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Definície, ciele  
 
OPATRENIE - zásah, zákrok na dosiahnutie istého výsledku 
 
Ciele: environmentálne ciele, ochrana a obnova vôd a vodných ekosystémov, podmienky pre 
udržateľný rozvoj, zabezpečenie pitnej vody, dobrý stav vôd 

 
 

Mechanizmy: integrovaný prístup k vodnému hospodárstvu, vodné plánovanie - plány 
manažmentu povodí  
Opatrenia prijímame ako reakciu na identifikované vodohospodárske problémy. 
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Kontext opatrení  

v životnom prostredí, v krajine 
 v širšom zmysle patria opatrenia pre zlepšenie stavu vôd k ochrane životného 

prostredia, k zlepšovaniu kvality života obyvateľov a k zachovaniu prírodného 
dedičstva 

 v užšom zmysle (tejto konferencie) - ochrana zdrojov vody na ľudskú spotrebu – 
kvalita, kvantita 

 

v geograficko-politickej štruktúre  
 úroveň EU - a zodpovedajúce nadnárodné dokumenty upravujúce oblasť vôd, najmä 

smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa 
ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva (skrátene nazývanej rámcová smernica o vode – RSV), ale aj ďalšia 
zodpovedajúca legislatíva)  

 národná úroveň - okrem zákonov aj Vodný plán SR   
 úroveň povodí – v SR správne územia povodia Dunaja a povodia Visly 

o SÚP Dunaj: čiastkové povodia Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, Bodva, 
Hornád, Bodrog; 

o SÚP Visla: čiastkové povodie Dunajca a Popradu. 
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Kontext opatrení   
 
v čase  

   
 národná legislatíva SR týkajúca sa vôd, Rámcová smernica o vode (2000) – 

environmentálne ciele 
 (2009) prvý Vodný plán SR– vypracovaný, odsúhlasený verejnosťou 

a schválený do konca roku 2009; jeho záväzná časť, obsahovala program 
opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov;        

 (2012) v zmysle článku 18 RSV bola vypracovaná Správa Európskej komisie 
Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní plánov vodohospodárskeho 
manažmentu povodia 

 aktualizácia Vodného plánu SR (2015) – druhý plánovací cyklus do 2021 
 (XII-2018) Správa o dosiahnutom pokroku v zavádzaní programu opatrení 

Vodného plánu Slovenska  
 (2019) Správa EC o vykonávaní RSV a smernice o povodniach – opísala silné 

stránky, zlepšenia a slabé stránky druhého plánu (plánov) manažmentu 
povodia; dala odporúčania pre ďalší plánovací cyklus 
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Vodný plán Slovenska   
 
Chránené oblasti určené na odber pitnej vody  
 
Útvary povrchovej a podzemnej vody – vodárenské zdroje - 3 druhy ochrany: 

 ochranné pásma vodárenských zdrojov 
 povodia vodárenských tokov 
 chránené vodohospodárske oblasti (CHVO)  
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Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem 
 

Čiastkové 
povodie 

Počet 
vodárenských 

zdrojov 

Počet OP 
vodárenských 

zdrojov 

Výmera OP 
vodárenských zdrojov 

(ha) 
 podz. vody povrch. podz. vody povrch. podz. vody povrch. 
Morava 90 0 31 0 13865 0 
Dunaj 77 0 29 0 6030 0 
Váh 760 5 447 14 211671 19436 
Hron 274 7 173 7 56917 9542 
Ipeľ 55 1 70 1 15648 8400 
Slaná 62 5 76 6 13789 13762 
Bodva 3 1 30 7 12146 10416 
Hornád 152 4 124 18 19324 72693 
Bodrog 215 11 230 17 7082 339459 
SÚPD 1688 34 1210 70 356472 473708 
Spolu SR 1734 43 1269 81 372052 489633 

 

(Zdroj: Vodný plán Slovenska, 2015) 
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Čiastkové 
povodie 

Počet 
vodárenských zdrojov 

 podzemné 
vody 

povrch. 
vody 

Morava 90 0 
Dunaj 77 0 
Váh 760 5 
Hron 274 7 
Ipeľ 55 1 
Slaná 62 5 
Bodva 3 1 
Hornád 152 4 
Bodrog 215 11 
SÚPD 1688 34 
Spolu SR 1734 43 
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Čiastkové 
povodie 

Výmera OP 
vodárenských zdrojov 

(ha) 
 podz. vody povrch. 

vody 
Morava 13865 0 
Dunaj 6030 0 
Váh 211671 19436 
Hron 56917 9542 
Ipeľ 15648 8400 
Slaná 13789 13762 
Bodva 12146 10416 
Hornád 19324 72693 
Bodrog 7082 339459 
SÚPD 356472 473708 
Spolu SR 372052 489633 
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Chránené vodohospodárske oblasti v SR a ich základné charakteristiky 
 

 
 

(Zdroj: Vodný plán Slovenska, 2015) 
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Vodný plán Slovenska   
 
Program opatrení 
 
Štruktúra programu opatrení zodpovedá identifikovaným významným vodohospodárskym 
problémom: 

 organické znečistenie povrchových vôd, 
 znečistenie povrchových vôd živinami,  
 znečistenie vôd prioritnými látkami a látkami relevantnými pre SR,  
 opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov, 
 kvalita podzemných vôd, 
 kvantita podzemných vôd. 

 
Program opatrení je navrhovaný vo vzťahu k cieľom k roku 2021 stanoveným na národnej 
úrovni a na úrovni medzinárodného povodia Dunaja, pre jednotlivé významné 
vodohospodárske problémy. 
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Povrchové vody 
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(Zdroj: Vodný plán Slovenska 2015, Tab. 8.10.1 Prehľad opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov) 
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Podzemné vody 
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(Zdroj: Vodný plán Slovenska 2015, Tab. 8.10.1 Prehľad opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov) 
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Správa o dosiahnutom pokroku  
v zavádzaní programu opatrení Vodného plánu Slovenska 
 
V druhom polroku 2018 bola vypracovaná Správa o dosiahnutom pokroku v zavádzaní 
programu opatrení Vodného plánu Slovenska. Správa, predložená Európskej komisii, 
vyhodnocuje pokrok dosiahnutý v zavádzaní programu opatrení schválenom v januári 2016, 
ako súčasť Vodného plánu Slovenska – aktualizácia 2015.  
Opisuje súhrn opatrení pre správne územie povodia Dunaja a správne územie povodia Visly na 
dosiahnutie environmentálnych cieľov, a tiež pokrok dosiahnutý v zavádzaní programu 
opatrení.  
 
Súhrnné konštatovanie:  
Základné opatrenia podľa čl. 11(3) a sú v etape implementácie. Ostatné základné a doplnkové 
opatrenia vyžadujúce si administratívne riešenia sa priebežne plnia, realizujú sa aj poradenské 
služby resp. informovanie odbornej a laickej verejnosti. Realizácia opatrení súvisiacich so 
stavebným riešením (najmä opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov) vzhľadom 
na extrémne nároky na financie a časovú náročnosť prípravy stavieb (majetkové vysporiadanie 
pozemkov) je v omeškaní. Požadované financie  sú riešené v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia 2014-2020. 
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