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Proces implementácie Rámcovej smernice
o vode v Slovenskej republike

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republi-
ky ako ústredný orgán štátnej vodnej správy a vodného 
hospodárstva zabezpečuje aj prostredníctvom sekcie vôd 
plnenie cieľov a záväzkov SR v oblasti vodnej politiky, pri-
jatých tak na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Úlohy, 
ktoré je nutné v najbližšom období riešiť v oblasti vodného 
hospodárstva budú mať vplyv aj na legislatívne prostredie, 
v ktorom sa budú v ďalšom období riešiť úlohy vodného 
hospodárstva. Medzi hlavné činnosti z tohto pohľadu patrí 
plnenie záväzkov voči Európskej únii, najmä v oblasti legis-
latívy a implementácie európskych smerníc, súvisiacich so 
vstupom a so samotným členstvom SR v EÚ. Ide najmä 
o dosiahnutie súladu národnej legislatívy so smernicami 
schválenými Európskym parlamentom a Radou, a to:
• so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane pod-
zemných vôd pred znečistením a zhoršením 
kvality a čiastočne so smernicou 2006/7/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 
2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, 
ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS. Tieto 
smernice boli prebraté do novely vodného záko-
na, ktorú vláda SR schválila 25. marca 2009, a 
následne bola predložená na rokovanie Národnej 
rady SR. Po schválení v NR SR prezident novelu 
vrátil na opätovné prerokovanie v NR SR. V sep-
tembri tohto roka bola novela zákona o vodách 
Národnou radou SR schválená s účinnosťou od 
1. novembra 2009;

• so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a 
manažmente povodňových rizík, ktorá bola pre-
bratá do návrhu nového znenia zákona o ochra-
ne pred povodňami. Návrh zákona bude predlo-
žený na rokovanie vlády SR už v septembri tohto 
roka, a potom bude predložený na rokovanie do 
Národnej rady SR;

• so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2008/105/ES o environmentálnych normách 
kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 
82/176/EHS, 83/513/EHS, 87/156/EHS, 
84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a do-
plnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES, ktorá bude prebratá do nového znenia 
zákona o vodách, s ktorého prípravou sa už začalo.
Za účelom odstránenia technických a formálnych ne-

dostatkov niektorých ustanovení zákona č. 442/2002 
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regu-
lácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
a doplnenia sankcií pre subjekty za neplnenie si povinností 
vyplývajúcich zo zákona sa vypracovala jeho novela, ktorá 
bola 29. 5. 2009 predložená na rokovanie NR SR a v sep-
tembri tohto roku bola schválená.

Zavedenie spoločnej európskej meny eura v SR si 
vyžiadalo vypracovanie novely nariadenia vlády SR 
č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulo-
vaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace 
so spoplatňovaním užívania vôd, ktorá bola schválená 
27. augusta 2008.

požiadavky optimálnej funkčnosti, prevádzkovej stability 
a primeranej investičnej a prevádzkovej náročnosti. 

Schválené zmeny a doplnky nie sú v rozpore s cieľom 
zachovania požadovaného rozvoja obecnej vodohos-
podárskej infraštruktúry a zlepšenia stavu prírodných 
zdrojov vôd, vodných ekosystémov a zdravia ľudí. Na 
financovanie uvedených aktivít možno čerpať finančné 
prostriedky z Operačného programu Životné prostredie.

Na úseku protipovodňovej ochrany sú aktivity 
MŽP SR zamerané na vytváranie predpokladov na re-
alizáciu preventívnych opatrení v súlade s Programom 
protipovodňovej ochrany a budovanie Povodňového 
varovného a predpovedného systému (POVAPSYS), 
ako aj opatrení vyplývajúcich zo smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2007/60/ES, vrátane plánov manaž-
mentu povodňových rizík. Financovanie týchto aktivít 

možno zabezpečiť prostredníctvom Operačného 
programu Životné prostredie.

Pre zvýšenie využívania hydroenergetického 
potenciálu povrchových vôd ako obnoviteľného 
zdroja energie (OZE) v súlade s národnými indi-
katívnymi cieľmi výroby elektriny z OZE, ktoré sú 
do roku 2010 stanovené na 19 % celkovej spot-
reby elektriny, MŽP SR vypracovalo v roku 2008 
Návrh koncepcie využitia hydroenergetického 
potenciálu vodných tokov SR, ktorý by mal byť 
schválený v roku 2009. Na tvorbe tejto koncep-
cie sa podieľali aj orgány štátnej ochrany prírody, 
Slovenského rybárskeho zväzu, Výskumného 
ústavu vodného hospodárstva a Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p. Nakoľko táto 
koncepcia podlieha schvaľovaniu SEA, príležitosť 
vyjadriť sa k nej mala aj verejnosť. Ku koncepcii 
sa vyjadrili tak právnické, ako aj fyzické osoby z 
oblasti ochrany prírody, ústredné orgány štátnej 
správy a pod.

Na medzinárodnej úrovni je činnosť MŽP SR v 
súlade s medzivládnymi dohovormi a medzištát-
nou zmluvou zameraná na bilaterálnu spoluprácu 
na hraničných vodách. SR so všetkými sused-
nými štátmi, členmi EÚ, spolupracuje v oblasti 
implementácie Rámcovej smernice o vodách na 
spoločných hraničných vodách v rámci bilaterál-
nych komisií pre hraničné vody.

SR ako podunajský štát je signatárom aj Dohovoru 
o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, 
ktorý zabezpečuje právny rámec spolupráce podunaj-
ských krajín pri ochrane, spravodlivom a trvalo udržateľ-
nom využívaní Dunaja. Dohovor do praxe implementuje 
Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj (MKOD) 
a jej expertné skupiny. Predsedajúcou krajinou MKOD je 
od 1. januára 2009 Slovenská republika, ktorá prebra-
la predsedníctvo na rok 2009. Hlavnou úlohou v rámci 
MKOD v tomto roku je finalizácia Plánov manažmentu 
povodia Dunaja, vrátane programov opatrení.

Veríme, že plány, týkajúce sa implementácie Rámcovej 
smernice o vode na národnej úrovni, aj v oblasti medzi-
národnej spolupráce, sa nám podarí úspešne splniť.

Ing. Dušan Čerešňák
vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie vôd

Ministerstvo životného prostredia SR

V oblasti implementačnej politiky pokračuje 
MŽP SR v nastúpenej ceste pri zavádzaní spoločnej 
vodnej politiky členských štátov EÚ v súlade so smer-
nicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES 
z 23. októbra 2000 (Rámcová smernica o vode). Prvým 
výstupom implementačného procesu je návrh I. znenia 
plánov manažmentu povodí, ktorý bol v prvom polroku 
2009 zverejnený na webovej stránke www.vuvh.sk/rsv 
za účelom písomného pripomienkovania, aktívnej účasti 
a informovania verejnosti. V súčasnosti prebieha finali-
zácia výsledného znenia plánov manažmentu povodí. 
Implementačný proces ďalších smerníc v oblasti vôd 
pokračuje v súlade s ich implementačnými plánmi.

Ďalšie aktivity MŽP SR sú smerované do rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry tak, aby bol dosiahnutý 
súlad s európskymi štandardmi. To znamená, zvyšo-

vanie podielu zásobovaných obyvateľov pitnou vodou 
najmä v zaostávajúcich regiónoch, ako aj zvyšovanie 
úrovne odkanalizovania a čistenia odpadových vôd z 
mestských aglomerácií v súlade s Národným progra-
mom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice 
Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových 
vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES. 

Základnú koncepciu  optimálneho rozvoja zásobova-
nia pitnou vodou a odkanalizovania a čistenia odpado-
vých vôd stanovuje Plán rozvoja verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a 
Plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanali-
zácií pre jednotlivé kraje. V roku 2007 a  2008 MŽP SR 
schválilo Zmeny a doplnky č. 1 a č. 2 k Plánu rozvoja 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 
SR za predpokladu, že budú zachované všetky určujúce 
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