
Zelená vz. sivá infraštruktúra 

Porovnanie využitia údolia rieky Slatina 
s priehradou Slatinka a bez nej 



Príbeh vodného diela Slatinka 

• 1954 – I. štátny vodohospodársky plán (spracovaný v r. 
1949 – 1953) 

• 1988/1989 – vydané územné rozhodnutie, vykúpené a 
vyvlastnené domy v Slatinke 

• 03/1991 – územné rozhodnutie stratilo platnosť 

• 1993 – 2015 – dva procesy EIA (obe už nie sú platné), 
štyri začaté územné konania (ani jedno neskončilo 
vydaním územného rozhodnutia), štúdie, prehodnotenia 
štúdií, prehodnotenia prehodnotení štúdií ...  

• 11 rôznych účelov vodného diela 

• 15 rôznych rokov začatia výstavby 

.  



VD Slatinka a vodná politika 

• od r. 1954 do 2005 – súčasť štátnych 
vodohospodárskych plánov  

• r. 2004 – vstup do EÚ (platnosť Rámcovej smernice o 
vode 2000/60/ES) 

• r. 2005 – schválená Koncepcia vodohospodárskej 
politiky do r. 2015 – VD Slatinka prvý krát nie je v 
investičnej stratégii ani návrhovej časti koncepcie 

• r. 2009 – schválené čiastkové plány manažmentu 
povodí (tzv. vodný plán Slovenska) – VD Slatinka nie je 
uvedené ako infraštruktúrny projekt ani výnimka z 
dosiahnutia dobrého stavu vôd 



VD Slatinka a vodná politika 

• r. 2012 – 2013 – MŽP navrhuje VD Slatinka ako 
opatrenie do OP KŽP (opatrenie na adaptáciu na 
zmeny klímy) 

• r. 2014 – Európska komisia odmieta financovať VD 
Slatinka – žiada sivú infraštruktúru nahradiť zelenými 
opatreniami (tzv. zelená infraštruktúra) 

• r. 2015 – vláda SR (?) zasiela na EK zoznam projektov 
do tzv. Junkerovho balíčka (Európsky fond pre 
strategické investície) – aj s VD Slatinka  

• 2012 – 2015 – MŽP spracúva Vodný plán Slovenska II. 
cyklus (aj s VD Slatinka) 

 



Rámcová smernica o vode 

Cieľom je dosiahnutie dobrého stavu vôd a nezhoršovanie 
stavu vôd. Výnimky – iba v odôvodnených prípadoch (čl. 4.7. 
smernice - § 16 ods. 6 zákona o vodách) a za splnenia naraz 
4 podmienok:  

• uskutočnia sa všetky realizovateľné kroky na obmedzenie 
nepriaznivého dopadu na stav vôd  

• dôvody úprav alebo zmien útvarov vody sú menovito 
uvedené a vysvetlené v pláne manažmentu povodia 

• dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny sú nadradeným 
verejným záujmom 

• očakávané prínosy nie je možné z dôvodov technickej 
realizovateľnosti alebo neprimeraných nákladov dosiahnuť 
inými prostriedkami, ktoré sú podstatne lepšou 
environmentálnou voľbou  



Rámcová smernica o vode 
podmienka  

„dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny sú 
nadradeným verejným záujmom alebo prínos z 
dosiahnutia cieľov pre životné prostredie a 
spoločnosť prevažuje nad prínosom nových úprav 
alebo zmenami pre ľudské zdravie, udržaním 
ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľným 
rozvojom“  

čo v ľudskej reči znamená, že je potrebné 
dokázať, že sa spoločnosti viac vyplatí zaplaviť 
údolie Slatiny priehradou, ako ho využívať bez 
priehrady a dosiahnuť dobrý stav vôd  

 





Porovnanie využitia územia 
bez priehrady a s priehradou 

• 2015 – diplomová práca Hodnotenie ekosystémových 
služieb v okolí obce Slatinka 

• aut. Bc. Michaela Tkáčová, ved. Doc. Ing. Branislav Oláh 

• TU vo Zvolene - Fakulta ekológie, katedra aplikovanej 
ekológie 

• hodnotenie tzv. produkčných, regulačných a kultúrnych  
ekosystémových služieb = úžitky, ktoré produkujú 
ekosystémy (biomasa, voda, energia, regulácia klímy ...) 

1. scenár – súčasné využívanie krajiny 

2. scenár – vybudovanie VD Slatinka 



Porovnanie využitia územia 
bez priehrady a s priehradou 
Ekosystémy – zdroj obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov 

surovín, energie atď., asimilujú pozostatky (odpady) ľudskej 
činnosti, dôležitý podporný systém života na Zemi, zdroj estetických 
a duchovných zážitkov 

Oceňovanie benefitov – oceňovanie ekosystémových služieb 

Metodika CICES vytvorená pod záštitou Európskej agentúry pre 
životné prostredie 

HODNOTENÉ SLUŽBY: drevné produkty, nedrevné produkty, 
rybolov, poľovníctvo, rekreácia a turizmus, poskytovanie vody, 
zadržiavanie vody, protipovodňová ochrana, protierózna ochrana, 
uskladnenie (absorpcia) uhlíka 

HODNOTENÉ ÚZEMIE – okolie dediny Slatinka - 1885,4 ha  



Porovnanie využitia územia 
bez priehrady a s priehradou 
Výsledná cena analyzovaných ekosystémových služieb za súčasného 

spôsobu využitia krajiny - 33 104 633,50 € 

Výsledná cena analyzovaných ekosystémových služieb po postavení 
VD Slatinka – 26 418 357,20 € 

Z finálnych hodnôt celkového ekonomického ohodnotenia územia 
vyplýva, že súčasné využívanie územia produkuje veľké 
množstvo ekosystémových služieb, ktoré by boli rapídne 
znížené výstavbou VD Slatinka. ... Výstavbou VD Slatinka by sa  
           nielen znížila celková produkcia  
           ekosystémových služieb, ale   
           narušil by sa aj krehký cyklus   
           jednotlivých ekosystémov. 

 

 

 





Združenie Slatinka 
A. Sládkoviča 2 
Zvolen  
slatinka@changenet.sk 
www.slatinka.sk 


