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Novinky

,,Týmto projektom získavame nástroj na vzájomnú výmenu, spracovanie a sprístupňovanie najrôznejších informácií o 
vodnom hospodárstve, a tak veľmi jednoduchým spôsobom skvalitníme aktuálnu informovanosť ľudí, žijúcich na území 
cezhraničných slovensko-poľských povodí,” zdôraznil na záverečnej konferencii tohto projektu na Podbanskom generálny 
riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing. Daniel Kvocera. 

Malgorzata Owsiany z partnerského úradu vodného hospodárstva v Krakove poukázala najmä na význam podrob-

Portál o hraničných vodách
ných máp hraničných povodí s rôznymi detailnými 
údajmi, ktoré tvoria podstatnú časť celého systé-
mu. Ako ďalej dodala, „forma tohto internetového 
portálu má veľkú výhodu v tom, že jeho obsah 
môžeme  operatívne aktualizovať, a tak ihneď in-
formovať aj širokú verejnosť o možných povodňo-
vých rizikách.“ 

Odborníci však predpokladajú, že internetový 
portál plusk.eu budú využívať predovšetkým obce, 
samosprávy, rôzne úrady, hasiči a podobne, teda 
tie sociálne skupiny, ktoré prichádzajú do styku s 
vodným plánovaním. Portál totiž prináša informá-
cie, ktoré sú využiteľné pri územnom plánovaní a 
rozvojových aktivitách regiónov v daných povo-
diach z hľadiska hodnotenia vplyvov ľudskej čin-
nosti na životné prostredie, najmä vodu, v zmysle 
Rámcovej smernice o vode. 

Podľa vyjadrenia jedného z členov slovenské-
ho realizačného tímu Ing. Petra Čadeka, PhD. zo 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., 
portál bude, napríklad,  prinášať aktuálne údaje 
o kvalite povrchových vôd, zdrojoch vypúšťania 
odpadových vôd, o pôdnych i vodných biotopoch, 
mokradiach a celom hydroekologickom komplexe. 

Z poskytovaných údajov sa bude možné dozve-
dieť aj to, či je možné čistiareň odpadových vôd 
pripojiť na vodný tok, alebo či je možné vodu z toku 
odoberať, resp. vypúšťať tak, aby sa dobrý stav 
vodného toku nezhoršil. 

Na konferencii však zaznel aj záujem sloven-
ských a poľských vodohospodárov podieľať sa na 
ďalších obojstranne výhodných a potrebných pro-
jektoch. Jedným z nich by už v blízkej budúcnosti 
mohla byť aj spolupráca na budovaní, v mnohých 
lokalitách chýbajúcich biokoridorov pre ryby, tzv. 
rybovodov.                    (luk)

Predstavitelia oboch partnerských podnikov s členmi realizačných tímov. V strede generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica Ing. Daniel Kvocera (vpravo) 
a prezident Regionálneho úradu vodného hospodárstva v Krakove Leszek Karwowski
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Na adrese www.plusk.eu začal od októbra fungovať nový internetový portál, 
ktorý poskytuje aktuálne informácie o povodiach riek Poprad, Dunajec a Orava. 
Vytvorenie tohto informačného systému pod názvom PLUSK, v hodnote 1 milión 
850 tisíc eur, je výsledkom spoločného cezhraničného projektu, ktorý vytvoril 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica a Regionálny úrad vod-
ného hospodárstva v Krakove.




