
Slovenský Rybársky Zväz  aktívne spolupracuje na vytváraní 

strategického dokumentu - koncepcie vodnej politiky na roky 2021-

2030 s výhľadom do roku 2050. 

 

 

Slovenský rybársky zväz sa stal v roku 2020 súčasťou niekoľkých pracovných skupín, 

na rôznych stupňoch tvorby koncepcie vodnej politiky. 

Politika SR v oblasti vôd je úzko spojená s politikou ochrany vôd Európskej únie 

(EÚ), ktorá sa orientuje na zabezpečenie všestrannej ochrany vôd, zachovania alebo zlepšenia 

stavu vôd a udržateľné hospodárenie a využívanie vôd. Vodná politika EÚ vychádza zo 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa 

ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva ( 

„rámcová smernica o vode“). Koncepcia zohľadňuje medzinárodné a európske priority a nové 

výzvy, ktorým Európa a Slovensko čelí; a to hlavne v oblasti zmeny klímy a pripravenosti 

vodohospodárskeho sektora na negatívne dopady tejto zmeny. Celá koncepcia je rozčlenená 

do 5-tich kapitol:  

1. Východiská a súčasné podmienky vodnej politiky 

 2. Zásady a princípy vodnej politiky  

3. Kľúčové oblasti, ciele a opatrenia vodnej politiky 

4. Vykonávanie koncepcie  

5. Zoznam súvisiacich strategických dokumentov 

Hlavným cieľom strategického dokumentu je určenie cieľov, opatrení a nástrojov na 

zabezpečenie ochrany vôd a na vode závislých ekosystémov, rozvoj vodných zdrojov na 

uspokojovanie potrieb spoločnosti. Cieľom Koncepcie je zabezpečenie postupného obnovenia 

poškodených vodných útvarov, zastavenie znečisťovania vôd, poklesu množstva podzemných 

vôd a zabezpečenie dostatku pitnej vody v regiónoch. Koncepcia sa zameriava na ochranu a 

obnovu prirodzených záplavových území, mokradí, ochranu prirodzených, voľne tečúcich 

úsekov vodných tokov a revitalizáciu regulovaných úsekov tokov všade tam, kde je to možné, 

najmä v extraviláne. S ohľadom na ciele strategického dokumentu, Koncepcia sa zameriava 

najmä na účely: - všestrannej ochrany vôd, - správneho plánovania, ktorý sa uskutočňuje v 



rámci povodí, - zachovania alebo zlepšenia stavu vôd, - udržateľného hospodárenia a 

využívania vôd, - ochrany pred škodlivými účinkami vôd. Koncepcia definuje 10 kľúčových 

oblastí. 

Zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu sú členmi expertných skupín: 

Využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov s minimálnym negatívnym 

dopadom na ekologický stav vodných útvarov a na vode závislých ekosystémov  

 Priaznivé podmienky pre plavbu bez poškodzovania vodných útvarov, vodných a na 

vode závislých ekosystémov  

Priaznivé podmienky pre rozvoj rybárstva  

Dunaj - Udržateľné, vyvážené a koordinované využívanie Dunaja a jeho okolia bez 

toho, aby niektorá funkcia či nárok potláčal, či ohrozoval iné funkcie a nároky. Splnenie 

požiadaviek na komplexné využívanie a ochranu Dunaja v kontexte súčasných priorít 

spoločnosti predpokladá zosúladenie rôznych nárokov v tom istom území s ambíciou 

dosiahnutia týchto cieľov: - Dunaj bude, tam kde je to možné, čo najbližšie k prirodzenému 

stavu; bude dosahovať dobrý ekologický stav/potenciál a prírodné prostredie bude mať čo 

najbohatšiu druhovú rozmanitosť, - alúvium Dunaja bude cenným a kvalitným zdrojom pitnej 

vody. 

Členom expertných skupín sa podarilo svojimi pripomienkami aktívne usmerňovať 

a vstupovať do tvorby koncepcie vodnej politiky. Za tie najdôležitejšie považujeme: 

Program rozvoja rybárstva 

Stanovenie kritérií pre prideľovanie  výkonu rybárskeho práva a jeho kontroly – zmena 

z prvého návrhu koncepcie: „odstránenie diskriminácie v prideľovaní výkonu rybárskeho práva 

vo vodných tokov formou rozšírenia oprávnených subjektov a stanovením kritérií formou 

novelizácie príslušných ustanovení zákona č. 218/2018 Z. z. o rybárstve“ na „spracovať 

analýzu dopadov a na jej základe určiť subjekty oprávnené uchádzať sa o výkon rybárskeho 

práva vo vodných tokoch, stanoviť kritériá na pridelenie výkonu rybárskeho práva a jeho 

kontroly“, 

 

Opatrenie zamerané na zvýšenie a skvalitnenie produkcie násad pôvodných druhov rýb 

 



 Plán udržateľného a efektívneho manažmentu jednotlivých druhov rybožravých predátorov 

 

Zlepšiť hydromorfologické parametre Dunaja: obnoviť laterálnu spojitosť – obnoviť prírodné 

brehy, pobrežné zóny a bočné ramená; zabezpečiť pozdĺžnu spojitosť a priechodnosť 

migračných bariér pre ryby, iné vodné organizmy a rekreačné plavidlá; zabezpečiť prirodzenú 

variabilitu a dynamiku prúdenia; zlepšiť dotáciu vody do ohrozených ramenných  

ekosystémov, zlepšiť podmienky pre výskyt a reprodukciu pôvodných druhov rýb, vrátane 

dunajských jeseterov implementáciou opatrení. 

Stanovenie ekologických prietokov pre rôzne typy útvarov povrchových vôd, ktorá bude 

zohľadňovať podmienky prirodzenej reprodukcie a života pôvodných druhov rýb a ďalších 

vodných organizmov a pobrežných ekosystémov. 

Prehodnotenie  ekologických prietokov, a ak je to potrebné upraviť vodoprávne povolenia 

a manipulačné poriadky vodných stavieb s ohľadom na stanovené ekologické prietoky, ale aj 

na ochranu biotopov, v špecifických prípadoch spracovať návrhy na zmenu účelu a využitia 

vodných stavieb, alebo ich odstrániť 

Prehodnotiť existujúce MVE a v špecifických prípadoch ich zmeniť alebo zrušiť, ak sa 

preukáže, že straty na biotopoch a/alebo druhov, vrátane finančných nákladov na zmierňujúce 

opatrenia negatívnych vplyvov, sú vyššie ako benefity z výroby elektriny. 

 

Nepodporovať splavnenie riek Morava a Váh pre veľkú plavbu.  

 

Slovenský rybársky zväz sa aj naďalej podieľa na finalizovaní koncepcie vodnej 

politiky, pre vytvorenie čo možno najlepších podmienok pre rozvoj rybárstva, ochranu 

ichtyofauny a biotopov, zabezpečenie všestrannej ochrany vôd, zachovania alebo zlepšenia 

stavu vôd a udržateľné hospodárenie a využívanie vôd. 

 

Ďalšie prerokovanie Správy o hodnotení sa uskutočnilo online 7.12.2021 od 13:00 hod-

15:30 hod.  

- Na verejnom prerokovaní bola v oblasti rybárstva vznesená jediná  pripomienka, od Ing. 

Petra Beleša za Združenie OZ Rieka, ktorý nesúhlasil zo zmenou z pôvodného: rozšíriť 

okruh subjektov oprávnených uchádzať sa o výkon rybárskeho práva vo vodných 



tokoch a stanoviť kritériá na pridelenie výkonu rybárskeho práva /na : spracovať 

analýzu dopadov a na jej základe určiť subjekty oprávnené uchádzať sa o výkon 

rybárskeho práva vo vodných tokoch, stanoviť kritériá na pridelenie výkonu rybárskeho 

práva a jeho kontroly. 

- Uvedenú zmenu, ktorú sa podarilo zapracovať, nazval dehonestáciou práce expertnej 

skupiny a trval na pôvodnom zámere- rozšíriť okruh subjektov oprávnených uchádzať 

sa o výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch. 

- Na túto pripomienku reagoval p. Havlíček, a vysvetlil p. Belešovi postup zapracovania 

zmeny 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval 8.12.2021 : Marek  Horčička 

 


