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ÚVOD
Vodohospodársky manažment povodia
Správne územie povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja
čiastkové povodia:
a) čiastkovým povodím Dunaja,
b) čiastkovým povodím Moravy,
c) čiastkovým povodím Váhu,
d) čiastkovým povodím Hrona,
e) čiastkovým povodím Ipľa,
f) čiastkovým povodím Slanej,
g) čiastkovým povodím Bodrogu,
h) čiastkovým povodím Hornádu,
i) čiastkovým povodím Bodvy.
Správne územie povodia Dunajca a Popradu
v medzinárodnom povodí Visly
čiastkové povodia:
a) čiastkové povodie Dunajca a Popradu.

ÚVOD
1. Medzinárodné záväzky
Smernica 2000/60/EC o vode,
Smernica 2007/60/EC o hodnotení a manažmente povodňového rizika
2. Vnútroštátna legislatíva
Zákon NRSR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení,
Zákon NRSR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v platnom znení
3. Politiky, stratégie a koncepcie v oblasti ochrany a racionálneho využívania
vôd
Vodný plán SR / Plány manažmentu povodí,
Plán manažmentu povodňového rizika
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
Aktualizácia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR

ÚVOD - MEDZINÁRODNÉ ZÁVÄZKY SR
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva
v oblasti vodného hospodárstva






transponovaná do legislatívy SR prostredníctvom Zákona NRSR
č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení
účelom smernice je ustanoviť rámec ochrany vnútrozemských
povrchových vôd, brakických vôd, pobrežných vôd a podzemných
vôd, ktorý okrem iného (podrobne v článku 1 Smernice) prispeje
k zmierneniu účinkov povodní a sucha a tým prispeje k zabezpečeniu
dostatočných zásob kvalitnej povrchovej a podzemnej vode, aká je
potrebná pre trvalo udržateľné, vyvážené a spravodlivé využívanie
vody.
aktuálne 2. plánovací cyklus – Plán manažmentu povodí (Dunaj, Visla)

ÚVOD

- MEDZINÁRODNÉ ZÁVÄZKY SR

Smernica 2007/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007
o hodnotení a manažmente povodňových rizík


transponovaná do legislatívy SR prostredníctvom
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v platnom znení

Zákona



účelom tejto smernice je ustanoviť rámec na hodnotenie a manažment
povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie,
životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť spojené
s povodňami v Spoločenstve.



aktuálne 1. plánovací cyklus – Plán manažmentu povodňového rizika
(správne povodie Dunaja, správne povodie Visly)

NRSR

ÚČEL PROJEKTU
• prispieť k zníženiu negatívnych účinkov zmeny klímy (sucho
a povodne) a k zníženiu ich nepriaznivých dôsledkov na ľudské
zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku
činnosť;
• prispieť k zabezpečeniu dostatočných zásob kvalitnej povrchovej
a podzemnej vody potrebnej pre trvalo udržateľné, vyvážené
a spravodlivé využívanie vody.

VÝZNAM PROJEKTU
• sústrediť integrovaný multidisciplinárny výskum na kľúčové témy,
ktoré v oblasti manažmentu vody a vodného hospodárstva
považujeme za potrebné riešiť;
• potreba komplexného prístupu k integrovanému manažmentu vôd /
manažmentu vodných zdrojov;
• zásadný vplyv vodného hospodárstva a integrovaného manažmentu
vôd na iné prírodné zdroje (geologické, pôdne, biotické, ...);
• optimalizácia / racionálne hospodárenie s vodnými zdrojmi;
• minimalizovať nedostatky v meraní, vyhodnocovaní a interpretácii
údajov pre riadenie opatrení prevencie pre účinkami klimatických
zmien.

Priority podľa hospodárskej špecializácie RIS3 SK
• vývoj riešení v kontexte adaptácie
a posilňovania vnútornej bezpečnosti

na

zmenu

klímy

• vývoj
inovatívnych
riešení
umožňujúcich
racionálne
hospodárenie aj v pôdohospodárstve a lesnom hospodárstve
znižujúcich zaťažovanie životného prostredia
• vývoj informačných a komunikačných produktov a služieb
• efektívne využívanie zdrojov energií

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - ŽIADATEĽ
Široké kompetencie v rámci celej problematiky životného prostredia,
vrátane:

• ochrany prírody a krajiny,
• vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a
množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou
akvakultúry a morského rybolovu,
• ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
• ekologických aspektov územného plánovania,
• odpadového hospodárstva,
• posudzovania vplyvov na životné prostredie,
• zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom
prostredí a plošného monitoringu,
• geologického výskumu a prieskumu atď.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - ŽIADATEĽ
Ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktorý
okrem iného:
• vypracúva environmentálne koncepcie a návrhy zákonov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov,
• vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu
ustanovenom osobitnými predpismi,
• vypracúva návrhy opatrení starostlivosti o životné prostredie a na
obmedzovanie vplyvov poškodzovania životného prostredia,
zabezpečuje a kontroluje ich realizáciu,
• vytvára podmienky pre vedecko-výskumnú činnosť v organizáciách
riadených ministerstvom, analyzuje a hodnotí jej výsledky, vytvára
podmienky pre ich uplatnenie a koordinuje zapájanie vedeckovýskumných
pracovísk
do
dvojstrannej
a
mnohostrannej
medzinárodnej a výskumnej spolupráce, atď.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR - ŽIADATEĽ
• výhradné zákonné postavenie v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia;
• široká sieť inštitúcií a pracovísk pre rozvoj výskumných aktivít
v oblasti ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva a pod.;
• etablovaná spolupráca s vysokými školami, Slovenskou akadémiou
vied, organizáciami, združeniami a ďalšími partnermi na národnej
i medzinárodnej úrovni;
• vedecké a výskumné kapacity pre oblasť špecializácie RIS3 SK

pôdohospodárstvo a životné prostredie a informačno-komunikačné
technológie

POPIS VÝSKUMNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU
Integrovaný multidisciplinárny výskum sa bude sústrediť na nasledovné
kľúčové témy, ktoré v oblasti manažmentu vody a vodného
hospodárstva považujeme za potrebné riešiť:
1.

Výskum možností zabezpečenia trvalej
udržateľnosti využívania vodných zdrojov
v podmienkach nestacionarity externých
geosystémových faktorov

2.

Výskum a modelovanie nasýtenia povodí a
dynamiky zrážkovo-odtokových procesov.

3.

Výskum metód na stanovenie hrozby
bleskových povodní a identifikácie oblastí
s hrozbou bleskových povodní

Výskum možností zabezpečenia trvalej udržateľnosti využívania vodných
zdrojov v podmienkach nestacionarity externých geosystémových faktorov
Cieľ výskumnej témy:
Komplexná analýza hydrologicko-hydrogeologických systémov (štruktúr) a ich citlivosti na zmeny
externých geosystémových faktorov (klimatická zmena, zmeny využitia zeme v povodí, socio-ekonomické
faktory) s vyústením do návrhu manažmentových opatrení zabezpečujúcich adaptáciu hydrologických
a hydrogeologických systémov na prírodné a socioekonomické zmeny v povodiach so zreteľom
na zabezpečenie trvalej udržateľnosti využívania vodných zdrojov a prevencie pred účinkami
klimatických zmien
zmeny externých geosystémových faktorov

Komplexná
analýza
hydrologicko-hydrogeologických
systémov (štruktúr) a ich citlivosti na zmeny externých
geosystémových faktorov

Návrh manažmentových opatrení zabezpečujúcich adaptáciu
hydrologických a hydrogeologických systémov na prírodné
a socioekonomické zmeny v povodiach

Výskum možností zabezpečenia trvalej udržateľnosti využívania vodných
zdrojov v podmienkach nestacionarity externých geosystémových faktorov
Metodika:
Metodiky komplexného hodnotenia hydrogeologického potenciálu jednotlivých hydrogeologických
štruktúr a jednotiek na území Slovenska, bude vychádzať z geosystémového prístupu ku krajine, ktorý
umožňuje na základe modelovania rozhodujúcich procesov kvantifikovať dynamiku jednotlivých zložiek
hydrologickej bilancie
Základnou priestorovou jednotkou pre návrh manažmentu racionálneho hospodárenia s vodnými
zdrojmi je povodie. Preto je potrebné zamerať výskum na všetky zložky hydrologického cyklu v ich
vzájomnom systémovom prepojení v rámci povodia, ako to načrtáva nasledovná schéma:

Výskum možností zabezpečenia trvalej udržateľnosti využívania vodných
zdrojov v podmienkach nestacionarity externých geosystémových faktorov
Metodika:
V rámci výskumnej témy budú relizované nasledovné výskumné činnosti s príslušnými výstupmi:
• zostavenie scenárov možného klimatického vývoja územia Slovenska do polovice, resp. konca 21. storočia
v dostatočne podrobnej mierke umožňujúcej modelovanie hydrologických procesov;
• komplexná kvantitatívna interpretácia údajov z odberových skúšok realizovaných na antropických zdrojoch
podzemných vôd a rekonštrukcia hydraulických charakteristík zvodnencov a odberových objektov;
• stanovenie potenciálu abstrahovateľnej podzemnej vody z jestvujúcich elementárnych antropických zdrojov
(hydrogeologických vrtov) na základe kvantitatívnych kritérií pre všetky jestvujúce zdroje na území Slovenskej republiky;
• zostavenie mapovej georeferencovanej informácie o dokumentovaných využiteľných množstvách a aktuálne
využívaných množstvách významných zdrojov podzemných vôd s kategorizovaným stupňom zabezpečenosti;
• komplexná analýza a modelovanie jednotlivých hydrologických procesov a kvantifikácia priestorovej diferenciácie a
temporality jednotlivých zložiek hydrologickej bilancie povodí
• hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenska (hodnotenie aktuálneho znečistenia a hodnotenie trendov);
• zhodnotenie citlivosti územia Slovenska z pohľadu dlhodobých zmien režimu podzemných vôd na základe analýzy
historických meraní na objektoch štátnej hydrologickej siete podzemných vôd (klimatické zmeny);
• vyhodnotenie hydrogeologického potenciálu a hydrogeologických rizík územia Slovenskej republiky, jeho
regionalizácia a spracovanie digitálnej priestorovej databázy hydrogeologického potenciálu a rizík;
• návrh a overenie manažmentových opatrení na zabezpečenie trvalej udržateľnosti využívania zdrojov podzemných vôd
a prevencie pred účinkami klimatických zmien;
• implementácia výsledkov do informačného systému na podporu kompetentného rozhodovania pre všetky subjekty
pôsobiace v oblasti manažmentu povodí;
• vytvorenie užívateľsky priaznivého, náučného jednoduchého webovského informačného systému o podzemných
vodách Slovenska, ich ochrane a možných nepriaznivých vplyvoch, založeného na reálnych projektových údajoch,
adresovaného laickej verejnosti.

Výskum a modelovanie nasýtenia povodí a dynamiky zrážkovo-odtokových procesov

Cieľ výskumnej témy:
Vyvinúť systém a následne operatívne poskytovať online informáciu o aktuálnych klimatických,
hydrologických a pôdno-vlhkostných charakteristikách územia a Integrácia zrážkovo-odtokového
predpovedného modelu využívajúceho vstupné údaje dištančných radarových meraní, nowcastingových
údajov, resp. numerických modelov atmosféry, umožňujúceho efektívnu simuláciu odtokových procesov
v krátkom časovom kroku a predpoveď hrozby prívalových povodní s cieľom manažmentu rizík
spôsobených nepriaznivým vývojom hydrometeorologických prvkov a klimatickou zmenou.
V rámci výskumnej témy budú relizované nasledovné výskumné činnosti s príslušnými výstupmi:
• Vytvorenie expertného systému, využívajúceho distribuovaný model vodnej bilancie v dennom časovom kroku
• Vytvorenie systému na kontinuálnu simuláciu prietoku a objemu odtoku pre vybrané vodohospodársky významné
profily na základe aktuálnych meraných meteorologických prvkov
• Odhad aktuálneho rizika vzniku prívalovej povodne
• V nadväznosti na predchádzajúcu časť bude úlohou vyvíjaného modelu odhad zasiahnutých oblastí, riečnych úsekov a
obcí prívalovou povodňou vrátane približnej kvantifikácie veľkosti prietoku (resp. prekročenia prietoku)

• Vytvorenie informačného portálu na báze Geografického informačného systému (GIS), poskytujúceho operatívnu
informáciu o aktuálnom stave meteorologických prvkov a nasýtení krajiny a povodí

Výskum a modelovanie nasýtenia povodí a dynamiky zrážkovo-odtokových procesov
• Vytvorenie expertného systému, využívajúceho distribuovaný model vodnej bilancie v dennom časovom
kroku a systému na kontinuálnu simuláciu prietoku a objemu odtoku pre vybrané vodohospodársky významné
profily na základe aktuálnych meraných meteorologických prvkov

Vstupy

Distribuovaný
zrážkovo – odtokový
model

Výstupy

Výskum a modelovanie nasýtenia povodí a dynamiky zrážkovo-odtokových procesov
• Odhad aktuálneho rizika vzniku prívalovej povodne
• Hlavým výstupom bude tzv. index nasýtenia, ktorý vyjadruje relatívnu hodnotu od stavu nasýtenia pri ktorom dochádza k povrchovému
odtoku a výpočet potenciálne rizikových zrážok s rôznou dobou trvania, ktoré môžu vyvolať povrchový odtok s danou periodicitou
výskytu

Riziko prívalovej povodne
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Výskum a modelovanie nasýtenia povodí a dynamiky zrážkovo-odtokových procesov
Odhad zasiahnutých oblastí, riečnych
úsekov a obcí prívalovou povodňou
vrátane
približnej
kvantifikácie
veľkosti prietoku (resp. prekročenia
prietoku)

Radarové vstupy
Nasýtenosť
povodia

Odtok
Intercepcia

Návrhový prietok

Transformácia
odtoku

Povrchový
odtok

Prekročenie návrhového prietoku

Infiltrácia

Udalostne založený ZM model
Hydrogram odtoku

Priestorové

Výskum a modelovanie nasýtenia povodí a dynamiky zrážkovo-odtokových procesov
Výsledkom sú:
Dynamická mapa povodňového ohrozenia - Uvedeným postupom je potom možné tvoriť plošné predpovedné a výstražne mapové
zobrazenia s predstihom závislým od doby dotoku z miesta zasiahnutého prívalovou zrážkou detekovanou radarovým systémom.
mapa maximálnych kulminačných prietokov
mapa časov kulminácie
hydrogram odtoku

Výskum metód na stanovenie hrozby bleskových povodní a identifikácie oblastí s
hrozbou bleskových povodní
Cieľ výskumnej témy:
Výskum metód na identifikáciu plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby sústredeného povrchového
odtoku z prívalových zrážok s nepriaznivými účinkami pre zastavané časti obcí a stanovenie kritických
bodov v zastavanom území obcí ohrozených sústredeným povrchovým odtokom transportom splavenín
z prívalových zrážok

V rámci výskumnej témy budú realizované nasledovné výskumné činnosti s príslušnými výstupmi:
• Identifikácia plôch rozhodujúcich z hľadiska tvorby sústredeného povrchového odtoku z prívalových zrážok
s nepriaznivými účinkami pre zastavané časti obcí a stanovenie kritických bodov v zastavanom území obcí ohrozených
sústredeným povrchovým odtokom transportom splavenín z prívalových zrážok
• Modelovanie akumulácie odtoku a stanovenie návrhových prietokov pre odtokové línie a kritické body
• Modelovanie erózie v prispievajúcich povodiach a stanovenie ohrozenia transportom a akumuláciou splavenín

• Finálny výber kritických bodov

• Spracovanie GIS priestorovej databázy ohrozenia prívalovými povodňami

Výskum metód na stanovenie hrozby bleskových povodní a identifikácie oblastí s
hrozbou bleskových povodní
Metodika:
Základom navrhovaného postupu je identifikácia rozhodujúcich plôch z hľadiska tvorby sústredeného
povrchového odtoku a stanovenie tzv. kritických bodov (KB) resp. línií v zastavanom území obcí ohrozených
sústredeným povrchovým odtokom a transportom splavenín z prívalových zrážok a následná vizualizácia stupňa
potenciálnych dopadov povodňového ohrozenia z prívalových zrážok a semikvantitatívne vyjadrenie miery rizika
pre zástavbu na území obcí.
Priestorová databáza ohrozenia
prívalovými povodňami:
kritické body a ich charakteristiky,
prispievajúce povodia KB a ich charakteristiky
odtokové línie v intraviláne obcí
databáza priestorových analytických údajov
KB bude určený priesečníkom danej
hranice zastavaného územia obce
(intravilánu) s líniou dráhy
sústredného odtoku

Finálny výber kritických bodov

Stanovenie rozvodníc a
zberných plôch kritických
bodov

Modelovanie akumulácie odtoku a
stanovenie návrhových prietokov pre
odtokové línie a kritické body
Stanovenie geografických charakteristík zberných
plôch kritických bodov a stanovenie stupňa
potenciálnych dopadov povodňového ohrozenia z
prívalových zrážok

Výskum metód na stanovenie hrozby bleskových povodní a identifikácie oblastí s
hrozbou bleskových povodní

Výstup:
Priestorová databáza ohrozenia prívalovými povodňami:
kritické body a ich charakteristiky,
prispievajúce povodia KB a ich charakteristiky
odtokové línie v intraviláne obcí
databáza priestorových analytických údajov

Vysoko názorné podklady, v prostredí GIS ľahko kombinovateľné s inými priestorovými vrstvami
(mapy sídel, cestnej a železničnej siete, nebezpečnými skládkami alebo priemyselnými
prevádzkami, ortofotomapami...),
podpora hydrologicky kompetentného rozhodovania a plánovania, protipovodňovej výstrahy
a ochrany.
plánovacie dokumenty a činnosti:
•podklad pri návrhoch úprav systémov protipovodňovej ochrany
•mapy povodňového ohrozenia (zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami)
•využitie v predpovedných varovných systémoch,
•územné plánovanie
•pozemkové úpravy
•plány manažmentu povodí

POPIS PARTNEROV PROJEKTU
VÝBER PARTNEROV:





vzhľadom na potrebu integrovaného, multidisciplinárneho výskumu
pre maximálne využitie poznatkovej a výskumnej kapacity SR
pre inštitucionálne, administratívne, expertné a technologické zabezpečenie
projektu
PREDPOKLADANÍ PARTNERI PROJEKTU:








Slovenská akadémia vied - Ústav krajinnej ekológie
Slovenská technická univerzita Bratislava
Technická univerzita v Košiciach

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Slovenský hydrometeorologický ústav
Výskumný ústav vodného hospodárstva

POŽIADAVKY NA FINANCOVANIE PROJEKTU
Typ nákladov

Odhad finančných
potrieb

Celková alokácia

15 mil. EUR

Špecializovaný
expertný
softvér,
expertný
licencovaný
systém, databázový systém a prístrojové vybavenie pre podporu
procesov výskumu a vývoja možností zabezpečenia trvalej
udržateľnosti využívania vodných zdrojov v podmienkach
nestacionarity externých geosystémových faktorov a pre podporu
procesov výskumu a vývoja modelovania nasýtenia
povodí
a dynamiky
zrážkovo-odtokových procesov a metód na
stanovenie hrozby bleskových povodní a identifikácie oblastí
s hrozbou bleskových povodní

5,5 mil. EUR

Zabezpečenie mzdových prostriedkov zamestnancov jednotlivých
partnerov a financovanie externých vedeckých kapacít

4,1 mil. EUR

Prevádzka výskumných aktivít, materiál a spotrebný materiál na
realizáciu aktivít projektu

2,1 mil. EUR

Ostatné náklady pre podporu realizácie projektových výskumných
aktivít a podporu účastníkov projektu

3,3 mil. EUR

DISKUSIA / ZÁVER

SEKCIA VÔD
ODBOR MANAŽMENTU POVODÍ
A OCHRANY PRED POVODŇAMI

www.minzp.sk
vladimir.novak@enviro.gov.sk
+421 905 942 379
+421 2 598 06 101-3

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Ing. Vladimír NOVÁK
vymenovaný na zastupovanie
generálneho riaditeľa

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

