 Pokračovať v integrácii s rôznymi sektormi, t.j. vodné hospodárstvo, doprava, energetika. 
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4.2 Podzemné vody 

4.2.1 Zmena kvality podzemných vôd 

Popis problému: 

Podzemná voda je hlavným zdrojom pitnej vody SR a často je spojená s priľahlými 

suchozemskými ekosystémami. Z toho dôvodu požiadavky na jej kvalitu sú vysoké. 

Znečistenie dusíkatými látkami (predovšetkým dusičnanmi) z rozptýlených zdrojov je 

kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje chemický stav útvarov podzemných vôd v SR. 

Hlavnými zdrojmi tohto plošného znečistenia sú poľnohospodárske aktivity, 

neodkanalizované obyvateľstvo a urbanizovaná krajina. Ďalšími znečisťujúcimi látkami 

útvarov podzemných vôd sú amoniakálne látky, sírany, chloridy, pesticídy, chlórované 

organické uhľovodíky a kovy.  

 

Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň dosiahnuť postupný súlad s: 

Víziou MKOD: „Aby emisie znečisťujúcich látok nespôsobovali žiadne zhoršenie kvality 

podzemných vôd a tam kde podzemné vody sú už znečistené, ambíciou je dosiahnuť ich 

dobrú kvalitu“ 

Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 1. PMSÚP Dunaj predpokladal zníženie živín vstupujúcich do podzemných vôd 

prostredníctvom implementácie smernice o dusičnanoch a smernice o čistení 

komunálnych odpadových vôd. Okrem toho všetky ostatné opatrenia navrhované na 

riešenie povrchových vôd súbežne napomôžu dosiahnutiu dobrého chemického stavu 

útvarov podzemných vôd. 

 Redukcia znečistenia dusičnanmi sa dosiahne predovšetkým výstavbou komunálnych 

ČOV a verejných stokových sietí, zavedením Programu poľnohospodárskych činností 

(akčného programu) a opatrení vo vzťahu k smernici IED. 

 Pokračovanie v sanáciách environmentálnych záťaží z registra environmentálnych záťaží 

(REZ - časť B – environmentálne záťaže) uvedeného v Informačnom systéme 

environmentálnych záťaží www.enviroportal.sk. 

 Prieskum a monitoring prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží (REZ – 

časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže) a prieskum a monitoring prioritných 

environmentálnych záťaží (REZ – časť B) v súlade so Štátnym programom sanácie 

environmentálnych záťaží; 

 Vypracovanie rizikových analýz kontaminovaných lokalít pre prioritné environmentálne 

záťaže vo vzájomnej koordinácii so Štátnym programom sanácie environmentálnych 

záťaží; 

 

Doplnkové  opatrenia: 

 Agroenvironmentálne opatrenia a priame opatrenia pre RSV stimulované PRV 2014-

2021 v rámci  SPP 

 Vzdelávanie a školenie 

http://www.enviroportal.sk/
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4.2.2 Zmena kvantity podzemných vôd 

Popis problému: 

Podzemná voda sa okrem prednostného využívania pre zásobovanie pitnou vodou využíva 

i na iné účely, ako je priemysel, poľnohospodárstvo, kúpele a využitie geotermálnej energie. 

Kvantita podzemných vôd je ovplyvňovaná odbermi podzemnej vody pre tieto účely. Okrem 

toho suchozemské a súvisiace vodné ekosystémy závisia nielen od kvality podzemných vôd, 

ale aj od kvantity podzemných vôd. Z tohto dôvodu využívanie podzemných vôd musí byť 

primerane vyvážené a nemalo by byť prekračované využiteľné množstvo  dostupných zdrojov 

podzemnej vody.  

 

 

Cieľ: 

Dosiahnuť environmentálne ciele pre vodné útvary a zároveň byť postupne v súlade s: 

Víziou MKOD: „Aby využívanie vody bolo primerane vyvážené a nebolo prekračované 

využiteľné množstvo zdrojov podzemnej vody pri zohľadnení budúcich dopadov klimatickej 

zmeny“ 

 

Predbežná identifikácia akcií a koordinačných požiadaviek  

 Zvyšovanie spoľahlivosti využiteľných množstiev podzemných vôd relevantných 

hydrogeologických rajónov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa 

vykonáva geologický zákon a schválené výsledky použiť na hodnotenie kvantitatívneho 

stavu  

 Limitovanie odberov podzemných vôd z  útvarov podzemných vôd nedosahujúcich dobrý 

kvantitatívny stav útvarov podzemnej vody 

 Limitovanie odberov – prostredníctvom merania a spoplatnenia odberov závlahovej vody 

cez SPP 

 Pri efektívnom využívaní vôd a ich ochrany je potrebné zohľadniť výhľadové potreby 

vody a vplyv klimatickej zmeny. 

 

 

 

 

5 ZÁVER 
Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov pre jednotlivé správne 

územia povodí je publikovaný  22.decembra 2013 – to znamená dva roky pred termínom 

ukončenia 2. cyklu Plánu manažmentu národného správneho územia povodia Dunaja a Plánu 

Manažmentu národného správneho územia povodia Visly v roku 2015.  

Tento dokument je k dispozícii verejnosti po dobu šiestich mesiacov za účelom písomného 

pripomienkovania do 22. júna 2014, aby bola umožnená jej aktívna účasť a konzultácie. 

Následne budú doručené a relevantné pripomienky zakomponované do finálneho dokumentu 

o Významných vodohospodárskych problémoch, ktorý bude schválený Ministerstvom 

životného prostredia SR.   

   


