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Pripomienky k Návrhu aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu 

vodných tokov SR a všeobecné pripomienky k Návrhu Vodného plánu SR 
 

 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina ako užívateľ viac ako 90% rybárskych revírov na 

Slovensku, pričom predložený návrh koncepcie na využitie hydroenergetického potenciálu (skr. 

HEP) sa dotýka väčšiny vodných tokov v užívaní našej organizácie, posiela nasledovné stanovisko 

k spracovanému materiálu. 

Predložený návrh vychádza z rovnakej ideológie ako doteraz platná koncepcia vodných 

tokov Slovenska, čo znamená maximálne využiť hydroenergetický potenciál našich riek. Pozitívne 

vnímame, že tvorca materiálu konečne prihliada aj na iné záväzky Slovenska (napr. Rámcová 

smernica o vode), ktorými je Slovensko viazané a berie túto skutočnosť do úvahy. Zásadnou 

požiadavkou a cieľom koncepcie je zvýšiť výrobu elektrickej energie z malých vodných elektrární 

(ďalej MVE) zo súčasných 346,6 GWh (k r. 2013) na 850 GWh s výhľadom do roku 2030. 

V prílohách č. 3 a č. 4 sú uvedené zoznamy 347 vhodných  profilov pre výstavbu MVE, na ktorých 

je možné tento zámer naplniť.  

 

Zásadná pripomienka č.1:  
 

S návrhom koncepcie pre výstavbu MVE v takomto rozsahu jednoznačne 

nesúhlasíme. 
 

Zdôvodnenie: V predchádzajúcich rokoch (od prijatia koncepcie v roku 2009 a 2011) sme 

nedokázali, ako užívateľ rybárskych revírov na Slovensku, zabrániť enormnej výstavbe MVE, čo 

spôsobilo nenávratnú degradáciu niektorých úsekov našich tokov takým spôsobom, že dnes bude 

veľmi ťažké zabezpečovať základné biologické procesy správne fungujúcich spoločenstiev vodných 

ekosystémov. Hlavným problémom je obmedzenie až úplné zastavenie migrácií rýb narušením 

kontinuity tokov, pričom tento stav bol vyhodnotený ako zásadný faktor pre narušenie prirodzených 

spoločenstiev. Napriek tomu, že čiastočne bola snaha tieto negatívne zásahy vylepšiť budovaním 

rybovodov a táto povinnosť je dnes pre investora záväznou, účinnosť dnes budovaných rybovodov 

je podľa nás veľmi nízka a vznikajúci problém nerieši. Jedna z výhrad je tiež nesúlad predloženého 

návrhu so spracovaným materiálom „Hlavné zásady udržateľného rozvoja hydroenergetiky v 
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povodí Dunaja (jún 2013)“, pričom na tento dokument sa odvoláva aj Plán manažmentu správneho 

územia povodia Dunaja. Aj táto koncepcia je podľa nás tendenčná s jediným cieľom maximálne 

využiť hydroenergetický potenciál na výrobu elektrickej energie.  

 

Zásadná pripomienka č.2: 
 

Cieľ koncepcie je nereálne postavený a dnes prakticky nesplniteľný 
 

Zdôvodnenie: Prvá koncepcia HEP vychádzala z uznesenia vlády č. 732/2008 z 15. októbra 2008, 

čím schválila Stratégiu energetickej bezpečnosti SR, ktorá počítala s intenzitou budovania MVE, 

aby sa dosiahla výroba elektrickej energie z MVE v roku 2005 – 250GWh/rok, 2010 - 350 

GWh/rok, pre rok 2015 - 450GWh/rok. Druhá koncepcia schválená uznesením vlády SR č. 178 

z 9.marca 2011 vychádzala z rovnakých požiadaviek na výrobu elektrickej energie. Spracovateľ 

návrhu tejto koncepcie uvádza ročnú výrobu za rok 2013 na úrovni 346,6GWh. V predloženom 

návrhu je stanovený cieľ dosiahnuť výrobu elektrickej energie z MVE do roku 2030 na úrovni 850 

GWh ročne. To by znamenalo prakticky zvýšiť výrobu takmer o 200% oproti súčasnému stavu, 

inými slovami a jednoduchšie, postaviť ešte raz toľko elektrární s vyššou účinnosťou ako je tomu 

dnes. Toto vnímame ako nereálne, a preto s predloženým návrhom nesúhlasíme.  

 

Zásadná pripomienka č.3 : 
 

Žiadame prehodnotiť strategický cieľ na výrobu elektrickej energie z MVE 
 

Zdôvodnenie: V súvislosti so zásadnou pripomienkou č.2, navrhujeme ako východisko z tejto 

situácie (Slovensku hrozí nenaplnenie strategických cieľov v ukazovateľoch, ktoré si vzájomne 

odporujú a nemôžu byť splnené súčasne) prehodnotiť náš záväzok na výrobu 850GWh/rok do roku 

2030. 

V koncepcii na využitie HEP z roku 2009 sa uvádza „ výhľadové strategické ciele pre výrobu 

elektrickej energie v MVE budú komplexne prehodnotené a spresnené v roku 2015 v rámci 

aktualizácie koncepcie v súlade s uznesením vlády. Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných 

zdrojov energie v SR vytýčila ciele pre OZE pri výrobe elektriny a tepla do roku 2015“.  

Žiadame, aby vláda náš nereálny záväzok prehodnotila a znížila strategický cieľ na reálne hodnoty, 

ktoré môže Slovensko v tejto oblasti do roku 2030 dosiahnuť. 

 

Zásadná pripomienka č.4 : 
 

Materiál nevychádza zo žiadnych relevantných údajov, podklady sú neaktuálne 
 

Zdôvodnenie: Za posledné roky sa systematicky nezískavali žiadne údaje ohľadom vplyvu výstavby 

MVE na vodné ekosystémy. Monitoring sa uskutočňoval iba pre hodnotenie Rámcovej smernice 

o vodách, pričom práve tieto získané údaje, ktoré odzrkadľujú stav vôd na Slovensku nie sú v tomto 

strategickom dokumente analyzované. Ostatné údaje sa nehodnotili, čo sa odzrkadlilo na úrovni 

predloženého materiálu. Väčšina použitých údajov v materiáli je neaktuálnych (a to nie len 

v koncepcii HEPu), napr. príloha č. 3.4 k Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja 

(ďalej len PMD),  dokonca ani údaje o vybudovaných elektrárňach a ročnej výrobe v roku 2014 

materiál neobsahuje. Bez aktuálnych údajov a posúdenia súčasného stavu nie je možné tvoriť novú 

koncepciu a už vôbec nie pri tak zložitom procese ako je výstavba MVE.  

  

 

Zásadná pripomienka č.5 : 
 

Nie je posúdený aktuálny stav a vplyv výstavby MVE na vodné ekosystémy, 

migráciu rýb a športové rybárstvo 
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Zdôvodnenie: 
Počas predchádzajúcich rokov sme v konaniach vo veci výstavby MVE poukazovali na všetky 

negatívne zásahy a vplyvy, ktoré tieto vodné stavby so sebou prinášajú. Počas sledovaného obdobia 

sa na postavených a prevádzkovaných MVE tieto negatívne faktory nijako nehodnotili. V časti 

4.1.4.1 Narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a habitatov v PMD (str.49) sa uvádza, že 1002 

testovaných útvarov priečnych stavieb má 107 funkčných rybovodov. S týmto tvrdením 

nesúhlasíme, posudzovanie funkčnosti rybovodov na Slovensku nebolo vykonané. Jedná sa 

o výstup na základe odhadu jednotlivca.  

Základnú výhradu máme ku skutočnosti, že autor materiálu neposúdil synergický efekt už 

dnes vybudovaných MVE na vodných tokoch Slovenska, nakoľko sme presvedčení o významnom 

negatívnom vplyve na ichtyofaunu, najmä reofilných druhov s migračným potenciálom. Predložený 

materiál tiež neobsahuje žiadne relevantné údaje a posúdenie negatívnych vplyvov spojených 

s výstavbou MVE podľa doteraz platnej koncepcie na vodné ekosystémy, pričom v inej časti 

dokumentu vyhodnotil 36 profilov (uvedených v prílohe č.4) za profily vhodné na výstavbu MVE, 

kde nebude potrebné žiadať výnimku z §16 ods. 6 vodného zákona (článok 4.7 Rámcovej smernice 

o vodách), čím významne mení spôsob plánu výstavby MVE v ďalšom období. Tento fakt 

považujeme za zásadné zlyhanie pri tvorbe materiálu v súvislosti s ochranou rybárstva. Máme za to, 

že každá výstavba MVE zhorší stav vôd na území Slovenska, s výnimkou ich výstavby na už 

existujúcich nepriechodných migračných bariérach, pričom ani na týchto profiloch to nie vždy musí 

mať pozitívny vplyv na rybárstvo. 

 

Zásadná pripomienka č.6 : 
 

V predloženej koncepcii nie je posúdený aktuálny stav a vplyv výstavby MVE na 

Rámcovú smernicu o vodách, ochranu prírody vrátane chránených území ako aj 

na inú legislatívu v rámci EÚ, ktorou je Slovensko viazané    
 

Zdôvodnenie: Koncepcia na jednej strane stanovuje ciele pre naplnenie výroby elektrickej energie 

z obnoviteľných zdrojov, ktoré sme si ako členská krajina EÚ stanovili, avšak týmto krokom 

spôsobíme zmenu v iných oblastiach našich záväzkov voči EÚ, ktoré sme taktiež povinní plniť. 

Materiál neanalyzuje súčasný stav a jeho vplyv na sledované ukazovatele  podľa medzinárodných 

záväzkov, ktorými je Slovensko viazané. Koncepcia neanalyzuje sekundárne, kumulatívne, 

synergické, krátkodobé, strednodobé, trvalé a dočasné účinky na ochranu prírody, medzinárodné 

smernice. Táto kapitola absentovala aj vo vypracovanom strategickom dokumente SEA. Materiál 

neobsahuje žiadne výsledky a posúdenia negatívnych vplyvov spojené s už existujúcimi MVE na 

vodné ekosystémy. Materiál uvádza v prílohe č.4 zoznam 36 profilov, na ktorých je možné postaviť 

MVE bez vplyvu a porušenia našich záväzkov voči EÚ. Keďže tieto profily nikto detailne 

neposudzoval, nie je známa metodika a nie sú ani stanovené autorizované osoby pre takéto 

posúdenie sme toho názoru, že takýto zoznam nemá žiadny obhájiteľný podklad na zaradenie 

prílohy č. 4 do koncepcie a táto príloha je tiež v rozpore s článkom 4.7 Rámcovej smernice, 

nakoľko výstavba týchto 36 MVE bude mať vplyv na dosiahnutie stanovených environmentálnych 

cieľov. Zároveň navrhujeme, aby sa s vodnými elektrárňami s výkonom do 100kW vôbec 

v koncepcii neuvažovalo, nakoľko tento výkon je zanedbateľný.  Tento fakt považujeme za zásadné 

zlyhanie pri tvorbe materiálu. 

 

 

Zásadná pripomienka č.7 : 
 

Chýbala akákoľvek diskusia, ktorá by predchádzala vzniku materiálu.  
 

Zdôvodnenie: O tvorbe materiálu sme ako významný užívateľ rybárskych revírov, ktorý má 

povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 139/2002 Z. z.  o rybárstve v znení neskorších predpisov, nič 

nevedeli. Neboli sme ani raz prizvaní k diskusii o jeho spracovávaní, ani sme neboli požiadaní 

o zaslanie stanoviska k tomuto návrhu. Sme toho názoru, že tak dôležitý dokument, akým nový 
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Návrh koncepcie na využitie HEP je, nemôže byť spracovaný bez znalostí užívateľa rybárskych 

revírov na ktorých sa činnosť, ktorá je obsahom materiálu bude vykonávať. Zároveň chceme 

upozorniť, že do procesu spracovania materiálu neboli prijatí ani naši partneri, s ktorými sme 

uvedené problémy riešili v predchádzajúcom období, t.j. SVP š.p. Banská Štiavnica a Štátna 

ochrana prírody SR so sídlom v Banskej Bystrici. Toto považujeme za významný fakt, ktorý 

spôsobil, že predložený materiál nie je dobre pripravený. 

 

Zásadná pripomienka č.8 
 

Koncepcia uprednostňuje súkromné záujmy jednotlivcov nad celospoločenskými 

záujmami občanov SR 

 
Zdôvodnenie: Podľa skúseností z predchádzajúceho obdobia vieme, že predložená koncepcia 

umožňuje využívať prírodné bohatstvo Slovenska niekoľkým jednotlivcom „investorom MVE“ na 

úkor celospoločenských záujmov obyvateľov na Slovensku. Keďže návrh koncepcie vychádza 

z rovnakej filozofie ako v minulosti, tzn. prioritne umožniť investorovi komerčne využiť prirodzené 

vlastnosti vody, pričom sa výrazne zhorší životné prostredie pre ostatných občanov Slovenska 

máme za to, že táto stratégia nie je správna a tento stav je tiež v rozpore  s článkom 44 Ústavy 

Slovenskej republiky.  Výroba elektrickej energie z MVE pri viacerých negatívnych vplyvoch na 

životné prostredie na Slovensku nemôže byť preto chápaná ako nadradený verejný záujem a preto 

nemôže byť táto koncepcia nadradenou nad ostatnými požiadavkami a nad práva obyvateľov v SR.  

 

 

Všeobecná pripomienka č. 9 k Vodnému plánu 
 

Materiál je pre nás ako užívateľa rybárskych revírov takmer nepoužiteľný 
 

Zdôvodnenie: Spracovaný Vodný plán je pomerne zložito písaný, veľmi rozsiahly a takmer nič 

nehovoriaci. Nespĺňa podľa nás požiadavky koncepčného dokumentu, obsahovo nespĺňa všetky 

požiadavky dané Rámcovou smernicou o vode.  Podklady sú neaktuálne, ciele ktoré chceme 

dosiahnuť sú málo ambiciózne. Časť týkajúca sa ochrany životného prostredia, vodných 

ekosystémov a s nimi spojené problémy sú riešené veľmi málo. Táto časť je vyplnená len 

nevýznamnými, nič nehovoriacimi, výstupmi napr. kap. 3.6. Vodného plánu Dunaja na str.14, tab. 

3.5 na str. 15 vrátane prílohy č. 2. S tvrdením na str. 15 „Vodoprávny orgán zohľadňuje tieto 

kvalitatívne ciele pri vydávaní povolení na nakladanie s vodami v úsekoch tokoch vyhlásených pre toto 

využívanie vôd“ zásadne nesúhlasíme. V materiáli absentuje zmienka o vlastníckych vzťahoch 

v súvislosti využívaním krajiny a s vodným hospodárstvom. Taktiež sa nám javí ako málo rozvinutá 

časť týkajúca sa šetrení mimoriadnych zhoršení kvality vôd v zmysle zákona o vodách, podklady sú 

neaktuálne (z roku 2012), ciele pre plánovacie obdobie takmer žiadne. 
 

 

Všeobecná pripomienka č. 10 k Vodnému plánu 
 

Žiadame, aby sa pri uplatňovaní a realizácii vodného plánu zlepšila 

komunikácia medzi štátnou správou, správcom toku a nami ako užívateľom 

rybárskych revírov na Slovensku 
 

Zdôvodnenie: Súčasný stav v koordinácii postupov v súvislosti so starostlivosťou o vodné toky 

Slovenska nie je dobrý. Sme toho názoru, že je možné komunikáciu zlepšiť,  čím by sme významne 

eliminovali nesprávne rozhodnutia, nevydarené investície a zásahy do rybárskych revírov v užívaní 

SRZ. Navrhujeme zriadiť komisiu pre koordináciu manažmentu povodí, v ktorej by SRZ malo 

svojho zástupcu a spoločne by sa efektívnejšie riešili vytýčené ciele novým Vodným plánom SR.  

 



5 

 

Všeobecná pripomienka č. 11 k Vodnému plánu 

 

Žiadame, aby sme ako užívateľ bolo zabezpečené riadne a včasné upozorňovanie 

na všetky zásahy, ktoré sa na našich rybárskych revíroch uskutočňujú  
 

Zdôvodnenie: Na niektoré činnosti a povinnosti pre správcu toku sa nevzťahuje správny poriadok, 

a tak ako užívateľ nie vždy sme o týchto činnostiach informovaní. Keďže chceme aktívne 

pristupovať ku všetkým zásahom do tokov a eliminovať tak všetky negatívne vplyvy na 

ichtyofaunu, je našou základnou požiadavkou byť o týchto činnostiach informovaní. Cieľom je 

predchádzať problémom a zároveň hájiť záujmy rybárstva (napr. ochrana neresísk a zimovísk) 

a zlepšiť stav na rybárskych revíroch, čo sa ukazuje v súčasnosti ako jeden zo základných 

problémov, s ktorým sa rybárski hospodári našich základných organizácií každodenne stretávajú. 

Naša požiadavka sa vzťahuje aj pre pripravované investície v rámci pripravovaného programového 

obdobia.    

 

 

Všeobecná pripomienka č. 12 k Vodnému plánu 
 

Žiadame, aby navrhnutá príloha č. 8.4b bola s nami ako užívateľom rybárskych 

revírov dopredu prekonzultovaná 
 

Zdôvodnenie: V materiáli Plán manažmentu Dunaja v prílohe č. 8.4b sa plánujú, na niektorých 

vodných nádržiach, urobiť opatrenia na zlepšenie a zabezpečenie priechodnosti toku, 

prostredníctvom biokoridoru. O týchto aktivitách, ako užívateľ týchto rybárskych revírov, nič 

nevieme a nevieme si to ani prakticky predstaviť bez vplyvu na súčasný spôsob využívania týchto 

vodných nádrží na chov rýb. Žiadame preto, aby sme boli o týchto aktivitách pri prepracovávaní 

predloženého materiálu včas informovaní.   

 

 

Všeobecná pripomienka č. 13 k Vodnému plánu 
 

Žiadame zabezpečiť jednotnú a prehľadnú evidenciu o všetkých vydaných 

rozhodnutiach v súvislosti so starostlivosťou o vodné toky 

 

Zdôvodnenie: Neprehľadný systém, ktorý na Slovensku máme, negarantuje zlepšenie súčasného 

stavu. Je nanajvýš potrebné zaviesť evidenciu vydaných vodoprávnych rozhodnutí napr. ohľadom 

manipulačných poriadkov, rozhodnutí na odber vôd, rozhodnutí na vypúšťanie odpadových vôd, 

povoľovanie MVE a iné. Keďže sa jedná o verejne dostupné informácie, máme záujem, aby sme 

ako užívateľ rybárskych revírov mali k týmto informáciám prístup.  

 

 

Všeobecná pripomienka č. 14 k Vodnému plánu 
 

Žiadame, aby bol materiál doplnený o aktuálne informácie a návrhy riešenia na 

odstraňovanie dnových sedimentov a ostatných environmentálnych záťaží vo 

vodných útvaroch  
 

Zdôvodnenie: Tento faktor nie je v materiáli dostatočne posúdený a je málo ambiciózny. Sedimenty 

vodných nádrží sú dlhodobo neriešeným problémom na území Slovenska najmä z hľadiska 

vysokých finančných nákladov na realizáciu tých opatrení. Azda najlepším príkladom sú             

VD Krpeľany, VN Môťová a Zdrž Čunovo na Dunaji. Aj v súvislosti s výstavbou MVE spôsobujú 

sedimenty v novovzniknutých zdržiach veľké problémy, ktoré sú len veľmi zložito riešiteľné. 

Pokračujúcim problémom sú environmentálne záťaže (najmä obsah chemických látok a ťažkých 
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kovov vo vodnom prostredí). Tieto prípady vnímame  najintenzívnejšie na VN Zemplínska Šírava 

(PCB látky), ale aj rieke Nitra (ťažké kovy), pričom vplyv týchto látok významne znižuje hodnotu 

rýb a ostatných vodných živočíchov v týchto vodných tokoch. Pri navrhnutých envirozáťažiach na 

odstránenie (tab. 8.5.3., na str. 195 VP Dunaj) navrhujeme doplniť časový harmonogram. 

 

 

Všeobecná pripomienka č. 15 k Vodnému plánu 

 

Žiadame jasne stanoviť ciele, navrhnúť kontrolné mechanizmy a navrhnúť 

spôsob funkčného spravovania vodného hospodárstva v krajine 

 

Zdôvodnenie: Stav vo vodnom hospodárstve v súčasnosti nie je dobrý. Problémov je pomerne veľa, 

a preto navrhujeme stanoviť na toto programové obdobie jasné a zrozumiteľné ciele pre jednotlivé 

oblasti. 

  

 

 

Veríme, že naše pripomienky budú zohľadnené pri posúdení strategického dokumentu a 

budeme tak môcť v ďalšom období hájiť záujmy rybárstva podľa § 4 ods.1  zákona č. 139/2002 Z.z.  

o rybárstve v znení neskorších predpisov. Slovenský rybársky zväz má záujem aktívne sa 

spolupodieľať na plnení vytýčených cieľov v ďalšom programovom období a snažiť sa o zlepšenie 

súčasného stavu.  

 

 

 

S pozdravom 

 

      

 

   Ing. Ľuboš Javor, v.r. 

                                 tajomník 


