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Verejnosť proti „verejnoprospešnej“ priehrade Slatinka 



O čom budeme dnes hovoriť? 

1954 - Štátny vodohospodársky plán ČSR 
 
vodné diela kategórie „A“- výstavba by mala začať do 
5 (až 10) rokov 
 
vplyvy NEEXISTUJÚCICH nádrží 
 
• VD Slatinka pri Zvolene 
• VN Tichý Potok  
• VN Garajky 
• Ipeľ/Ďubákovo 
• Hronček 
 





Sociálne vplyvy 
• štátom dlhé desaťročia blokovaný rozvoj a 

využívanie územia → vyhlášky ministerstiev, 
stavebné uzávery pre konkrétne miesta, 
vyvlastňovanie a vykupovanie pod nátlakom, 
dnes územné plány  

• obmedznovanie verejných služieb (doprava, 
škola, svietenie, odvoz odpadu, údržba ciest a 
verejných priestorov) 

• odchod mladých ľudí, starnutie a vymieranie 
obcí 

• tzv. zánikové obce – strata samostatnosti, 
pričlenenie pod väčšie obce a de facto ich zánik 

• presídlenie občanov, často vynútené a narýchlo 
(závisť, fámy „dom za dom“) 

• prázdne domy nemá kto opravovať, ich 
nájomcovia sú v neistote  

• strata identity, rozpad rodín, prerušenie 
historickej pamäte generácií 

 



Ekonomické vplyvy 

• straty zo sťaženého využívania existujúcich 
poľnohospodárskych a lesných pozemkov  

• straty z nevyužívania dedín a krajiny (polia sa 
menia na neudržiavaný les atď.) 

• viazanie financií do prípravy stavieb 
(dokumentácie, plány, konania, posudky) 

• ignorovanie vedeckých a odborných 
argumentov, zotrvávanie pri prekonaných 
riešenia, aj keď existujú lepšie technológie  

• nerealizácia lacnejších a udržateľnejších 
riešení (decentralizácia, zelená 
infraštruktúra), na ktoré sa nikdy nevyčlenia 
verejné zdroje, lebo sa stále čaká na veľké 
nádrže 

• likvidácia malých lokálnych zdrojov (vody) 

• posilňovanie odkázanosti na štát (vy to sami 
neriešte, my to vieme lepšie) 



Environmentálne vplyvy 

• priama likvidácia prírodných spoločenstiev, zničenie drevín, rastlín, živočíchov 
(Smernica o biotopoch) 

• zhoršenie stavu vôd (Rámcová smernica o vodách) 

• negatívne ovplyvnenie okolia nádrže (mikroklimatické, fyzické v dôsledku 
neregulovanej návštevnosti, prerušenie migrácie a trás pohybu atď.) 

• zhoršenie ekologickej stability územia 

• sedimenty v nádržiach 



VD Slatinka – umiestnenie, história  
• umiestnenie: na rieke Slatina, pri 

Zvolene (nad existujúcou VN Môťová) 

• investor: Vodohospodárska výstavba š. 
p. Bratislava 

• 1954 - prvé plány - na zásobovanie 
rozvíjajúceho sa priemyslu a závlah 
úžitkovou vodou 

• 1975 - zabezpečenie úžitkovej vody pre 
odberateľov na dolnom toku Hrona, 
hlavne pre JE Mochovce 

• 80. – 90. roky – vyvlastňovanie a 
vykupovanie domov a pozemkov v 
dedine Slatinka a okolí 

• 1993 – oživenie projektu výstavby 
vodného diela + vznik občianskeho 
združenia 

• 2x EIA, 5 x územné konanie 

• 2013 – opatrenie na adaptáciu krajiny na 
zmeny klímy a ambícia minúť EÚ fondy  



Na rieke Slatina už existujú dve nádrže. 
  
Na hornom toku je nádrž Hriňová na pitnú vodu.  
 
Pri Zvolene, tesne nad sútokom Slatiny a Hrona, je nádrž Môťová na úžitkovú vodu. Kvôli 
zaneseniu sedimentmi nie je možné využívať jej zásobný objem (cca 4 mil. m3). Vyčistenie 
je však v nedohľadne, neriešiteľným problémom je chýbajúca infraštruktúra, chýbajúca 
údržba priehrady a jej okolia.  

Autor fotografie: P. Albert. Fotografia vznikla pri vypustení priehrady Môťová – oranžová „pôda“ vpravo sú 
sedimenty, ktoré sa nahromadili v nádrži za cca 50 rokov existencie.  

VD Slatinka: priehrada proti ľuďom  



V oblasti určenej na zatopenie je viac ako 150 ha biotopov 
európskeho alebo národného významu. Cenná je aj vlastná 
negerulovaná rieka so zachovalými brehovými porastami. 



Ohrozená je aj existujúca dedina 
Slatinka 



Účel plánovaného vodného 
diela Slatinka  sa neustále mení.  

 
Vodohospodárska výstavba š.p. 

(investor) dnes hovorí, že má 
zadržiavať úžitkovú vodu a v 
čase jej nedostatku ju potom 
„púšťať“ do rieky Slatina a 

potom do Hrona.  Tu,  cca 100 
km ďaleko, totiž existujú 

odberatelia vody, ktorí vraj 
odoberú z rieky príliš veľa vody 

a pre vodné ekosystém jej 
zostáva málo. A práve tento 

problém by mala riešiť 
priehrada Slatinka. 

 
  



Úlohou štátu je v prvom rade zachovať ekologický prietok v rieke. 
Iba to, čo je „navyše“ môže predať odberateľom. Z verejných 

zdrojov nie je možné eliminovať negatívne vplyvy činnosti 
súkromných odberateľov vody, zničiť pri tom cenné údolie a 

negatívne ovplyvniť prostredie cca 50 000 ľudí vo Zvolene a okolí.  



Zatopenie 12 km údolia rieky Slatina pri Zvolene na zabezpečenie 
dostatku vody pod Levicami, je neefektívne, neudržateľné a 

nespravodlivé voči miestnym komunitám.   



V dedine Slatinka si ľudia kvôli plánovanej priehrade 60 rokov 
nemohli modernizovať domy ani stavať nové. Zrušili im školu, 

lekára, zastávku vlaku aj autobusu, dedina stratila samostatnosť. 



V r. 1989 – 1990 nehnuteľnosti v Slatinke a okolí štátni úradníci pod 
nátlakom vykúpili a vyvlastnili. Aj keď neskôr niektoré domy a 

pôdu štát vrátil pôvodným obyvateľom, väčšina si musela 
rodičovské domy prenajať na bývanie. Tak ľudia splatili to, čo 

dostali za svoje domy – tie ale zostali majetkom štátu.  



V roku 1999 bola väčšina pôvodných obyvateľov Slatinky presťahovaná do 
nájomných domov a bytov v blízkej Zvolenskej Slatine. Platia tu nájomné, 

rovnako ako v starorodičovských domoch v Slatinke, ktoré sa snažia udržiavať 
(aj keď  im nepatria).  Ľudia svoju dedinu však nikdy neopustili.  





Dedina Slatinka a údolie rieky Slatina môže prinášať úžitky celému 
regiónu bez priehrady, ktorá by ich navždy zatopila.  

Existujú lacnejšie, efektívnejšie a spravodlivejšie opatrenia na 
zadržanie úžitkovej vody pre využívanie miestnymi komunitami. 



Združenie Slatinka, A. Sládkoviča 2, Zvolen 
www.slatinka.sk 



Projekt "Verejný záujem a záujem verejnosti" je podporený sumou 33 975 € z Fondu pre 
mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. 

Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom 
projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, 

regionálnej a národnej úrovni.  
 

Projekt realizuje Združenie Slatinka. 


