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Vyhodnotenie pripomienok 
k „Návrhu vecného a časového harmonogramu a komunikačného plánu 

 pre 2. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí“ 
 

P.č. Subjekt Pripomienka Typ Vy
hod 

Spôsob vyhodnotenia 

1. GWP 
Slovensko 

RNDr. Elena 
Fatulová 

 
UKE SAV, 
NuSi, s.r.o.,  
OZ Hron pre 
slobodné rieky, 
OZ Rieka - 
združenie na 
ochranu 
vodných tokov, 
Klub 
slovenských 
turistov,  
SKOV, s.r.o.,  
Ing. Alexander 
Nagy,  
Doc. Ing. 
Ľuboš Jurík, 
PhD., SPU 
Nitra,  
RNDr. Tomáš 
Derka, PhD., 
Katedra 
ekológie PFÚK 

1. Pripomienky k „Návrhu vecného a časového 
harmonogramu pre 2. cyklus prípravy plánov 
manažmentu povodí“ 

Pripomienka č. 1  

Na str. 1 sa uvádza, že Návrh je vypracovaný v súlade 
s požiadavkami vodného zákona. Avšak tabuľka č.1 
prezentuje odvolávky iba na príslušné články Rámcovej 
smernice o vode (RSV). Berúc do úvahy komplexnosť tohto 
materiálu bolo by potrebné tabuľku doplniť aj o príslušné 
ustanovenia vodného zákona, resp. jeho vykonávacích 
predpisov, do ktorých boli jednotlivé články RSV 
transponované.  

Pripomienka č. 2 

Kolónku „Termíny plnenia“ by bolo užitočné doplniť 
o presné termíny plnenia (deň, mesiac), keďže v mnohých 
prípadoch ide o právne záväzné termíny, ktorých 
nedodržanie podlieha sankčným postihom EK.  

Pripomienka č. 3 

Aktivity uvedené tabuľke č. 1 v bodoch I.2. a I.3. spadajú do 
druhého plánovacieho cyklu. Odporúčame v týchto 
intenciách bod I. preformulovať. 

Pripomienka č. 4  

Aktivita v bode I.3. „Prerokovanie vecného a časového 
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Odkazy na príslušné ustanovenia vodného zákona resp. 
jeho vykonávacích predpisov sú doplnené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Právne záväzné termíny sú doplnené. 
 
 
 
 
 
Znenie bodu I. je upravené. 
 
 
 
 
Podľa RSV (Guidance document No.8) musia byť 
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Bratislava,  
Ing. Miloš 
Ziman, Vyhne 
336, 96602,                                        
Bc. Anna 
Zimanová, 
Vyhne 336, 
96602,  
Vladimír 
Fehérpataky, 
nám.SNP 119, 
Hliník nad 
Hronom, 966 
01,  
Ing. Matej 
Koperdák, 
Zimná 12, 
Košice,  
Ing. Ján 
Topercer, CSc., 
Univerzita 
Komenského, 
Botanická 
záhrada, 03815 
Blatnica 315,  
Ing. Marianna 
Skallova, 
Fedakova 38, 
Bratislava 4 

 

harmonogramu prác s verejnosťou“ nie je naformulovaná 
plne v súlade s čl. 14 bod 2 RSV (§ 13 ods. 4) vodného 
zákona. Podľa tohto znenia by pripomienky zaslané 22. 6. 
2013 už nebolo možné prerokovať s verejnosťou.  Podľa 
uvedených článkov 6 mesačná doba je určená na podanie 
písomných pripomienok. Po tejto lehote by malo nasledovať 
vyhodnotenie pripomienok, ich prerokovanie s verejnosťou 
a spracovanie upravenej verzie dokumentu. Uvedené 
aktivity by bolo potrebné doplniť do tab. č. 1 vrátane 
termínov ich plnenia. Obdobná pripomienka platí aj pre bod 
II.4.  

 

 

 

 

 

K aktivite v bode I.3. (obdobne v bode II.4.) je uvedený 
doplňujúci text „Aktívne zapojenie dotknutých účastníkov 
(t.j. tok informácií)“. Takéto znenie vyvoláva otázniky 
ohľadom chápania pojmov „konzultácie“ a „aktívna účasť“, 
ktoré nie sú v dokumente vysvetlené a mali by byť tiež do 
materiálu doplnené (v zmysle metodického pokynu EK – 
Guidance No. 8).  

 

 

 

Pripomienka č. 5  

Aktivita v bode IV.1. „Vyhodnotenie pokroku/progresu pri 
dosahovaní environmentálnych cieľov“ je súčasťou aktivity 
v bode V.1. „Preverovanie/revízia a aktualizácia programu 
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zaistené dve formy účasti verejnosti, a to poskytovanie 
informácií a konzultácie.  Tretia forma – aktívne 
zapojenie verejnosti - by mala byť podporovaná. 
Vzhľadom na charakter predloženého dokumentu, ktorý 
sumarizuje požiadavky ustanovení príslušných článkov 
RSV a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vrátane 
termínov ich plnenia, je účasť verejnosti zaistená   
poskytovaním informácií a písomnou komunikáciou  
v stanovenej lehote 6-ich mesiacov. Tieto formy účasti 
verejnosti v rámci Návrhu vecného a časového 
harmonogramu pre 2. cyklus prípravy plánov 
manažmentu povodí (PMP) zabezpečujú verejnosti 
dostatočný časový priestor na výmenu informácií, 
vyhodnotenie pripomienok a konzultácie v stanovenej 
lehote. Prioritne informujú verejnosť o harmonograme 
prác na PMP a o možnosti aktívnej účasti verejnosti na 
jeho jednotlivých krokoch. 
 
 
Znenie aktivity v bode I.3 je doplnené „aktívne 
zapojenie dotknutých účastníkov (t.j. tok informácií,  
konzultácie)“ 
Znenie bodu II.4 je upravené „Aktívne zapojenie 
dotknutých účastníkov (t.j. tok informácií, konzultácie, 
národný seminár, pracovné stretnutia s dotknutými 
zainteresovanými stranami“. 
Vzhľadom na záväzný termín pre spracovanie  návrhu 2. 
cyklu plánov manažmentu povodí, ako aj v zmysle 
Guidance document No.8 sa 6- mesačná lehota  
považuje na komunikáciu s verejnosťou za dostatočnú.   
 
 
Aktivita v bode IV.1 nadväzuje na výsledky rizikovej 
analýzy a vyhodnotenie stavu vodných útvarov a je 
podkladom pre revíziu/aktualizáciu environmentálnych 
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opatrení“, preto by mala byť presunutá do tohto bodu. 
V rámci bodu IV. Environmentálne ciele a výnimky je 
potrebné vypracovať zoznam environmentálnych cieľov 
a výnimiek (príloha VII A bod 5 RSV). Ide o jeden 
z najdôležitejších bodov, ktoré musia byť súčasťou plánov 
manažmentu povodí a ktoré je nevyhnutné konzultovať 
s verejnosťou (napr. výnimky podľa článku 4.7 RSV – nové 
infraštruktúrne projekty na vodných tokoch).  

Pripomienka č. 6 

Aktivity v bodoch VI.1. až VI.4. sa týkajú plánov 
manažmentu čiastkových povodí. Sme toho názoru, že to 
nie je plne v súlade s článkom 13 RSV, ktorý požaduje 
vypracovanie plánov manažmentu povodia pre každé 
správne územie ležiace na ich území, t.j. plány manažmentu 
povodia Dunaja a Visly (v rámci správneho územia SR) 
a ich predloženie verejnosti na pripomienkovanie.  

Pripomienka č. 7 

Po aktivite v bode VI.3. „Sprístupnenie plánov manažmentu 
povodí na dobu 6 mesiacov na pripomienkovanie verejnosti“ 
by mali byť doplnené dve aktivity, a to vyhodnotenie 
pripomienok verejnosti (vrátane konzultácií) a vypracovanie 
finálneho návrhu plánov manažmentu povodí, vrátane 
určenia termínov ich plnenia.  

Pripomienka č. 8 

Aktivity v bodoch VI.5. až VI.11. týkajúce sa vypracovania 
Vodného plánu Slovenska nemajú oporu v článku 13 RSV. 
Ide o nadbytočný plánovací dokument, ktorý je v podstate 
duplicitný s plánmi manažmentu povodí. Preto aktivity 
v bodoch VI.5, VI.6, VI.7. by bolo vhodné vypustiť 
a v aktivitách v bodoch VI.8. až VI.11.  vypustiť slová 
„Vodný plán Slovenska“ a nahradiť ich slovami „Plány 
manažmentu povodia Dunaja a Visly“.  
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cieľov. Až následne vstupuje do revízie a aktualizácie 
programu opatrení. 
Navrhnutá postupnosť krokov má racionálne 
opodstatnenie vo vzťahu k nadväznosti na jednotlivé 
aktivity. 
 
 
 
 
 
Uvedené aktivity sú v súlade s príslušnými 
ustanoveniami §12 vodného zákona.  
 
 
 
 
 
 
Aktivity vrátane termínov sú doplnené. 
Vyhodnotenie pripomienok : 22. júl 2014 
Vypracovanie finálneho návrhu plánov manažmentu 
čiastkových povodí: 31. august 2014   
 
 
 
 
Uvedené aktivity sú v súlade s príslušnými 
ustanoveniami §12,13 a 14 vodného zákona. 
  
 
 
 
 
 



Strana 4/11 

 

2. Pripomienky k „Návrhu komunikačného plánu pre 
2. cyklus prípravy plánov manažmentu povodí“ 

Pripomienka č. 1 

V časti 2. dokumentu v prvom odseku odporúčame bod c) 
preformulovať nasledovne: “c) aktívna účasť verejnosti na 
implementácii RSV“. Výraz „zapojenie“ považujeme za 
nedostatočný, pretože je vágne a nevyjadruje konkrétnu 
formu zapojenia verejnosti (pasívne, aktívne?). Článok 14 
RSV ustanovuje pre členské štáty povinnosť podporovať 
aktívnu účasť verejnosti pri zavádzaní tejto smernice. 
Poznamenávame, že táto požiadavka nie je zakotvená v § 13 
vodného zákona a ani samotný výraz „aktívna účasť“ sa 
v ustanovení tohto paragrafu nenachádza, čo možno 
považovať za neúplnú transpozíciu článku 14 RSV.   

 

 

 

Pripomienka č. 2  

Navrhnutú formu konzultácií, ktorá je uvedená v tabuľke č. 
2, možno považovať za „pasívnu formu konzultácie“ 
zameranú skôr na informovanie verejnosti, než na aktívnu 
diskusiu so zainteresovanými skupinami o aktuálnych 
ťažiskových problémoch pri implementácii RSV. Napriek 
tomu, že voči navrhnutým aktivitám nemáme žiadne 
pripomienky, považujeme ich za nedostatočné, smerujúce 
k formálnemu naplneniu požiadaviek článku 14 RSV. 
V tejto súvislosti poukazujeme na znenie aktivity v tabuľke 
č. 2, bod 1 „a určiť spôsob a formu sprístupnenia 
verejnosti“, ktoré nie je plne v súlade so znením v článku 14 
RSV ods. 1(a), v ktorom sa požaduje prijatie opatrení 
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Bod c) je preformulovaný.  
Poznámky uvedené v poslednej vete pripomienky 
považujeme za zavádzajúce a nerelevantné, nakoľko 
nezodpovedajú skutkovému stavu. Požiadavka na 
aktívnu účasť verejnosti je obsiahnutá v § 13 ods. 4 
vodného zákona, ktorý znie: 
„Ministerstvo sprístupní na účely predloženia písomných 
pripomienok, aktívnej účasti a konzultácií v lehote 
šiestich mesiacov verejnosti, užívateľom vôd, 
samosprávnym krajom, obciam a dotknutým orgánom 
štátnej správy 
a) časový a vecný harmonogram prípravy návrhu 

plánu manažmentu povodia 
b) identifikované významné vodohospodárske 

problémy 
c) návrh plánu manažmentu povodia“ 
 

 
V zmysle Guidance document No.8  konzultácie sú 
základom účasti verejnosti, ktoré nadväzujú na 
poskytnuté informácie. Konzultácie môžu byť 
vykonávané písomne alebo ústne. Konzultácie uvedené 
pod bodom č. 1 a 2 v tabuľke č.2 sa budú uskutočňovať 
formou písomných konzultácií (písomné pripomienky 
verejnosti a ich vyhodnotenie). Na podporu ústnych 
konzultácií (aktívnu účasť verejnosti) formou dialógu 
alebo diskusií  s dotknutými zainteresovanými stranami 
sa uskutoční národný seminár. Ústne konzultácie budú 
prebiehať počas prípravy plánov manažmentu 
čiastkových povodí a Vodného plánu Slovenska formou 
pracovných stretnutí. 
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týkajúcich sa konzultácií (including a statement of the 
consultation measures to be taken...).  

 

Pripomienka č. 3  

V poslednej vete v časti 2. c) je potrebné nahradiť slová 
„Termín na odpoveď“ za slová „Termín na sprístupnenie 
informácie“.  

 

Pripomienka č. 4  

Časť 2. c) považujeme za nedostatočnú z nasledovných 
dôvodov: 

- nie je jasné, ktoré subjekty by mali byť zapojené do 
procesu implementácie RSV a ako budú tieto subjekty 
vyberané,  

 

- nie je špecifikované aká bude úloha jednotlivých 
subjektov,  

 

 

 

 

 

 

 

- nie sú stanovené pravidlá ako bude prebiehať 
komunikácia medzi jednotlivými subjektmi 
a kompetentným orgánom,  
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Spôsob a forma sprístupnenia dokumentov verejnosti sú 
doplnené v časti 2c). 
 
 
 
Slová sú nahradené. 
 
 
 
 
 
 
Časť 2. c) je doplnená. 
 
Do procesu implementácie bude zapojené celá verejnosť 
v rámci sprístupnenia informácií verejnosti na 
pripomienkovanie a dotknuté zainteresované strany t.j. 
subjekty, ktorých sa daný vodohospodársky problém 
týka resp. jeho riešenie bude ovplyvňuje ich činnosť.   
 
Jednotlivé zainteresované strany sa budú podieľať na    
poskytovaní informácií a údajov v súlade s platnou 
legislatívou,  ako aj na identifikácii vodohospodárskych 
problémov, aktualizácii programu opatrení a na príprave 
výsledného znenia materiálov, ktoré boli poskytnuté na 
pripomienkovanie verejnosti. Do výsledného znenia 
týchto materiálov  budú po zvážení zapracované 
uplatnené pripomienky, identifikované námety zo 
seminára a konzultácií, ktoré sa budú uskutočňovať 
formou dialógu alebo diskusie na pracovných 
stretnutiach.  
 
Vstupom pre aktívnu účasť budú 2 semináre, na ktoré 
budú nadväzovať konzultácie formou dialógu a/alebo 
diskusie v závislosti od okruhu riešenej problematiky, 
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- navrhnutý okruh problémov je všeobecný a značne 
redukovaný. Chýba napr. vyhodnotenie vplyvov ľudskej 
činnosti na stav vôd (plošné a bodové zdroje znečistenia 
a iné vplyvy na stav vôd), stanovenie 
environmentálnych cieľov a výnimiek, koordinácia 
aktívnej účasti verejnosti podľa článku 14 RSV 
s aktívnou účasťou zainteresovaných podľa článku 9.3 
smernice 2007/60/ES a iné.  

 

Záverečné návrhy 

Doporučujeme prijať nasledovné opatrenia: 

1. vypracovať podrobný plán komunikácie s verejnosťou 
podľa metodického pokynu EK „Guidance Document 
No 8 Public Participation in Relation to the Water 
Framework Directive“, 

 

 

 

 

 

 

2. identifikovať aktuálne problémy, o ktorých je 
nevyhnutné začať diskusiu so zainteresovanými 
subjektami (napr. stratégia protipovodňovej ochrany, 
výstavba malých vodných elektrární, stratégia riešenia 
kontaminovaných území, priemyselné znečistenie, 
poľnohospodárske znečistenie, komunálne odpadové 
vody a iné),  

resp. aktivity.    
 
Nakoľko jednotlivé aktivity pri príprave plánov 
manažmentu povodí na seba úzko nadväzujú, 
predmetom konzultácií nebude každá aktivita 
samostatne. Predmetom konzultácií budú 2 bloky, a to 
identifikácia vodohospodárskych problémov a revízia 
a aktualizácia programu opatrení, vrátane predchá-
dzajúcich aktivít podľa vecného a časového 
harmonogramu).   
 
 
 
 
Návrh komunikačného plánu pre 2. cyklus prípravy 
plánov manažmentu povodí je vypracovaný na základe  
platnej legislatívy. Pri jeho vypracovaní boli zohľadnené 
požiadavky Guidance document No.8, v úvodnej časti 
ktorého sa uvádza „Metodika, ktorá sa uvádza v tomto 
dokumente musí byť prispôsobená národným 
regionálnym a/alebo miestnym podmienkam. Tento 
dokument obsahuje pokyny pre zapojenie verejnosti, 
ktoré boli vypracované na úrovni EÚ. Obsahuje tiež 
obecné zásady, ktoré bude nutné prispôsobiť politickým, 
organizačným, kultúrnym a fyzickým podmienkam 
jednotlivých členských štátov a kandidátskych krajín.“  
 
 

Identifikácia významných vodohospodárskych 
problémov je súčasťou harmonogramu prípravy PMP 
v bode II.3 a tieto budú sprístupnené verejnosti 
22.12.2013 na prerokovanie a konzultácie. 

V Guidance document No. 8 sa uvádza: „V zmysle 
požiadaviek RSV konečnú zodpovednosť za plnenie 
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3. ustanoviť pracovné skupiny zložené zo 
zainteresovaných skupín, aby pod vedením MŽP SR 
vypracovali návrhy postupu riešenia aktuálnych 
problémov.  

 

 

cieľov stanovených  RSV nesie členský štát/oprávnený 
orgán.  

 
Účastníkmi konzultácií, diskusií a pracovných stretnutí 
budú zástupcovia zainteresovaných skupín resp. experti 
v danej oblasti, a to operatívne podľa typu riešenej 
aktivity. Proces konzultácií má byť otvorený proces pre 
všetkých a preto  ministerstvo nemá v úmysle ho 
obmedziť na vybraných zástupcov pracovných skupín. 

2. Združenie 
Slatinka, 

P.O.BOX 67, 
ul. Bela IV. č.6 
960 01 Zvolen 

Pripomienky k „Návrhu vecného a časového 
harmonogramu pre 2. cyklus prípravy plánov 
manažmentu povodí“ 

Pripomienka č. 1  

Na str. 1 sa uvádza, že Návrh je vypracovaný v súlade 
s požiadavkami vodného zákona. Avšak tabuľka č.1 
prezentuje odvolávky iba na príslušné články Rámcovej 
smernice o vode (RSV). Berúc do úvahy komplexnosť tohto 
materiálu bolo by potrebné tabuľku doplniť aj o príslušné 
ustanovenia vodného zákona, resp. jeho vykonávacích 
predpisov, do ktorých boli jednotlivé články RSV 
transponované.  

Pripomienka č. 2 

Kolónku „Termíny plnenia“ by bolo užitočné doplniť 
o presné termíny plnenia (deň, mesiac), keďže v mnohých 
prípadoch ide o právne záväzné termíny, ktorých 
nedodržanie podlieha sankčným postihom EK.  

Pripomienka č. 3 

Aktivity uvedené tabuľke č. 1 v bodoch I.2. a I.3. spadajú do 
druhého plánovacieho cyklu. Odporúčame v týchto 
intenciách bod I. preformulovať. 

  Pripomienky sú úplne totožné s  predchádzajúcimi 
pripomienkami, pre ich  vyhodnotenie platia odpovede 
uvedené vyššie.   
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Pripomienka č. 4  

Aktivita v bode I.3. „Prerokovanie vecného a časového 
harmonogramu prác s verejnosťou“ nie je naformulovaná 
plne v súlade s čl. 14 bod 2 RSV (§ 13 ods. 4) vodného 
zákona. Podľa tohto znenia by pripomienky zaslané 22. 6. 
2013 už nebolo možné prerokovať s verejnosťou.  Podľa 
uvedených článkov 6 mesačná doba je určená na podanie 
písomných pripomienok. Po tejto lehote by malo nasledovať 
vyhodnotenie pripomienok, ich prerokovanie s verejnosťou 
a spracovanie upravenej verzie dokumentu. Uvedené 
aktivity by bolo potrebné doplniť do tab. č. 1 vrátane 
termínov ich plnenia. Obdobná pripomienka platí aj pre bod 
II.4.  

K aktivite v bode I.3. (obdobne v bode II.4.) je uvedený 
doplňujúci text „Aktívne zapojenie dotknutých účastníkov 
(t.j. tok informácií)“. Takéto znenie vyvoláva otázniky 
ohľadom chápania pojmov „konzultácie“ a „aktívna účasť“, 
ktoré nie sú v dokumente vysvetlené a mali by byť tiež do 
materiálu doplnené (v zmysle metodického pokynu EK – 
Guidance No. 8).  

Pripomienka č. 5  

Aktivita v bode IV.1. „Vyhodnotenie pokroku/progresu pri 
dosahovaní environmentálnych cieľov“ je súčasťou aktivity 
v bode V.1. „Preverovanie/revízia a aktualizácia programu 
opatrení“, preto by mala byť presunutá do tohto bodu. 
V rámci bodu IV. Environmentálne ciele a výnimky je 
potrebné vypracovať zoznam environmentálnych cieľov 
a výnimiek (príloha VII A bod 5 RSV). Ide o jeden 
z najdôležitejších bodov, ktoré musia byť súčasťou plánov 
manažmentu povodí a ktoré je nevyhnutné konzultovať 
s verejnosťou (napr. výnimky podľa článku 4.7 RSV – nové 
infraštruktúrne projekty na vodných tokoch).  
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Pripomienka č. 6 

Aktivity v bodoch VI.1. až VI.4. sa týkajú plánov 
manažmentu čiastkových povodí. Sme toho názoru, že to 
nie je plne v súlade s článkom 13 RSV, ktorý požaduje 
vypracovanie plánov manažmentu povodia pre každé 
správne územie ležiace na ich území, t.j. plány manažmentu 
povodia Dunaja a Visly (v rámci správneho územia SR) 
a ich predloženie verejnosti na pripomienkovanie.  

Pripomienka č. 7 

Po aktivite v bode VI.3. „Sprístupnenie plánov manažmentu 
povodí na dobu 6 mesiacov na pripomienkovanie verejnosti“ 
by mali byť doplnené dve aktivity, a to vyhodnotenie 
pripomienok verejnosti (vrátane konzultácií) a vypracovanie 
finálneho návrhu plánov manažmentu povodí, vrátane 
určenia termínov ich plnenia.  

Pripomienka č. 8 

Aktivity v bodoch VI.5. až VI.11. týkajúce sa vypracovania 
Vodného plánu Slovenska nemajú oporu v článku 13 RSV. 
Ide o nadbytočný plánovací dokument, ktorý je v podstate 
duplicitný s plánmi manažmentu povodí. Preto aktivity 
v bodoch VI.5, VI.6, VI.7. by bolo vhodné vypustiť 
a v aktivitách v bodoch VI.8. až VI.11.  vypustiť slová 
„Vodný plán Slovenska“ a nahradiť ich slovami „Plány 
manažmentu povodia Dunaja a Visly“.  

Pripomienka č. 9 

V časti 2. dokumentu v prvom odseku odporúčame bod c) 
preformulovať nasledovne: “c) aktívna účasť verejnosti na 
implementácii RSV“. Výraz „zapojenie“ považujeme za 
nedostatočný, pretože je vágne a nevyjadruje konkrétnu 
formu zapojenia verejnosti (pasívne, aktívne?). Článok 14 
RSV ustanovuje pre členské štáty povinnosť podporovať 
aktívnu účasť verejnosti pri zavádzaní tejto smernice. 
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Poznamenávame, že táto požiadavka nie je zakotvená v § 13 
vodného zákona a ani samotný výraz „aktívna účasť“ sa 
v ustanovení tohto paragrafu nenachádza, čo možno 
považovať za neúplnú transpozíciu článku 14 RSV.   

Pripomienka č. 10  

Navrhnutú formu konzultácií, ktorá je uvedená v tabuľke č. 
2, možno považovať za „pasívnu formu konzultácie“ 
zameranú skôr na informovanie verejnosti, než na aktívnu 
diskusiu so zainteresovanými skupinami o aktuálnych 
ťažiskových problémoch pri implementácii RSV. Napriek 
tomu, že voči navrhnutým aktivitám nemáme žiadne 
pripomienky, považujeme ich za nedostatočné, smerujúce 
k formálnemu naplneniu požiadaviek článku 14 RSV. 
V tejto súvislosti poukazujeme na znenie aktivity v tabuľke 
č. 2, bod 1 „a určiť spôsob a formu sprístupnenia 
verejnosti“, ktoré nie je plne v súlade so znením v článku 14 
RSV ods. 1(a), v ktorom sa požaduje prijatie opatrení 
týkajúcich sa konzultácií (including a statement of the 
consultation measures to be taken...).  

Pripomienka č. 11  

V poslednej vete v časti 2. c) je potrebné nahradiť slová 
„Termín na odpoveď“ za slová „Termín na sprístupnenie 
informácie“.  

Pripomienka č. 12  

Časť 2. c) považujeme za nedostatočnú z nasledovných 
dôvodov: 

- nie je jasné, ktoré subjekty by mali byť zapojené do 
procesu implementácie RSV a ako budú tieto subjekty 
vyberané,  

- nie je špecifikované aká bude úloha jednotlivých 
subjektov,  
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- nie sú stanovené pravidlá ako bude prebiehať 
komunikácia medzi jednotlivými subjektmi 
a kompetentným orgánom,  

- navrhnutý okruh problémov je všeobecný a značne 
redukovaný. Chýba napr. vyhodnotenie vplyvov ľudskej 
činnosti na stav vôd (plošné a bodové zdroje znečistenia 
a iné vplyvy na stav vôd), stanovenie 
environmentálnych cieľov a výnimiek, koordinácia 
aktívnej účasti verejnosti podľa článku 14 RSV 
s aktívnou účasťou zainteresovaných podľa článku 9.3 
smernice 2007/60/ES a iné.  

Navrhujeme prijať nasledovné opatrenia: 

1. vypracovať podrobný plán komunikácie 
s verejnosťou podľa metodického pokynu EK 
„Guidance Document No 8 Public Participation in 
Relation to the Water Framework Directive“, 

2. identifikovať aktuálne problémy, o ktorých je 
nevyhnutné začať diskusiu so zainteresovanými 
subjektami (napr. stratégia protipovodňovej 
ochrany, výstavba malých vodných elektrární, 
stratégia riešenia kontaminovaných území, 
priemyselné znečistenie, poľnohospodárske 
znečistenie, komunálne odpadové vody a iné),  

3. ustanoviť pracovné skupiny zložené zo 
zainteresovaných skupín, aby pod vedením MŽP SR 
vypracovali návrhy postupu riešenia aktuálnych 
problémov.  

      

 

 


