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Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom 
plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťa-
hu k ochrane prírody a krajiny je názov projektu 
Operačného programu Životné prostredie, ktorý od 
októbra 2008 do júla 2010 realizuje Slovenská agen-
túra životného prostredia (SAŽP) s odbornou pod-
porou Výskumného ústavu vodného hospodárstva 
(VÚVH). Cieľom projektu je priblížiť širokej verejnosti 
problematiku vodného plánovania v SR, jeho vzťah 
k sústave chránených území NATURA 2000, spro-
pagovať vodné plánovanie a možnosti zapojenia sa 
do prípravy plánov manažmentu povodí (pozri www.
enviro.gov.sk, http://www.vuvh.sk/rsv/). Z tohto dô-
vodu je projekt zameraný na informačnú a vzdelá-
vaciu kampaň a na spracovanie publikácie schvále-
ných plánov manažmentu povodí. 
Ukončené výstupy projektu (k augustu 2009):
•vydanie troch informačných materiálov: Vodné plánova-
nie a plány manažmentu povodí – Prečo a ako sa 
nás týkajú?, Stav vôd a vodohospodárske problémy 
v povodiach SR, Environmentálne ciele vodnej politi-
ky. V posledných dvoch spomínaných materiáloch sú 
okrem všeobecne platných informácií o danej téme 
spracované aj informácie o čiastkových povodiach 
vo forme jednoduchých pasportov, a to v slovenskej 
a anglickej verzii. Dostupné sú na internetovej strán-
ke SAŽP (www.sazp.sk) a fyzicky v SAŽP, MŽP SR, 
VÚVH, SHMÚ, SVP, š. p. a ŠOP SR.
•realizácia seminárov Vodné plánovanie v zmysle 
Rámcovej smernice o vode vo vzťahu k ochrane 
prírody a krajiny v máji 2009, a to v troch mestách 
– v Banskej Bystrici, Nitre a v Košiciach. Semináre 
boli určené pracovníkom štátnej správy na úseku 

Vodné plánovanie vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny

vôd dvom cieľovým skupinám: študentom stred-
ných škôl a verejnosti. Pripravovaný eLearningový 
program bude obsahovať kvízové otázky, jednodu-
ché puzzle, pexeso s fotogalériou a slepé mapy. 
Dostupný bude zo stránok Enviroportálu (www.
enviroportal.sk) a pripravovanej aktualizovanej 
stránky k RSV. 

• publikácia a distribúcia plánov manažmentu povo-
dí a Vodného plánu Slovenska po ich schválení v 
roku 2010.
Všetky doteraz spracované výstupy z projektu a ďal-

šie informácie sú k dispozícii na http://www.sazp.sk/
public/index/go.php?id=1779&lang=sk.

Ing. Renáta Grófová, manažérka projektu
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica

Naším cieľom je zlepšiť informovanosť o sústave NATURA 2000
Jedným z projektov, ktoré Slovenská agentúra ži-

votného prostredia v súčasnosti realizuje, je projekt 
Zlepšenie informovanosti v oblasti NATURA 2000 a 
podpora komunikácie medzi zainteresovanými skupi-
nami. Projekt je realizovaný z Operačného programu 
Životné prostredie a spolufinancovaný Európskym 
fondom regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je pod-

poriť informovanosť o potrebe zachovania významného 
prírodného dedičstva zahrnutého v sústave NATURA 
2000, a to prostredníctvom zvýšenia všeobecného 
ekologického povedomia. Gestorom projektu, ktorý sa 
začal realizovať na jar tohto roku a končí v decem-
bri 2010, je Centrum mestského životného prostredia 
SAŽP Žilina. O projekte hovoríme s projektovou mana-
žérkou Ing. Beatou Vaculčíkovou.

Hlavný cieľ projektu je uvedený už v jeho názve, aké sú 
špecifické ciele projektu?

Prostredníctvom informačných podujatí, či už sú to 
konferencie, regionálne informačné semináre, lokálne 
workshopy alebo informačné a propagačné materiá-
ly, chceme zvýšiť informovanosť odbornej verejnosti 
o sústave NATURA 2000 a priblížiť princípy ochrany 
prírody a krajiny v územiach NATURA 2000.  

Na čo konkrétne budú podujatia zamerané, kedy sa usku-
točnia?

Jednotlivé informačné podujatia v rámci tohto projek-
tu budú organizované formou konferencií so zameraním 
na problematiku NATURA 2000, ochranu prírody a kraji-
ny a problémové okruhy pre východné, stredné a západ-
né Slovensko. Témou seminárov sú regionálne problémy 
v súvislosti s budovaním siete NATURA 2000, ochrana 
prírody a krajiny a problémové okruhy pre jednotlivé kra-
je SR okrem Bratislavy. Lokálne workshopy s prezentá-
ciou skúseností odborníkov v tejto oblasti budú spojené 
s návštevou vybraných lokalít NATURA 2000. Na tento 

rok je celkovo plánovaných 13 informačných podujatí, z 
toho 3 konferencie, 7 seminárov a 3 lokálne workshopy. 
Vzhľadom na náročnú prípravu týchto aktivít sa všetky 
podujatia uskutočnia v štvrtom štvrťroku, čiže v mesia-
coch október až december 2009. Informačné podujatia 
pre posilnenie environmentálneho povedomia verejnosti, 
zlepšenie komunikácie a spolupráce medzi zainteresova-
nými subjektmi, ako aj výmenu informácií a skúseností 
v tejto oblasti, sa uskutočnia aj v roku 2010.

Akú cieľovú skupinu má projekt osloviť?
Projekt je zameraný na predstaviteľov samospráv, 

štátnu správu v oblasti životného prostredia a ochrany 
prírody, organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho 
rozvoja a usmerňujúce spôsob využívania územia, ur-
banistov, projektantov, investorov, profesijné združenia, 
neziskové organizácie, vlastníkov a užívateľov  pozem-
kov a verejnosť.

Environmentálne prínosy projektu sú zrejmé – posilnenie pozí-
cie štátnej ochrany prírody a  vytvorenie predpokladov pre lepšie 
uplatňovanie legislatívy, efektívnejšie využívanie nástrojov ochrany 
prírody, ako aj skvalitnenie starostlivosti o chránené územia. Aké 
sú sociálno-ekonomické prínosy projektu?

Predovšetkým je to propagácia prírodných hodnôt a 
ochrany prírody na Slovensku a, samozrejme, zlepšenie 
dostupnosti informácií o európskej sústave chránených 
území NATURA 2000 verejnosti, ako aj vhodnejšie vy-
užívanie územia.

Anna Gudzová Dunajec (foto: Tomáš Kizek)

vodného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny, 
užívateľom vôd, zástupcom obcí, mimovládnych 
organizácií a vysokých škôl. Celkovo 
sa seminárov zúčastnilo 165 
účastníkov. Účelom seminá-
rov bolo priblížiť účastníkom 
dôvody plánovaného prístupu 
vo vodnom hospodárstve, upo-
zorniť na väzbu medzi vodným plá-
novaním a ochranou krajiny a prírody, 
vysvetliť pozadie príprav samotných 
plánov manažmentu povodí. Na seminá-
roch odzneli prezentácie zástupcov VÚVH, 
SHMÚ, ŠOP SR a SVP, ktoré boli zamerané 
na zhodnotenie stavu implementácie RSV v SR, 
informovanie o medzinárodných plánoch manaž-
mentu povodí (Dunaj a Visla), zhodnotenie stavu 
povrchových a podzemných vôd, na prezentáciu 
sústavy NATURA 2000, zhodnotenie problémov v 
povodiach a návrh opatrení na ich riešenie, zapo-
jenie verejnosti do procesu vodného plánovania. 
Odporúčania účastníkov seminára k procesu tvorby 
plánov manažmentu povodí sa týkali najmä kon-
kretizovania opatrení v tejto oblasti, napr. vo forme 
akčných plánov, realizovateľných opatrení s možnos-
ťou ich premietnutia do investícií, zlepšenia spätnej 
väzby medzi rozhodovacími orgánmi a odbornou aj 
laickou verejnosťou.
Rozpracované sú ďalšie výstupy projektu, a to:
• textová časť webovej stránky k problematike RSV 

a vodného plánovania,
• jednoduchý eLearningový program, ktorý formou 

interaktívnych hier priblíži problematiku ochrany 




