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I. ČASŤ 

Aktualizácia ekonomickej analýzy využívania vôd podľa článku 5 RSV 

 

Táto prvá časť výskumnej úlohy sa uvádza v skrátenej verzii, nakoľko ekonomická analýza 

podľa článku 5 RSV je dostatočne rozpracovaná v 2. Vodnom pláne Slovenska/Plánoch 

manažmentu povodí pre druhý cyklus (2016-2021). Preto nasledovný text obsahuje len 

kapitoly a podkapitoly, ktoré doplňujú informácie týkajúce sa výsledkov ekonomickej 

analýzy, nachádzajúce sa v 2. Vodnom pláne Slovenska. 

 

 

 

 

1. ÚVOD 

 

 

V r. 2012 pokračujeme v aktualizácii ekonomickej analýzy využívania vôd podľa článku 5 

RSV. Sústreďujeme sa na analýzu aktuálnych poznatkov a informácií, ktoré do predmetnej 

analýzy pre potreby prvého plánovacieho obdobia (2009-2016) neboli resp. z časového 

hľadiska nemohli byť zahrnuté. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, cieľom úlohy v r. 2012 je 

preto prehĺbiť a aktualizovať ekonomickú analýzu podľa čl. 5 RSV, čo je povinnosť SR ako 

členského štátu EÚ vyplývajúca z odseku 2 uvedeného článku. 

 

 

 

 

3. HODNOTENIE ZMIEN DYNAMIKY POVODÍ 
 

V roku 2012 úloha plynule nadviazala na analýzu využívania vôd v jednotlivých povodiach, 

spracovanú v r. 2011 v úlohe: „Prehodnotenie a aktualizácia ekonomickej analýzy využívania 

vôd podľa článku 5 RSV“ (názov úlohy zhodný s názvom v r. 2012). V predkladanej kapitole 

sa viac zameriavame na zhodnotenie využívania vôd, pričom sme však neopomenuli ani 

analýzu socio-ekonomických vplyvov v povodiach. Údaje sme získavali z dostupných 

publikácií štatistického úradu ako aj regionálnej databázy RegDat a SLOVSTAT štatistického 

úradu. V čase spracovania kapitoly niektoré údaje za rok 2011 boli už zverejnené, niektoré 

boli dostupné len za rok 2010. V prípadoch kedy vyhodnocované údaje neboli k dispozícii 

v členení podľa 10-tich čiastkových povodí, boli národné, krajské a okresné údaje 

pretransformované pomocou Geografického informačného systému do povodí (GIS) a tak je 

aj potrebné tieto údaje interpretovať. 

Hneď na úvod je možné skonštatovať, že vplyv hospodárskej krízy je badateľný jednak 

v socio-ekonomických ukazovateľoch a jednak vo využívaní vôd. V prvej časti uvádzame 

prehľad vývoja počtu obyvateľov, vývoj HDP, zamestnanosti, miery nezamestnanosti a 

príjmov a výdavkov domácností v desiatich čiastkových povodiach. Druhá časť je zameraná 

na využívanie vody v jednotlivých čiastkových povodiach, ako aj v správnom území povodia 

Dunaj a Visla (ďalej SÚP Dunaj a SÚP Visla). 
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3.1 Socio-ekonomické vplyvy v povodiach 

 

Obyvateľstvo 
Tab. č.3 

Počet obyvateľov v povodí 

Povodie 2005 2008 2009 2010 % zmeny 2005-2010 

Poprad a Dunajec           203 067               204 643               205 626               206 475     1,68 

Morava           216 619               220 108               221 280               222 365     2,65 

Dunaj           334 466               332 196               332 567               332 560     -0,57 

Váh        2 458 937            2 476 100            2 482 609            2 489 172     1,23 

Hron           482 505               480 058               479 186               477 963     -0,94 

Ipeľ           202 457               201 059               200 767               200 484     -0,97 

Slaná           183 820               183 315               183 476               183 414     -0,22 

Hornád           695 534               701 657               705 102               708 015     1,79 

Bodva             54 625                 55 800                 56 245                 56 555     3,53 

Bodrog            557 150               557 318               558 067               558 270     0,20 

SÚP Dunaj        5 186 113 5 207 611 5 219 299 5 228 798 0,82 

SÚP Visla         203 067 204 643 205 626 206 475 1,68 

SR Celkom 5 389 180 5 412 254 5 424 925 5 435 273 0,86 

Zdroj: ŠÚ SR, transformácia do povodí pomocou GIS 

 

Z tabuľky č.3 je zrejmý vývoj počtu obyvateľov v čiastkových povodiach. Najväčší 

percentuálny nárast obyvateľov v období rokov 2005 až 2010 bol v povodí Bodvy a naopak 

najväčší pokles počtu obyvateľov nastal v povodí Ipľa. Treba však podotknúť, že sa nejedná 

o žiadnu výraznú zmenu počtu obyvateľov a v celoslovenskom meradle nastal nárast počtu 

obyvateľov len o 0,86 %, čo v absolútnych číslach predstavuje 46 093 obyvateľov.  
 

Tab. č. 4 

Povodie 
Plocha povodia 

(km2) 

Hustota obyvateľov na km2  

2005 2008 2009 2010 

Poprad a Dunajec                1 950     104,1 104,9 105,4 105,9 

Morava                2 282     94,9 96,5 97,0 97,4 

Dunaj                1 158     288,8 286,9 287,2 287,2 

Váh              18 769     131,0 131,9 132,3 132,6 

Hron                 5 465     88,3 87,8 87,7 87,5 

Ipeľ                3 649     55,5 55,1 55,0 54,9 

Slaná                3 217     57,1 57,0 57,0 57,0 

Hornád                4 414     157,6 159,0 159,7 160,4 

Bodva                   858     63,7 65,0 65,6 65,9 

Bodrog                 7 272     76,6 76,6 76,7 76,8 

SÚP Dunaj            47 084     110,1 110,6 110,9 111,1 

SÚP Visla              1 950     104,1 104,9 105,4 105,9 

SR Celkom 49 034 109,9 110,4 110,6 110,8 

Zdroj: VÚVH 

 

V závislosti na vývoji počtu obyvateľov sa výrazne nezmenila ani hustota obyvateľov  na km2 

za obdobie rokov 2005 až 2010 (tabuľka č.4), kedy sa pohybovala okolo 110 obyv./km2. 

Najvyššia hustota je v povodí Dunaja a najmenšia v povodí Ipľa. 
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Hrubý domáci produkt 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú trendy v hrubom domácom produkte v čiastkových povodiach 

v rokoch 1995 až 2009. V tabuľke č.5 je HDP v bežných cenách v mil. EUR podľa 

čiastkových povodí a v SÚP Dunaj a SÚP Visla a v tabuľke č.6 je HDP na obyvateľa v 

bežných cenách v EUR podľa čiastkových povodí a v SÚP Dunaj a SÚP Visla. Úroveň HDP 

v roku 2009 je nižšia oproti roku 2008, čo možno pripísať hospodárskej kríze. Vývoj HDP 

v čiastkových povodiach v bežných cenách v rokoch 1995 až 2009 znázorňujú grafy č. 1 a 2 

v Prílohe č. 2. 
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Tab. č.6                                   HDP na obyvateľa v bežných cenách v EUR (konv.) podľa čiastkových povodí 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % zmeny 1995 - 2009 Povodie 

506 560 613 658 695 766 837 923 998 1 094 1 173 1 218 1 366 1 585 1 450 286,81 Poprad a Dunajec 

4 924 5 393 6 049 6 608 7 059 7 908 8 685 9 575 10 607 11 855 13 755 15 223 16 614 18 071 17 635 358,13 Morava 

1 358 1 493 1 666 1 821 1 962 2 186 2 384 2 621 2 917 3 270 3 755 4 130 4 614 4 913 4 767 351,12 Dunaj 

13 859 15 422 17 014 18 577 20 043 22 227 24 161 26 063 28 946 32 479 36 009 40 923 45 749 49 275 46 278 333,93 Váh 

1 998 2 228 2 457 2 703 2 922 3 223 3 514 3 876 4 299 4 688 4 716 5 287 5 853 6 460 5 933 297,01 Hron 

1 237 1 378 1 524 1 679 1 801 1 991 2 184 2 422 2 672 2 882 2 822 3 200 3 564 3 935 3 583 289,79 Ipeľ 

1 152 1 293 1 434 1 591 1 696 1 872 2 084 2 276 2 487 2 686 2 649 3 008 3 334 3 651 3 275 284,26 Slaná 

1 591 1 790 1 976 2 181 2 323 2 553 2 844 3 053 3 310 3 642 3 836 4 176 4 592 5 090 4 574 287,52 Hornád 

418 474 526 589 630 691 778 823 894 986 1 029 1 148 1 250 1 352 1 203 287,96 Bodva 

2 437 2 734 3 014 3 310 3 520 3 871 4 298 4 634 5 021 5 523 5 838 6 300 6 951 7 770 7 004 287,41 Bodrog 

28 972 32 204 35 659 39 059 41 955 46 523 50 833 55 344  61 153 68 012 74 410 83 395 95 520 100 516 94 253 325,32 SÚP Dunaj 

506 560 613 658 695 766 937 923 998 1 094 1 173 1 218 1 366 1 585 1 450 286,81 SÚP Visla 

29 478 32 764 36 272 39 717 42 650 47 289 51 770 56 267 62 151 69 106 75 583 84 613 93 886 102101 95703 324,66 SR Celkom 
Zdroj: Databáza RegDat, ŠÚ SR, transforácia do povodí pomocou GIS, údaje v EUR sú prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,126 Sk

Tab. č.5                                    HDP v bežných cenách v mil. EUR (konv.) podľa čiastkových povodí 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % zmeny 1995-2009 Povodie 

389 432 475 513 544 602 662 732 792 871 936 974 1 094 1 273 1 168 300,21 Poprad a Dunajec 

2 970 3 257 3 659 3 996 4 262 4 779 5 127 5 655 6 268 7 014 8 165 9 052 9 933 10 886 10 724 361,11 Morava 

853 940 1 050 1 147 1 236 1 376 1 472 1 617 1 801 2 022 2 322 2 554 2 862 3 069 2 997 351,19 Dunaj 

8 726 9 731 10 750 11 749 12 680 14 066 15 162 16 347 18 135 20 359 22 580 25 588 28 673 31 051 29 265 335,38 Váh 

1 361 1 521 1 677 1 844 1 993 2 196 2 389 2 629 2 911 3 175 3 197 3 573 3 947 4 351 3 997 293,55 Hron 

832 929 1 028 1 131 1 213 1 339 1 467 1 624 1 788 1 928 1 889 2 136 2 373 2 616 2 382 286,23 Ipeľ 

804 905 1 005 1 117 1 192 1 316 1 465 1 596 1 743 1 884 1 865 2 115 2 339 2 565 2 296 285,41 Slaná 

1 210 1 364 1 511 1 675 1 789 1 972 2 201 2 367 2 571 2 834 2 992 3 261 3 592 4 005 3 597 297,41 Hornád 

316 359 400 449 482 530 596 631 687 759 794 886 967 1 052 934 295,92 Bodva 

1 858 2 089 2 312 2 550 2 720 3 001 3 340 3 609 3 917 4 317 4 574 4 943 5 464 6 139 5 536 298,00 Bodrog  

18 930 21 095 23 392 25 658 27 565 30 575 33 218 36 075 39 821 44 292 48 379 54 108 60 151 65 734 61 727 326,08 SÚP Dunaj 

389 432 475 513 544 602 662 732 792 871 936 974 1094 1273 1168 300,21 SÚP Visla 

19 319 21 527 23 867 26 171 28 109 31 177 33 880 36 807 40 613 45 163 49 315 55 082 61 245 67 007 62 895 325,56 SR Celkom 
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Zamestnanosť 

 

Do roku 2008 boli údaje o počte pracujúcich v odvetviach hospodárstva SR spracovávané 

podľa OKEČ-Odvetvová klasifikácia ekonomických činností, v roku 2009 bola zamestnanosť 

hodnotená podľa metodiky SK NACE, Rev.2.  

Od roku 2009 sa údaje za podniky a organizácie s 20 a viac zamestnancami zisťujú zo 

štvrťročného rezortného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 (údaje za 4. štvrťrok- 

kumulované dáta za celý rok). Ekonomické činnosti sú členené podľa novej klasifikácie SK 

NACE Rev. 2, ktorá je v platnosti od 1.1.2008. 

Štvrťročné rezortné zisťovanie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny ISCP (MPSVR 

SR) 1-04, prebieha formou elektronického zberu údajov. 

Údaje o počte pracujúcich osôb v roku 2010 sú dostupné v členení podľa krajov, kde ale 

chýba členenie podľa ekonomických činností (tabuľka č.7). Ako bolo spomenuté vyššie, za 

rok 2010 sú dostupné aj údaje v členení podľa ekonomických činností a podľa krajov, ale len 

pre organizácie s 20 a viac zamestnancami. Nie je preto možné porovnať rovnaký rad údajov 

o počte pracujúcich podľa ekonomických činností za dlhšie časové obdobie. 

Preto v tabuľke č. 7 uvádzame údaje o zamestnanosti v hospodárstve SR podľa čiastkových 

povodí, bez rozdelenia podľa odvetvia hospodárstva, kde priemerný evidenčný počet 

zamestnaných osôb zahŕňa zamestnancov podnikov s 20 a viac zamestnancami, malých 

podnikov do 19 zamestnancov a živnostníkov. Nezahŕňa osoby na materskej dovolenke. 

Z tabuľky je zrejmý negatívny trend vo vývoji zamestnanosti takmer vo všetkých povodiach, 

nepochybne ovplyvnený hospodárskou krízou.  

 
Tab. č.7 

Priemerný počet zamestnaných osôb 

2004 2009 2010 2011 
Rozdiel 2004 - 

2011 (osoby) Povodie 

              61 068                    61 562                   61 282                    63 154     -2 086 Poprad a Dunajec 

            101 267                  117 621                 116 675                  118 012     -16 745 Morava 

            178 003                  203 591                 200 029                  198 557     -20 554 Dunaj 

            966 608              1 053 974             1 035 439              1 061 458     -94 850 Váh 

            165 581                  163 732                 165 102                  165 472     109 Hron 

              69 492                    67 606                   68 603                    68 748     744 Ipeľ 

              63 406                    63 220                   63 726                    64 597     -1 191 Slaná 

            227 691                  240 638                 238 571                  245 391     -17 701 Hornád 

              18 765                    20 768                   20 580                    21 425     -2 660 Bodva 

            178 467                  183 932                 181 926                  185 736     -7 269 Bodrog  

1 969 280 2 115 082 2 090 650 2 129 397 -160 117 SÚP Dunaj 

61 068 61 562 61 282 63 154 -2 086 SÚP Visla 

2 030 348 2 176 644 2 151 932 2 192 551 -162 203 SR celkom 
 

           

Zdroj: Databáza RegDat, ŠÚ SR, transformácia krajských údajov do povodí pomocou GIS 

 

Nezamestnanosť 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňuje pravidelne na svojej internetovej stránke 

mesačné a  štvrťročné štatistiky o počte uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade 

práce. V tabuľke č. 8 je možné sledovať trend vývoja v počte nezamestnaných osôb, kde je 

jednoznačne badateľný vplyv nástupu hospodárskej krízy v roku 2009, kedy sa výrazne zvýšil 

počet evidovaných nezamestnaných. 
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Tab. č. 8 

Evidovaná nezamestnanosť podľa čiastkových povodí (počet osôb) 

2004 2008 2009 2010 2011 

Rozdiel 2011 - 

2004 (osoby) Povodie 

18 865 13 171 18 199 19 005 19 852 987 Poprad a Dunajec  

9 423 6 395 13 203 11 656 11 104 1 681 Morava  

11 364 6 794 12 641 13 669 15 352 3 988 Dunaj  

127 715 68 308 126 150 125 774 135 599 7 884 Váh  

39 254 23 836 35 694 35 037 36 630 -2 624 Hron  

24 304 17 558 22 583 22 329 22 749 -1 555 Ipeľ  

28 691 23 774 29 384 29 927 30 292 1 601 Slaná  

58 211 38 806 54 136 56 543 59 440 1 229 Hornád  

5 937 4 343 5 529 5 659 5 914 -23 Bodva  

59 392 45 571 62 034 61 610 62 869 3 477 Bodrog 

364 290 235 385 361 354 362 204 379 948 15 658 SÚP Dunaj 

18 865 13 171 18 199 19 005 19 852 987 SÚP Visla 

383 155 248 556 379 553 381 209 399 800 16 645 SR Celkom 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, transformácia okresných údajov do povodí pomocou GIS 

 

Nezamestnanosť vyjadrená v percentách ako miera evidovanej nezamestnanosti v regiónoch 

SR (pomer disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie k ekonomicky aktívnemu 

obyvateľstvu) umožňuje porovnať vývoj v jednotlivých čiastkových povodiach s 

celoslovenským priemerom ( tabuľka č. 9 a graf č.3 v Prílohe č. 2). 

 

Tab. č.9      

Povodie 

 Miera evidovanej nezamestnanosti v regiónoch SR podľa 

čiastkových povodí (%) 

2004  2008 2009 2010 2011 

Dunaj  5,51 3,33 6,10 6,56 7,54 

Morava  7,76 4,97 10,25 8,51 8,43 

Váh  9,52 5,00 9,15 9,11 10,08 

Hron  15,40 9,00 13,41 13,12 14,09 

Hornád  16,17 10,74 14,92 14,85 16,25 

Poprad a Dunajec  17,27 11,52 15,88 16,16 17,96 

Bodrog 19,83 15,62 20,85 19,39 21,07 

Bodva  21,63 16,71 20,91 20,45 22,03 

Ipeľ  22,17 16,75 21,81 21,33 22,51 

Slaná  27,52 24,70 30,50 29,98 31,52 

SÚP Dunaj 12,91 8,27 12,54 12,32 13,42 

SÚP Visla 17,27 11,52 15,88 16,16 17,96 

SR Celkom 13,07 8,39 12,66 12,46 13,59 

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, transformácia okresných údajov do povodí pomocou GIS    

 

Príjmy a výdavky domácností 

 

Zaujímavým z pohľadu obyvateľstva je porovnanie príjmov domácností s celkovými 

výdavkami domácností a výdavkami na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá. Ak 

zhodnotíme vývoj príjmov domácností (tabuľka č.10), celkový disponibilný príjem v SR na 

osobu a mesiac vzrástol od roku 2007 o 62,8%. Peňažné výdavky domácností na osobu 
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a mesiac vzrástli v priemere v SR oproti roku 2007 o 1,2%, od roku 2001 však vzrástli 

o 47,6%. Ako je zrejmé z tabuľky č.11 v niektorých povodiach zaznamenávame pokles 

výdavkov (najvýraznejší v povodí Poprad a Dunajec o 6%), naproti tomu v povodí Váhu sa 

celkové výdavky domácností zvýšili o 3,2%.  

 
Tab. č.10 

Povodie 
Celkový ekvivalentný disponibilný príjem 

domácnosti v EUR na osobu a mesiac 

2007 2008 2009 2010 

Poprad a Dunajec  309,0 431,0 457,0 492,0 

Morava  388,6 539,3 590,5 639,7 

Dunaj  415,5 565,8 629,5 682,9 

Váh  351,8 493,1 538,0 588,6 

Hron  322,4 450,7 494,1 534,1 

Ipeľ  324,5 450,9 493,5 530,0 

Slaná  330,7 453,8 500,6 527,9 

Hornád  328,2 448,4 492,9 514,7 

Bodva  341,0 460,0 517,0 530,0 

Bodrog 322,8 443,5 483,0 508,5 

SÚP Dunaj 346,5 481,1 526,8 568,2 

SÚP Visla 309,0 431,0 457,0 492,0 

SR  347 479 524 565 

Zdroj: ŠÚ SR/ sociálne štatistiky/ životné podmienky; transformácia do povodí pomocou GIS 

 
Tab. č.11 

Povodie 
Čisté peňažné výdavky domácností v EUR na 

osobu a mesiac 

2007 2008 2009 2010 

Poprad a Dunajec  275,1 268,3 265,4 258,5 

Morava  336,8 357,5 335,1 350,9 

Dunaj  375,7 392,9 361,8 372,1 

Váh  311,1 337,9 315,6 321,1 

Hron  301,4 323,5 289,9 300,2 

Ipeľ  300,7 320,7 286,3 295,9 

Slaná  293,8 314,5 291,5 290,9 

Hornád  278,0 290,5 291,1 275,3 

Bodva  279,9 305,3 308,4 286,6 

Bodrog 277,2 284,3 284,0 270,6 

SÚP Dunaj 306,0 326,9 308,3 309,7 

SÚP Visla 275,1 268,3 265,4 258,5 

SR  304,2 324,7 306,6 307,8 

Zdroj: RegDat, ŠÚ SR,  transformácia do povodí pomocou GIS 

 

Ak vyčíslime percentuálny podiel výdavkov na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá 

(Tabuľka č.10) vidíme, že sa pohybuje vo všetkých povodiach približne na úrovni 20% počas 

obdobia rokov 2007 až 2010. V roku 2001 dosahoval tento podiel výdavkov  na národnej 

úrovni 15,6%. Výdavky samostatne na spotrebu vody a odvedenie použitej vody eviduje 

štatistický úrad len na celoslovenskej úrovni a preto sme prepočet do povodí urobili na 

základe tohto podielu na celkových výdavkoch. Rovnako ani pri tomto ukazovateli 

nezaznamenávame výrazné rozdiely medzi povodiami a podiel výdavkov domácností na vodu 
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a odvod použitej vody sa pohybuje okolo 1,2% z celkových výdavkov domácností (viď 

tabuľka č.12). Mapky č.2/a až 2/d v Prílohe č. 2 dokumentujú výdavky domácností na 

spotrebu vody a odvedenie použitej vody v eurách na osobu a rok v krajoch a čiastkových 

povodiach v rokoch 2007, 2008, 2009 a 2010. 

 
Tab. č.12 

Povodie 

Podiel výdavkov na bývanie, vodu, 

elektrinu, plyn a iné palivá na celkových 

výdavkoch domácností 

 

Podiel výdavkov za spotrebu vody a 

odvod použitej vody na celkových 

výdavkoch domácností 

 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Poprad a Dunajec  19,1% 20,4% 19,0% 20,2% 1,24% 1,22% 1,12% 1,18% 

Morava  19,6% 18,9% 19,7% 19,7% 1,27% 1,13% 1,16% 1,15% 

Dunaj  18,9% 18,8% 19,6% 20,2% 1,22% 1,12% 1,15% 1,17% 

Váh  19,4% 19,0% 19,8% 20,0% 1,26% 1,13% 1,17% 1,16% 

Hron  21,0% 20,0% 22,9% 21,5% 1,36% 1,19% 1,35% 1,25% 

Ipeľ  21,6% 20,1% 23,3% 21,6% 1,40% 1,20% 1,37% 1,26% 

Slaná  21,7% 20,4% 22,0% 21,6% 1,41% 1,21% 1,30% 1,26% 

Hornád  20,4% 20,6% 18,9% 21,0% 1,32% 1,23% 1,12% 1,22% 

Bodva  21,2% 20,8% 18,9% 21,4% 1,38% 1,24% 1,11% 1,25% 

Bodrog 20,0% 20,6% 18,9% 20,8% 1,30% 1,23% 1,12% 1,21% 

SÚP Dunaj 19,9% 19,5% 20,0% 20,4% 1,29% 1,16% 1,18% 1,19% 

SÚP Visla 19,1% 20,4% 19,0% 20,2% 1,24% 1,22% 1,12% 1,18% 

SR  19,8% 19,5% 20,0% 20,4% 1,29% 1,16% 1,18% 1,19% 

Zdroj:ŠÚ SR / príjmy, výdavky a spotreba súkromných domácností SR ; transformácia do povodí pomocou GIS 

 

 

3.2  Využívanie vody v povodiach 

 

Dlhodobý pokles v odberoch podzemných aj povrchových vôd pre pitné účely a s tým 

súvisiaci pokles množstva odobratej pitnej vody je známym javom. Všeobecne sa tento pokles 

pripisuje rastúcim cenám za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za 

odvedenie a čistenie odpadovej vody (vodné a stočné), ktoré ľudí „motivuje“ šetriť vodou, 

prípadne využívať vlastné vodné zdroje. Vodárenským spoločnostiam preto klesajú tržby za 

odobratú vodu, ale prevádzkové náklady ostávajú rovnaké. Hodnoteným obdobím sú pre 

väčšinu charakteristík roky 2007 až 2010. Vzhľadom k spôsobu prepočtu pomocou vrstiev 

GIS a dostupnej zdrojovej základni údajov nie je možné vyhodnotiť všetky údaje za rok 2007 

a staršie. 

 

Problematikou závislosti medzi odobratým množstvom vody a zmenou ceny za vodu, tiež 

známou ako cenová pružnosť dopytu, prípadne elasticita dopytu sa zaoberalo viacero 

zahraničných štúdií. V 64 štúdiách publikovaných v rokoch 1963 až 2001 bolo stanovených 

314 rôznych odhadov cenovej elasticity. Rozpätie odhadov je od -7,47 až do 7,9. Stredná 

elasticita je odhadovaná na -0,41 to znamená že 10% zvýšenie ceny zníži dopyt o cca 4%.  

 

Vývoj cien za vodné a stočné a  množstiev odobratej pitnej vody pre domácnosti je prehľadne 

uvedený v nasledovných tabuľkách č.13 a 14 a Grafe č.4 a 5 v Prílohe č. 2. 
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Tab. č.13 

Povodie 

Cena za pitnú a odpadovú vodu v EUR/m3 

2007 2008 
nárast oproti 

r.2007 v % 
2009 

nárast oproti 

r.2008 v % 
2010 

nárast oproti 

r.2009 v % 

Poprad a Dunajec 1,61 1,71 6,5% 1,83 6,8% 1,95 6,6% 

Morava 1,44 1,53 6,0% 1,62 5,6% 1,73 6,8% 

Dunaj 1,44 1,55 7,6% 1,60 3,3% 1,67 4,4% 

Váh 1,51 1,57 4,2% 1,63 3,6% 1,70 4,2% 

Hron 1,62 1,68 3,9% 1,76 4,4% 1,82 3,9% 

Ipeľ 1,62 1,68 3,9% 1,76 4,4% 1,82 3,9% 

Slaná 1,61 1,71 6,6% 1,83 7,1% 1,96 6,9% 

Hornád 1,61 1,71 6,5% 1,83 6,8% 1,95 6,9% 

Bodva 1,60 1,73 8,1% 1,86 7,7% 2,04 9,7% 

Bodrog  1,60 1,73 8,1% 1,86 7,7% 2,04 9,7% 

SÚP Dunaj 1,56 1,65 6,1% 1,75 5,7% 1,86 6,3% 

SÚP Visla 1,61 1,71 6,5% 1,83 6,8% 1,95 6,6% 

SR - priemerná cena 1,53 1,62 5,4% 1,69 4,8% 1,79 5,9% 

Zdroj: ÚRSO, transformácia  údajov za vodárenské spoločnosti do povodí pomocou GIS 

 

 
Tab. č.14 

Povodie 

Množstvo odobratej pitnej vody pre domácnosti v tis. m3 

2007 2008 
pokles 

oproti 

r.2007 v % 
2009 

pokles 

oproti 

r.2008 v % 
2010 

pokles 

oproti 

r.2009 v 

% 

Poprad a Dunajec 2 943,59 2 626,95 10,76% 2 470,08 5,97% 2 397,17 2,95% 

Morava 3 677,66 3 445,29 6,32% 3 369,72 2,19% 3 562,58 -5,72% 

Dunaj 28 654,07 26 954,79 5,93% 27 700,25 -2,77% 27 625,68 0,27% 

Váh 66 517,69 63 917,93 3,91% 64 482,25 -0,88% 63 990,51 0,76% 

Hron 17 199,95 13 445,82 21,83% 13 410,41 0,26% 13 378,84 0,24% 

Ipeľ 2 652,99 2 276,95 14,17% 2 699,58 -18,56% 2 867,43 -6,22% 

Slaná 4 491,04 3 798,33 15,42% 4 003,16 -5,39% 4 037,48 -0,86% 

Hornád 7 314,54 7 061,93 3,45% 6 967,18 1,34% 6 965,50 0,02% 

Bodva 4 461,28 4 169,76 6,53% 4 195,17 -0,61% 4 443,34 -5,92% 

Bodrog  15 087,19 18 302,56 -21,31% 17 702,21 3,28% 14 031,47 20,74% 

SÚP Dunaj 150 056,41 143 373,36 4,45% 144 529,92 -0,81% 140 902,83 2,51% 

SÚP Visla 2 943,59 2 626,95 10,76% 2 470,08 5,97% 2 397,17 2,95% 

SR celkom 153 000 146 000 4,57% 147 000 -0,68% 143 300 2,52% 

Zdroj: databáza ZberVaK, transformácia do povodí pomocou GIS 
 

Špecifická spotreba vody pre domácnosti tiež naznačuje istý trend v hospodárení s vodou 

v domácnostiach. V jednotlivých čiastkových povodiach zaznamenávame výrazné rozdiely 

(viď tabuľka č.15). Je potrebné zohľadniť, že sa jedná o údaje, ktoré sú prepočítavané do 

povodí pomocou GIS z národnej úrovne. Je zrejmé, že povodie Dunaja v rámci ktorého sa 

nachádza aglomerácia Bratislavy dosahuje najvyššiu špecifickú spotrebu na obyvateľa. 

Vysokú špecifickú spotrebu však dosahuje rozlohovo najmenšie povodie Bodvy, v rámci 

ktorého sa nachádza len 6 aglomerácií vo veľkostnej skupine 2 000 až 10 000 ekvivalentných 

obyvateľov (EO) a žiadna aglomerácia nad 10 000 EO. V povodí zaznamenávame pomerne 

veľké odbery vody na pitné účely pri najmenšom počte zásobených obyvateľov zo všetkých 
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povodí. Na druhej strane spektra sú povodia, v ktorých je veľmi nízka špecifická spotreba, 

dokonca pod hranicou hygienického minima. Jedným z faktorov je fakt, že tam kde je to 

možné obyvatelia využívajú vlastné studne. Ďalším faktorom je migrácia obyvateľstva za 

prácou mimo trvalého bydliska. Týka sa to najmä menej prosperujúcich regiónov. Pre 

ilustráciu môžeme uviesť príklad Prešovského kraja (povodia Poprad a Dunajec, Hornád 

a Bodrog), kde v roku 2008 za prácou do iných krajov odchádzalo 47,7 tisíc osôb a súčasne za 

prácou do cudziny odišlo 18,5 tisíc osôb, takže straty tohto kraja z migrácie za prácou dosiahli 

66,2 tis. osôb. Práve Prešovský kraj je dlhodobo krajom s najvyšším počtom obyvateľov 

pracujúcich v zahraničí a spolu s Nitrianskym a Žilinským krajom tak pokrývajú až 63% 

pracovnej emigrácie SR. Sumárne zo všetkých krajov tak v roku 2007 migrovalo za prácou do 

zahraničia 177 tisíc Slovákov. Naproti tomu má dlhodobo najvyššie kladné saldo (rozdiel 

počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich za prácou) Bratislavský kraj, kde v roku 2007 

pracovalo až 76 tisíc osôb s trvalým bydliskom v inom kraji. Kladné saldo má aj Košický kraj 

so 7 tisíc osobami. Ostatné kraje sú odchádzkové. Najväčšie pasívne saldo má Trnavský kraj s 

26 tisícami osôb (odchádzajú do Bratislavského kraja) a Prešovský kraj so saldom 21 tisíc 

osôb (z ktorých 12,3 tisíc pracuje v Košickom kraji a 8,5 tisíc v Bratislavskom kraji), ktoré sa 

od roku 2000 trvalo prehlbuje. Aktuálne údaje o migrácii získané zo sčítania obyvateľstva 

v roku 2011 ešte nie sú zverejnené, ale dá sa predpokladať, že migrácia ľudí za prácou  má aj 

v súčasnosti vplyv na spotrebu vody v povodiach a skresľuje údaje uvedené v Tabuľke č.14. 

 

V Grafe č. 6 v Prílohe č. 2 je prehľad vývoja špecifickej spotreby v čiastkových povodiach. 

 
Tab. č.15 

Povodie 
Špecifická spotreba vody pre domácnosti (l/obyv./deň) 

2007 2008 2009 2010 

Poprad a Dunajec 45,8 40,8 38,14 36,75 

Morava 53,5 49,7 48,33 50,73 

Dunaj 273,8 257,5 264,43 262,98 

Váh 85,7 82,0 82,45 81,37 

Hron 113,6 88,9 88,88 88,54 

Ipeľ 41,9 36,0 42,70 45,25 

Slaná 78,0 65,7 69,31 69,79 

Hornád 33,3 32,0 31,37 31,13 

Bodva 260,1 237,5 236,06 248,95 

Bodrog  86,1 104,2 100,70 79,56 

SÚP Dunaj 91,8 87,4 87,91 85,29 

SÚP Visla 45,8 40,8 38,14 36,75 

SR  90,07 85,65 86,03 83,45 

Zdroj: databáza ZberVaK,  transformácia do povodí pomocou GIS, prepočet VÚVH 
 

Stanoviť do akej miery je dopyt po vode skutočne závislý na jej cene v našich podmienkach 

sa pokúsime pomocou koeficientu cenovej elasticity. Koeficient EQ,P je vlastne pomer 

percentuálnej zmeny množstva (%Q) k percentuálnej zmene ceny (%P). Pri väčšine tovarov je 

cenová elasticita dopytu záporná, pretože s rastúcou cenou klesá dopyt a naopak. Pre 

analytické účely sa však používa absolútna hodnota, aby sa dosiahol ako výsledok kladné 

číslo. Podľa absolútnej hodnoty koeficientu rozlišujeme: dokonale neelastický dopyt, málo 

elastický dopyt, jednotkovo elastický dopyt, elastický dopyt, dokonale elastický dopyt. 

Z tabuľky č.16 je zrejmé, že len vo dvoch čiastkových povodiach (Hron a Poprad a Dunajec) 
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môžeme hovoriť o elastickom dopyte, to znamená, že jednopercentné zvýšenie ceny vyvolá 

viac ako jednopercentný pokles množstva. V ostatných povodiach sledujeme málo elastický 

dopyt a dokonca v povodí Bodvy sa koeficient blíži k nulovej hodnote, kedy hovoríme 

o dokonale neelastickom dopyte. Prírodné podmienky v povodí Bodvy neumožňujú 

obyvateľom vo väčšej miere využívať vlastné zdroje pitnej vody a ani stále rastúca cena za 

vodné a stočné nemá dopad na zníženie množstva odobratej vody v domácnostiach, čoho 

dôkazom je aj druhá najvyššia špecifická spotreba vody pre domácnosti. Mapka č. 1 v Prílohe 

č. 2 prehľadne znázorňuje úroveň koeficientu elasticity v čiastkových povodiach. 

Vodu preto nemôžeme považovať za tovar, ktorý podlieha bežným zákonitostiam trhu. 

Odborná asistentka na Univerzite vo Floride T. Borisova zaraďuje medzi hlavné determinanty  

cenovej elasticity potreby vody v domácnostiach nasledovné vplyvy: cena vody 

z alternatívnych vodných zdrojov, klíma/počasie, kultúrne normy, príjem domácnosti, spôsob 

využívania vody (domácnosť, záhrada), charakteristiky domov a domácností, znalosti 

zákazníkov o ich sadzbách za vodu, štruktúra sadzieb, výchovné/vzdelávacie programy a 

environmentálne prístupy. 

Správanie obyvateľstva pri hospodárení s pitnou vodou je preto potrebné vnímať v širšom 

kontexte a cena za vodné a stočné je len jedným z faktorov ovplyvňujúci dopyt po vode.  

 
Tab. č.16 

Povodie 

Elasticita dopytu medzi rokmi 2007 a 2010 

zmena množstva (%Q) zmena ceny (%P) E Q,P 

Poprad a Dunajec -20,46 19,10 1,07 

Morava -3,18 17,79 0,18 

Dunaj -3,65 14,83 0,25 

Váh -3,87 11,76 0,33 

Hron -24,99 11,96 2,09 

Ipeľ 7,77 11,96 0,65 

Slaná -10,64 19,87 0,54 

Hornád -4,89 19,49 0,25 

Bodva -0,40 24,34 0,02 

Bodrog  -7,25 24,34 0,30 

SÚP Dunaj -6,29 17,54 0,36 

SÚP Visla -20,46 19,10 1,07 

SR  -6,55 15,70 0,42 

Zdroj: VÚVH, E Q,P < 1- málo elastický dopyt, E Q,P >1- elastický dopyt 

 

Ako bolo spomenuté vyššie v období rokov 2007 až 2010 zaznamenávame celkový pokles 

odoberaných množstiev povrchových aj podzemných vôd, tak pre pitné účely ako aj pre iné 

využitie. Tabuľky č.17/a,b,c poskytujú prehľad o odobratých množstvách povrchových vôd 

a tabuľky č.18/a,b,c o množstvách podzemných vôd v čiastkových povodiach v rokoch 2007 

až 2010. V tabuľke č.19 sú sumárne údaje o odberoch v SÚP Dunaj a SÚP Visla. Medzi 

najvýznamnejších odberateľov povrchovej vody patrí Slovnaft, a.s. Bratislava v povodí 

Dunaja, U.S.Steel Košice v povodí Hornádu, Mondi SCP, a.s. Ružomberok a EBO Jaslovské 

Bohunice v povodí Váhu a Slovenské elektrárne, Mochovce v povodí Hrona. 

Najvýznamnejšími odberateľmi podzemných vôd sú vodárenské spoločnosti a z nich 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. a z iných odberateľov je to U.S.Steel Košice 

v povodí Hornádu. 



 

Tab. č.17/a                 

Odbery z povrchových vôd (tis.m3/rok)     

  

Bodrog Bodva Hornád     

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010     

pre pitné účely 19 623,8 29 034,9 26 418,1 18 133,2 4 487,5 4 339,4 4 329,7 4 114,6 3 675,2 3 346,3 3 186,5 2 352,9     

Poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Závlahy 67,9 32,6 14,4 0 0 0 0 0 11,7 74,8 65,2 14,6     

potravinársky priemysel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

priemysel spolu 12 306,5 11 426,4 8 994,7 8 741,2 732,2 443,5 1 048,6 548,2 27 730,5 24 272,3 23 115,3 21 778,6     

Energetiku 16 261,1 12 470,4 7 418,6 6 741,8 0 0 0 0 1 670,5 1 230,2 364,4 498,3     

Rybníky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

spolu povodie 48 259,3 52 964,3 42 845,8 33 616,1 5 219,7 4 782,9 5 378,2 4 662,8 33 087,8 28 923,6 26 731,4 24 644,5     

 

                 

Tab. č.17/b                 

Odbery z povrchových vôd (tis.m3/rok)     

  

Dunaj Morava Váh     

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010     

pre pitné účely 0 0 0 0 0 0 0 0 10 945,5 11 027,0 11 221,4 10 707,3     

Poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 37,2 180,5 0,0 0,0     

Závlahy 2 251,1 1 159,9 1 552,7 548,3 147,2 1 837,8 1 180,8 566,8 5 188,9 4 222,4 7 187,1 3 324,0     

potravinársky priemysel 0 0 0 0 0 0 0 0 209,5 1 055,5 767,9 927,1     

priemysel spolu 56 578,4 58 562,3 53 363,6 34 309,5 122,9 520,8 299,6 117,7 2 284,2 41 926,4 39 507,3 37 834,7     

Energetiku 0 0 0 0 0 0 0 0 627,4 43 460,3 33 537,9 32 759,4     

Rybníky 0 0 0 0 0 0 0 0 41,1 52 311,7 43 886,3 37 826,5     

spolu povodie 58 829,5 59 722,2 54 916,3 34 857,8 270,1 2 358,6 1 480,4 684,5 19 333,8 154 183,9 136 107,7 123 379,0     
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Tab. č.17/c                 

Odbery z povrchových vôd (tis.m3/rok) 

  

Hron Ipeľ Slaná Poprad 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

pre pitné účely 11 424,8 5 111,2 5 186,4 5 235,7 2 820,5 3 241,7 3 022,3 3 271,3 5 668,5 4 600,3 3 869,8 3 427,4 3 024,6 2 755,2 2 572,0 2 381,8 

Poľnohospodárstvo 0 0 0 0 0,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závlahy 314,4 294,3 1 698,6 564,3 272,9 597,5 628,9 274,7 64,1 134,5 162,9 38,1 0 0 0 0 

potravinársky priemysel 0 0 0 0 0 0 0 0 35,5 13,6 14,7 14,7 0 0 0 0 

priemysel spolu 1 135,6 1 319,6 11 036,2 12 449,0 237,5 99,7 40,3 9,6 481,8 1 894,5 827,1 601,7 0 0 0 0 

Energetiku 103,5 98,6 34 761,2 48 141,1 0 0 0 0 0 0 0 0 257,1 367,9 341,3 218,0 

Rybníky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu povodie 12 978,2 6 823,7 52 682,4 66 390,1 3 331,7 3 942,5 3 691,5 3 555,7 6 249,9 6 642,9 4 874,4 4 081,9 3 281,7 3 123,0 2 913,3 2 599,7 

Zdroj:SHMÚ 

 

 

Tab. č.18/a 

Množstvo odobratej podzemnej vody (tis.m3/rok) 

  

Bodrog  Bodva  Hornád  

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Domácnosti 12 871,5 12 493,2 12 873,3 12 273,6 5 121,4 5 121,5 4 981,8 5 514,3 12 079,1 12 677,2 12 277,7 12 741,6 

poľnohospodárstvo  637,8 620,0 607,5 553,9 314,8 288,8 277,1 247,9 514,9 501,6 477,7 434,7 

Závlahy 32,6 24,5 24,8 17,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 18,0 18,3 18,8 

potravinársky priemysel 319,3 314,2 275,8 277,0 0,0 0,0 0,0 0,0 313,4 300,6 283,1 252,4 

priemysel spolu 932,2 745,7 678,9 617,7 431,7 395,1 649,9 659,8 5 401,9 5 049,7 4 998,2 4 574,7 

Energetika 4,3 174,7 255,4 169,3 18,6 9,7 7,6 6,1 69,7 109,0 84,5 57,0 

termálne vody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rybníky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

voda na liečebné účely 0 19,7 14,8 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu povodie 14 797,7 14 391,9 14 730,4 13 925,4 5 886,5 5 815,0 5 916,4 6 428,2 18 398,0 18 656,1 18 139,6 18 079,2 
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Tab. č.18/b 

Množstvo odobratej podzemnej vody (tis.m3/rok) 

  

Dunaj  Morava  Váh  

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

Domácnosti 61 716,2 61 160,5 61 482,8 59 865,9 7 921,1 7 817,4 7 479,4 7 720,2 132 322,7 134 002,9 131 901,9 127 962,5 

poľnohospodárstvo  469,7 330,7 409,2 368,0 225,4 260,4 234,0 247,7 4 775,5 4 549,9 4 068,9 3 884,5 

Závlahy 451,4 481,1 305,8 83,5 0 0 0 0 4 108,5 1 590,3 2 029,9 944,8 

potravinársky priemysel 1 780,3 1 567,1 1 492,9 1 453,6 58,7 52,6 36,2 5,1 5 014,9 4 688,4 4 595,5 4 479,5 

priemysel spolu 1 667,6 30 641,6 29 936,4 30 934,7 1 734,9 1 531,0 1 284,4 1 236,7 44 161,2 12 032,4 10 949,1 11 359,5 

Energetika 0 0 6,1 11,0 214,1 0 0 0 1 762,2 1 738,2 1 492,4 1 541,2 

termálne vody 446,4 523,1 556,7 488,0 0 0 0 0 938,4 2 150,9 2 157,6 1 792,4 

Rybníky 0 0 0 0 9,5 7,9 7,8 8,4 2 799,9 2 750,3 3 305,4 3 674,4 

voda na liečebné účely 89,3 85,2 2,5 79,8 2,1 2,1 1,7 2,3 2 329,7 2 492,9 2 621,2 2 440,4 

spolu povodie 66 621,0 94 789,2 94 192,4 93 284,6 10 165,8 9 671,4 9 043,5 9 220,5 198 213,1 165 996,4 163 121,9 158 079,2 

 

 

Tab. č.18/c 

Množstvo odobratej podzemnej vody (tis.m3/rok) 

  

Hron  Ipeľ  Slaná  Poprad  

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

domácnosti 25 621,1 25 397,4 24 579,0 23 756,7 2 893,6 1 924,7 2 969,6 2 942,5 4 004,5 4 018,1 5 015,6 5 321,9 3 315,4 3 205,4 2 910,5 2 813,0 

poľnohospodárstvo  616,7 475,9 455,8 428,8 373,5 329,1 268,3 333,3 202,6 187,3 161,7 162,8 184,1 188,0 170,6 145,4 

závlahy 0 7,4 7,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

potravinársky priemysel 347,7 311,2 217,5 185,4 147,5 133,5 133,5 71,4 22,6 23,6 21,6 16,9 175,2 192,4 196,6 148,5 

priemysel spolu 1 724,0 1 205,5 1 299,7 1 238,9 294,8 258,8 233,3 214,9 343,4 290,1 215,9 201,8 986,3 1 068,5 873,2 740,0 

energetika 345,9 246,7 233,6 175,8 24,3 0 0 0 29,5 34,0 10,7 10,0 736,0 893,1 862,2 890,9 

termálne vody 550,0 521,4 551,2 568,3 16,3 1,4 33,3 38,6 0 0 0 0 871,3 822,4 1 111,7 1 510,3 

rybníky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,0 42,0 42,0 41,5 

voda na liečebné účely 292,5 345,5 361,8 5,1 169,6 167,0 158,9 161,4 0 0 0 0 0 93,9 63,0 66,7 

spolu povodie 29 497,9 28 511,0 27 706,0 26 359,2 3 919,5 2 814,5 3 797,0 3 762,0 4 602,5 4 553,1 5 425,4 5 713,4 6 343,2 6 505,8 6 229,8 6 356,3 

Zdroj:SHMÚ 
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Tab. č.19 

  

Množstvo odobratej podzemnej vody (tis.m3/rok) Odbery z povrchových vôd (tis.m3/rok) 

SÚP Dunaj SÚP Visla SÚP Dunaj SÚP Visla 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

pitné účely / domácnosti 264 551,1 264 613,0 263 561,0 258 099,3 3 315,4 3 205,4 2 910,5 2 813,0 58 645,8 60 700,9 57 234,2 47 242,5 3 024,6  2 755,2  2 572,0  2 381,8 

poľnohospodárstvo  8 130,8 7 543,7 6 960,2 6 661,6 184,1 188,0 170,6 145,4 38,0 184,2 0 0 0 0 0 0 

Závlahy 4 611 2 121,3 2 386,1 1 065,0 0 0 0 0 8 318,1 8 353,8 12 490,6 5 330,7 0 0 0 0 

Potravinársky priemysel 8 004,4 7 391,3 7 056,2 6 741,3 175,2 192,4 196,6 148,5 245,0 1 069,1 782,5 941,8 0 0 0 0 

priemysel spolu 56 691,8 52 149,9 50 245,8 51 038,9 986,3 1 068,5 873,2 740,0 101 609,6 140 465,5 138 232,5 116 390,2 0 0 0 0 

Energetika 2 468,6 2 312,2 2 090,3 1 970,4 736,0 893 862 891 18 662,4 57 259,5 76 082,1 88 140,6 257,1 367,9 341,3 218,0 

Rybníky 2 809 2 758,2 3 313 3 683 75 42 42 42 41,1 52 311,7 43 886,3 37 826,5 0 0 0 0 

termálne vody 1 951,1 3 196,8 3 298,9 2 887,3 871,3 822,4 1 111,7 1 510,3                 

voda na liečebné účely 2 883,2 3 112,4 3 160,8 2 705,2 0,0 93,9 63,0 66,7                 

spolu povodie 352 101,9 345 198,7 342 072,5 334 851,7 6 343,2 6 505,8 6 229,8 6 356,3 187 560,0 320 344,6 328 708,2 295 872,3 3 281,7 3 123,0 2 913,3 2 599,7 

Zdroj:SHMÚ 
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3.3 Súčasný stav a prognóza využívania vody v SR do r. 2021  
 

Na základe porovnania užívania vody v predchádzajúcich rokoch 2010 a 2009, doterajších 

trendov vývoja a očakávaného stavu vývoja odpovedajúceho politicko-spoločenskej situácii 

bola na VÚVH spracovaná prognóza odberov vody pre časovú úroveň rokov 2015 a 2021. Je 

uvedená v nasledovnej tabuľke č. 20. 
         Tabuľka č. 20 

Skupina Zdroj Skutočnosť  

2010 

Prognóza 2015 Prognóza 2021 Poznámka 

Vodovody Povrch. voda 269,73 270,0 270,0  
 Podz. voda 48,10 50,0 70,0  
Priemysel a 

Energetika 

Povrch. voda 205,50 205,0 200,0  

 Podz. voda 63,41 60,0 60,0  
Poľnohosp. 

Závlahy 

Povrch. voda 5,68 10,0 15,0 až 30,0  

 Podz. voda 0 0 0  
Poľnohosp. 

živočíšna v. 

Povrch. voda 0 0 0  

 Podz. voda 10,40 10,0 11,0  
Individuálne 

zásobovanie 

Podz. voda 15,5 10,0 8,0  

SPOLU  618,32 615 634 až 649  

 

Komentár: 

 

Vzhľadom na stále mierne klesajúce trendy odberov, pre rok 2015 sa predpokladá 

udržanie úrovne odberov na úrovni roku 2010. Vzhľadom na vodný rok 2010 možno 

predpokladať, že veľkosť odberov na závlahy sa môže pohybovať na úrovni priemerných 

rokov, čiže okolo 10,0 mil. m3. U živočíšnej výroby približne na súčasnej úrovni 10 mil. m3. 

 

Rok 2021: 

Verejné vodovody – vzhľadom na zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov a predpokladané 

mierne zvýšenie špecifickej spotreby vody sa predpokladá nárast odberov zhruba o 20 mil. 

m3. Tento nárast by mal byť zrealizovaný hlavne zo zdrojov povrchovej vody. Vo vodnejších 

rokoch môže byť nárast odberov zo zdrojov podzemnej vody, vzhľadom na zvýšenie ich 

výdatností a prevažne menšie náklady na úpravu na pitné účely. 

Priemysel a energetika – v tejto skupine sa nepripravujú významnejšie investície, niektoré 

aktivity pôjdu do útlmu. Výsledne možno očakávať zotrvalý stav, resp. minimálny pokles 

odberov. Prípadná významnejšia investícia v tejto oblasti môže ovplyvniť zmenu prognózy 

„skokom“. 

Poľnohospodárstvo – po stabilizovaní poľnohospodárstva a upravení dotácií z EÚ možno 

očakávať nárast poľnohospodárskej produkcie podporený závlahami. V takomto krátkom 

horizonte však vzhľadom na súčasnú nízku pripravenosť na zavlažovanie možno očakávať 

nárast na priemernú úroveň v rozpätí od 15,0 do 30,0 mil. m3. Pôvodne prognózované 

odoberané množstvá na úrovni 10-násobku v súčasnosti prognózovaných môžu byť 

dosiahnuté v blízkom časovom horizonte po roku 2021. Bude to ovplyvnené celosvetovým 

rastom cien poľnohospodárskych komodít v rastlinnej i živočíšnej výrobe. Živočíšna výroba 

by mala byť približne na súčasnej úrovni, preto i odbery vody sa uvažujú na súčasnej úrovni.  
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     II. ČASŤ 
Implementácia článku 9 RSV 

 

V tejto druhej časti výskumnej úlohy zostáva označenie kapitol a ich ďalšieho členenia 

v súlade s obsahom. 

 

Druhá časť úlohy je venovaná problematike dotýkajúcej sa článku 9 RSV požadujúcom 

príspevok rôznych spôsobov využívania vody a zohľadnenie princípu „znečisťovateľ platí“ 

v úhrade nákladov na poskytované vodohospodárske služby, t.j. v cenovej politike v oblasti 

vôd, ktorá má zohrávať stimulačnú úlohu v smere efektívnejšieho využívania vody.  

 

Táto druhá časť úlohy je pokračovaním úlohy riešenej v r. 2011 s názvom „Podkladová 

ekonomická analýza – príspevok rôznych spôsobov využívania vody a princíp „znečisťovateľ 

platí“.  

 

Cieľom a ťažiskom tejto časti predkladanej práce je zahrnutie aktuálnych poznatkov 

a informácií do uvedenej analýzy.  

 

 

8. FINANČNÉ ZDROJE NA FINANCOVANIE MANAŽMENTU VODNÝCH 

ZDROJOV  

 

Pretože stále pretrvávajú rôzne náhľady na interpretáciu článku 9 RSV, zaradili sme na 

začiatok túto kapitolu, v ktorej priblížime niektoré aktuálne poznatky z európskeho 

prostredia, týkajúce sa našej témy.  

 

 

8.1 Udržateľná a dlhodobá finančná uskutočniteľnosť integrovaného 

manažmentu vodných zdrojov 

 

Na zabezpečenie udržateľnosti a dlhodobej finančnej uskutočniteľnosti integrovaného 

manažmentu vodných zdrojov, ktoré RSV požaduje, je potrebný jasný politický rámec, či 

„štruktúra“, v prostredí ktorých sa majú financovať vodné zdroje. Táto štruktúra musí 

zahrňovať definíciu finančných zdrojov a kto bude platiť, definíciu princípov ktorými sa riadi 

financovanie (princíp „znečisťovateľ platí“, „užívateľ platí“, úhrada nákladov) a špecifikáciu 

rôznych ekonomických a finančných nástrojov, ktoré zabezpečia, že potrebné finančné 

prostriedky sa zhromaždia a budú použité tam, kde si to vodné hospodárstvo vyžaduje. 

Povedzme však jasne - vzhľadom na široký rozsah opatrení prislúchajúcich k integrovanému 

manažmentu vodných zdrojov je ťažké nájsť „všetkozahrňujúci“ politický rámec, alebo 

štruktúru. 

 

Vo väčšine prípadov je len časť integrovaného manažmentu vodných zdrojov pokrytá 

nazhromaždenými finančnými prostriedkami, sú to hlavne vodohospodárske služby spojené 

so zásobovaním pitnou vodou a s odvádzaním a čistením odpadovej vody. RSV však 

zdôrazňuje dôležitosť financovania napojeného na sektorové politiky (napr. 

poľnohospodárska politika, energetická politika, politika klimatických zmien), ktoré priamo 

podporujú akcie, ktoré majú vplyv na vodný systém. Preto potom spojitosť financovania 

sektora a cieľov integrovaného manažmentu vodných zdrojov sa stáva najdôležitejším 

aspektom, pokiaľ ide o dôkladné financovanie sektora vody. 
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V realite sú finančné rámce týkajúce sa integrovaného manažmentu vodných zdrojov len 

zriedka prezentované vyčerpávajúcim spôsobom, teda otvorene a jasne. Výnimku tvoria len 

tradičné vodohospodárske služby spojené s pitnou a odpadovou vodou. Medzi princípmi či 

prístupmi jednotlivých krajín, ktoré si tieto obhajujú, sú rozdiely, čo sa ale zdôvodňuje ako 

existencia rozdielneho podielu verejných dotácií alebo rozdielneho podielu nákladov na 

infraštruktúru (investičných nákladov, nákladov na prevádzku a údržbu) plateného konečným 

užívateľom konkrétnej vodohospodárskej služby (pre ilustráciu máme k dispozícii údaje 

z krajín EÚ za Španielsko a Francúzsko, ďalej za Kanadu, USA a Japonsko- pozri tabuľku 

nižšie). 

 
Podiel na financovaní investičných a prevádzkových nákladov vo vodnom sektore v % (2009) 

Krajina Investície pre rozvoj sektora vody Prevádzkové náklady 

Štát Užívatelia vody 

a samosprávy (obce) 

Štát Užívatelia vody 

a samosprávy (obce) 

Španielsko  70 30 50 50 

Francúzsko 50 50 0 100 

Kanada 75 25 50-70 30-50 

Japonsko 100 0 0 100 

USA 70 30 50 50 
Zdroj: Report for the OECD Expert Meeting on Water Economics and Financing in 2010, (Dukhovny et. al.2009) 
 

Princíp „znečisťovateľ platí“ je základným princípom európskej environmentálnej politiky. 

Tento princíp zdôrazňuje aj RSV, ktorá kladie jasné požiadavky na financovanie 

integrovaného manažmentu vodných zdrojov v EÚ. Z článku 9 RSV vyplýva, že členské štáty 

musia zabezpečiť primeranú úhradu nákladov za vodohospodárske služby pri zohľadnení 

princípu „znečisťovateľ platí“, vrátane environmentálnych nákladov a nákladov na zdroje. 

Jednotlivé sektory (prinajmenej priemysel, domácnosti a poľnohospodárstvo) majú priniesť 

primeraný príspevok k pokrytiu nákladov za vodohospodárske služby. Avšak napriek tomu, 

že RSV požaduje integrovaný manažment vodných zdrojov, neexistuje celkom jasná zhoda 

v otázke definície vodohospodárskych služieb, na ktoré sa princíp úhrady nákladov 

(návratnosti nákladov) aplikuje. Názory členských štátov EÚ sú nejednotné – od vzťahovania 

tohto princípu k úzkej definícii vodohospodárskych služieb limitovanej na pitnú a odpadovú 

vodu, k širokej definícii vodohospodárskych služieb zahrňujúcej závlahy, hrádze a vzdúvanie 

pre hydroenergetiku, infraštruktúru pre protipovodňovú ochranu, atď. Napr. Nemecko 

zahrňuje do definície vodohospodárskych služieb len verejné zásobovanie pitnou vodou 

a odvádzanie odpadovej vody. 

 

Avšak i keď by sa úhrada nákladov (návratnosť nákladov) ohraničila na tradičné 

vodohospodárske služby vzťahujúce sa k pitnej a odpadovej vode, aj vtedy je pri uplatňovaní 

princípu úhrady nákladov potrebné zvažovať environmentálne náklady a náklady na zdroje 

zahrnuté v týchto vodohospodárskych službách. Takýto prístup totiž zabezpečuje širší záber 

pálčivých otázok a problémov vzťahujúcich sa k integrovanému manažmentu vodných 

zdrojov, akými sú napr. nedostatok vody z dôvodu nadmerných odberov, znečisťovanie vody 

domácimi splaškovými vodami, atď. Mnohé európske krajiny využívajú rôzne ekonomické 

a finančné nástroje na to, aby environmentálne náklady a náklady na zdroje boli podchytené 

v systéme spoplatnenia. Napr. v Nemecku sú súčasťou poplatkov za odbery vody, za 

odvedenie odpadových vôd a kompenzačných platieb podľa zákona o ochrane prírody. V SR 

sú taktiež environmentálne náklady a náklady na zdroje internalizované v platbách za odbery 

vody a v platbách za odvedenie a čistenie odpadovej vody (environmentálne náklady 

premietnuté do poplatkov za vypúšťanie odpadovej vody). 
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V závere tejto časti možno skonštatovať, že: 

- v súčasnosti je v Európe vo vodnom sektore aplikovaná pomerne široká a rôznorodá 

škála ekonomických a finančných nástrojov, ktoré môžu významne napomôcť v doplnení 

verejných finančných zdrojov v procese financovania integrovaného manažmentu povodí, 

- v súčasnosti realizované politiky – jednou z nich je RSV – spolu s finančnou 

a ekonomickou krízou v ktorej sa Európa nachádza, podporujú prieskum ďalších inovatívnych 

finančných nástrojov a tiež vyrovnaný príspevok znečisťovateľov a užívateľov vody. 

 

Tieto závery sú bližšie rozvinuté v nasledujúcej podkapitole (8.2). 

 

 

8.2 Z čoho je financovaný manažment vodných zdrojov ? 

 

Na financovanie manažmentu vodných zdrojov môžu byť využívané rôzne mechanizmy a to 

v závislosti od typu činnosti. Časť finančných zdrojov pochádza z národných alebo 

regionálnych verejných rozpočtov, ktoré sú vytvárané zo všeobecných daní. Ďalšia časť, ktorá 

nadobúda význam hlavne v posledných rokoch, pochádza od užívateľov a prijímateľov 

rôznych zložiek manažmentu vodných zdrojov. Rozsah nástrojov, ktoré môžu byť 

využívané pri tejto druhej časti, sa pohybuje od nástrojov aplikovaných priamo vo 

vodnom sektore až po nástroje aplikované v rôznych iných sektoroch 

(poľnohospodárstvo, energetika, atď.), ktoré ale finančne prispievajú do vodného 

sektora.  

Treba podčiarknuť, že obidva prístupy sú v súlade s princípom úhrady nákladov, ako aj 

s princípom „znečisťovateľ platí“ a „užívateľ platí“. Tiež je možné aplikovať princíp 

„príjemca platí“. Obidva prístupy a všetky tri princípy sú v súlade s článkom 9 RSV. 

 

Kvôli ilustrácii uvádzame nižšie príklady rôznych nástrojov a ich aplikácie pri financovaní 

manažmentu vodných zdrojov v krajinách EÚ, ktoré sú založené na príspevkoch od ich 

užívateľov a príjemcov. 

 

Popri daniach sú tradičnými finančnými nástrojmi vo vodnom sektore tarify a poplatky za 

vodu. Tie sú aplikované vo forme taríf za zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody, ktoré sú platené hlavne za verejné vodohospodárske služby a tiež vo forme 

poplatkov za odber vody a za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. 

 

Príklady z vybraných krajín EÚ obsahuje nasledovná tabuľka: 

 
Príklady poplatkov za odbery vody vo vybraných krajinách EÚ (2009) 

Krajina Vodný zdroj Jednotková cena 

Dánsko Všetky vodné zdroje  0,67 €/m3 len pre užívateľov z domácností 

Fínsko Všetky vodné zdroje 1,34 €/m3 v priemere, ale závisí od 

samosprávy (obce) 

Francúzsko (Seina-

Normandia) základná sadzba 

Povrchová voda: 

- na odoberaný objem 

- na spotrebovaný objem 

Podzemná voda: 

- na odoberaný objem 

- na spotrebovaný objem 

 

0,00071 €/m3  

0,04 €/m3 

 

0,024 €/m3 

0,04 €/m3 

Maďarsko Všetky vodné zdroje 0,007 – 0,02 €/m3 v závislosti od 

využívania 

Holandsko Podzemná voda 

Pitná voda 

Poplatok závisí od provincie (pohybuje sa 

medzi 0,81 a 2,54 cent/m3 

Zdroj: Report for the OECD Expert Meeting on Water Economics and Financing in 2010, (Mattheiß et.al.2009) 
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Finančné nástroje boli pôvodne zamerané na otázky spojené s množstvom a kvalitou vody. 

V niekoľkých posledných rokoch sa však nástroje začali zameriavať aj na environmentálne 

otázky – také ako ekologická kvalita, morfológia rieky alebo tiež napr. manažment 

prebytočnej vody, ktoré naďalej nadobúdajú na význame. 

 

Ďalšia tabuľka poskytuje výber ekonomických/finančných nástrojov využívaných vo vodnom 

sektore v európskych krajinách, ktorý demonštruje rôznorodosť nástrojov a finančných 

mechanizmov, ktoré boli vytvorené a implementované v týchto krajinách. 
 

 

Výber ekonomických nástrojov aplikovaných vo vodnom sektore (2009) 

Nástroj Cieľ 

Poplatky za odbery vody v Baltických krajinách Prispôsobiť odbery hodnote odoberanej vody, t.j. 

vo vzťahu ku kvalite a nedostatku vody z daného 

zdroja v danom regióne. Prísnejšie aplikovať 

princíp znečisťovateľ platí. Zhromažďovať 

finančné zdroje. 

Financovanie substitučných nádrží pre farmárov, 

aby mali prístup k dobrej kvalite vody v povodí 

rieky Boutonne (Francúzsko)  

Na zabezpečenie spoľahlivejšej dodávky vody 

v dostatočnom množstve a kvalite vodárenská 

spoločnosť financuje akumulačné nádrže pre 

farmárov ako náhradu za ich vrty a práva na 

odbery podzemnej vody 

Daň na pesticídy v Dánsku Redukcia celkovej spotreby pesticídov 

v poľnohospodárskom sektore.  

Schéma prirodzených zalesnených plôch v Írsku Ochrana a rozšírenie pôvodných zalesnených 

území, vrátane zlepšenia kvality vody 

vytvorením prirodzených príbrežných 

zalesnených pásov 

Kompenzácia za „škody na rybách“ – 

Kompenzačný fond pre ryby v Lotyšsku 

Internalizácia environmentálnych nákladov 

spôsobených morfologickými vplyvmi 

a opätovná obnova poškodených zdrojov rýb 

Finančná kompenzácia za environmentálne 

služby (Francúzsko) 

Zapojenie odberateľov vody do zdieľania 

nákladov na podporu ekologických prietokov 

prostredníctvom hrádzí 

Podpora pre budovanie zelených striech na 

redukovanie odtoku dažďových vôd 

Podpora výstavby zelených striech ako techniky 

na zredukovanie odtoku dažďovej vody 

Redukcia dane z príjmu za zber dažďovej vody 

a opätovné použitie vo Francúzsku 

Redukcia odtoku dažďovej vody a povzbudenie 

k opätovnému použitiu dažďovej vody 
Zdroj: Report for the OECD Expert Meeting on Water Economics and Financing in 2010, (Mattheiß et.al.2009, 

prispôsobené) 

 

Rôznorodosť vyššie uvedených ekonomických a finančných nástrojov zavedených v niektorých 

európskych krajinách dokazuje, že riešenia pre mnohé environmentálne otázky súvisiace 

s vodným prostredím existujú alebo môžu byť postupne vytvorené. Dodajme však, že stupeň 

integrácie ekonomických a environmentálnych cieľov do vodných politík je v jednotlivých 

členských štátoch na veľmi rozdielnej úrovni. Žiadala by sa tiež analýza efektov kombinácie 

niektorých nástrojov, pretože nástrojmi sa sledujú finančné ciele (finančné zdroje, ktoré 

chceme zhromaždiť). 
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9. PRÍSPEVOK RÔZNYCH SPÔSOBOV VVYUŽÍVANIA VODY NA ÚHRADU 

NÁKLADOV VODOSHOSPODÁRSKYCH SLUŽIEB. PRÍSPEVOK RÔZNYCH 

SEKTOROV NA ÚHRADU NÁKLADOV VODOSHOSPODÁRSKYCH SLUŽIEB. 

 

 
Podľa požiadaviek článku 9 RSV majú rôzne spôsoby využívania vody, pochádzajúce 

z rôznych sektorov - prinajmenej z domácností, priemyslu a poľnohospodárstva - prispievať 

na úhradu nákladov na vodohospodárske služby. Rôznymi využívaniami vody sa rozumejú 

napr. zásobovanie pitnou vodou, odbery vody na závlahy, využívanie hydroenergetického 

potenciálu vodných tokov, a pod.). Má sa jednať o primeraný príspevok a zároveň má byť pri 

úhrade nákladov za vodohospodárske služby zohľadnený princíp „znečisťovateľ platí“. 

 

Nasledujúce podkapitoly sú zamerané na možnosti zapojenia sa jednotlivých sektorov do 

požadovaného príspevku na úhradu nákladov prostredníctvom využitia 

ekonomických/finančných nástrojov vhodných pre uskutočňované využívanie vody. 

 

 
9.1 K zabezpečeniu primeraného príspevku a uplatneniu princípu 

„znečisťovateľ platí“ zo sektora poľnohospodárstva:  

 

Uplatniť tieto požiadavky v praxi, t.j. v cenovej politike vôd dotýkajúcej sa 

poľnohospodárstva je zložité, najmä zakomponovanie platieb za difúzne znečistenie 

z poľnohospodárstva do cenovej politiky je problematické. (Vhodné by bolo zavedenie novej 

ekologickej dane – na pesticídy a hnojivá. Takáto daň by predstavovala nástroj stimulujúci 

poľnohospodárov k zlepšovaniu životného prostredia – zosúlaďovala by ekologické a 

ekonomické aspekty). 

 

Nezanedbateľný je ďalej fakt, že v  SR je zo spoplatnenia vyňatá voda na závlahy 

poľnohospodárskej pôdy (v zmysle vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov, § 78, odsek 5, písm. e). 

 

Kvôli vyhoveniu požiadavkám článku 9 RSV je žiaduce zavedenie vyššie uvedeného 

spoplatnenia odberov závlahovej vody pre poľnohospodárov.  

 

Zisťovali sme, ako sa k spoplatneniu závlahovej vody v súčasnosti stavajú iné európske štáty 

a výsledok našej rešerše ukazuje, že prístupy k tejto otázke sa odlišujú – od benevolentných 

až k rigoróznym, na čom má istý podiel doterajšia tradícia v spoplatňovaní vodného sektora, 

ale vo veľkej miere prírodné podmienky a dostatočnosť/nedostatočnosť vodných zdrojov 

danej krajiny. 

 

Maďarsko: 

Napriek tomu, že farmári zaoberajúci sa chovom dobytka a ostatní poľnohospodárski 

užívatelia vody musia platiť poplatok za odber do štátneho rozpočtu, voda na závlahy spolu 

s vodou pre rybníky sú zo spoplatnenia vyňaté. 

 

Nemecko: 

Dodávku služby spojenej s povrchovou závlahovou vodou zabezpečujú vodné agentúry 

(Grüne Liga). Ich náklady a ceny, za ktoré uvedenú službu zabezpečujú, sa nám nepodarilo 

zistiť. Ceny za odbery v poľnohospodárstve sú v jednotlivých spolkových krajinách odlišné, 

k dispozícii máme príklad zo spolkovej krajiny Brandenburg: 0,0014 €/m3 za povrchovú vodu 
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a 0,007 €/m3 za podzemnú vodu (úroveň poplatku je len 7 % zo zákonným predpisom 

stanoveného: 0,02 €/m3 resp. 0,10 €/m3).  

Závlahové systémy sú súkromne vlastnené a prevádzkované farmármi. 

 

Taliansko: 

Organizácie zaoberajúce sa závlahami vlastnia licenciu na odber vody a platia ročný poplatok 

za túto licenciu. Poľnohospodárski užívatelia im potom platia platby za poskytnutie služby 

týkajúcej sa závlah. Cenové systémy jednotlivých agentúr sú tvorené nezávisle, čo vedie 

k veľkej variabilite dokonca v blízkych teritóriách. Prevažujú sadzby za hektár. Platby 

založené na rozlohe môžu byť založené na registrovanej rozlohe pôdy, na zavlažovanom 

území (samonahlasovanie), na rozlišovaní rozlohy pre rôzne pestované plodiny: na severe 50-

150 €/ha, na juhu 30-100 €/ha. Napr. na Sardínii závisí cena vody od troch premenných: typ 

závlahy, typ pestovanej plodiny, veľkosť plochy.  

 

Rumunsko: 

Ceny za vodu sa diferencujú podľa druhu využívania vody, dokonca aj vo vnútri samotného 

poľnohospodárskeho sektora. Cena je účtovaná na základe sadzby stanovenej za m3 

a predstavuje príspevok za využívanie vodných zdrojov a pre celý vodohospodársky systém. 

Okrem cien za vodu sú užívateľom závlah účtované aj prevádzkové náklady a náklady na 

údržbu zavlažovacích systémov (čerpacie systémy, kanály). Závlahové systémy a dodávka 

závlahovej vody môžu byť organizované verejne (prostredníctvom Národnej správy pre 

rekultiváciu pôdy) alebo prostredníctvom Organizácií pre užívateľov vody. 

Národná správa pre rekultiváciu pôdy – farmári musia platiť za náklady na čerpanie 

a prepravu vody z rezervoárov. Ceny môžu byť veľmi odlišné v závislosti od výšky 

a vzdialenosti. Hlavne prepravné náklady môžu cenu významne zvýšiť. 

Organizácie pre užívateľov vody - v tých oblastiach, kde boli vytvorené združenia užívateľov 

závlah, stanovili si títo svoje vlastné platby na pokrytie nákladov odberov a ich vlastných 

finančných nákladov (t.j. na prevádzku a údržbu). Celková platba pozostáva z poplatku za 

dodávku závlahovej vody na farmu, z ročného členského poplatku na základe rozlohy 

vlastnenej alebo užívanej pôdy a z prevádzkových poplatkov a poplatkov za údržbu. 

 

Grécko:  

40 % zavlažovanej plochy je obsluhovaných verejnými kooperačnými schémami. Poplatky od 

farmárov vyberajú Local Land Improvement General Boards (=TOEV). Prevláda systém 

sadzieb podľa zavlažovanej plochy: 73-190 €/ha alebo 90-210 €/ha podľa zdroja vody. Menej 

používané sú platby účtované na volumetrickom základe: 0,02 – 0,7 €/m3. Grécko v rámci 

Reportingu podľa článku 5 RSV uvádza odhad priemernej tarify na závlahovú vodu: 0,0243 

€/m3 (v rozpätí 0,011 €/m3 – 0,1 €/m3 podľa regiónu). 

 

Francúzsko: 

V oblasti Adour-Garonne bola v r. 2009 priemerná cena za odbery vody účtovaná 

Organizáciou pre prevádzkovateľov závlah vo výške 0,7 €/m3. Platí sa za odber vody 

prevyšujúci 7000 m3 za rok. Platby za odbery vody tvoria len malé percento nákladov na 

závlahy. 

 

Tlakové napájacie závlahové systémy – najviac je využívaná „zmiešaná tarifa“: fixná časť je 

viazaná na rozlohu a volumetrická časť na spotrebu vody. 

- Väzba na rozlohu: 158 €/ha (ASA=Les Associations Syndicales 

Autorisées, oblasť Adour-Garonne) 



 

 

27 

Strana 27/78 

- Zmiešaná tarifa: 157 €/za zaregistrovaný ha a 0,082 €/m3 (ASA, oblasť 

Adour-Garonne) alebo 51 €/m3/hodinová kapacita čerpadiel a 0,0568 €/m3 

Netlakové napájacie závlahové systémy – 50 €/ha (Adour-Garonne, CACG=Compagnie 

d’Aménagement des Coteaux de Gascogne).), 39 €/ha (ASAs). 

 

 

Aké sú ďalšie možnosti zainteresovania poľnohospodárov – farmárov, menších i väčších 

– do plnenia požiadaviek článku 9 RSV ? Tento článok požaduje implementáciu takej 

cenovej politiky v oblasti vôd, ktorá zabezpečí primeraný príspevok na úhradu nákladov za 

vodohospodárske služby menovite aj zo sektora poľnohospodárstva, pričom sa uplatní princíp 

„znečisťovateľ platí“. Dôsledkom uvedenej cenovej politiky má byť efektívnejšie využívanie 

vody, teda šetrenie s vodou.  

 

Šetrenie vodou v poľnohospodárstve však môže znamenať také zmeny v poľnohospodárskych 

postupoch, ktoré niekedy môžu viesť k strate príjmov pre poľnohospodárov. Je preto potrebné 

zabezpečiť stimuly podporujúce zmeny postupov, t.j. aby straty príjmov a zároveň prípadné 

náklady na opatrenia na ochranu vôd boli pokryté dostatočnými platbami.  

 

K uplatňovaniu cenovej politiky a hlavne jej princípu „znečisťovateľ platí“ podľa článku 9 

RSV môžu prispieť aj viaceré spôsoby zainteresovania poľnohospodárov na ochrane vôd vo 

forme rôznych dobrovoľných systémov – dohôd. Pre poľnohospodárov sú zmienené 

dobrovoľné systémy prijateľné vtedy, ak sú oboznámení s ich výhodami. Takéto dobrovoľné 

systémy musia v sebe niesť vzájomne prospešnú interakciu medzi vodnou politikou 

a poľnohospodárskou politikou.  

 

V krajinách EÚ existujú rôzne druhy finančných mechanizmov/ekonomických nástrojov 

zohľadňujúcich interakciu vodnej a poľnohospodárskej politiky, z ktorých niektoré sú už 

dobre zabehnuté, iné sú stále vo vývoji. Pre ilustráciu uvádzame nižšie niektoré z nich.  

 

Povedzme na úvod, že tieto mechanizmy sa vzťahujú k opatreniam iniciovaným verejným 

sektorom (vládou, regionálnou alebo miestnou správou), ale aj k súkromným opatreniam, 

resp. tiež k trhovým mechanizmom a môžu mať rôzne konkrétne formy: 

 

a) Opatrenia na rozvoj vidieka vrátane agroenvironmentálnych programov - orgány 

správy povodia a orgány rozvoja vidieka ešte pred realizáciou opatrení spolupracujú 

s poľnohospodárskymi organizáciami s cieľom spoločného postupu pokiaľ ide 

o požiadavky a systém platieb. 

b) Štrukturálne fondy, hlavne Európsky fond pre regionálny rozvoj (ERDF) a Kohézny 

fond - môžu byť z nich financované niektoré projekty súvisiace s ochranou vôd a tým 

podporujú plnenie cieľov RSV. 

c) Súkromné iniciatívy a verejno-súkromné a partnerstvá môžu byť zabezpečované napr. 

cez trusty, nadácie, organizované skupiny občanov – spolupráca s poľovníckymi 

a rybárskymi zväzmi a pod., ktoré môžu mať prospech z plánovaných opatrení 

a zohrajú úlohu sponzorov a zároveň napomôžu v dosahovaní cieľov RSV (napr. kúpa 

pozemkov a zrušenie výroby na ňom alebo pridelenie platby za určitý typ výroby 

alebo využívania). Okrem súkromného financovania môžu aj verejno-súkromné 

partnerstvá slúžiť ako možné mechanizmy financovania opatrení na zabezpečenie 

dostatočného množstva a kvality vôd, napr. v podobe platieb za ekosystémové služby. 

Hoci sú súkromné financovanie a verejno-súkromné partnerstvá malého rozsahu, 

v niektorých špecifických prípadoch fungujú – najmä tam, kde dodávatelia a užívatelia 
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vody majú osobitný záujem na udržiavaní množstva a kvality vody (príkladom môžu 

byť tzv. vidiecke fondy v Holandsku – pridelenie platieb v súvislosti s kúpou domu vo 

vidieckej oblasti; ďalším príkladom iniciatívy na miestnej úrovni je spolupráca 

vodárenskej spoločnosti s poľnohospodármi v oblasti Vosges vo Francúzsku, ktorá 

viedla k vytvoreniu finančných stimulov na podporu poľnohospodárov, aby upustili od 

intenzívneho hospodárenia a tým prispeli k ochrane vodných zdrojov). Organizátorom 

platieb za ekosystémové služby, zahrňujúce kvalitu vody môžu byť verejno-súkromné 

partnerstvá napr. aj v prípade, ak aktéri potravinového reťazca majú záujem „ozeleniť“ 

svoj imidž, ale takýto imidž bude musieť byť využiteľný tvárou v tvár verejnosti. 

d) Aukčné prístupy alebo platby založené na ich výsledkoch sú potencionálnym 

inovatívnym mechanizmom financovania, ku ktorému by sa mohlo prejsť 

v budúcnosti ako k nástroju na zlepšenie nákladovej efektívnosti 

agroenvironmentálnych schém. Platby založené na výsledkoch majú cieľ odmeniť 

ekologické služby v poľnohospodárstve, pričom systém platieb sa má zakladať viac na 

trhovom mechanizme, akým je ponuka a dopyt. Napr. v Nemecku už boli úspešne 

implementované také opatrenia v oblasti biodiverzity a ochrany vôd, i keď často nie 

podľa SPP, napr. „Kvitnúce lúky“ (Baden-Würtemberg, Niedersachsen, 

Rheinland_Platz, Thüringen), opatrenia na ochranu vôd s cieľom zvýšenia účinnosti 

dusíka (Thüringen, Sachsen-Anhalt). Aukcie v Nemecku – pilotné projekty: 

Nordheim-Projekt, NRW-Projekt, Blühendes Steinberg). 

e) Dane uvalené na farmársku komunitu a používanie výnosov na účely ochrany 

životného prostredia alebo podporu aplikovaného výskumu, napr. do metód na 

redukciu užívania vody. Zástupcovia farmárskej komunity sú členovia komisie, ktorá 

rozhoduje o využívaní získaných prostriedkov. Problém môže nastať vtedy, ak sa dane 

nevhodne preinvestujú a tak môžu mať isté kontraproduktívne účinky. Napríklad vo 

Švédsku bola v rokoch 1994-2009 uplatňovaná daň z dusíka, ale v januári 2010 bola 

zrušená, pretože pravdepodobne znižovala konkurencieschopnosť švédskych 

poľnohospodárov; znížilo sa používanie minerálnych hnojív a daň neriešila 

znečistenie dusíkom zo zdrojov živočíšnej výroby. V Nemecku sú zavedené dane na 

odpadovú vodu a v niektorých prípadoch tiež za využívanie vody. Odvedené dane sa 

reinvestujú na zaplatenie opatrení na dosiahnutie ďalších cieľov RSV, napr. 

prostredníctvom agroenvironmentálnych systémov. Vo Francúzsku vodohospodárske 

podniky vyberajú od užívateľov vody (domácností, priemyselných 

a poľnohospodárskych podnikov) poplatky za odbery vody a za vypúšťanie odpadovej 

vody, z ktorých časť sa prerozdelí medzi poľnohospodárov, napr. na ochranu kvality 

vôd a pitnej vody v spádových oblastiach, pod podmienkou zmeny 

poľnohospodárskych postupov a zavedenia agroenvironmentálnych opatrení (napr. 

prechod na ekologické poľnohospodárstvo a zníženie používania pesticídov až o 30 

%). Toto sa realizuje najmä zavedením poplatkov za pesticídy , ktoré sa využívajú 

sčasti na financovanie plánu na zníženie používania fytosanitárnych produktov vo 

Francúzsku (plán Ecophyto 2018). V Portugalsku existuje zákon zameraný na úhradu 

nákladov za vodohospodárske služby, zahrňujúci platby za využívanie vody 

a vypúšťanie odpadových vôd. Výnosy sa majú použiť na zlepšenie efektívnosti 

využívania vody, kvality vôd a príslušných ekosystémov. 

f) V súvislosti s kvantitou vody, môžu byť pridelené dotácie na investície do 

hydrologických sietí, zamerané na šetrenie vodou (zásobníky vody). Vo flámskom 

regióne sa platí poplatok za odber podzemnej vody ako funkcia množstva vody 

dostupnej v útvare podzemnej vody. Provincie v Holandsku taktiež vyberajú poplatky 

za odber podzemnej vody, pričom výnosy získané z tohto poplatku sú určené na štúdie 

o odvodňovaní a opatrenia zamerané proti tomuto javu. Holandsko uplatňuje aj daň 
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z podzemnej vody a výnosy z nej plynú do štátneho rozpočtu. Účelom dane 

z podzemnej vody je obmedziť jej používanie a stimulovať tak trvalo udržateľné 

využívanie zdrojov podzemných vôd.  

g) Príkladom uplatnenia vzájomne prospešnej interakcie medzi vodnou 

a poľnohospodárskou politikou sú napr. tzv. dobrovoľné dohody medzi farmármi 

a vodárenskými spoločnosťami, praktizované v širokom rozsahu v Nemecku, ale aj 

v ďalších krajinách, pričom sa uplatňujú už viac ako dvadsať rokov. Ich cieľom je 

zredukovať náklady na manažment vodných zdrojov – hlavne vo vzťahu k otázkam 

kvality vody (súvis so znižovaním znečistenia). Tieto dohody v sebe zahrňujú 

interakciu politík - vodnej a poľnohospodárskej a jej uplatnenie v praxi: sú zamerané 

na navodenie zmien poľnohospodárskych praktík s cieľom zredukovať znečisťovanie 

spôsobené hnojivami a pesticídmi namiesto čistenia vody pred jej použitím. Na 

základe týchto dohôd vodárenské spoločnosti poskytujú farmárom užitočné 

poradenstvo a tiež finančnú podporu na dohodnuté produkčné metódy, ktorými sa 

dosiahne redukcia negatívnych dopadov na vodné zdroje. Je potrebné zdôrazniť, že 

obidve strany zapojené do dobrovoľných dohôd majú záujem minimalizovať náklady 

a environmentálne dopady. Obidve zmluvné strany majú prospech so vzájomne 

uzatvorenej dohody: farmári majú prospech z modernizácie metód farmárčenia 

a vodárenské spoločnosti tým, že podporujú poľnohospodársky sektor v konverzii na 

výhodnejšie a udržateľnejšie farmárske praktiky (napr. pestovanie dvoch alebo 

viacerých plodín na rovnakej ploche zároveň, redukcia hnojív a pesticídov, konverzia 

poľnohospodárskej pôdy na trvalé trávne porasty, atď.) majú prospech 

z predchádzania nákladným špeciálnym opatreniam (ako napr. čistenie vody, 

uzatváranie studní alebo potreba transportu vody zo vzdialených vodných zdrojov 

a pod.). Je možné predpokladať, že uvedenými dobrovoľnými dohodami je možné 

dosiahnuť nákladovo najefektívnejšie zmeny vo farmárskej praxi, pretože sú „ušité na 

mieru“ na špecifické podmienky a environmentálne problémy v povodí. Ak sú 

zapojení do takýchto dohôd všetci významní farmári, hospodáriaci na 

poľnohospodárskej pôde v povodí, potom dohody tohto druhu môžu skutočne prispieť 

k integrovanému manažmentu vodných zdrojov. V súčasnosti existuje v Nemecku 435 

zmienených dohôd, vo Francúzsku 70, ale napr. vo Veľkej Británii len 1. 

Dohody tohto druhu môžu byť dokonca ešte efektívnejšie – a to využitím finančnej 

pomoci z príjmov za spoplatnené odbery vody. Takýmto spôsobom si aj malé 

vodárenské spoločnosti môžu dovoliť financovať dobrovoľne dohodnuté záväzky, 

ktorými sú kompenzačné platby farmárom, platenie poľnohospodárskych poradcov 

a monitorovacích služieb. Takýto systém financovania existuje v Nemecku napr. 

v Dolnom Sasku a nedávno bol zavedený aj v Severnom Porýní-Vestfálsku: prakticky 

má dopad na výšku platieb za odbery vody – tie vodárenské spoločnosti, ktoré majú 

dobrovoľné dohody s farmármi môžu kompenzovať svoje výdavky, ktoré im vznikajú 

v smere k farmárom, výnimkami v sadzbách stanovených pri účtovaní za vodu. 

Výdavkami voči farmárom sa myslia potrebné finančné prostriedky na kompenzačné 

platby, poradenstvo a monitorovacie služby pre farmárov zo strany vodárenských 

spoločností. 

Zavedenie dobrovoľných dohôd však predpokladá existenciu inštitucionálnych a 

kultúrnych podmienok. Napr. vo Veľkej Británii nie sú takéto dohody obvyklé, 

pretože vodárenské spoločnosti nemajú právo prenášať náklady (také, ako sú náklady 

na kompenzačné platby) na spotrebiteľov vody, t.j. do ich platieb za vodu – napriek 

tomu, že platby za vodu by sa im znížili, akonáhle by sa prejavil efekt vyššie 

popísaných zmien v poľnohospodárskej praxi. Na tomto mieste treba poznamenať, že 

to isté platí pre Slovensko, kde zoznam kalkulačných položiek vchádzajúcich do ceny 
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vody a tiež limitovanie rozsahu niektorých z nich je v kompetencii ÚRSO, ktorý je 

regulátorom cien pitnej a odpadovej vody v súlade so svojou regulačnou politikou 

schválenou Regulačnou radou na príslušné obdobie (v súčasnosti na roky 2012-2016) 

a v súlade s každoročne vydávanými Výnosmi ÚRSO (do r. 2011) resp. Vyhláškou 

ÚRSO č. 217/2011 (od r. 2012). V súvislosti s praxou uplatňovanou vo Veľkej Británii 

treba podčiarknuť, že tamojší regulátori sa viac spoliehajú na záväzné predpisy 

požadujúce uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ a zároveň majú veľké výhrady 

voči platiacim znečisťovateľom, očakávajúc, aby neznečisťovali. 

 

Spoliehanie sa na zmenu poľnohospodárskych praktík namiesto čistiacich procesov 

nesie však so sebou aj rôzne neistoty. Čistenie vody má tú výhodu, že sa môže 

dosiahnuť vysoký stupeň súladu s normami (napr. koncentrácia pesticídov v pitnej 

vode). Preventívny, ochranný prístup využívajúci dobrovoľné dohody nesie so sebou 

menšie istoty a to z dôvodu neočakávaných javov, ktoré sa môžu v príslušnom povodí 

objaviť. Okrem toho môže prísť k časovému nesúladu medzi obdobím, kedy sa 

opatrenia začnú uskutočňovať a tým časom, kedy sú zaznamenané zlepšenia vo 

vodnom prostredí. Toto by znamenalo problém pre tie oblasti, kde sa požaduje 

okamžitý účinok - napr. ak sa musí dosiahnuť požadovaná kvalita pitnej vody alebo ak 

limitovaná dostupnosť vodných zdrojov nedovoľuje nejaké dočasné opatrenia (napr. 

uzatvorenie studní). 

 

 

Na záver tejto časti je zaujímavé poznamenať, že aj mimo Európy sa uplatňujú dobrovoľné 

dohody – napr. mesto New York platí za ekosystémové služby vo svojom zásobujúcom 

rozvodí.  

 

 

*** 

 

 

V ďalšej časti sa zameriame na niektoré vybrané vzájomné interakcie medzi vodárenským 

a poľnohospodárskym sektorom v SR a ich súvis s cenovou politikou a článkom 9 RSV.  

 

Pozornosť budeme venovať: 

 

- využitiu opatrení na ochranu vôd, ktoré sú k dispozícii v rámci súčasnej Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP), 

- kompenzačným platbám za zmenu využívania poľnohospodárskej pôdy (v pufrovacích 

zónach pozdĺž tokov), 

- dobrovoľným dohodám s nárokom na kompenzáciu (výdavkov vodárenských 

spoločností smerom k poľnohospodárom), 

- dobrovoľným dohodám bez nároku na kompenzáciu (a bez straty príjmu pre 

poľnohospodárov), 

- náhrade majetkovej ujmy zo strany vodárenských spoločností za preukázané 

obmedzenie užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. 
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Plné využitie opatrení na ochranu vôd, ktoré je možné uplatniť v rámci súčasnej Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP): 

 

Spoločná poľnohospodárska politika a jej reforma predstavuje dôležitý nástroj na zníženie 

negatívnych účinkov poľnohospodárstva na európske vody. Vzhľadom na to, že má 

nezanedbateľný vplyv na poľnohospodárske postupy, čoraz viac prispieva k ochrane vôd.  

Mnohé ustanovenia a nariadenia týkajúce sa SPP na vnútroštátnej úrovni je potrebné 

analyzovať a realizovať v spolupráci s poľnohospodárskym a vodohospodárskym sektorom  

a to hlavne v záujme ich lepšieho nasmerovania na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na 

vodu.  

Najmä pri prijímaní programov rozvoja vidieka majú jednotlivé členské štáty EÚ určitú 

flexibilitu, v rámci ktorej môžu prispieť k zlepšeniu kvality vody alebo k jej ochrane. 

Uvádzame niekoľko príkladov, ako je možné využiť SPP, aby čo najlepšie prispela k plneniu 

cieľov RSV: 

- znovu stanoviť požiadavky na dobrý poľnohospodársky a ekologický stav (na základe 

spoločného rámca noriem) na dosiahnutie cieľov RSV, 

- poskytnúť podporu osobitným typom hospodárenia, ktoré sú dôležité na ochranu alebo 

zlepšenie životného prostredia (článok 68 nariadenia rady (ES) č. 73/2009), 

- plne využívať agroenvironmentálne opatrenia podľa článku 39 nariadenia o rozvoji 

vidieka (NRV) (Agroenviromentálne opatrenia sú pre členské štáty povinné, to zn. že 

musia zahrnúť takéto opatrenia do svojich národných programov rozvoja vidieka. 

Tieto opatrenia však zostávajú len opčnými pre farmárov, ktorí si môžu zvoliť podpis 

zmluvy na vykonanie jedného alebo viacerých opatrení. Agroenvironmentálne 

opatrenia môžu výrazne prispieť k ochrane životného prostredia a dokázali už svoju 

schopnosť v niektorých prípadoch redukovať nepriaznivé vplyvy z poľnohospodárstva 

na vodu. Existujú mnohé agroenvironmentálne opatrenia, ktorých cieľom je zlepšiť 

alebo chrániť kvalitu vody. Medzi agroenvironmentálne opatrenia s hlavným 

dopadom na vodu patria: redukcia hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín, organické 

farmárčenie, integrované farmárske schémy ohľaduplné k životnému prostrediu, 

multicieľové opatrenia – zmena užívania krajiny – premena ornej pôdy na trávne 

porasty, vytvorenie nových mokradí a pod., pufrovacie zóny, extenzifikačné opatrenia 

– podpora extenzívneho pasenia a extenzívnej produkcie dobytka alebo extenzívneho 

využívania lúk), 

- využiť článok 38 NRV, ktorý ponúka podporu farmárom ako odškodnenie pre plnenie 

záväzných opatrení vyplývajúcich z vykonávania RSV a Natura 2000 (farmári môžu 

byť kompenzovaní za dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku obmedzení 

v územiach implementácie Natury 2000 a RSV; toto má tiež pozitívny nepriamy efekt 

na vodu), 

- zavádzať ostatné príslušné opatrenia osi 1, osi 2 a osi 3 programov rozvoja vidieka, 

ako sa uvádza v záverečnej správe „Prepojenia medzi RSV a poľnohospodárstvom na 

úrovni EÚ“ (sumárna správa o hĺbkovom zhodnotení programov rozvoja vidieka 

2007-2013, pokiaľ ide o vodohospodársky manažment, Dworak, Berlund, Liesbet et 

al., 2009). 

 

Kompenzačné platby za zmenu využívania poľnohospodárskej pôdy (v tzv. pufrovacích zónach 

pozdĺž tokov): 

 

Kompenzačné platby za zmenu využívania poľnohospodárskej pôdy patria taktiež 

k finančným mechanizmom, ktorými sektor poľnohospodárstva prispieva k efektívnemu 

využívaniu a hlavne k ochrane vôd. Zmenou využívania poľnohospodárskej pôdy sa  
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uprednostňuje prevencia v znečisťovaní vôd pred postihom znečisťovateľa. Kompenzačné 

platby vyplácané za zmenu využívania poľnohospodárskej pôdy (v našej podkapitole: v tzv. 

pufrovacích zónach) sa stávajú súčasťou finančného mechanizmu integrovaného manažmentu 

vodných zdrojov.  

 

Tzv. „pufrovacie zóny“ patria medzi agroenvironmentálne opatrenia. Podľa vyššie zmienenej 

sumárnej správy „Prepojenia medzi RSV a poľnohospodárstvom na úrovni EÚ“ zahrňujú 

pufrovacie zóny vytváranie pribrežných zón v okolí vodných tokov, pribrežných pásov alebo 

akýchkoľvek iných zón, ktoré obmedzujú používanie priemyselných hnojív a prostriedkov na 

ochranu rastlín a sú s nimi spojené požiadavky ohľadne dátumov postrekov a techník 

obmedzujúcich pasenie a prístup dobytka. Je dôležité zdôrazniť, že forma týchto pufrovacích 

zón je v rôznych krajinách rozdielna – niektoré regióny daného štátu napr. len obmedzujú 

používanie pesticídov a priemyselných hnojív v šírke cca 2-5 metrov pozdĺž vodného toku 

(Rakúsko, Belgicko-Valónsky región, Holandsko, Dánsko, Poľsko, Bulharsko, Taliansko, 

Nemecko a ďalšie). Ďalšie regióny majú tendenciu vytvárať takéto zóny v kombinácii 

s opatreniami na ochranu prírody, ktoré zároveň zvyšujú biodiverzitu. (Príkladom je 

Nemecko.- región Hamburg. V tomto regióne je poskytované financovanie nákupu pôdy za 

účelom ochrany prírody, zvlášť vytvárania a zachovania biotopov a pribrežných pásov so 

zámerom ochrany vôd. Takto sa cieľom stáva vytváranie zón, ktoré slúžia ochrane prírody vo 

všeobecnosti a ktorých ťažisko sa nezameriava na špecifický aspekt (napr. na ochranu 

vtákov). Podmienkou pre získanie financovania je zabezpečiť ochranu prírody v danej oblasti 

minimálne po dobu 12 rokov).  

 

Medzi doplnkové opatrenia, ktoré v zmysle čl. 11 ods. 3 RSV mali členské štáty EÚ navrhnúť 

do programov opatrení v plánoch manažmentu povodí patrí kompenzácia za zmenu využívania 

poľnohospodárskej pôdy (napr. v tzv. pufrovacích zónach pozdĺž tokov). Zriadenie 

pufrovacích zón (vsakovacích pásov) – napr. vo forme trávnatých pásov v okolí vodných 

tokov, s cieľom ich ochrany pred odtokom a splachom znečisťujúcich látok z polí je nová 

povinnosť vyplývajúca aj z nového variantu – reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky 

EÚ (SPP). Až 5 % pôdy by malo byť podľa SPP zahrnuté do týchto trávnatých porastov. 

Keďže trvalé trávne porasty by mali zabraňovať erózii, toto opatrenie by sa mohlo použiť 

napr. na oboch stranách rieky Moravy na zamedzenie pôdnej erózie. Zriadenie pufrovacích 

zón je jednou z povinností, ktoré bude treba splniť v rámci ďalšieho „greeningu-ozelenenia“ 

SPP, ktoré jej reforma viaže na výšku priamych platieb: znamená to, že až keď poľnohospodár 

splní túto povinnosť, dostane ďalšie platby nad stanovenú základnú sumu. Pritom za náklady 

na toto opatrenie je zodpovedný členský štát.  

 

 

Dobrovoľné dohody s nárokom na kompenzáciu (výdavkov vodárenských spoločností smerom 

k poľnohospodárom): 

 

V prvej časti tejto kapitoly sme popísali prínosy dobrovoľných dohôd medzi farmármi 

a vodárenskými spoločnosťami, ktoré sú rozšírené hlavne v Nemecku, ale i vo Francúzsku. 

Takéto dohody by boli iste prínosom vo vzťahu vodárenské spoločnosti – poľnohospodári aj 

v SR, pretože by predstavovali stav spolupráce, ktorá by im prinášala vzájomný prospech 

popísaný vyššie: na základe týchto dohôd vodárenské spoločnosti v zahraničí poskytujú 

farmárom užitočné poradenstvo a tiež finančnú podporu na dohodnuté produkčné metódy, 

ktorými sa dosiahne redukcia negatívnych dopadov na vodné zdroje. Týmto spôsobom 

zainteresovania poľnohospodárov na ochrane vôd je možné prispieť k cieľu, ktorým je 
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zníženie znečistenia vôd. Na príkladoch uvedených z Nemecka možno vidieť, že dobrovoľné 

dohody medzi vodárenskými spoločnosťami a farmármi sú účinným nástrojom aj pre vodnú 

cenovú politiku v zmysle článku 9 RSV – nakoľko vodárenské spoločnosti svoje finančné 

výdavky smerom k farmárom môžu preniesť na spotrebiteľov vody a to tak, že ich uplatnia v 

kalkulácii nákladov, ktorá sa stane podkladom pre cenu vody. V SR však takáto možnosť 

uplatnenia obdobných výdavkov v kalkulačných položkách vchádzajúcich do ceny vody nie 

je. ÚRSO, ako nezávislý regulátor cien vody rozhoduje o zozname a rozsahu kalkulačných 

položiek ceny vody na základe súčasnej regulačnej politiky platnej na obdobie rokov 2012 – 

2016, ktorá zakomponovanie uvedených výdavkov vo vzťahu k poľnohospodárom 

vodárenským spoločnostiam neumožňuje. 

 

 

Dobrovoľné dohody bez nároku na kompenzáciu (a bez straty príjmu pre poľnohospodárov) 

 

Aj dobrovoľné dohody bez nároku na kompenzáciu (a bez straty príjmu pre poľnohospodárov) 

môžu byť účinným nástrojom na napĺňanie požiadaviek článku 9 RSV, ktorý požaduje 

efektívne využívanie vodných zdrojov menovite aj zo sektora poľnohospodárstva. Dohody 

zároveň môžu napomôcť zlepšeniu kvality vôd, čím prispejú k plneniu cieľov RSV.  

Tento druh dohôd je potrebné na Slovensku podporiť. Predpokladom k tomu je dostatočná 

informovanosť poľnohospodárov, zvlášť na úrovni poľnohospodárskych podnikov. 

 

Ako sme popísali v predchádzajúcej časti, v Európe sú známe dobrovoľné dohody 

o spolupráci medzi vodohospodárskym sektorom a poľnohospodármi, ktoré prispievajú 

k zlepšeniu a ochrane kvality vôd bez toho, aby to poľnohospodárom spôsobilo stratu príjmu. 

V mnohých prípadoch je na vytvorenie a odsúhlasenie konkrétneho programu, ktorý majú 

poľnohospodári plniť prostredníctvom dobrovoľných dohôd, potrebné popri vodárenských 

organizáciách a poľnohospodároch zapojenie i ďalších zainteresovaných, ktorým 

poľnohospodárske aktivity nemôžu byť ľahostajné, t.j. ministerstvá pôdohospodárstva 

a životného prostredia, poľnohospodársku a potravinársku komoru, poľnohospodárske zväzy 

a združenia a pod. Program môže byť zameraný napr. na zmenu používania hnojív, čo 

prispeje k ochrane kvality vôd. Čo najširšie zapojenie poľnohospodárov a intenzívna 

komunikácia medzi ich organizáciami, ale aj výskumnými pracovníkmi zaoberajúcimi sa 

vodou môže nájsť nové a účinné spôsoby, ako udržať či zlepšiť kvalitu vôd. Súčasťou 

programu môže byť tiež stimul pre účasť poľnohospodárov na zapojenie sa do dobrovoľných 

akcií na ochranu vodných zdrojov napr. vo forme pridelenia určitej „značky“, označujúcej 

poľnohospodára-ochranára kvality vôd, ktorý zároveň efektívne využíva vodu. Značka tiež 

prispeje k jeho imidžu. 

Dohody sa môžu týkať technickej, komunikačnej, poradenskej pomoci a predstavujú 

nezáväzné, dobrovoľné programy bez nároku na kompenzáciu. Pritom, ako sa už povedalo, 

nepríde k strate príjmu poľnohospodára. Postupne môže značka napomôcť šíreniu 

osvedčených poľnohospodárskych postupov (školenia, dni otvorených dverí a pod.) 

a napomôcť ich začleneniu do miestnej vodnej politiky.  

 

 

 

Náhrada majetkovej ujmy zo strany vodárenských spoločností za preukázané obmedzenie 

užívania pozemkov v ochranných pásmach vodárenských zdrojov: 

 

Vodný zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov v § 32 zaručuje ochranu 

vodárenských zdrojov určením ochranného pásma (rozhodnutie o určení ochranných pásiem 
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vodárenského zdroja, ktoré vydáva orgán štátnej vodnej správy, t.j. okresné resp. obvodné 

úrady životného prostredia). Návrh na určenie ochranných pásiem vodárenského zdroja 

podáva ten, kto má povolenie na odber vody alebo žiada o povolenie na odber vody 

z vodárenského zdroja. Pri odberoch vody z vodárenských nádrží návrh na určenie 

ochranných pásiem je povinný podať vlastník alebo stavebník vodnej stavby slúžiacej na 

vzdúvanie vody v tejto vodárenskej nádrži. Rozhodnutie o určení ochranných pásiem 

stanovuje ich hranice, spôsob a podmienky ochrany zdroja, najmä zákazy a obmedzenie 

činností a podmienky hospodárenia v danom území. Vodárenské spoločnosti odoberajúce 

vodu z vodných zdrojov sa stávajú jeho prevádzkovateľom a v záujme ochrany kvality 

a množstva pitnej vody z prevádzkovaných vodných zdrojov by mali mať tiež vplyv na proces 

schvaľovania rozhodnutí o určení ochranných pásiem. Mnohé rozhodnutia sú však staršieho 

dátumu (z osemdesiatych rokov minulého storočia) a nezodpovedajú celkom súčasnej realite 

napr. aj v otázke rozsahu. Vykonávací predpis vodného zákona – Vyhláška MŽP SR č. 

29/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  určovaní ochranných pásiem vodárenských 

zdrojov a opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach 

vodárenských zdrojov sa stal bezpochyby prínosom o.i. v oblasti ochrany podzemných vôd. 

Na druhej strane však priniesol určitú benevolenciu pri porovnaní s prísnymi obmedzeniami 

stanovenými v rozhodnutiach o ochranných pásmach (v zmysle ods.1 § 32 vodného zákona), 

ktoré zaručujú ochranu vodárenských zdrojov. Uvedená vyhláška však umožňuje predloženie 

odborného posudku o neohrození podzemných vôd, čo znamená, že v súčasnosti sa do 

ochranných pásiem môžu dostať aj prevádzky takých činností, ktoré sú s ochrannými 

pásmami vodárenských zdrojov ťažko zlučiteľné (trasy kanalizácií, skládky odpadov a pod.). 

Toto pre vodárenské spoločnosti predstavuje zvyšovanie nákladov, pretože musia 

preukazovať opodstatnenosť ochrany vodárenských zdrojov.  

Podľa ods. 6 § 32 vodného zákona „za preukázané obmedzenie užívania pozemkov 

v ochranných pásmach vodárenských zdrojov patrí vlastníkovi pozemkov náhrada majetkovej 

ujmy v primeranom a preukázateľnom rozsahu“, ktorú je povinný poskytnúť na jeho žiadosť 

ten, kto odoberá vodu alebo ten kto žiada o povolenie na odber vody z vodárenského zdroja“. 

Hoci je vymáhanie náhrady majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia v ochranných 

pásmach v zmysle uvedenej legislatívy oprávnené, znamená značnú záťaž pre vodárenské 

spoločnosti. Výdavky na náhrady majetkovej ujmy sa stávajú pre vodárenské spoločnosti 

formou environmentálnych nákladov, ktoré majú v zmysle platnej legislatívy uhradiť 

v ochranných pásmach vodných zdrojov - ako odberateľ vody.  

Zo strany vodárenských spoločností sa však neraz stretávame s názorom, že povinnosť 

náhrady majetkovej ujmy nenáleží im ako odberateľom vody, ale mala by náležať štátu, 

nakoľko podzemné vody sú vo vlastníctve štátu a preto aj ich ochrana by mala byť 

predovšetkým záujmom štátu. Vodárenské spoločnosti ďalej argumentujú tým, že za odber 

podzemných vôd štátu platia (poplatky za odber podzemných vôd – sú príjmom 

Environmentálneho fondu) (pozn.: platia tiež za odber povrchových vôd – tieto platby sú 

príjmom SVP, š.p., ako správcu vodohospodársky významných tokov a povodí).  

V súčasnosti od vodárenských spoločností vymáha náhradu majetkovej ujmy za obmedzenie 

hospodárenia množstvo subjektov, pričom pre vodárenské spoločnosti uspokojenie týchto 

nárokov predstavuje značné finančné čiastky. Podľa ods. 6 § 32 patrí vlastníkovi pozemkov 

náhrada majetkovej ujmy za preukázané obmedzenie v primeranom a preukázateľnom 

rozsahu. V mnohých prípadoch práve „primeraný a preukázateľný rozsah“ môže byť ťažko 

dokázateľný. Nie každé obmedzenie vlastníkov pozemkov so sebou automaticky nesie nárok 

na náhradu majetkovej ujmy, hlavne ak ide o obmedzenie spôsobené realizáciou opatrení, 

ktoré vyplývajú z iných zákonov. Nárok na požadovanie náhrady majetkovej ujmy od 

vodárenských spoločností fakticky limitujú zákazy a obmedzenia, ktoré hospodáriacim 

subjektom vyplývajú z iných právnych predpisov (napr. vzťahujúcich sa na všeobecnú 
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ochranu vôd, ochranu prírody a krajiny alebo na riadne hospodárenie na poľnohospodárskej 

pôde). Z uvedeného jasne vyplýva potreba zosúladenia problematiky vodohospodárskej 

ochrany s ochranou prírody a krajiny. Tento prístup k ochrane vôd – vo vzťahu k ochrane 

prírody a krajiny – prináša so sebou aj nový pohľad na rozsah ochranných pásiem. Pre 

vodárenské spoločnosti, ktoré sú pod stálym tlakom nárokov na náhradu majetkovej ujmy 

z toho logicky vyplýva, že sa snažia o prehodnotenie ochranných pásiem, teda o ich 

zmenšenie, čím na menšej chránenej ploche získajú menej nárokovateľov náhrady ujmy.  

 

V naznačených úvahách a dedukciách z nich by bolo možné pokračovať do podstatne väčšej 

hĺbky, nie je to však hlavným cieľom našej úlohy. Dospeli sme do bodu, kedy konštatujeme, 

že vodárenské spoločnosti musia mnohokrát venovať veľké úsilie spojené s nemalými 

finančnými prostriedkami na náhradu majetkovej ujmy, ktorá v zmysle § 32 vodného zákona 

prináleží vlastníkom pozemkov za preukázané obmedzenie užívania pozemkov v ochranných 

pásmach vodárenských zdrojov. Je to vždy zásah do vlastníckych vzťahov, čo je väčšinou 

vždy citlivá a zložitá záležitosť, ale na druhej strane nie vždy sú uplatňované nároky na 

náhradu ujmy opodstatnené (z dôvodu prelínania sa mnohých chránených krajinných oblastí 

s ochrannými pásmami vodárenských zdrojov). Náhrada majetkovej ujmy by mala byť 

vyplácaná len za opodstatnené obmedzenie, a teda vo vzťahu k poľnohospodárom len na 

plochu obrábanej ornej pôdy, ktorej sa obmedzenie hospodárenia dotýka, a nie napr. na lesné 

porasty, prípadne trvalé trávne porasty, nachádzajúce sa v ochranných pásmach vodárenských 

zdrojov.  

 

Je správne, ak sa postihnutým poľnohospodárom za obmedzenie hospodárenia poskytne 

preukázateľná náhrada majetkovej ujmy a to z dôvodu zásahu do ich vlastníckych vzťahov. 

Vodárenské spoločnosti takto prispievajú k ochrane kvality a množstva pitnej vody a teda 

prispievajú k plneniu environmentálnych cieľov RSV. Preto pre vodárenské spoločnosti 

predstavuje náhrada majetkovej ujmy vlastníkom pozemkov za obmedzenie hospodárenia na 

nich formu environmentálnych nákladov, ktoré majú uhradiť. V zmysle článku 9 RSV a jeho 

požiadavky na uplatnenie princípu „znečisťovateľ platí“ má environmentálne náklady niesť 

ten, kto vodu znečisťuje. Je teda zrejmé, že tu prichádza k uprednostneniu ochrany vodných 

zdrojov v ochranných pásmach obmedzením hospodárenia formou náhrady majetkovej ujmy 

za obmedzenie hospodárenia - pred postihom poľnohospodárov znečisťujúcich vodné zdroje. 

 

 

9.2 K zabezpečeniu primeraného príspevku a uplatneniu princípu 

„znečisťovateľ platí“ zo sektora priemyslu: 

 

9.2.1 Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd  

 

Uplatnenie princípu „znečisťovateľ platí“ v sektore priemyslu v najviditeľnejšej forme 

reprezentujú hlavne poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, ktoré 

ustanovuje NV č. 755/2004 Z.z. Platia sa za vypúšťanie odpadových vôd za podmienky 

prekročenia stanovenej hranice (nad 10 000 m3 za rok alebo 1000 m3 za mesiac) a prekročenia 

v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovených koncentračných a bilančných limitov. 

Tieto poplatky zohrávajú stimulačnú funkciu hlavne pre veľkých znečisťovateľov vody, t.j. 

pre veľké priemyselné firmy, ktoré vypúšťajú veľké objemy odpadovej vody. I keď pre veľké 

priemyselné firmy môžu uvedené poplatky predstavovať značné finančné čiastky, treba 

zdôrazniť, že predstavujú len malé percento zo skutočných nákladov na čistenie vypúšťaných 

odpadových vôd. Pretože tieto poplatky predstavujú kategóriu environmentálnych nákladov, 

ktorých úhradu požaduje článok 9 RSV, bolo by žiaduce prehodnotenie ich podmienok 
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a výšky. K tomu je potrebná súčinnosť viacerých odborných tímov, ktoré by sa mali zamerať 

na nasledovné: 

a) špecifikovať znečisťujúce látky, ktoré je potrebné prednostne redukovať 

v povrchových vodách (všeobecné fyzikálno-chemické, relevantné, prioritné) s cieľom 

dosiahnutia environmentálnych cieľov pre povrchové vody a zahrnúť tieto látky do 

poplatkov,  

b) zhodnotiť kvalitu povrchovej vody podľa kritérií a požiadaviek na kvalitu vody 

v nadväznosti na inovatívne zmeny, ktoré prinieslo NV č. 269/2010 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (v súlade s RSV), 

c) uskutočniť prehodnotenie nákladovosti čistenia odpadových vôd v ČOV (podľa 

kapacity) za účelom prehodnotenia sadzieb na výpočet poplatkov za vypúšťanie 

odpadových vôd do povrchových vôd pri prekročení koncentračných a bilančných 

limitov v príslušnom ukazovateli, 

d) prehodnotiť vyššie uvedené koncentračné a bilančné limity pre jednotlivé ukazovatele. 

 

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vyberá SVP, š.p., nie sú 

však jeho príjmom, ale sú odvádzané do Environmentálneho fondu. Nakoľko tieto 

poplatky sú poplatkami environmentálnymi, mali by byť príjmom SVP, š.p., ktorý je 

správcom vodohospodársky významných tokov, ktoré sú vypúšťanými odpadovými 

vodami znečisťované. Uvedené poplatky sú finančným nástrojom, ktorý má priniesť 

prostriedky zo sektora priemyslu do sektora vody - na zabezpečenie manažmentu vodných 

zdrojov, ku ktorému patrí aj ochrana kvality vôd. Prepojenie financovania medzi sektormi 

priemyslu a vody takto prispieva k integrovanému manažmentu vodných zdrojov, 

požadovanému RSV.  

 

Zmienené poplatky majú predstavovať „primeraný príspevok“ znečisťovateľa – 

priemyselnej firmy – k úhrade nákladov. Je však diskutabilné, čo je primeraná výška 

poplatku, keďže finančné čiastky na čistenie odpadových vôd sú príliš vysoké na to, aby 

mohli byť celé prenesené do poplatkov. Výstupy z oblastí uvedených pod bodmi a) až d) 

by však napomohli priblížiť sa súčasnému stavu pokiaľ ide o otázky kvality vody 

a náklady na čistenie odpadových vôd.  

 

 

9.2.2 Podpora OZE – malé vodné elektrárne – ekonomické stimuly 

a financovanie vo forme zvýhodnených taríf za vyrobenú elektrinu 

 

Výstavba vodných elektrární a ich prevádzka znamená na jednej strane podporu výroby 

elektriny z obnoviteľných zdrojov, na druhej strane prináša významný zásah a z neho 

vyplývajúce zmeny do morfológie riečneho koryta. V tejto časti poukážeme na vzťah medzi 

prevádzkovateľmi MVE a distribučnými sústavami regionálnych energetických spoločností 

v SR, ktorým je vyrobená elektrina dodávaná a na ekonomické stimuly energetického sektora 

smerom k výrobcom elektriny z obnoviteľných vodných zdrojov. 

Povinnosti pre výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov voči prevádzkovateľovi regionálnej 

distribučnej sústavy vyplývajú zo zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov 

energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby. 

Výrobca elektriny z obnoviteľných vodných zdrojov má právo na dotáciu – podporu vo forme 

tzv. zvýšenej regulovanej ceny, ktorú mu zaplatia energetici na základe jeho faktúry. Jedná sa 

o uplatnenie špecifického nástroja, ktorý je viazaný na ekologické požiadavky.  
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Výrobca elektriny musí požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby vydalo 

potvrdenie o splnení jeho oznamovacej povinnosti o tom, že je výrobcom určitého 

inštalovaného výkonu (MVE - do 1 MW, nad 1 MW do 5 MW, nad 5 MW do 10 MW 

inštalovaného výkonu). Výrobca elektriny v MVE musí tiež každoročne ÚRSO požiadať 

o potvrdenie o tom, že vyrába elektrinu ekologicky – „Žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode 

elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov“. V žiadosti si výrobca určí, koľko MWh 

približne vyrobí, t.j. dodá do distribučnej energetickej siete. Na základe žiadosti ÚRSO vydá 

„Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie“ obsahujúce 

predpokladané množstvo dodanej elektriny do distribučnej sústavy. „Potvrdenie“ výrobca 

zašle energetikom a na množstvo elektriny v ňom uvedené má nárok na zaplatenie od nich 

zvýšenou regulovanou cenou (Výrobca predkladá „Cenový návrh výrobcu elektriny 

z obnoviteľných zdrojov energie“ na ÚRSO, ktorý vydá cenové rozhodnutie). Pokiaľ 

predpokladané vyrobené množstvo prekročí, a nepožiada o zvýšenie, energetika výrobcovi 

zaplatí tzv. pevnú cenu elektriny podľa aktuálneho legislatívneho predpisu ÚRSO (Vyhl. 

ÚRSO č. 225/2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike). 

 

ÚRSO cenu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie určuje ako pevnú cenu 

v EUR za MWh: 

- do 1 MW vrátane ..........................................................109,08 EUR/MWh 

- od 1 MW do 5 MW vrátane............................................97,98 EUR/MWh 

- nad 5 MW.......................................................................61,72 EUR/MWh. 

 

Dotovaná, zvýšená regulovaná cena za MW je rozdielna v závislosti od roka rekonštrukcie a 

modernizácie zariadenia výrobcu elektriny. Pri výpočte ceny elektriny pre rekonštruované 

a modernizované zariadenie výrobcu energie alebo uvedené do prevádzky pred 1. januárom 

2011 sa používajú koeficienty (pozri tabuľku nižšie) – na základe nich je cena za MWh 

elektriny vyrobenej v MVE rekonštruovanej v r. 2005 nižšia, ako rekonštruovanej v r. 2010 (z 

dôvodu rastu nákladov na rekonštrukciu a výstavbu). Rekonštrukcia a modernizácia MVE má 

prepojenie s dosahovaním ekologických cieľov RSV, hlavne s dobrým ekologickým stavom 

vodných útvarov. Zo strany prevádzkovateľa MVE ide napr. o opatrenia pre zabezpečenie 

priechodnosti pre ryby (vybudovanie rybovodu, resp. biokoridioru), dodržanie minimálneho – 

tzv. sanitárneho prietoku (Pokyn MŽP SR č. 8/1997 na posudzovanie výstavby MVE 

z hľadiska ochrany prírody a krajiny). Pri výstavbe nových MVE existuje povinnosť výstavby 

rybovodu; významnou sa stáva aj otázka umiestnenia MVE v krajine (ohľad na chránené 

územia...). 

 
 Koeficienty zohľadňujúce rok rekonštrukcie, modernizácie alebo uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky 

 
 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, sektor energetiky prispieva k zmierňovaniu negatívnych 

dopadov výstavby a prevádzky MVE na ekosystém vodného toku. Prostredníctvom 

špecifického finančného nástroja - zvýhodnenej regulovanej ceny - stimuluje 

prevádzkovateľov MVE k dodržiavaniu určitých podmienok - ktoré prispievajú 

k dosahovaniu ekologických cieľov RSV. Popísaným finančným nástrojom prispieva 
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energetika do vodného sektora. Takýmto spôsobom sa energetika stáva sektorom 

zainteresovaným a spoluúčastným na integrovanom manažmente vodného hospodárstva 

a jeho financovaní.  

 

 

9.3 K zabezpečeniu primeraného príspevku a uplatneniu princípu 

„znečisťovateľ platí“ zo sektora domácností: 

 

Sektor domácností je užívateľom vodohospodárskych služieb spojených so zásobovaním 

pitnou vodou a odvádzaním a čistením odpadovej vody. Platby za tieto služby, ktorých ceny 

sú regulované prostredníctvom ÚRSO, predstavujú príspevok sektora domácností k úhrade 

nákladov za vodohospodárske služby, požadovaných článkom 9 RSV. Sú to platby, ktoré 

majú charakter užívateľských platieb – vodné a stočné.  

Uplatnenie princípu „znečisťovateľ platí“ sa deje formou internalizácie poplatkov za 

vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd do ceny za odpadovú vodu, pričom tieto 

poplatky majú charakter emisných poplatkov a reprezentujú environmentálne náklady, 

ktorých zahrnutie do úhrady nákladov za poskytovanú vodohospodársku službu požaduje 

článok 9 RSV. V SR predstavuje podiel nákladov na poplatky za vypúšťanie odpadových vôd 

na celkových oprávnených nákladoch, vchádzajúcich do ceny za vodohospodársku službu 

„odvádzanie a čistenie odpadovej vody“ – 1,36 % (do zisťovania v r. 2010 boli zaradené 

vodárenské spoločnosti, ktoré sú v SR majoritným poskytovateľom tejto vodohospodárskej 

služby). Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd ustanovuje zákon 

o vodách č. 364/2004 Z.z. (§ 79) v znení neskorších predpisov a NV SR č. 755/2004 Z.z.. 

v znení neskorších predpisov. Platí ich ten, kto vypúšťa odpadové vody nad 10 000 m3 za rok 

alebo nad 1000 m3 za mesiac a prekročí v stanovených ukazovateľoch koncentračné 

a bilančné limity.  

V cenách za pitnú vodu sú internalizované platby za odbery povrchovej vody z vodných 

tokov a poplatky za odbery podzemných vôd. Tieto platby majú charakter platieb za 

využívanie prírodného zdroja. Ceny za odbery povrchovej vody sú regulované 

prostredníctvom ÚRSO. Poplatky za odbery podzemných vôd ustanovuje zákon o vodách č. 

364/2004 Z.z. (§ 79) v znení neskorších predpisov a NV SR č. 755/2004 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Poplatky za odbery podzemných vôd platí ten, kto odoberá podzemné 

vody nad 15 000 m3 za rok alebo nad 1250 m3 za mesiac.  

 

*** 

 

V r. 2010 bola v SR pripojenosť obyvateľov na verejnú kanalizáciu 60,37 %, v r. 2011 

61,58%. Toto percento vypovedá o dosť nevyhovujúcej situácii v oblasti odvádzania 

a čistenia odpadových vôd. Stále existuje množstvo obcí, kde napojenie na kanalizačnú sieť 

by bolo veľmi neekonomické, resp. by ani nebolo technicky možné. V takýchto lokalitách sú 

riešením pre odpadové vody domové žumpy, septiky a malé domové ČOV. Tieto však nesmú 

ohrozovať životné prostredie.  

 

Realita má často inú podobu: riadený a kontrolovaný vývoz žúmp a septikov fekálnymi 

vozidlami na ČOV sa uskutočňuje len v nízkej miere. Odpady zo septikov a žúmp sa často 

nekontrolovane vyvážajú do terénu, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Žumpy, 

ktorých obsah presakuje do zeme, znečisťujú zvlášť podzemné vody – často sa stávajú 

príčinou znečistenia v domácich studniach.  
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V prípadoch obcí, ktoré vybudovali kanalizáciu a obyvateľ domu má vybudovanú vlastnú 

ČOV môže vzniknúť otáznik, či môže byť prinútený k plateniu stočného. Je logické, že ak 

občan nie je napojený na verejnú kanalizáciu – to znamená, že k poskytovaniu 

vodohospodárskej služby neprichádza - nemožno ho nútiť k plateniu stočného. Na druhej 

strane ale povinnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu podľa zákona o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách existuje (pod podmienkou, že je to ekonomicky a technicky 

možné). Nie je však zrejmý spôsob vymáhania, resp. postih pri nedodržaní tejto povinnosti. 

Poznamenajme, že v bežnej praxi starosta obce môže ustanoviť (vydaním nariadenia) 

povinnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu alebo vyvážať žumpy na ČOV. 

 

V posledných rokoch sa rozrastá budovanie malých domových ČOV, čo naráža na tvrdý 

odpor vodárenských spoločností, pretože výrobcovia týchto ČOV neriešia odtokové 

parametre; odtokové parametre zostávajú výlučne záležitosťou majiteľa ČOV, pričom kvalita 

a odbornosť ich prevádzky má najväčší vplyv na odtokové parametre odpadových vôd.  

Vyčistené odpadové vody z malých domových ČOV sa spravidla vypúšťajú do povrchových 

vôd. Podľa zákona o vodách je však za určitých stanovených podmienok možné vypúšťanie aj 

do podzemných vôd – jedná sa o tzv. nepriame vypúšťanie odpadových vôd (priame 

vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd je zakázané). Na vypúšťanie odpadových 

vôd z malých domových ČOV do podzemných vôd musí mať jej vlastník povolenie – vydané 

rozhodnutie o vypúšťaní, evidované úradmi štátnej vodnej správy. Napriek tomu, že zmienené 

čistiarne sú certifikované a môžu dosahovať vysokú účinnosť čistenia, pri nesprávnej 

prevádzke a údržbe sú významným zdrojom znečistenia podzemných vôd pochádzajúceho 

z domácností, zvlášť vo vodohospodársky významných oblastiach s vysokopriepustnými 

hydrogeologickými komplexmi.  

 

Vo vzťahu k plneniu požiadaviek článku 9 RSV v zmysle uplatnenia princípu „znečisťovateľ 

platí“ by bolo potrebné: 

 

- zaviesť ekologickú daň za odpadovú vodu u užívateľov domovej žumpy 

nepripojených na verejnú kanalizáciu, ktorí ďalej odpadovú vodu nečistia, ani 

nevyvážajú na čistenie (príjemcom dane by bola obec), 

- u malých domových ČOV – vypúšťania odpadových vôd z malých domových ČOV 

by mali byť predmetom kontroly SIŽP a následného udeľovania stimulačných pokút 

za nedodržanie pravidiel (kontrola stavu a prevádzky ČOV, povinnosť kontrolných 

rozborov a poskytovanie výsledkov z nich). 

 

 

 

10. UPLATŇOVANIE PRINCÍPU „ZNEČISŤOVATEĽ PLATÍ“ VO VODNEJ 

CENOVEJ POLITIKE SR A VÝHĽADY DO BUDÚCNOSTI 

 

 

V cenovej politike v oblasti vôd v SR uplatnenie princípu „znečisťovateľ platí“ najvýraznejšie 

reprezentujú poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (§ 9 NV SR č. 

755/2004 Z.z.), ktoré majú charakter emisných poplatkov. Tento finančno-ekonomický 

nástroj na ochranu životného prostredia (možno použiť aj označenie „finančno-ekonomický 

environmentálny nástroj“) sa využíva v mnohých štátoch EÚ a v SR má tiež svoju dlhoročnú 

históriu. Podľa našej znalosti je štruktúra týchto poplatkov v jednotlivých štátoch v detailoch 

rozdielna a tiež stimulačná funkcia, ktorú majú poplatky zohrávať pri znižovaní znečistenia 

povrchových vôd je na rôznej úrovni. V porovnaní s NV ČSSR č. 36/1979 Zb. v znení NV 
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ČSSR č. 91/1988 Zb. v súčasnosti platné NV SR č. 755/2004 Z.z. zmenilo a rozšírilo rozsah 

spoplatňovaných ukazovateľov znečistenia s cieľom podchytiť aktuálne trendy v ochrane 

kvality vôd recipientov, ako aj v technológiách čistenia odpadových vôd. Uvedené nariadenie 

z r. 2004 prinieslo zmeny, ktoré sa presadzovali postupne – vo väčšine ukazovateľov 

znečistenia sa v rokoch 2006-2008 neplatili celé vypočítané čiastky poplatkov, ale 

v stanovených percentách (75%, 80 %). Až od r. 2009 bola podľa NV SR stanovená 

povinnosť platiť100% poplatkov za všetky ukazovatele.  

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd má povinnosť platiť ten, kto 

vypúšťa odpadové vody nad 10 000 m3 za rok alebo 1000 m3 za mesiac pri prekročení 

stanovených koncentračných a bilančných limitov. Vyberá ich SVP, š.p., ako správca 

vodohospodársky významných tokov a správca povodí a odvádza ich do Environmentálneho 

fondu. Z hľadiska zabezpečenia použitia vyzbieraných finančných prostriedkov na účel 

zlepšenia kvality povrchových vôd by bolo do budúcnosti potrebné zabezpečiť, aby sa 

poplatky odvádzali buď do osobitného fondu, ktorý by sa používal výlučne na financovanie 

uvedeného cieľa alebo by sa stali príjmom SVP, š.p. K tomu je však potrebná zmena 

legislatívy (zákon o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov). 

 

Ako sa už uvádza v predchádzajúcom texte, bolo by žiaduce prehodnotiť spoplatnené 

ukazovatele znečistenia v súvislosti s požiadavkami RSV na kvalitu vody (zahrnutie 

ukazovateľov, ktoré RSV požaduje prednostne sledovať) majúc na zreteli, že cieľom je 

redukcia znečistenia povrchových vôd. V nadväznosti na tento cieľ bude potrebné 

prehodnotiť tiež výšku súčasných poplatkov.  

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd možno považovať za účinný nástroj v tom smere, že 

umožňuje presadzovať požiadavky na kvalitu vody a stimuluje znečisťovateľov 

k dodržiavaniu stanovených limitov – a tiež k budovaniu čistiarní odpadových vôd (ČOV). 

K negatívnym stránkam tohto nástroja patrí skutočnosť, že stanovené poplatky za vypúšťanie 

odpadových vôd sú neporovnateľne nižšie, ako výrobné náklady prevádzkovateľov ČOV. Po 

hĺbkovom zvažovaní sa pre určenie výšky poplatkov ustanovených v NV SR č. 755/2004 Z.z. 

určila sadzba, ktorá sa rovná približne 30 % skutočných nákladov potrebných na čistenie 

odpadových vôd v ČOV. Tomuto záveru predchádzala podrobná analýza jednotlivých 

ukazovateľov znečistenia. V procese hľadania prístupu k určeniu sadzieb sa pôvodne 

vychádzalo z princípu, aby jednotkové sadzby predstavovali náklady potrebné na odstránenie 

jedného kilogramu daného znečistenia. Uvažovalo sa nasledovne: ak sa čistením odpadových 

vôd v ČOV odstráni napr. 80 % znečistenia za určitú cenu, zvyšných 20 % odstráni recipient. 

Preto na údržbu, kontrolu kvality a starostlivosť o recipient by sa mali platiť poplatky 

v uvedenej výške 20 %. Podrobná ekonomická analýza však ukázala, že tento postup by bol 

ekonomicky príliš náročný. Taktiež je treba vziať do úvahy, že odstraňovanie zvyškového 

znečistenia v recipiente (tzv. samočistenie) prebieha do značnej miery bez zásahu ľudského 

faktora.  

Aj tak však treba podčiarknuť, že na uvedených 20 % zvyškového zaťaženia vôd, ktoré 

v odpadových vodách zostane napriek využitiu technológií zabezpečujúcich dodržanie limitov 

znečistenia, neexistuje žiadna stimulácia pre znečisťovateľov. Preto by táto skutočnosť mala 

byť tiež zohľadnená pri budúcom prehodnocovaní výšky poplatkov za vypúšťanie 

odpadových vôd.  

Ďalšou nedokonalosťou tohto poplatku je fakt, že sa poplatok vyberá len od priamych 

znečisťovateľov vôd (priemyselných firiem vypúšťajúcich odpadové vody, vrátane ČOV). Len 

poplatky od týchto priamych znečisťovateľov majú charakter „emisných poplatkov“, teda 

poplatkov za znečisťovanie. Na druhej strane existuje veľká množina nepriamych 

znečisťovateľov, teda tých, ktorí vypúšťajú odpadové vody cez kanalizačný systém do 

čistiarní odpadových vôd; títo sú spoplatnení za vypúšťanie znečistených odpadových vôd len 
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vo forme „užívateľskej platby“ - platby za odvádzanie a čistenie odpadových vôd (stočné). 

Stočné je však len platbou za odvedené množstvo odpadových vôd, bez ohľadu na 

znečisťujúce látky (cena za odvedenie a čistenie odpadových vôd je stanovená za m3 a je 

regulovaná prostredníctvom ÚRSO). Zároveň treba mať na zreteli, že množstvo odpadových 

vôd pre domácnosti sa účtuje podľa množstva odobratej pitnej vody z verejného vodovodu. 

V prípade, že domácnosť odoberá vodu z verejného vodovodu len na pitné účely a na varenie 

a všetku ostatnú úžitkovú vodu odoberá z vlastnej studne, odvádza podstatne viac odpadových 

vôd, ako je jej účtované podľa množstva odobratej vody z verejného vodovodu. To teda 

znamená, že platba za odvádzanie a čistenie odpadových vôd vo forme stočného neplní 

vyčerpávajúco stimulačnú funkciu v zmysle znižovania znečisťujúcich látok v odpadových 

vodách. Pritom je známy fakt, že práve domácnosti sú najväčším producentom odpadových 

vôd spomedzi všetkých sektorov (napr. v r. 2009 bol v SR podiel domácností na odbere 

vodohospodárskej služby „odvedenie a čistenie odpadovej vody“ poskytovanej vodárenskými 

spoločnosťami a inými subjektmi až 55,37 %). Je dôležité si uvedomiť, že článok 9 RSV 

požaduje návratnosť nákladov minimálne na tzv. tradičné vodohospodárske služby, ktorými 

sú zásobovanie pitnou vodou verejnými vodovodmi a odvádzanie a čistenie odpadových vôd, 

pričom požaduje primeraný príspevok na úhradu nákladov na tieto vodohospodárske služby 

z jednotlivých sektorov (osobitne zo sektora domácností, priemyslu a poľnohospodárstva) pri 

uplatnení princípu „znečisťovateľ platí“. V SR je však cena za pitnú i odpadovú vodu 

regulovaná prostredníctvom ÚRSO a je jednotná pre všetkých odberateľov resp. producentov 

zo všetkých sektorov (domácnosti, priemysel a poľnohospodárstvo). Platby za odpadovú vodu 

na základe jednotnej ceny pre všetkých jej producentov a navyše účtovanie platieb za 

odpadovú vodu podľa odobratého množstva pitnej vody – bez prepojenia na znečisťujúce 

látky a intenzitu znečistenia - nie sú dostatočnou stimuláciou pre zníženie znečisťovania. 

Zvýšiť zainteresovanosť na uplatnení princípu „znečisťovateľ platí“ a tým na znížení 

znečisťovania odpadových vôd by pomohlo napr. zavedenie dane za odpadovú vodu, resp. 

separátneho poplatku za silné znečistenie. 

 

Na uplatnení princípu „znečisťovateľ platí“ je možné zainteresovať taktiež užívateľov 

domových žúmp nepripojených na verejnú kanalizáciu vo forme ekologickej dane za 

odpadovú vodu (príjemcom dane by bola obec). Podobne udeľovanie stimulačných pokút na 

základe výsledkov kontroly SIŽP - za nedodržanie pravidiel prevádzky ČOV a ďalších 

stanovených pravidiel - by určite napomohlo k zvýšeniu ekologického cítenia 

prevádzkovateľov malých domových ČOV. 

 

V sektore poľnohospodárstva je potrebné spoplatniť odbery na závlahovú vodu, ktorá je 

v súčasnosti mimo spoplatnenia (výnimka vyplývajúca z § 78, odsek 5, písm. e) zákona 

o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Komplikovanosť spoplatnenia 

difúzneho znečistenia v poľnohospodárstve, vyplývajúceho z používania pesticídov 

a hnojenia by pravdepodobne tiež mohlo zjednodušiť zavedenie ekologickej dane pre 

poľnohospodárov (napr. podľa množstva obrábanej pôdy). Odôvodnenosť k zavedeniu 

ekologickej dane pre poľnohospodárov podporujú aj klimatické zmeny, ktoré je treba vnímať 

ako súčasť reality. 
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11. EKONOMICKÉ A REGULAČNÉ NÁSTROJE V MANAŽMENTE 

VYUŽÍVANIA A SPOTREBY VODY UPLATŇOVANÉ V KRAJINÁCH EÚ. 

ICH VZŤAH K EFEKTÍVNEMU VYUŽÍVANIU VODY 

 

Stimulačnú dimenziu cien za vodu a ďalších poplatkov za využívanie vôd bude aj v druhom 

plánovacom období (na roky 2016 -2021) potrebné naďalej posudzovať a napĺňať v kontexte 

intenzívneho uplatňovania ekonomických/finančných nástrojov.  

 

Existujú rôzne klasifikácie ekonomických nástrojov, využiteľných v manažmente využívania 

a spotreby vody, ktoré je možné vo všeobecnosti rozčleniť na: a) vlastnícke práva, b) 

poplatky, dane, platby, c) obchodovateľné povolenia, d) dotácie a stimulačné platby. Od 

ekonomických nástrojov sa okrem efektívneho prerozdeľovania zdrojov očakávajú rôzne 

ciele: a) vytvorenie príjmov na podporu a skvalitnenie poskytovania vodohospodárskych 

služieb spojených so zásobovaním vodou a sanitáciou (pokrytie nákladov), b) podpora 

ochrany vody, c) podpora technologických inovácií, d) udržiavanie sociálnej rovnosti. 

Samozrejme nie každý ekonomický nástroj môže rovnako naplniť tieto ciele.  

 

Každý sektor, využívajúci vodu má nevyhnutne určitý prienik s manažmentom spotreby vody, 

v ktorom sa aplikujú rôzne ekonomické nástroje, resp. aj regulačné nástroje. Znamená to, že 

tieto ekonomické, či regulačné nástroje majú mať na daný sektor určitý očakávaný dopad. 

Ekonomické nástroje majú napomôcť nákladovo efektívnemu dosahovaniu 

environmentálnych cieľov. Zdôrazňovanie potreby aplikácie ekonomických nástrojov 

v kontexte manažmentu využívania vôd nabralo na intenzite hlavne v posledných rokoch. 

Voda je špecifickou komoditou, ktorá je ekonomickým a súčasne spoločenským tovarom 

a právo na ňu patrí k základným ľudským právam. Používanie ekonomických nástrojov 

v environmentálnom kontexte preukázalo pozitívne výsledky napr. aj v otázkach kontroly 

kvality vzduchu. 

Efektívne prerozdeľovanie zdrojov vody predpokladá, že ceny odrážajú marginálne 

(hraničné) spoločenské náklady vznikajúce pri zásobovaní vodou, nezávisle od toho, kto platí 

za fixné náklady dodávky vody. Zatiaľ čo cena by mala odrážať objem využívanej/odoberanej 

vody, fixné náklady vodohospodárskej infraštruktúry by mohli byť pokryté medzisektorovými 

transférmi. Napr. sektory „zásobovania pitnou vodou“ by mohli investovať do efektívnejších 

závlahových technológií, čo by sa chápalo ako nákladovo efektívny spôsob ochrany ich 

vlastnej vody (zásobovacích systémov). Marginálne náklady by však mali zahrňovať okrem 

spoločenských nákladov aj náklady environmentálne. Ako sa opakovane uvádza v texte 

vyššie, v SR sú poplatky za vypúšťanie odpadových vôd (ako environmentálny náklad) 

internalizované v cene za vypúšťanie odpadových vôd. Nie sú to však plné náklady na 

čistenie odpadových vôd, ale len ich časť. Takže odpoveď na otázku – ako presne 

internalizovať externality – zostáva stále výzvou do budúcnosti. 

 

Regulačné nástroje sa vo všeobecnosti vzťahujú k nejakej záväznej a vykonávacej legislatíve, 

k určitým princípom, pravidlám, normám, nanúteným technológiám a „najlepším praktikám“ 

nanúteným regulátormi, ktoré možno označiť ako „nariaďovacie a kontrolné nástroje“. Treba 

však zdôrazniť, že tieto regulačné nástroje zabezpečujú menej flexibility a menej finančných 

stimulov na zaistenie efektívneho prerozdelenia vodných zdrojov. Na druhej strane ale 

regulačné nástroje môžu redukovať prekážky efektívnejšieho využívania vody alebo tiež 

vytvoriť prekážky proti mrhaniu a zbytočnej spotrebe vody. 

 

V svetovom, ani európskom kontexte v súčasnosti už nie je možné poprieť zreteľný dopad 

klimatických zmien na verejné využívanie vody, hoci nárast v celkovej spotrebe vody je 
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relatívne malý. Pokiaľ ide o sektor domácností, očakáva sa, že potreba vody sa zvýši. 

V krajinách na juhu Európy nedostatočné zrážky a predlžovanie období ich nedostatku 

zvyšujú riziko nepokrytia potrieb vody. Preukázateľné zmeny v hladinách riek a v hladinách 

zdrojov podzemnej vody v krajinách vystavených veľkému suchu s veľkou 

pravdepodobnosťou budú mať dopad na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. 

V podmienkach sucha, keď sú vodné zdroje na minime, majú na ne odbery vody navyše aj 

veľmi nepriaznivý environmentálny dopad.  

 

Z dostupných zahraničných zdrojov sme zistili, že opatrenia, ktoré je možné aplikovať 

v rámci manažmentu spotreby vody vo vzťahu k sektoru zásobovania pitnou vodou, môžu 

zahrňovať: a) nariadené obmedzenia týkajúce sa odberu vody (prídelový systém 

a obmedzenie odberu), b) meranie vody a spoplatnenie vody na zabezpečenie efektívneho 

rozdelenia vodných zdrojov, c) investície a stimuly na využívanie technológií na šetrenie 

vody alebo na efektívnejšie využívanie vody, d) intervencie na redukciu alebo elimináciu strát 

vody a prepúšťania vody cez potrubie, e) mimoekonomické nástroje aplikované ako doplnok 

k vyššie uvedeným opatreniam – také ako propagačné kampane, environmentálne 

označovanie (eco-labelling) a informovanie o „vodnej stope“ (water-foot printing). 

Nariadenými obmedzeniami týkajúcimi sa odberu vody (času a účelu odberu) v krajinách 

postihnutých suchom možno dosiahnuť významné úspory v spotrebe vody v krátkom čase, 

porovnateľné s významným nárastom ceny vody. V praxi sú uprednostňované takéto 

regulačné obmedzenia pred ekonomickými nástrojmi - zdôrazňuje sa pri nich nízka elasticita 

ceny vody (to znamená, že zvýšenie ceny sa neodrazí v znížení spotreby vody alebo len 

mierne). 

 

Možno konštatovať, že v mnohých európskych krajinách sa úloha štátu presunula od 

poskytovateľa vodohospodárskej služby k regulátorovi vodohospodárskej služby a jej ceny. 
V porovnaní s inými sektormi služieb sa sektor vodohospodárskej služby spojenej so 

zásobovaním pitnou vodou a sanitáciou vyznačuje len malými zmenami. Verejné 

vodohospodárske služby majú monopolnú pozíciu na trhu, čím je vlastne garantovaná určitá 

cenová regulácia. Regulovaná cena však nemá blízky vzťah k nedostatku vody. Prevažuje 

prístup dotovania (alebo krížového dotovania) niektorých využívaní vody alebo nákladov 

(vrátane fixných nákladov poskytovania pitnej vody pre sektor domácností). Hoci 

v posledných rokoch u mnohých krajín nastal priaznivý posun smerom k spoplatneniu 

spotrebovávanej vody nejakým spôsobom, ešte stále to nie je prax platiaca všade. Celkove 

možno zhrnúť, že spoplatnenie zásobovania pitnou vodou nie je všade príliš účinné alebo nie 

je ani v platnosti. Dodajme ale, že snaha stanoviť „správnu cenu“ naráža v praxi mnohých 

európskych krajín na viaceré ťažkosti. Často z dôvodu vysokých nákladov nie sú 

namontované vodomery. Napr. vo Veľkej Británii mala v r. 2007 len menej ako tretina 

domácností namontovaný vodomer (House of Commons Committee of Public Accounts 

2007). Ďalej budovy s mnohými bytmi nie sú vybavené vodomermi pre každý byt a len 

pomerne malá časť priemyselných užívateľov je napojená na verejný zásobovací systém, 

väčšina z nich odoberá vodu priamo. Meranie spotreby vody je určite správnym a jedným zo 

základných predpokladov spravodlivého spoplatnenia vody, ako aj jej efektívneho využívania, 

pretože užívatelia majú sklon znížiť spotrebu vody, akonáhle sa namontujú vodomery. 

Zároveň však existujú poznatky z praxe, že časom sa úsporné efekty znižujú a ukazuje sa 

tendencia postupného návratu spotreby na pôvodnú úroveň.  

 

Ďalej prax v rôznych európskych krajinách potvrdila, že obmedzenia týkajúce sa spotreby 

vody (napr. v čase sucha) zasahujúce rovnako všetkých spotrebiteľov vody nie sú 

ekonomicky účinné. Pre rôzne skupiny spotrebiteľov má to isté využívanie vody rozdielne 
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marginálne hodnoty, ktoré sú ešte umocnené naprieč rôznymi využívaniami vody. 

Administratívne vnútené tarify za vodu však nedovoľujú presun k využívaniu vody s vyššou 

marginálnou hodnotou, pričom ale prichádza k významným „stratám na blahobyte“ (napr. 

zhoršený stav trávnikov, štrukturálne zmeny v záhradách, a pod.). 

 

Pre využívanie vody domácnosťami je všeobecne charakteristická nízka cenová elasticita. 

Zvlášť to platí pre vodu využívanú v interiéri domácností. Elasticita závisí od príjmu 

domácností, veľkosti domácností, vekového zloženia. Vyššiu cenovú elasticitu vykazujú 

nízkopríjmové domácnosti. Pokiaľ ide o spotrebu vody v exteriéri domácností (záhrada), 

elasticita ceny je menšia v suchých obdobiach. Väčšina zahraničných odhadov na tému 

elasticity ceny (Dalhuisen et al. 2003) sa pohybuje v rozmedzí 0 až – 1, čo potvrdzuje 

predpoklad o nízkej elasticite ceny vo vzťahu k spotrebe vody. ((Pozn.: cenová elasticita 

spotreby vody je vyjadrená ako percento zmeny v spotrebe vody, ako reakcia na dané 

percento zmeny v cene. Napr. elasticita – 1 znamená, že 10 %-né zvýšenie ceny má za 

následok 10 %-nú redukciu v spotrebe (Hughes, Hafi et al. 2008)). 

Zaujímavý pohľad na spotrebu vody domácnosťami je aj cez elasticitu príjmu, teda ako 

spotreba reaguje na zvýšenie príjmu. Prípad pozitívnej elasticity sa môže prejaviť vo vyššej 

spotrebe vody.  

 

Zahraničné štúdie tiež ukázali, že domácnosti sú ochotné platiť za skvalitnenie 

vodohospodárskych služieb a predísť tak nariadenému obmedzeniu spotreby vody (Barret 

2004). Avšak ochota platiť je výrazná len ak sa má takto predísť tvrdým obmedzeniam.  

V prípade, že poskytovateľ vodohospodárskej služby nemá adekvátne informácie 

o preferenciách užívateľov vody a o jeho ochote platiť za skvalitnenie služby alebo 

o relatívnej hodnote projektov ohľadne efektívneho zásobovania pitnou vodou, môže 

vzniknúť konflikt záujmov medzi hľadaním zisku za poskytovanú vodohospodársku službu 

(predaj väčšieho množstva vody prinesie zvýšenie tržieb) a jeho pokusmi podporiť ochranu 

vody.  

 

Silným argumentom proti cenám vody pokrývajúcim (plné) náklady je, že takéto ceny majú 

silný nepriaznivý dopad na chudobných ľudí. Na druhej strane však existujú aj 

protiargumenty: vodné účtované za priemerné ceny za vodu predstavujú len malé percento 

z príjmu domácností. Ale v rámci existujúceho sociálneho zabezpečenia v danom štáte by 

mali byť uspokojené základné požiadavky na vodu pre sociálne znevýhodnené domácnosti 

buď zadarmo alebo za nízku cenu. Okrem toho – zabezpečiť vodu pre každého pri nízkych 

nákladoch umožňujú také cenové modely, ktoré sú založené na účtovaní spotrebovaného 

objemu, pričom s narastajúcim objemom sa zvyšuje cena za m3 (diferencovaná cena za m3 pre 

narastajúce objemové bloky). Majú však tiež svoje mínusy – z dlhodobého hľadiska. Preto 

v nasledujúcom texte porovnávame prevažujúce cenové modely vyskytujúce sa v praxi 

európskych krajín:  

Táto porovnávacia analýza má za cieľ zistiť, ako korešpondujú s požiadavkou RSV na trvalo 

udržateľné a efektívne využívanie vody, zvlášť s jeho článkom 9 (úhrada nákladov na 

vodohospodárske služby). Práve efektívne využívanie vody je základným predpokladom – pre 

trvalo udržateľné využívanie vody. Účinným nástrojom na dosiahnutie efektívneho využívania 

vody sú ceny za vodu a priama požiadavka na podporu takéhoto využívania sú ceny 

pokrývajúce plné náklady. V praxi ekonomicky vyspelých i menej vyspelých krajín však tieto 

ceny často zaostávajú za plnými nákladmi vodohospodárskej služby. Preto je treba 

pomenovať príčiny „nevyhovujúcich cenových modelov“ a indikovať účinky podcenenia - 

stanovenia nižšej ceny, nemerania spotrebovaného množstva vody a diferencovania cien za 

narastajúce objemové bloky. 
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Podcenenie (stanovenie nižšej ceny ako plné náklady využívania vody): 

Väčšinou odrážajú ceny vody len prevádzkové náklady vodárenských spoločností, čo 

znamená, že ceny sú definované na základe podcenených marginálnych nákladov 

(=prevádzkové náklady využívania vody). Ďalej platí, že väčšinou nie sú brané do úvahy tzv. 

„externé náklady“ (environmentálne náklady, náklady užívateľského nedostatku = user-

scarcity, oportunitné náklady - náklady stratených príležitostí), resp. nie sú prenášané do 

cenových modelov systematicky. Najčastejšie je stanovenie nižšej ceny vody odôvodňované 

rovnostárskymi („egalitárskymi“) argumentmi, ktoré vychádzajú z toho, že voda je 

nevyhnutná pre biologickú existenciu človeka. Preto by cena mala byť taká, aby voda bola 

dostupná spotrebiteľom s nízkymi príjmami. Protiargumenty možno pomenovať takto: hoci 

voda je biologickou nevyhnutnosťou života, voda už nie je čisto prírodným zdrojom. Súčasné 

využívanie vody, zvlášť mestské využívanie si vyžaduje výrobný proces, ktorý zahrňuje 

výrobu (úpravu), distribúciu a dodávku vody. Až všetky spoločensko-ekonomické náklady 

týchto zložiek dávajú sumár nevyhnutným podstatným nákladom. Prax už dávnejšie ukázala, 

že podcenenie – stanovenie nižšej ceny vody vedie k vysoko nadmernej spotrebe. Nadmerná 

spotreba však prispieva k prehlbovaniu nedostatku vody. Zvyšujúci sa nedostatok vody 

zvyšuje náklady na využívanie vodných zdrojov. Takáto „reťaz“ potom negatívne ovplyvňuje 

predpoklady trvalo udržateľného využívania vody: skutočné celkové využívanie vody 

prevyšuje optimálne využívanie a takto sú vytvárané „straty na blahobyte“ (straty verejného 

prospechu); zvyšujúce sa náklady vyvolané vyšším nedostatkom vody zapríčiňujú ďalšie 

straty na spoločenskom blahobyte, pretože stále viac spoločensko-ekonomických zdrojov je 

potrebné obetovať na využívanie vody. Príčiny zvyšujúcich sa nákladov sú hlavne tieto: 

- čerpanie nových vodných zdrojov vzdialených od mestskej aglomerácie 

- čerpanie podzemných vodných zdrojov vo väčších hĺbkach 

- čerpanie vodných zdrojov nižšej kvality 

- vyššie požiadavky na dopravu a úpravu. 

V praxi je skutočná cena vody obyčajne stanovená tak, aby odrážala prevádzkové náklady 

využívania vody. Narastajúci nedostatok vody spôsobuje vyššie prevádzkové náklady a preto 

aj vyššie skutočné ceny. Za takéhoto stavu potom prichádza k nasledovnému efektu: dokonca 

aj keď ceny za vodu účtované nízkopríjmovým domácnostiam sú na nižšej úrovni ako sú plné 

náklady, z dlhodobého hľadiska práve narastajúci nedostatok vody bude túto cenu zvyšovať. 

Akékoľvek pravidlá by sa používali na prispôsobenie cien nízkopríjmovým spotrebiteľom, je 

potrebné vziať do úvahy nové podmienky, ktoré predstavujú klimatické zmeny, s nimi 

súvisiace sucho a nedostatok vody, ktoré môžu viesť k vyšším cenám. 

Z uvedeného vyplýva, že rovnostárske, racionálne podložené „podcenenie cien vody“ 

z dlhodobého hľadiska pravdepodobne nesie v sebe potenciál budúcich problémov a prináša 

vlastne opačné efekty, ako sa pôvodne očakávalo. Nadväzne na to sa javí ako logické, že ak 

ceny za vodu budú odrážať plné náklady, dôsledkom bude jej efektívnejšie využívanie. Aké je 

teda riešenie ? Úhrnné využívanie vody by nemalo prekračovať spoločensky optimálnu 

úroveň a skutočné ceny by mali odrážať plné náklady. Ak k tomu ešte priradíme zamedzenie 

mrhania vodou, sú takto vytvorené príležitosti pre efektívne „rovnostárske politiky“ (politiky 

rovnosti) a to na úrovni krátkodobej i dlhodobej. V tejto súvislosti sa zdá, že by mali byť 

podporované politiky, ktoré nie sú založené výlučne na cene a vychádzali by v ústrety 

spotrebiteľom s nízkymi príjmami.  

 

Neexistencia merania využívanej vody: 

Nemeranie využívanej vody je ďalšou z príčin neefektívneho využívania vody. Pri 

neexistencii merania využívanej vody je spotrebiteľom účtovaná fixná čiastka bez ohľadu na 

objem spotrebovanej vody. Pretože spotrebiteľ platí pevnú čiastku, jeho skutočné využívanie 
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množstva vody sa riadi výlučne podľa jeho voľby a preferencií. Väčšinou spotrebiteľ bude 

takýmto spôsobom využívať vodu až dokedy sa jeho nepodstatný úžitok stane nulovým, 

ale výsledkom bude úhrnná spotreba na úrovni značne vyššej ako je optimálna.  

 

Diferencovaná cena za m3 pre narastajúce objemové bloky a sociálna (spoločenská rovnosť): 

Takýto cenový model umožňuje zabezpečiť vodu pre každého pri nízkych nákladoch, sú 

založené na účtovaní spotrebovaného objemu, pričom s narastajúcim objemom sa zvyšuje 

cena za m3 (diferencovaná cena za m3 pre narastajúce objemové bloky). Má však tiež svoje 

mínusy – ceny vody sú stanovené nižšie, ako plné náklady, preto sa tento cenový model tiež 

počíta medzi „rovnostárske“. A pokiaľ neberie do úvahy počet členov domácnosti, nemôže 

slúžiť na podporu sociálnej rovnosti, hoci zvyšuje cenu za narastajúce bloky objemov 

spotrebovanej vody. 

 

Ani jeden z vyššie zmienených modelov – v súčasnosti fungujúcich v praxi – nevedie 

dostatočne k efektívnemu využívaniu vody, pretože ceny sú stanovené nižšie ako plné 

náklady. Dôvodom, že plné pokrytie nákladov v cenách nie je bežné - je nesprávne chápanie 

všetkých nákladov, ktoré majú byť pokryté, ďalej inštitucionálne usporiadanie, historické 

podmienky, ale aj nesprávna interpretácia cieľov „rovnosti“ – toto všetko vedie k 

„podceneniu“ cien vody a k nadmernému využívaniu – spotrebe vody. Nedostatok vodných 

zdrojov z titulu sucha a klimatických zmien nadobúda stále viac na aktuálnosti, preto náklady 

na vodu neustále rastú. A akonáhle sa náklady zvyšujú, nech by už bol inštitucionálny rámec 

danej krajiny akýkoľvek, aktuálne ceny sa musia nevyhnutne zvyšovať tiež. Takýto vývoj 

potom vylučuje snahu o podcenenie, t.j. stanovenie nižšej ceny – ako prostriedku na 

dosiahnutie sociálnej rovnosti. Sociálna rovnosť nemôže byť zabezpečená z dlhodobého 

hľadiska, ak sú náklady na vodu tlačené nahor ako dôsledok nedostatku vody.  

 

Z uskutočnenej porovnávacej analýzy vyplýva, že pokrytie plných nákladov na zabezpečenie 

vodohospodárskej služby týkajúcej sa pitnej a odpadovej vody by malo byť tým 

východiskovým bodom pre stanovenie cien vody, ak je prijatý cieľ trvalej udržateľnosti 

vodných zdrojov. Sociálnu rovnosť nemožno dosiahnuť „podcenením“ cien vody, ale je 

potrebné ju zakomponovať do všetkých ostatných vhodných nástrojov. Je potrebné ďalšie 

úsilie zamerať na vytvorenie takých cenových systémov, ktoré slúžia sociálnej rovnosti 

a zároveň zabezpečia efektívne využívanie vody. Okrem toho aj určité iné - neekonomické 

nástroje by mohli  napomôcť cieľom sociálnej rovnosti. Na druhej strane však nie je možné 

obhajovať názor, že len plné pokrytie nákladov a efektívne využívanie vody sú dostatočnými 

podmienkami pre trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov. Samozrejme platí, že 

efektívne využívanie vody je jedným z nutných predpokladov pre trvalo využiteľné 

využívanie, a že neefektívnosť je príčinou neudržateľnosti. Tento predpoklad by však mal 

byť doplnený dodatočnými politikami - nad rámec efektívnosti vo využívaní vody – 

a zároveň by mali byť vytvorené a uplatnené príslušné nástroje, ktoré by zabezpečili trvalú 

udržateľnosť vodných zdrojov.  
 

V závere tejto časti je vhodné uviesť ešte nasledovné: Skúsenosti z krajín EÚ (aj mimo EÚ) 

ukazujú, že veľký potenciál na efektívne využívanie vody predstavujú rôzne zariadenia na 

šetrenie vodou v domácnostiach a modernizácia domácich prístrojov a zariadení (úsporné 

splachovanie toaliet, úsporné ventily na vodovodné kohútiky, úsporné sprchovacie hlavice 

a pod.). 

Straty vody v dôsledku prepúšťania cez potrubia verejných vodovodných sietí môžu byť 

značne zredukované preventívnou údržbou a obnovou sietí. Na rýchle zistenie miest úniku 

vody je v súčasnosti možné použiť senzory, radary, prístroje s využitím rádiosignálov a pod.).  
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Dôležitým nástrojom na ovplyvňovanie chovania spotrebiteľov pokiaľ ide o spotrebu vody sú 

tiež rôzne verejné informačné kampane, prinášajúce napr. informácie o „vodnej stope“ 

jednotlivca, domácností, obce, pričom by zameriavali pozornosť na využívanie zariadení na 

šetrenie vody. 

 

12. EKONOMICKÉ A REGULAČNÉ NÁSTROJE V OBLASTI VYUŽÍVANIA 

VODY V SR PRE 2. PLÁNOVACIE OBDOBIE (2016-2021) 

 

 

RSV je legislatívnym rámcom, ktorý podporuje ochranu vodných zdrojov a ich efektívne 

využívanie. Za týmto účelom núti členské štáty k uplatňovaniu určitých záväzných princípov 

(princíp „znečisťovateľ platí“), vrátane uplatňovania ekonomických nástrojov – akými sú 

úhrada nákladov na vodohospodárske služby (návratnosť nákladov) a efektívna, stimulačná 

cenová politika v oblasti vôd. Na druhej strane RSV ponecháva členským štátom značnú 

flexibilitu v otázke inštitucionálneho kontextu. V presadzovaní a uplatňovaní uvedených 

princípov a požiadaviek, vyplývajúcich z implementácie článku 9 RSV, bude treba 

pokračovať aj v 2. plánovacom období (2016-2021). 

 

Ceny za pitnú a odpadovú vodu sú v SR regulované prostredníctvom ÚRSO, ktorý je 

nezávislým orgánom s celoštátnou pôsobnosťou. Ďalšie platby a poplatky v oblasti vôd sú 

upravené NV SR č. 755/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Potrebe zabezpečenia ich 

stimulačnej dimenzie v zmysle požiadaviek článku 9 RSV aj v budúcnosti sa venujú 

nasledujúce podkapitoly 6.1 a 6.2. 

 

 

12.1 Stimulačná dimenzia regulovaných cien za pitnú a odpadovú vodu v 2. 

plánovacom období (2016-2021) 

 

Napriek tomu, že už v prvých plánoch manažmentu povodí sme mohli konštatovať, že v SR 

už po mnohé roky existuje cenová politika v oblasti vôd, ktorou sú realizované požiadavky 

článku 9 RSV, bude ju treba aj naďalej rozvíjať a prispôsobovať v súlade s vyvíjajúcou sa 

spoločensko-ekonomickou realitou v štáte. To platí aj pre regulačnú politiku ÚRSO, ktorou sú 

regulované ceny za pitnú a odpadovú vodu a ktorá bude musieť aj vo svojom budúcom 

regulačnom období po r. 2016 naďalej prispôsobovať svoje princípy a východiská 

požiadavkám uvedeného článku 9 RSV tak, aby ceny plnili stimulačnú funkciu v smere 

efektívneho využívania vody. Toto bude potrebné realizovať v úzkej spojitosti s aktuálnym 

hospodárskym rozvojom v SR a s ďalšími faktormi, o ktorých hovorí ďalší text.  

Trvalú požiadavku na efektívnejšie využívanie vody je treba prepojiť s demografickými 

výhľadmi, podľa ktorých sa napriek negatívnemu vývoju v posledných rokoch očakáva 

v celoeurópskom meradle mierny rast, vrátane SR. Obyvateľstvo navyše starne, chce žiť 

zdravšie, ale aj blahobytnejšie – čo má súvis s nárastom spotreby vody. Ako vyplýva zo 

súvislostí uvedených v predchádzajúcom texte, podmienkou účinnej politiky na ochranu vôd 

je aj premyslená, cielená cenová politika v zmysle článku 9 RSV, ktorá zaručí efektívne 

využívanie vôd. Z hľadiska budúcnosti do tohto kontextu treba zakomponovať narastajúci 

vplyv klimatických zmien, ktorých prejavy nie je možné ignorovať ani v SR a ktoré sú taktiež 

veľkým dôvodom na efektívne využívanie vody.  

Napriek tomu, že SR patrí ku krajinám s bohatými zásobami podzemných zdrojov pitnej vody 

(pritom paradoxne spotreba vody na obyvateľa na deň za posledné roky klesá), v budúcej 

cenovej politike v oblasti vôd bude potrebné naďalej presadzovať požiadavky článku 9 RSV 

ohľadne úhrady nákladov na vodohospodárske služby, vrátane environmentálnych nákladov 
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a nákladov na zdroje a ohľadne uplatnenia princípu „znečisťovateľ platí“ - pri súčasnom 

zohľadnení demografických, klimatických a iných faktorov.  

 

Návrh na konkrétne ekonomické/finančné nástroje na intenzívnejšie uplatnenie požiadaviek 

na cenovú politiku v oblasti vôd v zmysle článku 9 RSV bol vypracovaný už pre 1. plánovacie 

obdobie na roky 2009-2015 (Vodný plán Slovenska, schválený vládou SR v januári 2010). 

Prehľad týchto nástrojov obsahuje Príloha č. 7. 

 

Aj v 2. plánovacom období (2016-2021) bude treba pokračovať v snahe o intenzívnejšie 

uplatnenie princípu „znečisťovateľ platí“ pri tvorbe cien za vodu, z dôvodu naplnenia 

požiadavky článku 9 RSV na úhradu nákladov na vodohospodárske služby – vrátane nákladov 

environmentálnych a nákladov na zdroje (pri zohľadnení narastajúceho vplyvu klimatických 

zmien). Podobne ako už v predchádzajúcich regulačných obdobiach, aj v  rámci súčasnej 

regulačnej politiky ÚRSO (na roky 2012-2016) sú do kalkulácie ceny za odpadovú vodu 

zahrnuté poplatky za vypúšťanie odpadových vôd, ktoré sú výdavkom vodárenských 

spoločností. Vzhľadom na to, že RSV kladie dôraz na prioritné sledovanie znečisťujúcich 

látok, ktoré je potrebné prednostne redukovať v povrchových vodách (pozri podkapitolu 

3.2.1), bolo by žiaduce prehodnotenie štruktúry spoplatnených ukazovateľov znečistenia 

a výšky zmienených poplatkov. Podnet na prehodnotenie súčasného zloženia spoplatnených 

ukazovateľov znečistenia, ich koncentračných a bilančných limitov a výšky poplatkov za 

vypúšťané odpadové vody by mal vyjsť z vodného sektora, ktorý má povinnosť presadzovať 

uplatňovanie princípu „znečisťovateľ platí“ do cenovej politiky v oblasti vôd, za účelom 

zníženia znečisťovania povrchových vôd a dosiahnutia environmentálnych cieľov RSV. 

V súčasnosti podiel nákladov na poplatky za vypúšťané odpadové vody na celkových 

oprávnených nákladoch vodárenských spoločností na poskytnutie vodohospodárskej služby 

spojenej s odvádzaním a čistením odpadových vôd v SR predstavuje 1,36 %. (2010). Pre 

porovnanie uvádzame, že napr. v Nemecku je tento podiel cca 3 %. V SR v tomto smere ešte 

existuje dosť veľká rezerva, pretože výška poplatkov je podstatne nižšia ako sú skutočné 

náklady na čistenie odpadových vôd, čo znamená, že len časť environmentálnych nákladov 

v podobe uvedených poplatkov je zakomponovaná do ceny za odpadovú vodu. 

 

Nielen priame znečisťovanie povrchových vôd znečisťujúcimi vypúšťanými odpadovými 

vodami predstavuje nepriaznivý vplyv na vodný environment. Taktiež odbery povrchových 

a podzemných vôd, chápané zjednodušene len ako platby spojené s užívaním vôd, sú 

v skutočnosti hrubým zásahom do životného prostredia vodných ekosystémov. Preto aj výška 

platieb za odbery povrchových vôd, ako aj poplatkov za odbery podzemných vôd by mala byť 

pre ďalšie regulačné obdobie po r. 2016 prehodnotená, čo by malo vplyv na výšku ceny za 

pitnú vodu, ktorej súčasťou sú tieto poplatky.  

 

Z uvedeného vyplýva, že pre budúcnosť by bolo potrebné, aby ÚRSO v rámci regulácie cien 

v ďalšom regulačnom období po r. 2016 uplatnil taký cenový model na pitnú a odpadovú 

vodu, ktorý by zohľadňoval vyšší podiel environmentálnych nákladov, ako je tomu v 

súčasnosti. Teda mal by to byť model, ktorý by stimuloval spotrebiteľov k menšiemu 

znečisťovaniu odpadovej vody. Zároveň však je potrebné zvážiť, ktoré z cenových modelov 

uvedených v kapitole 11 („Ekonomické a regulačné nástroje v manažmente využívania 

a spotreby vody využívané v krajinách EÚ. Ich vzťah k efektívnemu využívaniu vody“) by 

eventuálne boli vhodné na aplikáciu v podmienkach SR, pričom je potrebné vziať do úvahy 

nielen ich pozitíva, ale i negatíva. V SR vzhľadom na klesajúcu špecifickú spotrebu vody na 

obyvateľa a deň za posledné roky rozhodne nemožno hovoriť o neefektívnom využívaní vody 

a jej plytvaní (Príloha č. 8). Ako sme už uviedli, pre využívanie vody domácnosťami je 
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všeobecne charakteristická nízka cenová elasticita,. čo platí zvlášť pre vodu využívanú 

v interiéri domácností. Elasticita závisí od príjmu domácností, veľkosti domácností, vekového 

zloženia. Vyššiu cenovú elasticitu vykazujú nízkopríjmové domácnosti. (Pozn.: cenová 

elasticita spotreby vody je vyjadrená ako percento zmeny v spotrebe vody, ako reakcia na 

dané percento zmeny v cene). Napriek tomu, že počet nízkopríjmových domácností v SR 

narastá (pozri kap. 7 – Afordabilita vodohospodárskych služieb), pri hľadaní „ideálnej formy 

cenového modelu“ je potrebné sa vyhnúť tendenciám k celoplošnému presadzovaniu 

„egalitárskych cien“ (rovnostárskych cien), resp. čo najnižším cenám za vodu - „podceneným 

cenám vody“, ktoré by nezohľadňovali dostatočne požiadavky článku 9 RSV na úhradu 

nákladov a uplatnenie princípu „znečisťovateľ platí“. ÚRSO už v súčasnom regulačnom 

období (2012-2016) zaradilo medzi východiská svojej regulačnej politiky cieľ – „zabezpečiť 

optimalizáciu cien prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade 

s článkom 9 RSV“. Medzi tieto východiská patrí tiež cieľ - na základe dôslednej a objektívnej 

analýzy opodstatnenosti uplatnenia dvojzložkovej ceny pri zohľadnení sociálno-ekonomických 

dopadov vytvoriť legislatívne prostredie na jej zavedenie v SR. V rozvíjaní týchto cieľov 

musí ÚRSO pokračovať aj v ďalšom regulačnom období po r. 2016. 

V predchádzajúcom regulačnom období (2009-2011) a taktiež v regulačnom období 2012-

2016 používa ÚRSO pri regulácii cien za vodu metódu „price cap“, ktorá prispieva 

k stabilizácii cien vody, pričom eliminuje ich nárast z dôvodu uplatňovania neprimerane 

vysokých nákladov na výkon regulovanej činnosti. Zároveň táto metóda pri uplatnení 

možnosti medziročného inflačného rastu vrátane faktora efektivity a faktora investičného 

rozvoja umožňuje cenový rast, ktorý je však podložený efektívnym vynakladaním finančných 

prostriedkov na prevádzku, ako aj rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry. Na rozdiel od 

predchádzajúceho regulačného obdobia je možné v súčasnom regulačnom období (2012-

2016) uplatňovať v kalkulácii nákladov na pitnú a odpadovú vodu nielen ročné odpisy 

z majetku obstaraného z vlastných zdrojov - ako tomu bolo do r. 2012, ale aj časť odpisov 

z majetku obstaraného z prostriedkov z EÚ, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho 

územného celku alebo z rozpočtu obce alebo z majetku nadobudnutého bezodplatným 

prevodom rozloženým na dlhšie časové obdobie.  

 

O tom, že zosúladiť požiadavky článku 9 RSV, ako aj všetky ďalšie faktory uvedené vyššie 

(demografický vývoj, klimatické zmeny, nedostatkovosť vody), vrátane sociálno-

ekonomickej situácie v danom štáte je čím ďalej tým ťažšie svedčí už skôr zmienený fakt, 

súvisiaci s postojom vlád mnohých európskych i mimoeurópskych krajín - presúvajúcim sa od 

zabezpečenia poskytovania vodohospodárskych služieb k regulovaniu vodohospodárskych 

služieb a ich cien.  

Regulovanie vodohospodárskych služieb a ich cien v oblasti vôd však aj v ďalšom 

regulačnom období (po r. 2016) musí byť skĺbené s požiadavkami článku 9 RSV, najmä 

s požiadavkou úhrady nákladov. Ceny za vodu musia zohrávať stimulačnú funkciu v smere 

efektívneho využívania vody a motivácie k znižovaniu znečistenia. Toto sú zásadné princípy, 

ktoré musí ÚRSO zohľadňovať vo svojej regulačnej politike aj v 2. plánovacom období pre 

oblasť vodného hospodárstva, t.j. po r. 2016: Naďalej bude treba pokračovať v zvyšovaní 

súladu medzi požiadavkami článku 9 RSV a metódami/modelmi regulácie cien 

prirodzených monopolov, akými sú v SR vodárenské spoločnosti. (Pozn.: V súčasnosti sa za 

prirodzené monopoly označujú len sieťové odvetvia. Sú to také odvetvia resp. druhy 

podnikania, ktoré musia mať na svoju činnosť vybudované nákladné siete alebo rozvody). 

 

Preto v nasledujúcom texte sa zastavíme pri podstate regulácie a jej zásahov do prostredia 

prirodzených monopolov, akými sú v súčasnosti v SR vodárenské spoločnosti fungujúce na 

úrovni regiónov. 
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Poskytovanie vodohospodárskych služieb týkajúcich sa pitnej a odpadovej vody v SR 

uskutočňujú vodárenské spoločnosti, ktoré sú akciovými spoločnosťami (pretransformovali sa 

z bývalých štátnych podnikov Vodárne a kanalizácie). Oblasť podnikania vodárenských 

spoločností zameraná na pitnú a odpadovú vodu je strategicky dôležitou oblasťou a zároveň je 

v súčasnosti v SR prirodzeným monopolom, pretože sa jedná o silné regionálne spoločnosti, 

pre ktoré v daných regiónoch neexistuje konkurenčné prostredie. Pri neexistencii konkurencie 

nemôže fungovať ani trhový mechanizmus, ktorý sa riadi zákonom dopytu a ponuky. Preto 

trhový mechanizmus vyrovnávajúci dopyt a ponuku je nahrádzaný vonkajším zásahom do 

trhu, t.j. reguláciou, aby sa zamedzilo zneužívaniu neohrozeného postavenia, ktoré 

vodárenské spoločnosti na trhu majú. Vodárenské spoločnosti ako prirodzené monopoly 

v strategickej oblasti podnikania sú špecifickým prípadom netrhového prostredia, v ktorom 

musí mať štát záujem stimulovať zdravú hospodársku súťaž. Služby, ktoré vodárenské 

spoločnosti poskytujú, sa vyznačujú nízkou elasticitou dopytu. Zásadným rozdielom oproti 

firmám, ktoré majú výraznú konkurenciu je vývoj priemerných nákladov v závislosti od 

vyprodukovaného množstva jednotiek. Prirodzený monopol má odôvodnenie vtedy, ak je 

schopný uspokojiť celý trhový dopyt s nižšími trhovými nákladmi, ako keby bolo v regióne 

viac konkurentov. Keby v regióne fungovali napr. aj len dvaja silní poskytovatelia služieb 

spojených s pitnou a odpadovou vodou, priemerné náklady obidvoch by boli oveľa vyššie, 

ako keď funguje len jeden poskytovateľ.  

 
 Nákladové krivky prirodzeného monopolu 

Zdroj: Samuelson, Nordhaus, 1995 

 

Obrázok „Nákladové krivky prirodzeného monopolu“ ukazuje vývoj priemerných nákladov 

(AC= average costs), marginálnych-hraničných nákladov (MC=marginal costs) a krivky 

dopytu po tovare alebo službe(D=demand). V bode, v ktorom krivka dopytu pretína krivku 

hraničných nákladov, priemerné náklady klesajú. Záujem prirodzených monopolov, ktoré 

nemajú konkurentov smeruje k vysokým ziskom, a nemajú motív znižovať náklady, ako by 

tomu bolo v konkurenčnom prostredí. Konkurencia by ich nútila k cenám na úrovni 

hraničných nákladov, pretože by museli bojovať o zákazníka. Aby vodárenské spoločnosti 

presadzovali do návrhu cien za pitnú a odpadovú vodu len skutočne nevyhnutné a podstatné 

náklady na poskytnutie vodohospodárskej služby, je potrebná regulácia, zásah štátu, aby 

monopol nepoškodzoval najzraniteľnejšie vrstvy zákazníkov.  

Pre spotrebiteľa zo sektora domácností je najprijateľnejšia cena za vodu na úrovni 

marginálnych - hraničných nákladov, ceny na úrovni vyššej ako sú tieto náklady vedú 

k zníženiu blahobytu. Tento model stanovenia cien na úrovni hraničných nákladov sleduje 

dosiahnutie alokačnej efektívnosti, pre vodárenskú spoločnosť však môže prinášať problém 

nepokrytia fixných nákladov. Pre vodárenskú spoločnosť je výhodnejší model tvorby ceny na 

úrovni priemerných nákladov (čo je najnižšia cena, pri ktorej nevytvára stratu – ale je vyššia 

ako hraničné náklady). Model stanovenia tvorby ceny na úrovni priemerných nákladov 

reprezentuje kompromis medzi úsilím o alokačnú efektívnosť (cena približujúca sa hraničným 

nákladom) a nevyhnutnosťou vodárenskej spoločnosti pokryť náklady. 
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Medzi východiskami regulačnej politiky ÚRSO na obdobie 2012-2016 je aj cieľ uskutočniť 

analýzu opodstatnenosti uplatnenia dvojzložkovej ceny vody. Dvojzložková cena sa skladá 

z pevnej zložky – pokrývajúcej fixné náklady a pohyblivej zložky závislej od odobratého 

množstva vody. Takáto dvojzložková cena sa môže javiť ako nevýhodná pre malých 

odberateľov, ktorí aj pri malých odberoch musia zaplatiť pevnú zložku ceny. Preto by bolo 

potrebné zvážiť uplatnenie modelu, ktorý by ich ekonomicky nepoškodzoval. Aby malí 

odberatelia neboli diskriminovaní, môže byť pre nich napr. stanovená nízka fixná zložka ceny 

a vyššia cena za spotrebovanú jednotku. Na druhej strane pre väčších odberateľov môže byť 

stanovená vyššia pevná zložka, ale nižšia cena za odobraté množstvo vody.  

 

 

Efektívna regulácia by však mala byť hlavne nezávislá, to zn. že na výkon jej funkcie by 

nemala mať vplyv aktuálna vládna moc, ani regulované subjekty, musí mať nezávislosť na 

štáte a musí byť vykonávaná v záujme občanov štátu. Úlohou nezávislej regulácie je 

korigovať príliš veľkú trhovú svojvôľu prirodzeného monopolu, aby sa mu zabránilo 

v stanovovaní cien, ktoré mu vyhovujú a sledujú hlavne vlastný zisk.  

 

Pre ilustráciu nižšie uvádzame prehľad cien pitnej a odpadovej vody za roky 2009-2011: 

 
 

 

Ako sa zdôrazňuje už vyššie, v podmienkach SR je z hľadiska dlhodobého horizontu 

nevyhnutné dbať na prepojenosť regulačnej politiky v oblasti cien za vodu s požiadavkami 

článku 9 RSV. Pozitívom je skutočnosť, že táto priama prepojenosť s článkom 9 RSV je 

zakotvená vo východiskách regulačnej politiky ÚRSO v oblasti pitnej a odpadovej vody na 

obdobie 2012-2016. (Východiská regulačnej politiky na obdobie rokov 2012-2016 sú v  

Prílohe č. 9). 

 

Hoci detailná a reálna podoba regulačnej politiky ÚRSO na obdobie po r. 2016 je otázkou 

budúcnosti, mala by popri dôslednom zohľadňovaní požiadaviek menovite vyplývajúcich 

z článku 9 RSV v cenovej politike v oblasti vôd (princípu úhrady nákladov na 

vodohospodárske služby a „znečisťovateľ platí“) pokračovať tiež v uplatňovaní ďalších 

nástrojov regulácie. 

 

Za takýto nástroj, ktorý je potrebné využívať aj v budúcnosti možno považovať napr. 

regulačné opatrenie uplatnené zo strany ÚRSO už v predchádzajúcom regulačnom období 

(2009-2011), ktoré regulované subjekty núti k vyššiemu využívaniu vybudovaných kapacít 

vodohospodárskych zariadení (prevádzkové náklady rozpočítavať pri novovybudovaných 

hospodárskych zariadeniach najmenej na 70 % ich projektovanej kapacity). Príčinou je fakt, 

že v posledných rokoch sa na rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry vynakladajú značné 

finančné prostriedky – z fondov EÚ, vlastných zdrojov vodárenských spoločností a obcí. 

Dôsledkom tohto investičného rozvoja je rast prevádzkových nákladov, avšak pozitívny efekt 

z budovania nových vodohospodárskych zariadení, ktorý by sa mal prejaviť vo zvyšovaní 

 Priemerná cena vody bez DPH(€/m3)  

zmena                

pitná voda 0,9040 0,9526 5,4 % 0,9629 1,1 % 

odpadová voda 0,7901 0,8411 6,5 % 0,8787 4,5 % 

2010 2009 2011 

zmena                
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alebo aspoň v stabilizácii odberov pitnej vody, ale najmä vo zvyšovaní množstva odvádzanej 

a čistenej odpadovej vody, zatiaľ nebol zaznamenaný. 

 

K ďalším účinným nástrojom patrí napr. v súčasnosti už presadzované dodržiavanie 

štandardov kvality, reagujúcich na právo EÚ a ustanovujúcich požiadavky na kvalitu 

dodávaných služieb týkajúcich sa pitnej vody a odpadovej vody (Vyhláška ÚRSO pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality 

dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb). Vyhodnocovanie štandardov kvality, 

porovnávanie výkonnosti regulovaných subjektov v oblasti kvality a zverejňovanie 

dosiahnutých výsledkov sú efektívnymi nástrojmi na stimulovanie regulovaných subjektov. 

Po predložení údajov od regulovaných subjektov o dodržiavaní štandardov kvality za r. 2009 

sa v r. 2010 prvýkrát uskutočnilo vyhodnotenie štandardov kvality a výsledky boli spracované 

v Správe o plnení štandardov kvality za rok 2009. Keďže cieľom uplatňovania štandardov 

kvality je skvalitňovanie služieb a dodávok energií pre spotrebiteľov, pre budúcnosť bude 

potrebné: 

- postupne zavádzať mechanizmus automatických kompenzácií za nedodržanie 

štandardov kvality 

- vyhodnocovať a na základe vyhodnotenia postihovať neplnenie štandardov kvality 

v cenovom konaní 

- postupne zavádzať do praxe zmluvy o plnení nadštandardných podmienok kvality 

medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré nebudú podliehať cenovej regulácii 

- pri hodnotení účinnosti štandardov kvality využívať prieskum verejnej mienky 

- vytvoriť podmienky pre zavedenie ukazovateľov kontinuity a kvality dodávok služieb, 

ktoré sú pripravované v rámci európskych noriem.  

 

 

12.2 Stimulačná dimenzia regulovaných platieb za vodohospodárske služby v 2. 

plánovacom období (2016-2021): využívanie hydroenergetického 

potenciálu vodného toku, využívanie energetickej vody vodného toku, 

odbery povrchovej vody z vodného toku 

 

Platby za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využívaním vodného toku sú 

taktiež regulovanými platbami, ktorých výšku stanovuje ÚRSO (na základe vodného zákona 

č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý vymedzuje platby podliehajúce cenovej 

regulácii a nadväzne v súlade s NV SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška 

neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd 

v znení NV SR č. 367/2008 Z.z.). 

 

Dominantným regulovaným subjektom s monopolným postavením vykonávajúcim 

regulované činnosti vo forme vodohospodárskych služieb súvisiacich s využívaním vodného 

toku je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica. Jedná sa o nasledovné 

vodohospodárske služby:  

- využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku, 

- využívanie energetickej vody vodného toku, 

- odbery povrchovej vody z vodného toku. 

 

V posledných rokoch napriek racionalizačným i regulačným opatreniam spôsoboval rast cien 

za uvedené vodohospodárske služby neustály a pomerne výrazný pokles odberov vody vo 

všetkých regulovaných službách. V zmysle požiadaviek článku 9 RSV možno považovať 
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zníženie odberov povrchovej vody v dôsledku rastu cien za smerovanie k efektívnemu 

využívaniu vody. Na druhej strane je známy fakt, že z dôvodu nižšej ceny sa mnohí užívatelia 

preorientovali na odber podzemnej vody, čo k efektívnosti využívania vodných zdrojov 

neprispieva, a ani takto postavená cena – poplatok za podzemnú vodu v sebe nenesie 

stimulačný prvok. Z hľadiska budúceho vývoja by sa cenová politika mala zamerať na 

zvýšenie poplatkov za odbery podzemných vôd, ktoré sú hlavne zdrojom pitnej vody (čo je 

spojené s potrebou novelizácie NV SR č. 755/2004 Z.z.). V 2. plánovacom období (2016-

2021) by však bolo žiaduce prehodnotiť tiež výšku platieb za odbery povrchových vôd – buď 

v zmysle zníženia súčasnej hranice odoberanej vody zaväzujúcej k plateniu zo súčasných 

15 000 m3/ročne a 1 250 m3/mesačne na hranicu podstatne nižšiu, napr. na 6 000 m3/ročne 

a 500 m3/mesačne – alebo dokonca zvážiť spoplatnenie odoberanej vody už od nuly. 

Efektívnemu využívaniu vody by prispelo aj zabezpečenie kontroly merania odobratej vody. 

Prínosom by bolo tiež prehodnotenie resp. odstránenie výnimky v spoplatňovaní, ktorou je v 

zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách využívateľ vodohospodárskych služieb oslobodený 

od povinnosti platiť za ne – ide o tzv. podlimitné odbery z povrchovej vody, nespoplatnené 

podľa § 78 ods. 3 písm. a), ako aj výnimky v spoplatňovaní odberov vymenovaných v § 78 

ods. 5 (okrem napúšťania odstavených ramien vodných tokov tvoriacich chránený biotop 

rastlín a živočíchov a odberov na protipožiarne opatrenia). (Pozri návrh na konkrétne 

ekonomické/finančné nástroje na intenzívnejšie uplatnenie požiadaviek na cenovú politiku 

v oblasti vôd v zmysle článku 9 RSV v Prílohe č. 7). 

 

Stimulačnú dimenziu musia v 2. plánovacom období (2016-2021) sledovať aj platby za ďalšie 

regulované činnosti vykonávané SVP, š.p. Banská Štiavnica – využívanie 

hydroenergetického potenciálu vodného toku na vodných stavbách v správe vodného toku 

podľa § 78 odsek 3 písm. b) vodného zákona a odbery energetickej vody z vodných tokov na 

vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa hydroenergetického potenciálu vodného toku 

podľa § 78 odsek 3 písm. c). 

 

Na zabezpečenie rozvoja využívania hydroenergetického potenciálu (HEP) vodných tokov SR 

na výrobu elektrickej energie v malých vodných elektrárňach (vodné stavby s energetickým 

využitím s výkonom do 10 MW resp. MVE) bola v roku 2010 MŽP SR vypracovaná 

„Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“. 

Strategickým cieľom vypracovania uvedeného dokumentu bolo zabezpečiť zvýšenie 

využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR na výrobu elektrickej energie 

z OZE v súlade s cieľmi vytýčenými v Stratégii energetickej bezpečnosti a v ďalších 

relevantných strategických dokumentoch EÚ a SR.  

V rámci klimaticko-energetického balíčka (január 2008) bola prijatá smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov 

energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES. Zo 

smernice vyplýva pre SR národný cieľ dosiahnuť podiel OZE na konečnej spotrebe energie vo 

výške 14 % do roku 2020. Vodná energia je najvyužívanejším obnoviteľným zdrojom 

energie. Preto racionálny manažment tohto domáceho OZE, zahrňujúci tiež cenovú politiku, 

sa musí stať nevyhnutným aj pre 2. plánovacie obdobie (2016-2021).  

Vyššie uvedená Koncepcia dokumentuje súčasný stav využívania HEP, navrhuje technicky 

vhodné lokality pre jeho ďalšie využitie a vytyčuje strategické ciele pre výrobu elektrickej 

energie v MVE s výhľadom do roku 2030.  

 

Strategické ciele pre výrobu elektrickej energie v MVE: 

Rok 2005 2010 2015 2030 

Výroba (GWh/rok) 250 350 450 850 
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Výhľadové strategické ciele pre výrobu elektrickej energie v MVE budú komplexne 

prehodnotené a spresnené v roku 2015 v rámci aktualizácie koncepcie v súlade s uznesením 

vlády. (Vzhľadom na to, že lokality vhodné pre umiestňovanie veľkých vodných elektrární sú 

v súčasnosti už hydroenergeticky využívané, resp. v štádiu príprav a výstavby VVE, uvedená 

Koncepcia ich ďalší rozvoj nerieši a zameriava sa len na MVE.)  

 

Cenová politika: Za účelom podpory menších výrobcov elektrickej energie resp. využívateľov 

hydroenergetického potenciálu sa už v súčasnosti uplatňuje prostredníctvom ÚRSO stanovená 

platba za využívanie HEP vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu vodného 

toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW ako tarify podľa inštalovaného výkonu 

vodných elektrární (Rok 2010: od 100 kW do 1 000 kW vo výške 4,4902 EUR/MWh, od 

1 001 kW do 10 000 kW vo výške 7,4837 EUR/MWh a nad 10 000 kW vo výške 15,2667 

EUR/MWh. Rok 2012: od 100 kW do 1 000 kW vo výške 4,6131 EUR/MWh, od 1 001 kW 

do 10 000 kW vo výške 7,6885 EUR/MWh a nad 10 000 kW vo výške 15,6845 EUR/MWh). 

V takejto diferenciácii taríf, ktorá má v sebe zakotvenú stimulačnú funkciu je nutné 

pokračovať aj v 2. plánovacom období. Z porovnania rokov 2010 a 2012 je zjavný tiež rast 

výšky taríf. Výrobca elektriny z obnoviteľných vodných zdrojov má už v súčasnosti právo na 

dotáciu – podporu -vo forme tzv. zvýšenej regulovanej ceny (pozri podkapitolu 3.2.2). Tento 

špecifický nástroj regulácie je však viazaný na ekologické požiadavky. MVE by v zásade 

nemali ovplyvňovať vodný tok a ekosystémy, ktoré sú na toku závislé, preto je lepšie stavať 

mikroelektrárne, resp. zdroje, ktoré neprehradia tok v celom jeho profile. Pokiaľ je tok 

nevyhnutné prehradiť úplne, je potrebné komunikovať so všetkými dotknutými stranami 

a snažiť sa stavbu umiestniť tak, aby zároveň boli riešené zhoršené podmienky migrácie rýb 

(stavba rybovodov). 

 

12.3 Stimulačná dimenzia poplatkov za odbery podzemných vôd a poplatkov za 

vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v 2. plánovacom období 

(2016-2021) 

 

Poplatky za odbery podzemných vôd a poplatky za vypúšťanie odpadových vôd sú vyberané 

na základe NV SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, 

výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním vôd v znení NV SR č. 367/2008 

Z.z.. 

Poplatky za odbery podzemných vôd sú stanovené vo forme sadzieb rozdielnych podľa účelu 

ich použitia a to pre: 
- verejné vodovody: 0,0331939 €/m3 

- odbery pre účely, na ktoré sa použitie pitnej vody ustanovuje podľa osobitného 

predpisu (t.j. § 13 c z.č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších 

predpisov): 0,70 Sk/ m3 (0,0232357 €/ m3) 

- odbery geotermálnych vôd a odbery iných podzemných vôd na energetické využitie: 

0,80 Sk/m3 (0,026555 €/ m3)  

- odbery na ostatné využitie: 3,00 Sk/ m3 (0,099581 €/ m3) (sem patria sadzby za 

„odbery podzemných vôd pre živočíšnu výrobu“, ktoré sa novelou z. č. 384/2009 Z.z. 

o vodách znížili na 0,70 Sk/ m3 (0,0232357  €/ m3). 

 

Pre porovnanie uvádzame tiež vývoj cien povrchovej vody za roky 2005 – 2011: 

Vývoj úrovne cien povrchovej vody z tržieb (bez DPH) v rokoch 2005 - 2011 za SVP, š. p. 

  
Merná 

jednotka 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2011 
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Priemerná cena €/m-3 0,0438 0,0571 0,0694 0,0833 0,0833 0,0963 0,1059 

Už v texte vyššie sme konštatovali, že podzemná voda je lacnejšia ako povrchová (pričom 

cena povrchovej vody stále narastá), čo vedie k väčšiemu záujmu užívateľov o podzemnú 

vodu a k značnému poklesu odberov povrchovej vody. To znamená, že výška poplatkov za 

podzemnú vodu v súčasnosti neplní svoju stimulačnú funkciu, naopak – vedie k vyššiemu 

čerpaniu zdrojov podzemnej vody, ktorá primárne slúži ako zdroj pitnej vody. Napriek tomu, 

že SR má bohaté zásoby pitnej vody, súčasné nastavenie výšky ceny vody povrchovej vo 

vzťahu k podzemnej nie je optimálne a je žiaduce ho do budúcnosti zmeniť, aby 

neprichádzalo k popísanému javu.  

 

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd sú taktiež vyberané na základe NV SR č. 755/2004 

Z.z., podľa ktorého ich platí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd v množstve 

presahujúcom 10 000 m3 ročne alebo 1 000 m3 mesačne a prekročí v príslušnom ukazovateli 

znečistenia ustanovené koncentračné a bilančné limity. Tieto poplatky majú charakter 

emisných poplatkov, sú priamym uplatnením princípu „znečisťovateľ platí“ a stimulačnú 

úlohu zohrávajú hlavne pre veľkých znečisťovateľov z priemyslu - veľké priemyselné firmy. 

Výdavky na uvedené poplatky možno považovať za náklady environmentálne. Do týchto 

poplatkov za vypúšťanú odpadovú vodu sú však zahrnutí len priami znečisťovatelia - 

z priemyslu. Tzv. nepriami znečisťovatelia, ktorí produkujú odpadovú vodu z domácností, 

platia len za odvádzanie a čistenie odpadovej vody do verejnej kanalizácie vo forme stočného. 

Ak sa však objem účtovanej odpadovej vody odvodzuje od objemu odobratej pitnej vody – 

môže to v praxi znamenať nasledovné: V prípade, že domácnosť odoberá vodu z verejného 

vodovodu len na pitné účely a na varenie a všetku ostatnú úžitkovú vodu odoberá z vlastnej 

studne, ktorá nie je meraná, produkuje podstatne viac odpadových vôd, ako je jej účtované 

podľa množstva odobratej vody z verejného vodovodu. V tomto smere by bolo veľkým 

prínosom meranie množstva odvádzanej odpadovej vody verejnou kanalizáciou – t.j. 

všeobecná povinnosť vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie cez meradlo.  
 

V 2. plánovacom období (2016-2021) je potrebné prehodnotiť podmienky a výšku súčasných 

poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, ktoré je podmienené viacerými vstupmi 

dlhodobejšieho rázu, ktoré sú uvedené v podkapitole 3.2.1. 

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd sú zahrnuté do ceny za odpadovú vodu, avšak ich 

súčasný podiel na celkových nákladoch na poskytnutie vodohospodárskej služby, vchádzajúci 

do ceny je nízky – predstavuje len 1,36 % (v Nemecku je to cca 3 % - pozri podkapitolu 

12.1).  

 

 

13. AFORDABILITA VODOHOSPODÁRSKYCH SLUŽIEB, INDEX 

AFORDABILITY NA NÁRODNEJ ÚROVNI 

 

 

V kapitole 11 sa konštatuje, že vyššiu cenovú elasticitu vykazujú nízkopríjmové domácnosti. 

(pozn.: cenová elasticita spotreby vody je vyjadrená ako percento zmeny v spotrebe vody, ako 

reakcia na dané percento zmeny v cene). To znamená, že domácnosti s nízkymi príjmami 

reagujú aj na menšie zmeny v cene vody výraznejšie, ako domácnosti s priemernými 

príjmami. Domácnosti s nízkymi príjmami vydávajú zo svojho príjmu vyššie percento vo 

forme výdavku za vodu ako domácnosti s vyššími príjmami, čo pre ne znamená väčšiu 

ekonomickú záťaž, ako je tomu u domácností s vyššími príjmami. Názorne to ukáže analýza 

nižšie. 
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Podľa výsledkov výberového zisťovania ŠR SR v rámci projektu EU SILC 2010 bolo v SR 

ohrozených rizikom chudoby až 12 % obyvateľov (viac ako 650 tisíc osôb), čo v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 1 %. Výsledky zisťovania EU SILC 2010, pre 

ktoré je príjmovým obdobím kalendárny rok 2009, už odrážajú dopad hospodárskej krízy na 

domácnosti SR, ktorá sa začala v SR naplno prejavovať od r. 2009.  

Hranica rizika chudoby je stanovená ako 60 % mediánu národného ekvivalentného 

disponibilného príjmu. Podľa výsledkov EU SILC 2010 bol medián ekvivalentného 

disponibilného príjmu domácnosti na osobu a na mesiac 510 EUR. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom vzrástol o 37 EUR v priemere za celú SR, hoci existujú veľké 

regionálne rozdiely (v Bratislavskom kraji nárast o 58 EUR, v Trnavskom o 48 EUR, ale 

v Košickom len o 18 EUR a v Banskobystrickom o 19 EUR).  

EU SILC 2010 vyjadruje hodnotu rizika chudoby v EUR za dva ilustratívne typy domácností: 

domácnosť jednotlivca a domácnosť dvoch dospelých s dvomi závislými deťmi do 14 rokov. 

Z EU SILC 2010 bola pre jednočlennú domácnosť vypočítaná hranica rizika chudoby 306 

EUR na mesiac (nárast hranice chudoby oproti predchádzajúcemu roku predstavuje 7,7 %, t.j. 

22 EUR na mesiac). Pre domácnosť s dvomi dospelými a dvomi deťmi bola stanovená 

hranica rizika chudoby 624,3 EUR za mesiac.  

 

Naším cieľom je stanoviť podiel výdavkov za vodu z disponibilného príjmu. Budeme 

vychádzať z decilového rozdelenia disponibilného mesačného príjmu na osobu (výsledky 

zisťovania EU SILC 2010). Priemerné disponibilné mesačné príjmy na osobu sú: 

 

1. decil ....................................116 EUR 

2. decil ....................................201 EUR 

3. decil ....................................246 EUR 

4. decil ....................................285 EUR 

5. decil ....................................319 EUR 

6. decil ....................................353 EUR 

7. decil ....................................393 EUR 

8. decil ....................................446 EUR 

9. decil ....................................526 EUR 

10. decil ....................................804 EUR. 

 

Otázka znie: Aké percento predstavujú výdavky za vodu v jednotlivých príjmových skupinách 

podľa vyššie uvedeného decilového rozdelenia ? 

((Poznámka: pri zisťovaní tohto percenta sme v analýze použili okrem uvedených príjmov 

informácie o spotrebe vody v r. 2009 = 86 litrov/osobu/deň a priemernú cenu za pitnú 

a odpadovú vodu = 1,99 EUR/m3 (s DPH)).  

 

Percentuálny podiel výdavkov za vodu z priemerného disponibilného mesačného príjmu na 

osobu u tých osôb, ktorých príjmy sa nachádzajú v 1. až 10. decile, je za rok 2009 

nasledovný: 

- v 1.  decile: ............4,48 % 

- v 2.  decile: ............2,59 % 

- v 3.  decile: ............2,12 % 

- v 4.  decile: ............1,83 % 

- v 5.  decile: ............1,63 % 

- v 6.  decile: ............1,47 % 

- v 7.  decile: ............1,32% 

- v 8.  decile: ............1,17 % 
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- v 9.  decile: ............0,99 % 

- v 10. decile: ...........0,65%. 

 

Vyššieuvedený prehľad ukazuje, že osoby patriace svojimi disponibilnými mesačnými 

príjmami do 1. až 4. decilu boli pod hranicou 306 EUR. Ak považujeme hodnotu 306 EUR na 

mesiac a osobu za hranicu rizika chudoby, potom môžeme osoby spadajúce príjmami 

v rozmedzí 1. až 4. decilu označiť za chudobné vo vzťahu k cene vody, t.j. pre ktoré platba za 

vodu už predstavuje ekonomickú záťaž. Za hranicu chudoby vo vzťahu k cene vody, inými 

slovami – za hranicu afordability resp. index afordability – môžeme teda označiť 1,83 %-ný 

podiel výdavkov za vodu z priemerného disponibilného mesačného príjmu na osobu.  
 

Pri tejto príležitosti poznamenajme, že podľa odporučenia Svetovej banky podporeného 

Svetovou zdravotníckou organizáciou vodné a stočné nemá prekročiť úroveň sociálnej 

únosnosti (prijateľnosti). Podľa tohto odporučenia ide o stav, kedy výdavky domácností za 

vodné a stočné neprevýšia 2 % ich príjmov.  

 

Poznámka: Pri výpočte vyššie uvedeného percentuálneho podielu výdavkov za vodu 

z disponibilného mesačného príjmu sme vychádzali z výsledkov výberového zisťovania 

o príjmoch a životných podmienkach EU SILC 2010, ktoré bralo do úvahy mzdy za rok 2009. 

V r. 2011 bola riešená úloha č. 1077 - Podkladová ekonomická analýza – príspevok rôznych 

spôsobov využívania vody a princíp „znečisťovateľ platí“ – v ktorej sme počítali percentuálny 

podiel výdavkov za vodu na základe výsledkov výberového zisťovania EU SILC 2009, ktoré 

vychádzalo z príjmov za rok 2008. Na základe príjmov za r. 2008 vypočítaný index 

afordability predstavoval 1,95 %, aktuálne vypočítaný index afordability je 1,83 % 

(vychádzajúci z príjmov za r. 2009). Je tomu tak preto, že medziročne sa decilové rozdelenie 

mesačného príjmu na osobu zmenilo - príjmy v jednotlivých deciloch sa zvýšili. Všetky 

osoby, ktorých výdavky za vodu predstavujú 1,83 % a viac z disponibilného mesačného 

príjmu, by mali mať poskytnutú nejakú formu pomoci zo strany štátu, pretože spadajú svojimi 

príjmami pod stanovenú hranicu rizika chudoby 306 EUR na mesiac a osobu, čo znamená, že 

platba za vodu predstavuje pre nich už ekonomickú záťaž. Konkrétne príklady pomoci 

chudobným pri platbách za vodu uplatňovaných vo viacerých európskych krajinách, vrátane 

vysoko rozvinutých, sme priniesli v úlohe č. 1077 riešenej v r. 2011, zmienenej vyššie. 

K financovaniu pomoci osobám, resp. domácnostiam, ktorých príjmy ležia pod stanovenou 

hranicou rizika chudoby môžu prispievať aj krížové dotácie, ktoré ale v súčasnej regulačnej 

politike ÚRSO nie sú uplatňované napriek tomu, že je to bežná prax v iných európskych 

krajinách.  

 

Výsledky výberového zisťovania EÚ SILC 2010 prinášajú aj prehľad o počte domácností 

podľa jednotlivých veľkostných typov (s rôznymi počtami závislých detí a bez detí) 

zaradených do intervalov podľa ekvivalentného disponibilného príjmu, čo tiež umožňuje 

identifikovať tých, ktorí môžu mať problém pri platbách účtov za vodu a teda potrebujú 

nejakú formu pomoci. (Príloha č. 10 – tabuľka Rozdelenie domácností podľa mesačného 

ekvivalentného disponibilného príjmu podľa typu domácnosti). Ekvivalentný disponibilný 

mesačný príjem domácnosti je disponibilný mesačný príjem domácnosti vydelený 

ekvivalentnou veľkosťou domácnosti. (Pre výpočet ekvivalentnej veľkosti domácnosti sa v zisťovaní EU 

SILC používa tzv. modifikovaná OECD škála na základe ktorej je každému prvému dospelému členovi 

domácnosti priradený koeficient 1, každému druhému a ďalšiemu dospelému členovi domácnosti a 14-ročným 

a starším osobám koeficient 0,5 a každému dieťaťu mladšiemu ako 14 rokov koeficient 0,3. Takto vypočítaný 

ekvivalentný disponibilný príjem domácnosti je následne priradený každej osobe v rámci domácnosti). 
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Podľa výsledkov EU SILC 2010 podľa typu domácností sú v SR najviac chudobou ohrozené 

domácnosti s tromi a viac závislými deťmi (29,8 %), osamelí rodičia s najmenej jedným 

dieťaťom, t.j. neúplné domácnosti (25 %) a jednotlivci vo veku menej ako 65 rokov (23,4 %). 

 

Členské štáty EÚ sa v dokumente Európskej komisie „Stratégia Európa 2020“ 

zaviazali znížiť do roku 2020 počet obyvateľov EÚ žijúcich pod hranicou chudoby o 20 

miliónov. Slovensko si dalo cieľ vymaniť z rizika chudoby a sociálneho vylúčenia 170 tisíc 

ľudí. Pretože na meranie tohto cieľa bol stanovený agregovaný indikátor chudoby 

a sociálneho vylúčenia (pre ktorého výpočet je zdrojom zisťovanie EU SILC), pri vymedzení 

tohto indikátora sa vychádza z multidimenzionálneho prístupu k meraniu chudoby. Znamená 

to, že sa v agregovanom indikátore okrem konceptu relatívnej príjmovej chudoby zohľadňujú 

ďalšie dve dimenzie – materiálna deprivácia a vylúčenie z trhu práce. Pri takomto celkovom 

pohľade patrilo podľa údajov EU SILC 2010 medzi ohrozené skupiny celkovo až 20,6 % 

obyvateľov SR, čo je viac ako 1,11 milióna osôb.  

 

Záver: vo vzťahu k ekonomickej záťaži v súvislosti s platbami za vodu nie je ani podiel 

(percento) výdavkov za vodu na príjmoch obyvateľov vyčerpávajúcim ukazovateľom, pretože 

nezohľadňuje napr. tých, ktorí trpia materiálnou depriváciou širšieho rozsahu (t.j. majú 

problém pla++tiť iné nevyhnutné výdavky – plyn. elektrika, nájomné, splátky úverov, atď.), 

resp. sú aj nezamestnaní. Napriek tomu však index afordability – ako percentuálny podiel 

výdavkov za vodu z priemerného disponibilného mesačného príjmu na osobu – ktorý .sme 

vypočítali pre národnú úroveň (1,83 %) poslúži ako orientácia pre hranicu, ktorá by mala 

byť rešpektovaná aj pri súčasnej regulácii cien za vodu, vykonávanej prostredníctvom ÚRSO 

– v zmysle hľadania riešení pokiaľ ide o výšku ceny vody pre sociálne najslabšie skupiny 

obyvateľov, resp. poskytovania tzv. sociálnych taríf pre domácnosti s najnižšími príjmami. 

Takéto sociálne tarify sú uplatňované v mnohých európskych krajinách, vrátane ekonomicky 

najvyspelejších (Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Anglicko a ďalšie) 

a predstavujú cielenú pomoc vlád pre tie skupiny obyvateľstva, pre ktoré sú platby účtov za 

vodu neprimeranou ekonomickou záťažou. Možnosťou prispôsobenia ceny vody schopnosti 

platiť domácnosťami s najnižšími príjmami - ako jednej z foriem alternatívnych, podporných 

finančných mechanizmov, ako aj ďalšími možnosťami zníženia ekonomickej záťaže pre 

najchudobnejšie domácnosti, ktorú pre ne predstavujú platby za vodu, sa zaoberala podrobne 

úloha č. 1077 - Podkladová ekonomická analýza – príspevok rôznych spôsobov využívania 

vody a princíp „znečisťovateľ platí“ riešenej v r. 2011.  
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Graf č. 1 

HDP na obyvateľa v bežných cenách v EUR (konv.) v čiastkových povodiach - roky 1995 až 2009
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Graf č. 2 

HDP v bežných cenách v mil. EUR (konv.) v čiastkových povodiach - roky 1995 až 2009
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Graf č. 3 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti (%) podľa čiastkových povodí  
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Graf č .4 

 

Vývoj cien za pitnú a odpadovú vodu v čiastkových povodiach a 
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Graf č .5             
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Graf  č. 6 
             

Špecifická spotreba vody pre domácnosti v čiastkových povodiach a SÚP Dunaj a SÚP Visla- 

roky 2007 - 2010
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Mapka  č.1
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Mapka č.2/a 
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Mapka č.2/b 
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Mapka č. 2/c 
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Mapka č.2/d 

 



 

 

Príloha č. 7 

Návrh nových mechanizmov na zabezpečenie úhrady nákladov na 

vodohospodárske služby 

 
V zmysle zavedenia stimulačnej cenovej politiky podľa čl. 9 RSV, berúc do úvahy princíp „užívateľ 

a znečisťovateľ platí“, do budúcnosti sa navrhuje: 

 

a) prehodnotiť poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd, predpokladom toho je: 

1. prehodnotiť rozsah znečisťujúcich látok – rozšíriť rozsah znečisťujúcich látok vo vode, prípadne vylúčiť 

niektoré znečisťujúce látky z povinnosti spoplatnenia; 

2. prehodnotiť súčasnú hranicu povinnosti platiť poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových 

vôd a znížiť ju zo súčasných 10 000 m3 na hranicu nižšiu, resp. uplatniť bod b); 

3. pri novelizácii nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z. prehodnotiť podmienku prekročenia bilančných 

hodnôt znečistenia na účel posúdenia a spoplatnenia všetkých ČOV, prípadne u malých ČOV zvýšiť 

poplatky za koncentračné limity jednotlivých ukazovateľov vypúšťaných odpadových vôd do 

povrchových vôd; 

b) stanoviť cenu odvádzanej odpadovej vody prostredníctvom taríf podľa stupňa znečistenia odpadových vôd 

odvádzaných verejnou kanalizáciou; 

c) prehodnotiť výšku platieb za odbery povrchových vôd a znížiť hranicu povinnosti platiť za odbery zo 

súčasných 15 000 m3 ročne a 1 250 m3 mesačne  na 6 000 m3 ročne a 500 m3 mesačne pri súčasnom 

zabezpečení kontroly merania odobranej vody; 

d) zaviesť platby za odbery na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy (hranicu povinnosti platiť stanoviť na 

6 000 m3 ročne, resp. 500 m3 mesačne za odbery z povrchových vôd) (v budúcnosti rozčleniť platby za 

odbery na zavlažovanie z povrchových vôd a na platby za odbery z podzemných vôd); 

e) prehodnotiť, resp. odstrániť výnimky v spoplatňovaní, ktorými je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o 

vodách využívateľ vodohospodárskych služieb oslobodený od povinnosti platiť za ne – tzv. podlimitné 

odbery z povrchovej vody, nespoplatnené podľa § 78 ods. 3 písm. a), ako aj výnimky v spoplatňovaní 

odberov vymenovaných v § 78 ods. 5 (okrem napúšťania odstavených ramien vodných tokov tvoriacich 

chránený biotop rastlín a živočíchov a odberov na protipožiarne opatrenia); 

f) spoplatniť využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách v správe správcu 

vodného toku pri akomkoľvek inštalovanom výkone (na rozdiel od súčasného spoplatnenia pri inštalovanom 

výkone väčšom ako 100 kW); 

g) spoplatniť odbery energetickej vody z vodných tokov na vodných stavbách vo vlastníctve využívateľa 

hydroenergetického potenciálu pri každom inštalovanom výkone (na rozdiel od súčasného spoplatnenia pri 

inštalovanom výkone väčšom ako 10 MW); 

h) úprava alebo vypustenie ustanovenia v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách, § 78, ods. 3, písm. d) – 

Využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodných stavbách uskutočnených podľa 

medzinárodnej zmluvy – keďže umožňuje rôzny výklad; je potrebné zjednotiť princíp zákona na všetkých 

využívateľov hydroenergetického potenciálu; 

i) zvýšiť poplatky za odbery podzemných vôd; 

j) diferencovať ceny pitnej a odpadovej vody pre domácnosti,  pre priemysel a pre poľnohospodárstvo; 

k) diferencovať ceny pitnej a odpadovej vody napr. zavedením dvojzložkovej tarify (fixnej a variabilnej); 

l) žiaduca je aj naďalej diferenciácia cien vody aj v regiónoch – podľa miestnych sociálnych a ekonomických 

podmienok (v súčasnosti sú ceny v regiónoch diferencované); 

m) zvážiť aj zavedenie ekologickej dane za odpadovú vodu, resp. separátneho poplatku za silné znečistenie; 

n zaviesť ekologickú daň za odpadovú vodu pre využívateľov domovej žumpy nepripojených na verejnú 

kanalizáciu; 

o) zaviesť poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd – hlavne v poľnohospodárstve (napr. 

podľa plochy obhospodarovanej pôdy); 

p) prehodnotiť a prípadne sprísniť mechanizmus pokút za nedodržanie ochrany kvality povrchových vôd; 

r) sprísniť mechanizmus pokút za neoprávnený odber z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
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Príloha č. 8 
 

Prehľad špecifickej spotreby pitnej vody domácnosťami (z vody fakturovanej 

v domácnostiach) – obdobie 1985 – 2011 

 

 

Rok 

Špecifická spotreba pitnej vody 

domácnosťami (l/obyv./deň) 

VaK Obce 

1985   

1990   

1995 142,40 83,40 

1996 134,60 83,30 

1997 131,90 81,50 

1998 131,47 81,50 

1999 126,90 

2000 123,50 

2001 117,10 

2002 113,60 

2003 109,20 

2004 99,70 

2005 94,90 

2006 89,50 

2007 89,90 

2008 85,60 

2009  86,00 

2010  83,40 

2011 79,90 

2012 

predpoklad 
79,10 

2013 

predpoklad 
80,00 
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Príloha č. 9 

 

Východiská regulačnej politiky na roky 2012 - 2016 
 

 

1. Východiská regulačnej politiky pre oblasť výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody 

verejným vodovodom, odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou: 

 

a) zabezpečiť optimalizáciu cien pre prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií v súlade s článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (RSV) 

s dôrazom na ochranu odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu a producentov 

odpadovej vody odvádzanej verejnou kanalizáciou a to na základe vývoja nevyhnutných 

oprávnených nákladov na regulované činnosti a vývoja množstva dodávanej, resp. odvedenej 

vody pri zohľadnení prínosu realizovaných investícií v regulačnom období 2009 až 2011,  

b) stanoviť rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov kalkulovaných v cenách s 

dôrazom na optimalizáciu limitných hodnôt vybraných položiek kalkulácie nákladov najmä 

osobných nákladov, režijných nákladov, výšky nájomného a odpisov majetku,  

c) dôsledne posudzovať oprávnenosť, opodstatnenosť a nevyhnutnosť nákladov v 

nelimitovaných položkách kalkulácie ceny, pričom je potrebné klásť dôraz na zvyšovanie 

efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na regulované činnosti,  

d) sledovať vývoj nákladov na regulované činnosti s cieľom zohľadniť možnosti tvorby 

zdrojov na obnovu existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry,  

e) posúdiť, prípadne prehodnotiť primeranosť miery zisku v cenách za výrobu a dodávku 

pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou,  

f) stanoviť maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za 

odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou s cieľom vytvárať pre regulované 

subjekty možnosť uplatňovať na trhu s vodou aj ceny nižšie ako ÚRSO-m schválené, pričom 

regulovaný subjekt bude garantovať, že toto zníženie ceny nebude mať dopad na riadnu 

prevádzku a obnovu danej infraštruktúry,  

g) podporovať investičný rozvoj najmä v oblasti verejných kanalizácií vytváraním 

primeraných možností na tvorbu vlastných finančných zdrojov určených na plnenie záväzkov, 

ktoré sa SR pri vstupe do EÚ zaviazala splniť do roku 2015 s cieľom zabezpečiť finančnú 

udržateľnosť jednotlivých realizovaných projektov,  

h) na základe dôslednej a objektívnej analýzy opodstatnenosti uplatnenia dvojzložkovej ceny 

pri zohľadnení sociálno-ekonomických dopadov vytvoriť legislatívne prostredie pre jej 

zavedenie v SR,  

i) stanoviť samostatne ceny za odvádzanie odpadovej vody a ceny za čistenie odpadovej vody 

pre jeden regulovaný subjekt, a to v prípade, ak ide o poskytnutie jednej z uvedených služieb 

inému regulovanému subjektu, pričom poskytovateľ služby sa s prijímateľom služby 

nedohodnú na cene,  

j) sledovať, porovnávať a vyhodnocovať straty vody vo verejných vodovodoch,  

k) poskytovať pomoc pri aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s 

cenovou reguláciou v praxi priebežne počas celého regulačného obdobia, a to najmä 

vypracovaním a zverejnením metodických usmernení a poradenstvom,  

l) zabezpečiť transparentnosť jednoznačne stanovenými pravidlami a postupmi 

uplatňovanými pri cenovej regulácii a zverejňovaním informácií o cenách a o podmienkach 

ich uplatňovania.  
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Rozsah cenovej regulácie: 

Cenová regulácia sa bude uskutočňovať v tomto rozsahu:  

a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,  

b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,  

c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom,  

d) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,  

e) čistenie odpadovej vody v čistiarni odpadovej vody, ak je táto odpadová voda privádzaná 

do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou,  

f) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.  

 

Spôsob vykonania cenovej regulácie: 

Spôsob vykonania cenovej regulácie sa stanovuje ako priame určenie maximálnej ceny a 

určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny. Spôsob výpočtu ceny zohľadňuje stanovený 

rozsah oprávnených nákladov, primeraný zisk vrátane investícií potrebných na zabezpečenie 

prevádzkyschopnosti zariadení a sietí.  

Stanovovanie cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a 

čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou ako maximálnych cien, ktoré regulovaný 

subjekt nemôže prekročiť, ale môže na trhu použiť aj ceny nižšie, ako ÚRSO-om schválené 

alebo určené za podmienky zabezpečenia prevádzkyschopnosti a obnovy vodárenského 

infraštruktúrneho majetku, sa považuje za vhodný trhový mechanizmus, ktorý oprávňuje 

regulovaný subjekt rozhodovať napr. o zľavách pre významných odberateľov, resp. 

producentov vody alebo o zľavách pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, prípadne 

ohrozených odberateľov vody (školy, nemocnice a pod.).  

Aj v regulačnom období na roky 2012-2016 sa javí ako najobjektívnejšia metóda „price cap“, 

ktorá má pozitívny vplyv na zabezpečenie stabilizácie cien vody, pričom eliminuje ich nárast 

z dôvodu uplatňovania neprimeraných nákladov na výkon regulovanej činnosti. Zároveň táto 

metóda pri uplatnení možnosti medziročného inflačného rastu vrátane faktora efektivity a 

faktora investičného rozvoja umožňuje cenový rast, ktorý je však podložený efektívnym 

vynakladaním získaných finančných prostriedkov na prevádzku, ako aj rozvoj 

vodohospodárskej infraštruktúry.  

Východiskom bude cena, ktorá zohľadní nové nastavenie ekonomických parametrov. To 

znamená, že budú uplatňované odpisy na princípe ročných odpisov z majetku obstaraného z 

vlastných zdrojov najviac do výšky ročných daňových odpisov vrátane časti odpisov z 

majetku obstaraného z prostriedkov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu 

vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce alebo bezodplatným prevodom rozloženým 

na dlhšie časové obdobie.  

Základom pre určenie primeraného zisku bude regulačná báza aktív a miera ich výnosovosti. 

Regulačnou bázou aktív bude hodnota aktív slúžiacich na zabezpečenie regulovanej činnosti a 

určí sa na základe ich účtovnej hodnoty.  

V prípade uplatnenia práva regulovaného subjektu podľa § 13 odsek 1 písm. a) v spojení s § 

14 odsek 6 zákona č. 276/2001 Z. z. na zmenu cenového rozhodnutia z dôvodu výraznej 

zmeny ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny a ktoré 

ovplyvňujú výšku ceny, bude po dôslednom posúdení ÚRSO-m cena odzrkadľovať túto 

zmenu nákladov zvýšením ceny. V tomto prípade regulované subjekty však dôslednejšie 

zvažujú nevyhnutnosť zmeny ceny.  

Zavedenie päťročného regulačného obdobia, počas ktorého je garantovaný rovnaký spôsob a 

postup regulácie vytvára stabilnejšie ekonomické prostredie s možnosťou, resp. potrebným 

priestorom pre plánovanie opráv, údržby a investičných akcií vodárenských spoločností na 

základe jasných pravidiel.  
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2. Východiská regulačnej politiky v oblasti vodohospodárskych služieb súvisiacich 

s využívaním vodného toku (odbery povrchovej vody, využívanie hydroenergetického 

potenciálu vodných tokov a využívanie energetickej vody vodných tokov):  

 

a) optimalizovať ceny vodohospodárskych služieb na základe vývoja nevyhnutných 

oprávnených nákladov na zabezpečovanie regulovaných činností a vývoja množstva 

dodávania mechanickej energie a vývoja množstva vody odoberanej z vodných tokov za rok 

2009-2011,  

b) stanoviť ceny vodohospodárskych služieb ako maximálne, čím sa vytvorí možnosť 

uplatňovať na trhu aj ceny nižšie (napr. pre významných odberateľov),  

c) stanoviť rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov v kalkulácii cien za regulované 

činnosti s dôrazom na ich optimalizáciu,  

d) dôsledne posudzovať opodstatnenosť a nevyhnutnosť nákladov v nelimitovaných 

položkách kalkulácie ceny s dôrazom na ich efektívnosť,  

e) stanoviť parametre na výpočet primeraného zisku, aby bola vytvorená možnosť tvorby 

zdrojov na investície,  

f) sledovať, porovnávať a vyhodnocovať náklady a tržby z regulovaných činností a overovať 

využívanie prevádzkových nákladov a zisku za účelom tvorby zdrojov na udržanie 

prevádzkyschopných vodohospodárskych stavieb využívaných na regulované činnosti. 

 

Návrh rozsahu cenovej regulácie:  

Cenová regulácia sa bude uskutočňovať v tomto rozsahu:  

a) odber povrchových vôd z vodného toku,  

b) využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku,  

c) odber energetickej vody z vodného toku.  

 

Návrh spôsobu vykonania cenovej regulácie:  

Spôsob cenovej regulácie stanovuje určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny. Spôsob 

výpočtu zohľadňuje nevyhnutné oprávnené náklady, primeraný zisk a realizáciu investícií na 

zabezpečenie prevádzkyschopnosti vodohospodárskych stavieb.  

V regulácii vodohospodárskych služieb sa bude uplatňovať nákladová metóda, ktorá 

zohľadňuje rozsah a štruktúru oprávnených nákladov s limitovaním medziročného rastu 

niektorých vybraných nákladov a výšku maximálneho povoleného zisku v jednotlivých 

regulovaných činnostiach na úrovni 5 % z celkovej výšky plánovaných oprávnených 

nákladov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 10 

Rozdelenie domácností podľa mesačného ekvivalentného disponibilného príjmu podľa typu domácností (EU SILC 2010) 

 
 HD= hospodáriace domácnosti 

 


