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VODNÉ DIELO SLATINKA
PRÍKLAD KONTROVERZNEJ „VEREJNOPROSPEŠNEJ“ STAVBY
Vodné dielo Slatinka (VD Slatinka) je plánované už takmer 60 rokov. Malo by zaberať územie
medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom, nad už existujúcou vodnou nádržou Môťová.
VD Slatinka by zatopilo cca 12 km dlhé údolie rieky Slatina, ktorá je na Slovensku posledným
meandrujúcim stredohorským tokom nedotknutým dopravnými stavbami a produktovodmi. V tomto
území sa nachádzajú minimálne štyri, z prírodného hľadiska mimoriadne cenné lokality, ktoré majú
hodnotu prírodných rezervácií a celé údolie je významným biokoridorom. Konečným výsledkom
výstavby priehrady a zaplavenia územia by bolo narušenie ekologickej stability okolitého územia.
Okrem toho by bola zatopená dedinka Slatinka, ktorá je už od r. 1956 vystavená neustálemu tlaku.
Postupne bola obmedzená výstavba domov, neboli povoľované opravy domov a hospodárskych
budov, neskôr bola zrušená vlaková zastávka, obmedzená autobusová doprava, zrušená škola,
obchod. Predtým samostatná obec Slatinka bola administratívne pripojená pod Zvolenskú Slatinu,
ktorá samotná nebude výstavbou vodného diela negatívne dotknutá. Obecný majetok bol
rozpredaný, majetok občanov bol vykúpený alebo vyvlastnený pod nátlakom alebo za krajne
nevýhodných podmienok pre občanov.
Stručné zhrnutie parametrov navrhovaného vodného diela Slatinka (zdroj: dokumentácia pre
územné povolenie, 2010 resp. 2006, keďže DÚR z r. 2010 obsahuje minimum údajov):

umiestnenie: v katastri mesta Zvolen a obce Zvolenská Slatina, na rieke Slatina od riečneho
kilometra 6,6 (hrádza) po rkm 18 (nad Zvolenskou Slatinou – koniec úpravy rieky Slatina)

výška hrádze: 34,0 m

šírka hrádze v korune: 7,0 m

dĺžka hrádze v korune: 250 m

zásobný objem: 27 mil. m3

zatopená plocha pri maximálnej prevádzkovej hladine 331 m n. m.: 2,3 km2

maximálna hĺbka vody v nádrži: 32,5 m

priemerná hĺbka vody v nádrži: 11,2 m

investor: Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava

užívateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, odštepná závod Banská Bystrica

Dôvody výstavby VD Slatinka udávané v oficiálnych dokumentoch
Zdôvodňovanie potreby VD Slatinka sa od r. 1956 neustále menilo a napriek nemalým
prostriedkov investovaným do jeho prípravy z verejných zdrojov ani dnes nie je jasné, kedy a či vôbec
sa začne stavať, kto by mal vodu z neho odoberať a kto by sa mal podieľať na jeho výstavbe a
prevádzke.
„Nositeľom“ myšlienky výstavby priehrady medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou bol pri tom vždy
štát a to buď priamo cez svoje štruktúry úradov, príp. cez štátne podniky. Možno práve preto sa pri
tejto plánovanej stavbe bez iného odôvodnenia často používa pojem „verejnoprospešná“ a „verejný
záujem“, hoci prínos vybudovania VD Slatinka budú mať potenciálne iba súkromní odberatelia
úžitkovej vody viac ako 100 km od miesta, kde by mala priehrada stáť. Je paradoxné, že títo
odberatelia existujú iba vo výpočtoch a teoretických štúdiách, kde sa napr. uvažuje sa desiatkami
tisíckami hektárov zavlažovanej pôdy a neexistuje jediné oficiálne prehlásenie potenciálnych
odberateľov úžitkovej vody, že budú odoberať vodu práve z VD Slatinka. Možno preto, že voda z VD
Slatinka by bola 10x drahšia (pri súčasných cenách) v porovnaní s inými zdrojmi vody.
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Prehľad dôvodov na výstavbu VD Slatinka (účel priehrady) udávaných v oficiálnych dokumentoch:

rok 1956 (zdroj: Štátny vodohospodársky plán ČSR, čiastkové povodie XXX-Hron, II. a III. diel)
- nadlepšenie prietoku Hrona
- elektrická energia z malej vodnej elektrárne
- odbery nad nádržou pre závlahy, priemysel, pitnú vodu

rok 1969 (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu vlády SSR č. 194/1969 - k správe o súčasnom
stave a hlavných problémoch výstavby a využívania závlah do roku 1980)
- voda pre závlahy na dolnom Hrone

rok 1971 (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu vlády SSR č. 243/1971 k správe o stave
zabezpečenia rozvoja vodného hospodárstva v oblasti investícií v návrhu piateho 5RP s osobitým
zreteľom na splnenie úloh vyplývajúcich z rezolúcie XIV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a zo smerníc rozvoja
národného hospodárstva pre roky 1971-1975)
- voda pre závlahy na dolnom Hrone
- voda pre priemysel v oblasti Zvolena

rok 1975 (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu vlády SSR č. 30/1975 k návrhu smerného
územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Zvolen a smerníc pre jeho realizáciu)
- zdroj priemyselnej vody
- nadlepšenie prietokov na Slatine
- rekreácia.

rok 1979 (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu Predsedníctva vlády SSR č. 4/1979 k správe o
spôsobe zabezpečenia jadrovej elektrárne Mochovce technologickou vodou a problémoch v
zabezpečovaní prípravy súvisiacich vodohospodárskych investícií)
- technologická voda pre piaty 1000MW blok jadrovej elektrárne Mochovce, II. etapa
výstavby (pozn. I. etapa sú 4 bloky, každý 440MW)
- závlahy v rozsahu 35 400 ha poľnohospodárskej pôdy

rok 1985 (zdroj: materiál viažúci sa k uzneseniu vlády SSR č. 244/1985 o súhlase s odňatím
osobitne chránenej poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe pre investičné akcie „Vodné
dielo Slatinka“ a „Vodárenská nádrž Starina a skupinový vodovod 5. stavba)
- nadlepšovanie prietokov Hrona (odberatelia úžitkovej vody)
- voda pre JE Mochovce
- závlahy pre poľnohospodárov

rok 1993 (zdroj: Zámer k hodnoteniu vplyvov činnosti „Nadlepšenie prietokov Hrona“ na životné
prostredie
- nadlepšovanie prietokov Hrona
- voda pre JE Mochovce
- voda pre priemysel a rybníky v okolí Levíc
- závlahy na dolnom Hrone

rok 1998 (zdroj: Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj)
- nadlepšovanie prietokov Hrona
- voda pre JE Mochovce
- závlahy na dolnom Hrone

rok 2003 (zdroj: Správa o príprave výstavby vodného diela Slatinka a plánovaných vodárenských
nádrží Garajky, Hronček a Tichý Potok)
- nadlepšovanie prietokov Hrona (odberatelia úžitkovej vody)
- voda pre JE Mochovce
- závlahy pre poľnohospodárov
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- znižovanie povodňových prietokov na Slatine vo Zvolene a na Hrone pod Zvolenom
- výroba elektrickej energie v malej vodnej elektrárni
- rekreácia
rok 2007 (zdroj: Vodohospodársky plán Hrona III. cyklus)
- voda pre JE Mochovce
- závlahy na dolnom Hrone
- nadlepšenie prietokov Hrona v profile zdrže Veľké Kozmálovce
- rybníky, priemysel Levíc
rok 2008 (zdroj: zámer Vodné dielo Slatinka, k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie)
- zabezpečenie objemu vody na toku Slatina pre nadlepšenie prietokov Hrona najmä
v súvislosti s odbermi chladiacej vody po dobudovaní 3. a 4. bloku JEMO v prípadoch
klimaticky (hydrologicky) suchých období
rok 2010 (zdroj: Urbanistická štúdia územia vodné dielo Slatinka)
- zabezpečenie minimálneho prietoku Hrona v dolnom úseku
- zaistenie odberov pre priemysel, JE Mochovce, závlahy
- riedenie vody v prípade ekologickej havárie na toku
- rozvoj rekreácie
- výroba energie v MVE
rok 2013 (zdroj: Dokumentácia pre územné rozhodnutie – sprievodná správa)
- akumulácia vody počas vyšších priestorov a jej vypúšťanie do toku počas sucha
- nadlepšenie prietokov Hrona pod Veľkými Kozmálovcami
- znižovanie povodňových prietokov na Slatine a Hrone
- výroba energie v MVE
- rekreácia

VD Slatinka – desaťročia vodné dielo s dobou výstavby do 5 rokov
Celé desaťročia je VD Slatinka označované za vodné dielo kategórie „A“, čo znamená, že jej
výstavba by mala začať do 5 (až 10) rokov. Celé tieto roky museli vlastníci a užívatelia nehnuteľností v
údolí Slatiny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou znášať tvrdé obmedzenia ich vlastníckych a
užívateľských práv bez kompenzácií a primeraného odškodnenia, bez nároku na budúcnosť.
1969: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1973, ukončenie v roku 1976 (Správa o súčasnom stave a
hlavných problémoch výstavby a využívania závlah do roku 1980 predložená Ministerstvom
poľnohospodárstva a výživy SSR k rokovaniu vlády zo dňa 13. júna 1969 - uznesenie Vlády SSR č.
194/1969)
1971: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1975, ukončenie v roku 1978 (v Záväzných úlohách a
limitách návrhu piateho päťročného plánu rozvoja národného hospodárstva na roky 1971 - 1975 z
rokovania vlády zo dňa 14. 7. 1971. V menovitom zozname centrálne posudzovaných stavieb
posudzovaných stavieb začínaných v r. 1972 - 75 je VD Slatinka zaradené medzi najdôležitejšie
centrálne posudzované stavby začínané v rokoch 1974 a 1975 so začiatkom výstavby v r. 1975 a
ukončenia v r. 1978.
1973: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1975, ukončenie v roku 1978 (Správa o stave
zabezpečenia rozvoja vodného hospodárstva v oblasti investícií v návrhu piateho 5RP predloženej
Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva SSR k rokovaniu vlády zo dňa 18. 8. 1971 - uznesenie
Vlády SSR č. 243/1971)
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1974: začiatok výstavby VD Slatinka do roku 1978 (Predsedníctvo vlády SSR k správe o výsledku
prehodnotenia uzáverov v zátopových územiach budúcich vodných diel na Slovensku - uznesenie č.
2/74 zo dňa 16. 1. 1974)
1976: výstavba VD Slatinka sa v rokoch 1976 - 1980 neuskutoční (V návrhu programu
vodohospodárskej investičnej výstavby v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva
SSR a národných výborov na rok 1976 a ďalšie roky šiestej päťročnice predloženej k rokovaniu vlády
zo dňa 25. 2. 1976 - uznesenie Vlády SSR č. 49/1976)
1977: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1983 (Úprava Ministerstva lesného a vodného
hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej
socialistickej republiky z 20. júna 1977 o hospodárskom využívaní záujmových území výhľadových
vodohospodárskych diel).
1979: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1984 (Uznesenie Predsedníctva vlády Slovenskej
socialistickej republiky k správe o spôsobe zabezpečenia jadrovej elektrárne Mochovce
technologickou vodou a problémoch v zabezpečovaní prípravy súvisiacich vodohospodárskych
investícií zo dňa 17. 1. 1979 číslo 4).
1980: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1985, ukončenie v roku 1989 (Návrh opatrení na riešenie
problémov vo vodohospodársky pasívnych oblastiach ČSSR - uznesenie Vlády SSR č. 178/1980 zo dňa
25. 6. 1980).
1984: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 1987, ukončenie v roku 1991 (Kontrolná správa o
zabezpečovaní vyvolaných a sprievodných investícií súvisiacich s výstavbou JE Mochovce - uznesenie
Predsedníctva vlády SSR č. 42/1984 zo dňa 27. 6. 1984)
1986: začiatok výstavby VD Slatinka v r. 1988 (Prípis Vodohospodárskej výstavby č. 11885 - 201/86 zo
dňa 20. 10. 1986 ONV vo Zvolene - odbor plánovania).
1991: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Prehodnotenie nádrží sledovaných SVP SR, I. etapa,
VÚVH Bratislava, 1991)
1993: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Koncepcia a zásady štátnej vodohospodárskej
politiky na Slovensku do roku 2000)
1995: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Generel ochrany a racionálneho využívania vôd I.
vydanie)
1996: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Prehodnotenie profilov vodných nádrží - II. etapa,
VÚVH Bratislava, 1996)
1996: začiatok výstavby VD Slatinka v roku 2000 (Územnohospodárske zásady Územného plánu
Veľkého územného celku okresov Banská Bystrica a Zvolen, Urbania Banská Bystrica)
1997: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Výhľadové vodohospodárske diela - podklady pre
vydanie stavebných uzáverov, VÚVH Bratislava, 1997)
1998: začiatok výstavby VD Slatinka do 5 - 10 rokov (Územný plán veľkého územného celku
Banskobystrický kraj - nariadenie vlády SR z 9. 6. 1998, ktorým sa vyhlásila záväzná časť ÚP)
2002: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Generel ochrany a racionálneho využívania vôd II.
vydanie - uznesenie Vlády SR č.430/2002 zo dňa 24. 4. 2002)
2006: začiatok výstavby VD Slatinka - do roku 2015 sa s výstavbou nepočíta (Návrh koncepcie
vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 - rokovanie Vlády SR č. 117/2006 zo dňa 15. 2. 2006)
2007: začiatok výstavby VD Slatinka do 10 rokov (Vodohospodársky plán povodia Hrona III. cyklus)
2008: začatia výstavby VD bude najskôr v roku 2010, bude závislý od trvania procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie a od povoľovacieho konania. Doba výstavby po vydaní stavebného
povolenia sa predpokladá do 3 rokov (Správa o hodnotení vplyvov VD Slatinka na životné prostredie).
2013: začiatok výstavby VD Slatinka 2014, resp. začiatok roka 2015 (www.vvb.sk)
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Ekonomické súvislosti VD Slatinka
Základnou otázkou pri diskusii o ekonomických súvislostiach VD Slatinka je filozofia prístupu
investovania verejných zdrojov do vytvárania predpokladov pre podnikanie súkromných investorov,
v tomto prípade odberateľov vody v povodí rieky Hron. Ide teda o zodpovedanie otázky, či je vôbec
štát povinný z verejných financií budovať zdroje úžitkovej vody pre potenciálnych súkromných
odberateľov vody, navyše ak nikto z nich nikdy oficiálne nepotvrdil, že bude vodu z VD Slatinka
odoberať.
Štát je totiž podľa platných zákonov aj rámcovej smernice o vodách povinný zisťovať a
hodnotiť stav povrchových vôd, čo znamená o. i. porovnávať nároky na odbery s využiteľným
množstvom vody. Jednoznačnou celospoločenskou prioritou (prvým nárokom) je potreba vody nutná
na zachovanie ekologických požiadaviek (tzv. minimálny bilančný prietok). Až keď štát zistí, že rozsah
platných oprávnení na odbery vody po odčítaní minimálneho bilančného prietoku je alebo by mohol
byť vyšší ako prietoky v profile, prichádzajú na rad otázky, ako túto situáciu riešiť:
a) štát môže vytvárať tlak na odberateľov vody, aby jej potrebu riešili vo vlastnej kompetencii.
Aj vydané a platné rozhodnutia na odbery vody v zmysle zákona o vodách nezaručujú odbery
v plnej výške. Teda, výstavbu VD Slatinka môžu realizovať súkromní investori, ktorých potreba
vody vyvoláva riziko sezónneho nedostatku vody na dolnom Hrone, ale nie štát z verejných
zdrojov, pretože prvoradá celospoločenská priorita, bez odberov vody súkromných investorov
z Hrona, bude zachovaná aj bez výstavby VD Slatinka. Stavba VD Slatinka teda nemôže byť
verejnoprospešnou, pretože spoločnosť ju nepotrebuje, potrebujú ju odberatelia v okrese
Levice (a aj ich nároky sú spochybňované, pretože sa napr. ráta s veľkým rozširovaním závlah,
hoci dlhodobá situácia na Slovensku je opačná)
b) druhou možnosťou je regulácia prietokov - a tu zas prichádzajú do úvahy dve možnosti buď plošné regulačné opatrenia v povodí alebo technické regulačné opatrenia - výstavba
nádrže. Ak by bola realizovaná výstavba nádrže s objemom niekoľkokrát presahujúcim dnešné
skutočné nároky na vodu, je nutné zvážiť, koľko budú schopní platiť odberatelia vody a či si
radšej nebudú budovať vlastné malé a lacné zdroje vody alebo nepremiestnia výrobu niekde,
kde je voda lacnejšia resp. je jej dostatok.
V prípade VD Slatinka ale vznikol opačný postup - priehrada bola v odvetvovej koncepcii
vodného hospodárstva už 50 rokov a aj keď v dnes platnej koncepcii do r. 2015 už nie je, stále sa
hľadajú dôvody, kto, prečo a pre koho by ju mal postaviť - ale vždy sa naťahuje ruka iba pre verejné
zdroje. Desiatky rokov sa uvádza, že VD Slatinka bude postavená v časovom horizonte 5 – 10 rokov a
zotrvačnosťou sa hovorí o verejnej prospešnosti stavby. Ak potrebuje vodu súkromný investor či
jadrová elektráreň Mochovce pod Levicami, nech si ju zaplatí. Úlohou štátu nie je financovať
opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov fungovania súkromných firiem. Ak orgány štátnej vodnej
správy umožňujú súkromným odberateľom odbery vody na úkor rieky Hron a štátny podnik
Vodohospodárska výstavba chce teraz riešiť toto zlyhanie vybudovaním priehrady, ide jednoznačne
o neoprávnenú pomoc štátu súkromným firmám, na úkor životného prostredia. Ďalšou dôležitou
skutočnosťou je, že dnes platné povolenia na odbery vody a reálne odbery vôd sú oveľa nižšie. Je
otázne, ako často a či vôbec by niekedy bol zásobný objem nádrže (napr. VD Slatinka) použitý, pretože
bol vypočítaný pre doteraz nerealizované teoretické odbery a pre extrémne suchý rok 1947.
Nepochybne dôležitou skutočnosťou pri diskusii o ekonomických súvislostiach je tiež to, že
investor uvádza nereálne podhodnotené náklady výstavby VD Slatinka a doteraz nie je známe, aká
bude skutočná konečná suma potrebná na výstavbu a prevádzku VD Slatinka. Dôsledkom môže byť
predraženie stavby, opakovanie neslávne známeho "ťahanie" verejných zdrojov na rozostavanú stavbu
a viazanie investícií, ktoré by bolo možné využiť skutočne na rozvoj regiónov.
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Uvádzané údaje sú už na prvý pohľad pochybné, pretože investorom oficiálne udávaná „cena“
výstavby je stále rovnaká od r. 1997 prakticky až dodnes, príp. sa dokonca znižuje! Pritom už v r. 1997
pri výkone štátnej expertízy upozorňovalo ministerstvo výstavby investora (Vodohospodárska
výstavba š. p. Bratislava) na nereálnosť tejto sumy. Hoci v stavebníctve, ale aj v Slovenskej republike
všeobecne dramaticky rástli náklady na pohonné hmoty, materiál a tovary aj služby takmer každý
rok, tento nárast sa v prípade nákladov na VD Slatinka neodzrkadlil.
Oficiálne udávané náklady na výstavbu VD Slatinka: 1969 - celkové náklady - 80,0 mil. Kčs
1971 - celkové náklady - 120,0 mil. Kčs
1979 - vodohospodárska časť - 420,0 mil. Kčs
1980 - celkové náklady - 460,0 mil. Kčs
1984 - celkové náklady - 589,2 mil. Kčs
1985 - celkové náklady - 660,0 mil. Kčs
1987 - celkové náklady - 744,9 mil. Kčs
1994 - celkové náklady - 1,2 mld. Sk
1997 - celkové náklady - 2,7 mld. Sk
2001 - celkové náklady - 3,6 mld. Sk
2002 - celkové náklady - 2,5 mld. Sk
2006 - celkové náklady - 2,2 mld. Sk
2007 - celkové náklady - 3 mld. Sk
2008 – celkové náklady 2,401 mld. Sk
2010 – celkové náklady 86,041 mil. € bez DPH (t.j. cca 2,5 mld. Sk)
2013 – celkové náklady 86,041 mil. € bez DPH (t.j. cca 2,5 mld. Sk)
Pozoruhodný vo vývoji nákladov na VD Slatinka je fakt, že nárast nákladov za obdobie 1969 –
1987 (t. j. 18 rokov) je 9,3 násobný, avšak nárast nákladov za obdobie 1987 - 2013 (t. j. 26 rokov v
úplne zmenených spoločenských a ekonomických podmienkach) je ani nie 3,5 násobný. Aj skúsenosti
s inými vodnými dielami (VD Gabčíkovo, VD Žilina) ukazujú, že investorom pôvodne uvádzané ceny
stavieb boli niekoľkonásobne prekročené. To všetko svedčí o tom, že pochybnosti o dôveryhodnosti
údajov udávaných investorom sú odôvodnené.
Aj pri uvádzanej „cene“ cca 2,5 mld. Sk je návratnosť vynaložených investícii na výstavbu VD
Slatinka absolútne neprijateľná. Analýza návratnosti vynaložených investícií na výstavbu VD Slatinka
predložená investorom, ktorá ráta s nákladmi 86 mil. € (2,5 mld. Sk), hovorí o návratnosti investícií v
čase 15 – 20 rokov, ale pri cene úžitkovej vody takmer 0,64 € (20 Sk)/m3, ktoré by museli platiť všetci
odberatelia, teda aj štát za vodu, ktorá by mala ostať v toku Hrona! (pozn. dnes neplatia za úžitkovú
vodu na závlahy ani poľnohospodári, v zmysle zákona o vodách). Ak by sme rátali so súčasnou cenou
úžitkovej vody 0,13€/m3, návratnosť investície, aj po započítaní ďalších ostatných benefitov, je cca
400 rokov. To, že takúto stavbu chce stavať iba štát a nie súkromní investori, netreba ani komentovať.
Ak by boli do prepočtu návratnosti investícií uvažované aj ceny za zničenie cenných biotopov rastlín a
živočíchov, ďalej ceny majetkového vysporiadania v k. ú. Slatinka a ďalšie sumy, návratnosť by bola
ešte horšia.
Napriek dlhým rokom prípravy stále nie známe, odkiaľ by mali pochádzať zdroje na výstavbu
a prevádzku VD Slatinka. Hoci úžitky z VD Slatinka by mali mať súkromní investori, na jej financovaní
by sa nemali podieľať buď vôbec alebo len veľmi malou čiastkou a navyše nikdy oficiálne nepotvrdili
svoj záujem o úžitkovú vodu z VD Slatinka. Investor často uvádza, že výstavba VD Slatinka bude
financovaná z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a zdrojov investora. Tieto údaje sú dokázateľne
nepravdivé.
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Zdroje EÚ na tento účel zatiaľ nemôžu byť čerpané (min. do r. 2013), pretože investor VD
Slatinka nie je oprávneným prijímateľom prostriedkov v operačnom programe ŽP a prioritou rezortu
životného prostredia je plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z prístupovej zmluvy k EÚ, teda najmä
čistenie odpadových vôd, výstavba vodovodov a ďalšie prioritné úlohy. Z tohto dôvodu nebola VD
Slatinka ani zaradená do návrhu prioritných projektov za MŽP SR ani do zoznamu verejných prác SR.
Verejné prostriedky viazané na VD Slatinka by mohli chýbať skutočnému rozvoju regiónu
Zvolen – Banská Bystrica. Výstavba VD Slatinka by mohla priniesť pozitíva pre súkromných investorov
na dolnom Pohroní, ktorí budú využívať (ak na to budú mať) vodu z priehrady 100 km ďaleko. Z
hľadiska regiónu Zvolen - Banská Bystrica by výstavba VD Slatinka priniesla skôr negatíva. Okrem
likvidácie ojedinelého údolia je dôležitá ekonomická rovina - realizácia VD Slatinka by na seba
naviazala veľké verejné financie zo štátneho rozpočtu, ktoré by inak mohli byť využité naozaj v
regióne v prospech spoločnosti aj ich úžitky by využíval región (napr. protipovodňová ochrana, sanácia
znečistených vodných nádrží - VN Môťová atď.)
Opodstatnenosť využitia verejných financií na výstavbu VD Slatinka mala byť skúmané v rámci
štátnej expertízy - tá však bola robená iba podľa návrhu zákona a jej výsledok tým, že nespĺňa
náležitosti stanovené zákonom o verejných prácach spochybňuje samotné opodstatnenie verejného
financovania stavby. Podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach je verejnou prácou činnosť na
prípravu a uskutočňovanie stavby financovanej celkom alebo z časti z verejných financií, pričom
takýmito financiami sa rozumejú napr. aj prostriedky zo štátneho rozpočtu. Výsledok expertízy tzv.
protokol o výkone štátnej expertízy je záväzným podkladom na ďalšie etapy prípravy a
uskutočňovania verejných prác. Vodohospodárska výstavba síce v r. 1997 prostredníctvom
Ministerstva pôdohospodárstva SR predložila stavebný zámer stavby Vodného diela Slatinka na
posúdenie štátnou expertízou, ale jej výsledok nespĺňa zákonom stanovené náležitosti ani cieľ celej
expertízy podľa § 10 ods. 1 zákona o verejných prácach "zhodnotiť optimálne využitie verejných
investícií pri financovaní verejnej práce".
Rok 1997 bol z hľadiska výkonu štátnej expertízy overovacím obdobím, ale iba pre stavby, ktoré boli v
pokročilom štádiu prípravy a k vydaniu územného rozhodnutia či stavebného povolenia by v každom
prípade došlo pred schválením zákona o verejných prácach. Vodné dielo Slatinka napriek
konštatovaniu stavebníka, ale takouto stavbou nebolo o. i. iného aj preto, že stavba nebola v
príslušnej územnoplánovacej dokumentácii potrebnej pre vydanie územného a stavebného
povolenia. To sa ukázalo aj neskôr, pretože k ďalšej etape prípravy verejnej práce - podaniu žiadosti o
vydanie územného rozhodnutia došlo až v decembri 2001 (konanie bolo zastavené), opätovne v
polovici r. 2003 (konanie bolo zastavené) a v r. 2007. Vodohospodárska výstavba š. p. teda nebola v
časovom strese a mohla dať stavebný zámer VDS riadne posúdiť štátnej expertíze v súlade so
zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
V každom prípade je ale z uvedeného zrejmé, že Protokol o výkone štátnej expertízy VDS z r. 1997
nemôže byť relevantným záväzným podkladom pre vydanie územného rozhodnutia ako ďalšej etapy
prípravy a realizácie verejnej práce podľa zákona č. 254/1998 Z. z., pretože nebol vydaný podľa zákona
a nespĺňa náležitosti ustanovené zákonom.

Alternatívne riešenie rizika sezónneho nedostatku vody v deficitných
oblastiach v povodí Hrona
Vodné dielo Slatinka by malo, podľa najčastejšie udávaných dôvodov na jeho výstavbu, slúžiť
na zabezpečenie požiadaviek na odbery vody v oblasti dolného Hrona (udáva sa jadrová elektráreň
Mochovce, závlahy, priemysel v Leviciach a okolí). Vodné dielo by malo slúžiť aj pre zabezpečenie
minimálneho bilančného prietoku v koryte Hrona pod nádržou Veľké Kozmálovce, aby nebola
ohrozená existencia vodných ekosystémov.
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Podľa platného manipulačného poriadku z r. 2012 môžu odberatelia na dolnom Hrone
odoberať z nádrže Veľké Kozmálovce toľko vody, aby v Hrone pod touto nádržou tiekol tzv.
minimálny bilančný prietok, ktorý je v súčasnosti stanovený na 6,6 m3.s–1. Podľa vodohospodárov je
však nutné zvýšiť tento prietok na 12,33 m3.s–1, s krátkodobo prípustným minimom 9,23 m3.s–1.
Požiadavky na odber vody, ktorými sa odôvodňuje potreba výstavby VD Slatinka, boli už v rokoch
1994 – 1995 prehodnocované a na základe toto bolo načrtnutých celkom 8 scenárov odberov vody,
ktoré vychádzajú z rôznych požiadaviek odberateľov a troch možných variantov riešenia rozostavanej
jadrovej elektrárne v Mochovciach. Za predpokladu, že by bolo nutné zabezpečiť 100 % potreby vody
pre EMO, priemysel a Levické rybníky, na 85 % potreby vody pre závlahy (takáto zabezpečenosť je
podľa odborníkov dostatočná) a v Hrone by ostal zachovaný navrhovaný minimálny bilančný prietok
12,33 m3.s–1, v historicky najsuchšom roku 1947 by bol potrebný zásobný objem v povodí Hrona 4,7
mil. m3 v reálnom a 14,7 mil. m3 v najnešetrnejšom scenári odberov. Pri porovnaní s navrhovaným
objemom VD Slatinka (27 mil.m3) predstavuje skutočne potrebný zásobný objem približne 1/5 resp.
1/2.
Od prehodnotenie potrieb vody uplynulo niekoľko rokov a pri skúmaní skutočných odberov vody,
najmä pre poľnohospodárstvo, sa dlhodobo ukazuje pokles potreby vody. Pre poľnohospodárov,
napriek tomu, že neplatia za vodu, ktorú odoberajú na zavlažovanie, nie je rentabilné pestovať
plodiny náročné na zavlažovanie, pretože sa im takto predražujú výrobky. Plánované masívne
rozšírenie zavlažovaných plôch sa preto ukazuje ako nereálne – naopak, ani existujúce závlahy
a povolenia na odbery vody na zavlažovanie nie sú z ekonomických dôvodov využívané.
Problém sezónneho nedostatku vody v oblasti dolného Hrona nie je možné riešiť iba
výstavbou vodného diela a vybudovaním zásobného objemu. Reguláciami Hrona a jeho prítokov,
odlesňovaním, používaním nesprávnych postupov pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy a
lesov sa znížila schopnosť krajiny zadržať vodu. Voda z krajiny veľmi rýchlo odchádza a v suchších
obdobiach potom chýba. Zrýchlením odtoku vody z krajiny sa zrýchlilo aj vymieľanie dna riek a
hladina podzemných vôd v ich okolí klesla. Dno Hrona na niektorých miestach kleslo o 2 – 3 metre a
voda sa pre brehové porasty a lesy stala nedostupnou. Nadlepšovaním prietokov Hrona z VD Slatinka,
ktoré sa nachádza cca 100 km od miesta, kde sú problémy, by sa voda v Hrone zdvihla maximálne o 5
- 20 cm, čo by situáciu vôbec neriešilo.
Už v r. 1996 bolo spracované systémové riešenie, ktorého podstata spočíva v obnovení
schopnosti krajiny zadržiavať vodu (environmentálne prijateľné obhospodarovanie lesov, obnovenie
mokradí, riečnych ramien, zmena štruktúry krajiny...). Ovládateľný objem (5 mil. m3) je možné získať
využitím vody z existujúcej VN Môťová a vybudovaním malej vodnej nádrže VN Mochovce cca 2 km
od jadrovej elektrárne Mochovce. Okrem toho je nutné vybudovať systém malých prehrádzok na
Hrone, ktoré by spomalili tok. Tak ako by sa postupne zanášali, zdvíhalo by sa i dno rieky a voda by sa
stala pre lesné ekosystémy dostupnou. Pre potreby poľnohospodárstva by bolo možné vybudovať
priamo v poľnohospodárskej krajine ďalšie prehrádzky a malé vodné nádrže na zregulovaných alebo
silne pozmenených malých vodných tokoch. Okrem toho, že voda z nich by slúžila na závlahy,
pozitívne by vplývali na biodiverzitu agrárnej oblasti. Kombináciou týchto opatrení by bolo možné
vyriešiť problém spôsobom, ktorý by odstraňoval priamo príčiny tohto stavu, bol by dlhodobý a
environmentálne a ekonomicky neporovnateľne prijateľnejší. Tento princíp je v súčasnosti už
zapracovaný v územnom pláne Nitrianskeho samosprávneho kraja a akceptujú ho aj záväzné
dokumenty rezortu vodného hospodárstva (Rámcová smernica EÚ o vodách, Koncepcia vodného
hospodárstva SR do roku 2015 a ďalšie).
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Dopady plánovania „verejnoprospešného“ vodného diela na dedinu Slatinka
Dedina Slatinka už jestvuje viac ako šesť storočí. Jej kronika zachytáva udalosti od prvej písomnej
zmienky po koniec osemdesiatych rokov 20. storočia, posledný záznam je z roku 1989.
Obec sa spomína prvý raz roku 1388 ako Zalatha. Ďalšie známe názvy a spôsoby ich písania: 1393
Slathna, 1406 Zalathna – Minor et Maior, 1424 Zalatha, Kyzalatha, 1808 Malá Slatina, Kisszalatna, od
roku 1927 Slatinka. Ľudovo Malá Slatinka, žartovne Malé Košice – šípkári.
O pôvode obce rozprával legendu Ondrej Beňo, podľa neho obec založili dvaja rybári Beňo a
Necpal, a pôvodne sa nenachádzala pri rieke, ale pod lesom na dolinke. V roku 1424 patrila Slatinka
Vígľašskému hradnému panstvu. Neskoršie bolo spolumajiteľom Malej Slatiny – ako píše Juraj Bánik v
knihe Slobodné a kráľovské mesto Zvolen, vydanej v Turčianskom Svätom Martine roku 1891 – mesto
Zvolen. Roku 1746 zvolenskú čiastku v Slatinke odkúpilo Vígľašské panstvo, ktoré neraz zaobchádzalo
so svojimi poddanými nespravodlivo a kruto. Ukrivďovaní Maloslatinčania sa nebáli voči nemu
protestovať. 16. júna 1785 poddaní z dediny Malá Slatina píšu list samému cisárovi Jozefovi II. a 6.
mája 1788 píšu podžupanovi Zvolenskej stolice a sťažuje sa na svoje panstvo, že im nespravodlivo
zvýšilo desiatok od oviec.
Počet trvalo žijúcich obyvateľov: r. 1869 - 300, r. 1900 - 322, r. 1910 – 318, 1921 - 348, 1948 - 290,
1961 - 312, 1970 - 273, 1984 - 156, dnes - do 15.
Najhorší čas praprapredkov dnešných Maloslatinčanov sa spájal s nájazdmi Turkov. Dedina
však Turkov prežila a prekvitala a to až do doby, kým v r. 1956 v rámci spracovaného Štátneho
vodohospodárskeho plánu ČSR, čiastkové povodie XXX-Hron bola v priestore medzi Zvolenom a
Zvolenskou Slatinou naplánovaná výstavba vodného diela. Priehrada s názvom rovnakým ako názov
dediny mala zatopiť nielen dedinu Slatinka, ale aj celé 12 km údolie rieky Slatina.
O dva roky neskôr bola Slatinka oficiálne označená za "zánikovú obec" (Uznesenie rady ONV
vo Zvolene č. 114/58 z 13. júna 1958, bod 5 - kategorizácia obcí) a rozhodlo sa o nepovoľovaní
výstavby nových domov; o ďalšie dva roky vstúpila do platnosti aj vyhláška č. 2/119 - 1960
Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva "O hospodárskom využívaní pozemkov v
zátopových územiach plánovaných nádrží", ktorá stanovovala konkrétne možnosti, ako je možné
využiť nehnuteľnosti v územiach, kde bola plánovaná výstavba priehrad.
V r. 1974 bola vydaná stavebná uzávera, na základe ktorej bola zakázaná aj modernizácia či
oprava existujúcich domov. Postupne bola obmedzovaná autobusová doprava do Slatinky, zrušená
vlaková zastávka, obmedzené služby ako obchod, doručovanie pošty, bola zrušená miestna škola a
pred tým samostatná obec Slatinka bola administratívne pričlenená k susednej Zvolenskej Slatine.
Posledným starostom bol Ján Beňo. Tieto zásahy viedli k tomu, že mladí ľudia zo Slatinky odchádzali
žiť do blízkych aj vzdialenejších miest a v dedine zostali iba starší ľudia.
V polovici 80 – tych rokov 20. storočia sa začalo s intenzívnou prípravou VD Slatinka. Boli
spracované úvodné aj vykonávacie projekty a v r. 1986 bolo vydané územné povolenie. Na jeho
základe dochádza na prelome 80. a 90. rokov k vyvlastňovaniu a vykupovaniu tých nehnuteľností v
Slatinke, ktoré mali byť zaplavené. Nevysporiadané zostali predovšetkým plochy lesov (vtedy štátne,
dnes urbárske), rekreačné objekty pri existujúcej nádrži Môťová vo Zvolene a pozemky, ktoré síce
nemali byť zatopené, ale ich obhospodarovanie by bolo kvôli VD Slatinka obmedzené alebo úplne
znemožnené. Výstavba však v určenom čase nezačala, preto územné povolenie stratilo platnosť a
niektoré vyvlastnené pozemky a domy museli byť vrátené pôvodným vlastníkom alebo ich
potomkom.
Od r. 1992 dodnes sa striedajú etapy, kedy o priehrade dlho nepočuť s obdobiami, keď
dávajú štátne inštitúcie spracúvať rôzne posudky, štúdie, hodnotenia. Na tieto „prípravné“ práce
doteraz minuli z verejných zdrojov viac ako 10 mil. eur. Celý tento čas nie je možné normálne
využívať nehnuteľnosti, chrániť vzácne spoločenstvá, obnoviť život v dedine Slatinka.
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1954 – V prvom vydaní Štátneho vodohospodárskeho plánu Československej republiky sa uvažuje s
výstavbou vodného diela na Slatine s objemom 50 mil. m3 , ktorého účelom mala byť regulácia
prietokov Hrona.
1958 – Na rieke Slatina bola daná do prevádzky VN Môťová. Nachádza sa tesne nad Zvolenom, má
zásobný objem 2,4 mil. m3. Jej základnou úlohou je zásobovať vodou priemyselných odberateľov vo
Zvolene.
5. 6. 1958 – Rada Okresného národného výboru (ONV) vo Zvolene zaradila dedinu Slatinka do III.
kategórie (zánikové obce), teda medzi obce, ktoré nemajú predpoklady pre rozvoj a ktoré sú určené
na dožitie.
16. 6. 1958 – vydané posledné dve oficiálne povolenia na výstavbu domov v Slatinke odborom
výstavby ONV vo Zvolene, v r. 1959 bolo nariadené zastavenie výstavby, ale v auguste 1961 bolo
povolené výstavbu dokončiť.
20. 1. 1959 – Rada KNV v Banskej Bystrici, odbor výstavby a vodného hospodárstva vydal úpravu č.
Výst.–389/22/Hr/59 o nepovoľovaní výstavby v obciach III. kategórie, medzi ktoré bola zaradená i
Slatinka.
17. 5. 1960 – Ministerstvo energetiky a vodného hospodárstva SSR vydáva metodický pokyn, na
základe ktorého stanovuje obmedzené využitie pozemkov v plánovaných zátopových oblastiach.
Národným výborom na všetkých úrovniach ukladá napr. vyhlásiť v oblastiach stavebné uzávery, pri
vydaní povolenia na udržiavacie práce na domoch stanovuje povinnosť vlastníkov zrieknuť sa nárokov
na náhradu pokiaľ sa udržiavacími prácami zvýši hodnota majetku, dočasne povoľovať iba stavby
nevyhnutných objektov, ktoré neskôr vlastník na svoje náklady odstráni a pod.
12. 8. 1960 – Rada MNV Slatinka odsúhlasila vydanie stavebného povolenia pre prístavbu na dome č.
53 v Slatinke.
10. 9. 1962 – ONV vo Zvolene povolilo v Slatinke prístavbu k domu č. 61, Rada MNV pridelila na
základe žiadosti J. M. pozemok do jeho osobného užívania, v r. 1963 mu bola záhrada odpredaná do
osobného vlastníctva.
17. 6. 1964 – Vláda SSR schválila uznesenie č. 320 o schválení územného plánu rajónu Banská Bystrica
– Zvolen, na základe ktorého sa ráta s rezervovaním územia Slatinka pre vodohospodárske účely.
1966 – Rada MNV Slatinka odsúhlasila výstavbu garáže pri dome č. 66, ale za podmienky zaplatenia
poplatku.
1. 8. 1972 – rozhodnutím ONV vo Zvolene, odboru školstva, bola k 1. 8. 1972 v Slatinke zrušená škola.
16. 1. 1974 – Predsedníctvo vlády SSR prejednalo správu o výsledkoch prehodnotenia stavebných
uzáverov v zátopových oblastiach budúcich vodných diel na Slovensku, medzi ktoré zaradila aj VD
Slatinka s predpokladanou dobou výstavby do 5 – ich rokov (teda do r. 1978) a konštatuje, že v
prípadoch vodných diel s dobou výstavby do 5 rokov je nutné vyhlásiť stavebnú uzáveru.
20. 5. 1974 – na žiadosť majiteľa domu č. 27 bol radou MNV Slatinka udelený súhlas na opravu domu.
13. 12. 1974 – ONV vo Zvolene vydalo rozhodnutie o vyhlásení stavebnej uzávery v dedine Slatinka a
v časti k. ú. Zvolen, ktoré malo byť zaplavené VD Slatinka. Na vymedzenom území bolo rozhodnutím
zakázané prevádzkovanie akejkoľvek stavebnej činnosti.
5. 8. 1975 – bol oficiálne odovzdaný úrad MNV Slatinka pod spoločný národný výbor Zvolenská
Slatina a kancelária MNV Slatinka bola zrušená.
1977 - vydanie Úpravy Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR a Ministerstva výstavby a
techniky SSR z 20. júna 1977 "o hospodárskom využívaní záujmových území výhľadových
vodohospodárskych diel"
1981 – začala sa budovať jadrová elektráreň v Mochovciach.
1983 - územná ochrana výhľadových vodohospodárskych diel - "Smerný vodohospodársky plán SSR,
zborník SVP SSR 1980, 2. zväzok"
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1984 – začala výstavba VD Veľké Kozmálovce na Hrone.
jún 1984 – v Investičnom zámere VD Slatinka vypracovanom VVB š. p. a Slovenskými energetickými
podnikmi Bratislava sú rozpracované základné charakteristiky VD Slatinka vrátane porovnania
rozhodujúceho ukazovateľa, ktorý uprednostnil VD Slatinka pred inými lokalitami – pomerný náklad
na 1 m3 zásobného objemu. V prípade VD Slatinka išlo o hodnotu 29 Kčs/m3.
28. 11. 1984 – ONV vo Zvolene, odbor územného plánovania vydal rozhodnutie o stavebnej uzávere v
zátopovej oblasti VD Slatinka. Podľa tejto uzávery sa zakazuje realizácia akejkoľvek stavebnej činnosti
ako aj realizácia stavebných úprav na jestvujúcich objektoch a nebudú sa povoľovať prevody
nehnuteľností.
29. 4. 1985 – VVB š.p. podala žiadosť na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby VD
Slatinka, v ktorej o. i. uvádza, že hlavným účelom VD bude nadlepšovanie prietokov Hrona pod
nádržou Veľké Kozmálovce, čím sa zabezpečia odbery vody pre závlahy na ploche 40 tis. ha a pre
jadrovú elektráreň Mochovce. Vedľajšími účelmi malo byť výroba el. energie v MVE a rekreácia.
1987 – Hydroconsult Bratislava spracoval na základe zadania VVB š.p. úvodný projekt Vodné dielo
Slatinka, ku ktorému prebehlo množstvo jednaní, ďalej prebehlo niekoľko konaní o povoľovaní
lesných ciest, umiestnení objektov staveniska a pod. Následne boli vypracované i vykonávacie
projekty a podpísané zmluvy o subdodávkach.
1987 – 1990 – Na konci roku 1987 začalo na základe vydaného územného rozhodnutia vykupovanie a
vyvlastňovanie obyvateľov dediny Slatinka a majiteľov nehnuteľností v oblasti pripravovaného VD
Slatinka. Do júla 1989 bol majetok prevažnej časti majiteľov priamo v dedine vyvlastnený alebo
vykúpený, pričom ceny za nehnuteľnosti o niekoľko mesiacov prudko stúpli. V správe investora VD
Slatinka (Vodohospodárska výstavba š.p.) sa tak ocitlo 95 % súkromnej pôdy v extraviláne obce, 95 %
rodinných domov, 50 – 60 % pozemkov v k. ú. Nevysporiadané zostali plochy lesov, vtedy štátne,
dnes urbárske a rekreačné chaty. Nevysporiadané sú taktiež pozemky okolo plánovaného VD
Slatinka, ktoré nie sú v zátopovej oblasti, ale ich obhospodarovanie by bolo vzhľadom na zatopené
cesty a komunikácie sťažené alebo nemožné.
25. 10. 1988 – ONV Zvolen predĺžil územné rozhodnutie o umiestnení stavby VD Slatinka do 31. 3.
1991. K realizácii vodného diela však opäť nedošlo, pretože investor nemal k dispozícii potrebné
investície, a preto stratilo vydané územné rozhodnutie platnosť definitívne.
6.7. 1993 – Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici vydal rozhodnutie, ktorým povolil
odbery vody pre JE Mochovce v max. množstve 1,8 m3.s-1.
24. 7. 1992 – Vodohospodárska výstavba š. p. opätovne prebrala investorstvo VD Slatinka od Povodia
Hrona š. p. Banská Bystrica.
december 1993 – firma Ekospol Banská Bystrica podľa zadania VVB š.p. dokončila vypracovávanie
návrhu zámeru "Environmentálne hodnotenie nadlepšenia prietokov Hrona". Návrh bol vypracovaný
vo variantoch VD Slatinka, VD Horné Hámre a nultý variant.
december 1993 – Povodie Hrona š.p. Banská Bystrica aktualizovalo Vodohospodársky plán povodia
Hrona. Materiál vychádzal z vypracovanej štúdie "Koncepcie a zásady štátnej vodohospodárskej
politiky na Slovensku do roku 2005", ktorá bola následne v roku 1994 prejednaná a schválená vládou
SR. Vo vodohospodárskom pláne povodia Hrona je zapracovaný projekt výstavby VD Slatinka pre
jadrovú elektráreň Mochovce a pre zvýšenie minimálnych prietokov Hrona.
7. 3. 1994 – MŽP SR zaslalo dotknutým úradom a samosprávam návrh zámeru "Nadlepšenie prietokov
Hrona", ktoré vypracoval Ekospol Banská Bystrica a požiadalo ich o stanovisko k tomuto návrhu. V
sprievodnom liste sa spomína i návrh zákona, podľa ktorého by malo prebiehať hodnotenie vplyvov
zámeru na životné prostredie a sú priložené dva odstavce jediného paragrafu, podľa ktorých si majú
dotknuté subjekty predstaviť ďalší proces posudzovania. Dotknuté subjekty a verejnosť mohli v
stanovenej lehote poslať písomné pripomienky k návrhu zámeru na MŽP.
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18. 4. 1994 – 21 občanov dedinky Slatinka zasiela svoje stanovisko k návrhu zámeru "Nadlepšenie
prietokov Hrona" a pripája sa k stanovisku Združenia Slatinka.
25. 4. 1994 – Obvodný úrad životného prostredia (ObÚ ŽP) vo Zvolene v stanovisku k návrhu zámeru
upozorňuje na nedopracovanosť jednotlivých alternatívnych riešení a diskutabilné údaje, ktoré boli
použité ako vstupy pre zdôvodnenie potreby výstavby VD. Žiada zastaviť proces posudzovania a
vytvoriť dostatočný časový priestor na vypracovanie potrebných solídnych analýz a štúdií.
25. 4. 1994 – OÚ ŽP vo Zvolene, oddelenie štátnej ochrany prírody a odpadového hospodárstva v
stanovisku k návrhu zámeru upozorňuje na mimoriadne cenné územia, ktoré by boli vodným dielom
zničené a preto odporúča realizáciu nultého variantu zámeru.
28. 4. 1994 – Mestský úrad (MsÚ) vo Zvolene v svojom stanovisku k návrhu zámeru skonštatoval
neaktuálnosť podkladov, ktoré slúžili k vypracovaniu návrhu zámeru a žiada akceptovať súčasné
potreby vody pri vypracovaní zámeru. Upozorňuje, že tzv. zákon o EIA nadobudne účinnosť až 1. 9.
1994.
4. 5. 1994 – stanovisko Obecného úradu Zvolenská Slatina k návrhu zámeru sa zaoberá predovšetkým
požiadavkami obce, s ktorými je nutné uvažovať pri realizácii VD Slatinka (napr. vybudovanie malej
vodnej elektrárne v obci, financovanie verejného osvetlenia a pod.).
23. – 27. 5. 1994 – študenti PF UK Bratislava v spolupráci so Združením Slatinka vykonali
inventarizáciu bioty v údolí Slatiny a pripravili prvý návrh na vyhlásenie chráneného územia v
kategórii chránený prírodný výtvor Alúvium Slatiny – popri toku rieky.
12. 7. 1994 – Urbárska spoločnosť Slatinka v svojom stanovisku k návrhu zámeru konštatuje, že v
oblasti plánovaného VD Slatinka existuje množstvo zaujímavých lokalít z hľadiska ochrany prírody.
Zaoberá sa tiež sociálnymi dopadmi stavebnej uzávery, ktorá tu je a dopadmi výstavby VD na
socioekonomické javy v krajine.
6. 9. 1994 – v obci Zvolenská Slatina sa konalo prerokovanie Urbanistickej štúdie sídelného útvaru
Zvolenská Slatina, v ktorej bolo naplánované i VD Slatinka. Štúdiu vypracovala firma HUPRO
Bratislava, avšak obsahovala mnohé formálne i obsahové nepresnosti.
21. 9. 1994 – ObÚ ŽP vo Zvolene vo svojom stanovisku k Urbanistickej štúdii sídelného útvaru
Zvolenská Slatina požaduje prepracovať celú štúdiu a až potom znovu predložiť na schválenie.
29. 9. 1994 – MsÚ Zvolen – útvar hlavného architekta vypísal užšiu súťaž na vypracovanie
urbanistickej štúdie krajinného celku (KC) Slatinka. Urbanistická štúdia (v dvoch variantoch – s VD a
bez VD Slatinka) by mala byť podkladom pre začatie procesu územného plánovania v oblasti
pripravovaného VD Slatinka.
december 1994 – cieľom štúdie "Expertné zhodnotenie lokality na Malokozmálovskom potoku", ktoré
vypracovala firma ETIRS s.r.o. Bratislava, bolo vyjadriť sa na základe čiastkových zhodnotení k
možnosti výstavby akumulačnej nádrže na Malokozmálovskom potoku pre zásobovanie JEMO
úžitkovou vodou. Táto lokalita sa nachádza niekoľko kilometrov od elektrárne, t.j. priamo v mieste,
kde by mohol nastať eventuálny nedostatok vody vyvolaný odbermi priemyslu a JEMO.
v priebehu r. 1994 – 1996 - ObÚ ŽP vo Zvolene, oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej
správy, vydalo na základe niekoľkých žiadostí majiteľov nehnuteľností v oblasti pripravovaného VD
Slatinka zrušenie vyvlastňovacích rozhodnutí.
14. 3. 1995 – Ing. Karol Bodorik, vedúci odboru riadenia vybraných rozvojových projektov v
Slovenských elektrárňach, a.s., v rámci verejnej diskusie o JEMO zasiela Združeniu Slatinka list, v
ktorom uvádza, že JEMO nepotrebuje pre zaistenie prevádzky priehradu na Slatine.
jún 1995 – v spolupráci s OÚ ŽP vo Zvolene a SAŽP Banská Bystrica pokračuje Združenie Slatinka v
príprave návrhu vyhlásenia chráneného územia "Alúvium Slatiny". Pôvodný projekt, ktorý v r. 1994
spracovali študenti PF UK Bratislava nebol na dostatočnej úrovni a medzitým vstúpil do platnosti nový
zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Súčasťou prípravy projektu je i vyhľadávanie
informácií v katastri nehnuteľností a vytvorenie databázy majiteľov nehnuteľností (pozemkov a
domov) v oblasti, kde sa pripravuje vyhlásenie chráneného územia.
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26. 6. 1995 – verejné prerokovanie Správy o hodnotení vo Zvolenskej Slatine. Na takmer 6
hodinovom stretnutí bolo prednesených niekoľko desiatok rôznych pripomienok a stanovísk
občanov. Aktivisti Združenia Slatinka zaznamenávajú priebeh stretnutia diktafónom aj videokamerou.
6. 7. 1995 – Združenia Slatinka zaslalo prvú žiadosť Vodohospodárskej výstavbe, š.p. Bratislava o
prenájom prázdneho domu v Slatinke za účelom pomoci obyvateľom obce Slatinka pri manuálnych
prácach, ktorú podporil aj starosta obce Zvolenská Slatina.
7. 7. 1995 – v stanovisku k správe o hodnotení Urbárske spoločenstvo Slatinka vyjadruje nesúhlas s
výstavbou VD Slatinka a upozorňuje na množstvo negatívnych dopadov a nevyriešených problémov.
13. 7. 1995 – VVB š.p. odpovedá na žiadosť Združenia Slatinka o prenájom domu v Slatinke a žiada
informácie o organizácii. Napriek tomu, že požadované informácie boli obratom zaslané, VVB š. p. sa
už vo veci neozvalo.
18. 7. 1995 – Referát štátnej správy ochrany prírody a krajiny na ObÚ ŽP vo Zvolene vydáva
stanovisko, v ktorom upozorňuje na zánik cenného územia v prípade výstavby VD Slatinka a žiada
vypracovať odborný posudok na SAŽP B. Bystrica.
21. 7. 1995 – Obecný úrad Zvolenská Slatina zasiela stanovisko k správe o hodnotení vplyvov, v
ktorom vyjadruje jednoznačnú podporu a súhlas s výstavbou VD Slatinka.
20. 8. 1995 – OÚ ŽP vo Zvolene vydáva stanovisko k správe o hodnotení, v ktorom doporučuje
podrobnejšie rozpracovať všetky alternatívy riešenia, stanoviť kritériá ich porovnávania a doplniť
správu o hodnotení.
21. 9. 1995 – MsZ vo Zvolene schvaľuje uznesenie č. 56/95, v ktorom okrem iného žiada MŽP SR
neodporučiť výstavbu VD Slatinka v prípade, že sa nepreukáže jeho výhodnosť tak zo stránky
vodohospodárskej, ako aj ekonomickej, sociálnej a environmentálnej a v prípade, že prínosy tohto
diela neprevýšia negatívne dopady.
8. 12. 1995 – prerokovanie územno–hospodárskych zásad pre ÚPD VÚC okresov Banská Bystrica a
Zvolen v Banskej Bystrici. V materiály sa konštatuje, že z doterajších výsledkov vyplýva neurčitosť v
opodstatnenosti výstavby VD Slatinka a preto doporučujú podrobnejšie dopracovať t.j. prehodnotiť
nové alternatívne riešenia podľa rôznych kritérií. Dotknuté subjekty mohli v stanovenej lehote
podávať písomné pripomienky.
19. 1. 1996 – na MŽP bol oficiálne doručený materiál Združenia Slatinka „Vodné dielo Slatinka – prečo
sme proti“ o alternatívnych riešeniach a príčinách problémov na dolnom toku Hrona.
15. 2. 1996 – v Slatinke sa konalo stretnutie občanov dedinky, starostu Zvolenskej Slatiny a zástupcov
VVB š.p. o vysídľovaní obce a ďalšom postupe realizácie VD. Obyvatelia vyjadrili nespokojnosť so
situáciou, avšak zástupcovia investora nepripustili možnosť dostatočného finančného odškodnenia.
Prisľúbili však poskytnúť náhradný byt pre každého občana Slatinky.
26. 3. 1996 – Združenie Slatinka v stanovisku k Urbanistickej štúdii VÚC – okresov Banská Bystrica a
Zvolen upozorňuje na konflikt medzi záujmami ochrany prírody (záujem o územnú ochranu Slatiny) a
záujmami vodohospodárov (vybudovanie VD Slatinka). Združenie tiež upozorňuje na rozpor Regulatív
s RÚSES–om a žiada, aby v ďalšom procese bol použitý variant bez VD Slatinka.
4. 4. 1996 – MŽP SR vydáva záverečné stanovisko k zámeru "Nadlepšenie prietokov Hrona", v ktorom
ako celkovo najvýhodnejší variant odporúča realizáciu výstavby VD Slatinka.
20. 5. 1996 – OÚ ŽP vo Zvolene vyhlásil zámer ochrany pre navrhovanú PR Alúvium Slatiny v oblasti
pripravovaného VD Slatinka. Následne Združenie Slatinka zasiela stanovisko k zámeru na vyhlásenie
PR Alúvium Slatiny, v ktorom vyjadruje plnú podporu aktivitám OÚ ŽP vo Zvolene, ktoré smerujú k
zabezpečeniu legislatívnej ochrany údolia rieky Slatiny a súhlasí s vyhlásením PR. Toto stanovisko
podporilo i 31 občanov a odborníkov zo Zvolena a blízkeho okolia.
jún 1996 – URBANIA Banská Bystrica dokončil vypracovanie územných a hospodárskych zásad ÚPN –
VÚC okresov Banská Bystrica a Zvolen, v ktorých označuje vybudovanie VD Slatinka za aktuálne do r.
2000.
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september 1996 – začali sa práce na rekonštrukcii objektu bývalej materskej škôlky vo Zvolenskej
Slatine, ktorý by mal slúžiť ako penzión pre prestarnutých obyvateľov dedinky Slatinka. Rekonštrukciu
zo zdrojov štátneho rozpočtu finančne zabezpečoval VVB š.p. (7,5 mil. Sk), zariadenie financoval
Krajský úrad Banská Bystrica.
23. 9. 1996 – Mesto Zvolen a VVB š.p. uzavreli zmluvu o obstaraní a financovaní ÚPD KC Slatinka.
Podľa tejto zmluvy je podkladom pre riešenie územno – plánovacej dokumentácie urbanistická štúdia
vypracovaná firmou URKEA variant 1B.
1. 10. 1996 – na zasadnutí MsZ vo Zvolene prebehla kontrola plnenia uznesení. Pri kontrole bolo
skonštatované, že uznesenie č. 56/95 o VD Slatinka nebolo splnené, pretože MŽP SR ani spracovateľ
posudku na správu ho nezobrali pri svojom rozhodovaní v úvahu.
marec 1997 – slávnostne bol otvorený penzión "Slatinka", ktorý vznikol prestavbou bývalej materskej
škôlky vo Zvolenskej Slatine. Penzión mal slúžiť pre prestarnutých obyvateľov Slatinky, ktorí sa už
nedokážu postarať sami o seba. Z dedinky tu však býval iba jeden muž, ktorý po niekoľkých týždňoch
opäť odišiel do Slatinky.
apríl 1997 – v informáciách, ktoré písomne Združeniu Slatinka poskytol Mgr. Róbert Holý, vedúci
Informačného centra SE – EMO sa uvádza, že Jadrová elektráreň Mochovce pri prevádzke spôsobí
maximálny nárast teploty v rieke Hron o 0,4o C. Padol tak ďalší z argumentov VVB š.p. o prehrievaní
vody v rieke Hron po spustení EMO do prevádzky a nutnosti výstavby VD Slatinka z tohto dôvodu.
13. 5. 1997 – na zasadnutí Mestskej rady vo Zvolene predkladá hlavný architekt mesta Ing. arch.
Václav Chochol "Informatívnu správu o vypracovaní konceptu ÚPN KC Slatinka". Podľa návrhu na
uznesenie by mala Mestská rada zobrať tento dokument na vedomie, jeho dopracovaním by vznikol
dokument "...riešiaci rozvoj významnej časti územia...", pričom náklady na vypracovanie ÚPD budú
hradené z rozpočtu Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava. Mestská rada tento dokument
odmietla vziať na vedomie, pretože mu nepredchádzali zákonom stanovené kroky, napr.
pripomienkovanie verejnosti a schválenie územných a hospodárskych zásad v mestskom
zastupiteľstve.
30. 5. 1997 – informačné centrum EMO poskytlo písomné interview s Ing. Jozefom Abrahámom,
vedúcim referátu ŽP SE a.s., kde opakovane potvrdzuje stanovisko elektrární, že bezpečná prevádzka
EMO VD Slatinka nevyžaduje. Okrem toho konštatuje, že VD Slatinka by problémy dolného Hrona
neriešilo.
19. 6. 1997 – uskutočnilo sa výjazdové zasadanie KŽP pri MsZ vo Zvolene do oblasti dolného Hrona s
cieľom získať podrobnejšie informácie o potrebách zásobovania tejto oblasti vodou z VD Slatinka. Zo
záverov vyplýva, že "...environmentálne a ekonomicky najvýhodnejším riešením zabezpečenia
potrieb vody sa javí kombinácia VD Mochovce ... s využitím časti objemu existujúcej VN Moťová".
Komisia vyjadrila názor, že na záchranu ekosystémov dolného Hrona je potrebné zdvihnúť hladinu
rieky o 2 až 4 m, čo VD Slatinka nedokáže, preto je nutné postaviť niekoľko riečnych stupňov tak, ako
to navrhuje štúdia Ekorozvoj–u Bratislava z r. 1992. Na stretnutí sa zúčastnili aj pozvaní zástupcovia
Združenia Slatinka.
16. 10. 1997 – uskutočnilo sa výjazdové zasadanie KŽP pri MsZ vo Zvolene do oblasti plánovaného VD
Slatinka. V zápise sa okrem iného konštatuje, že "sa potvrdila neopodstatnenosť výstavby VD
Slatinka" a odporúča sa pri spracovaní územno–plánovacej dokumentácie krajinného celku Slatinka
vychádzať zo štúdie (variantu) bez VD Slatinka.
18. 11. 1997 – Ministerstvo výstavby a verejných prác SR vypracovalo "Protokol o výkone štátnej
expertízy na stavebný zámer stavby Vodné dielo Slatinka". Hoci bol protokol vypracovaný pred
účinnosťou príslušného zákona, ministerstvo životného prostredia vyslovilo nesúhlas s výstavbou VD
Slatinka a experti označili zámer za nedopracovaný a neúplný, ministerstvo výstavby súhlasilo so
stavebným zámerom stavby VD Slatinka. (pozri ešte 2. 10. 2003)
29. 1. 1998 – v stanovisku Mesta Zvolen k návrhu ÚPN VÚC Banskobystrického kraja sú na začiatku
konštatované nedostatky týkajúce sa postupu spracovania (nebolo v súlade s platnými predpismi) a
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spôsobu pripomienkovania (oznámenie v malom počte médií, nedostatok času, jediný exemplár
textovej časti návrhu pre celý okres a jediná grafická príloha pre celý kraj, v dôsledku toho praktické
vylúčenie väčšiny právnických a fyzických osôb a samospráv z pripomienkovania). V pripomienkach k
správe sa venuje pozornosť o. i. vodnému hospodárstvu a krajinnej štruktúre. V prípade VD Slatinka
je znovu pripomenuté uznesenie MsZ Zvolen zo dňa 21.9.1995, v časti "Krajinná štruktúra" žiada
Mesto Zvolen zaznačiť navrhované chránené územia na Slatine.
5. 2. 1998 – na MsÚ vo Zvolene, u hlavného architekta mesta Ing. arch. V. Chochola, prebehlo
jednanie o príprave výstavby náhradného ubytovania pre ľudí dotknutých výstavbou VD Slatinka.
Jednanie iniciovala VVB š.p. a predložila tiež investičný zámer: podľa VVB š.p. je nutné vo Zvolene
vybudovať 16 bytov, investorom stavby by bola obec Zvolenská Slatina. Ako vhodná na tento účel
bola vytypovaná lokalita Na Hôrke na Môťovej.
25. 2. 1998 – Ministerstvo pôdohospodárstva SR oznámilo VVB š. p. ako investorovi presídlenia obce
Slatinka, že z celkovej predpokladanej investície na tento účel 107 mil. Sk mu bude v r. 1998
pridelených 40 mil. Sk.
9. 6. 1998 – Vláda SR uznesením č. 394/1998 schválila ÚPN VÚC Banskobystrického kraja. Medzi
verejnoprospešné stavby zaradila aj výstavbu VD Slatinka.
23. 6. 1998 – VVB š.p. Bratislava podáva na OÚ vo Zvolene, odbor ŽP žiadosť na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby "Slatinka – presídlenie obce".
3. 7. 1998 – OÚ vo Zvolene oznámilo začiatok územného konania o umiestnenie stavby "Slatinka –
presídlenie obce" vo Zvolenskej Slatine. V sprievodnej správe je ako súčasť technických údajov
spomínaná i demolácia domov v obci Slatinka.
4. 8. 1998 – OÚ vo Zvolene, odbor ŽP vydal rozhodnutie o umiestnení stavby "Slatinka – presídlenie
obce" na výstavbu 21 rodinných domov, miestnej komunikácie a inžinierskych sietí v lokalite Kráľová,
kanalizačného zberača, 5 podlažného bytového domu a el. prípojky v lokalite Kurnasov grunt a
ďalších 7 rodinných domov, ČOV, el. prípojky, kanalizačného zberača, vodovodu a vŕtanej studne v
lokalite Pod Hájom.
16. 11. 1998 – Združenie Slatinka podáva sťažnosť a žiada OÚ vo Zvolene, aby nariadil správcovi
majetku v obci Slatinka (VVB š.p.) náležitú údržbu a opravy domov.
10. 12. 1998 – Na Obecnom úrade vo Zvolenskej Slatine a v obci Slatinka vykonal pracovník OÚ vo
Zvolene štátny stavebný dozor. V rámci neho prebehla obhliadka poškodených domov v dedinke
Slatinka. Združenie Slatinka predložilo tiež svoje stanovisko, v ktorom navrhuje spoluprácu všetkých
zúčastnených na obnove a znovuoživení obce Slatinka. Následne vydal OÚ vo Zvolene rozhodnutie, v
ktorom nariaďuje VVB š.p. realizovať opatrenia na opravu a zabezpečenie domov v obci Slatinka,
ktoré im vyplýva ako vlastníkom nehnuteľností podľa príslušných ustanovení stavebného zákona.
8. 3. 1999 – Združenie Slatinka zaslalo ministrovi ŽP Miklósovi informácie o plánovanom VD Slatinka a
jeho negatívnych vplyvov na ŽP, o konflikte v platnom ÚPD VÚC medzi regulatívmi požadujúcimi
rešpektovanie RÚSESu a budovanie VD Slatinka a požiadalo ho o iniciovanie prehodnotenia ÚPN VÚC.
15. 3. 1999 – OÚ vo Zvolene na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu 11. 3. 1999 v Slatinke
nariadil VVB š. p. odstránenie troch rodinných domov (č. 19, 49, 63) a šesť hospodárskych stavieb (pri
č. dve 49, 50, 51, 58, 59) z dôvodu ich značného poškodenia, nie sú užívané a vlastník (VVB š. p. )
súhlasí s ich zbúraním.
18. 4. 1999 – skupina 8 pôvodných obyvateľov Slatinky a ich potomkov zaslala premiérovi a
ministrovi pôdohospodárstva list o hrozbe likvidácie a zbúrania dediny Slatinka a požiadali ich o
prehodnotenie vodohospodárskej koncepcie a odškodnení obyvateľov Slatinky.
3. 5. 1999 – na základe podnetu advokáta zastupujúceho 4 vlastníkov nehnuteľností v Slatinke zrušil
OÚ vo Zvolen rozhodnutím platnosť stavebnej uzávery v plánovanom zátopovom území VD Slatinka.
Na základe podnetu prednostu OÚ vo Zvolene rozhodnutie preskúmal KÚ v Banskej Bystrici a ten
rozhodnutie o zrušení stavebnej uzávery zrušil. V dôsledku podania opravného prostriedku zo stranu
právneho zástupcu obyvateľov slatinky bol spis odoslaný na ministerstvo ŽP.
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31. 5. 1999 – OÚ vo Zvolene vydalo rozhodnutie o schválení ROEP, v ktorom ignoroval existenciu
rozhodnutí o zrušení vyvlastňovacích rozhodnutí v Slatinke a tak sa vlastníkom mnohých
nehnuteľností stal opäť VVB š. p., hoci tieto boli právoplatne vrátené v rámci reštitúcií pôvodným
majiteľom zo Slatinky.
12. 8. 1999 – Združenie Slatinka po niekoľký krát požiadalo o prenájom domu v Slatinke. VVB š. p.
túto žiadosť odmietlo s odvolaním sa na list ministra pôdohospodárstva, v ktorom sa uvádza, že domy
je možné prenajať vážnym záujemcom z bývalých vlastníkov alebo ich priamych príbuzných.
11. 10. 1999 – po niekoľkodennej blokáde a napriek odporu členov Združenia Slatinka zbúrali
pracovníci firmy ASTA za dramatických okolností dva domy (č. 49, 63) v Slatinke. Išlo o dobré a
obývané domy, ktorých užívatelia a pôvodní vlastníci sa v tom čase domáhali účasti na konaní o ich
zbúraní, pretože pôvodne ich úrad ignoroval. Ústavný súd neskôr (20. 12. 2000) rozhodol, že týmto
postupom bolo porušené ústavné právo užívateľov domov na súdnu ochranu a spravodlivé súdne
konanie.
9. 12. 1999 – na opätovnú žiadosť Združenia Slatinka z 24. 11. 1999 o prenájom domu v Slatinke
odpovedala VVB š. p., že v súčasnosti nedisponuje žiadnym vhodným obytným domom, ktorý by bolo
možné prenajať na rekreačné účely. Podobné odpovede dostali aj ďalší záujemcovia o prenájom
domov.
10. 12. 1999 – uskutočnilo sa zasadnutie prípravného výboru, na ktorom boli schválené stanovy
občianskeho združenia "Spoločnosť priateľov Slatinky" (SPS), tie následne zaregistrovalo Ministerstvo
vnútra SR (22.12.1999)
10. 12. 1999 – na stretnutí obyvateľov Slatinky boli predstaviteľom VVB š. p. Ing. Ištvánfym
predložené návrhy nájomných zmlúv na nájomné byty vo Zvolenskej Slatine. Po podpise zmlúv sa
začali ľudia postupne zo Slatinky sťahovať.
21. 1. 2000 – ministerstvo ŽP s konečnou platnosťou potvrdilo platnosť rozhodnutia OÚ vo Zvolene z
mája 1999 o zrušení stavebnej uzávery v údolí Slatiny medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.
Stavebná uzávera tak bola definitívne zrušená.
7. 3. 2000 – minister ŽP Miklós v odpovedi na žiadosť Združenia Slatinka o prehodnotenie ÚPD VÚC
BB kraja v súvislosti s VD Slatinka uviedol, že o veci rokovali s ministerstvom pôdohospodárstva ako
príslušným ústredným orgánom štátnej správy, ale VD Slatinka je v súlade s platnou koncepciou
vodného hospodárstva a odporučil participovať na prerokovaní územných plánov obcí.
18. 3. 2000 – v Slatinke sa uskutočnilo prvé Valné zhromaždenie SPS, na ktorom sa počet jeho členov
rozšíril na 78
23. 5. 2000 – štátny stavebný dozor vykonaný OÚ vo Zvolene v Slatinke, ktorý posúdil technický stav
domov kvôli ich ďalšiemu užívaniu a prenájmu nariadil VVB š. p. spracovať posudok, na základe
ktorého bude rozhodnuté o ďalšom užívaní stavieb.
30. 9. 2000 – SPS úspešne zorganizovala v Slatinke prvé stretnutie rodákov, ale aj obyvateľov,
priateľov a sympatizantov obce Slatinka.
október 2000 – v Slatinke prebehli obhliadky nehnuteľností a ich technického stavu, na základe
ktorých boli spracované znalecké posudky odporúčajúce zásahy na domoch a hospodárskych
stavbách resp. návrhy na ich asanáciu.
17. 10. 2000 – OÚ vo Zvolene povolilo odstránenie rodinného domu (č. 2) a hospodárskej stavby (pri
č. 59) na základe žiadosti VVB š. p. z dôvodu havarijného stavu nehnuteľností.
26. 10. 2000 – VVB š. p. požiadala OÚ vo Zvolene ako príslušný stavebný úrad o zmenu v spôsobe
užívania 58 rodinných domov v Slatinke na rekreačné objekty z dôvodu presídlenia obyvateľov
Slatinky do náhradných bytov a domov.
november 2000 – budúcim obyvateľom nájomných domov – presídlencom zo Slatinky boli zaslané
návrhy zmlúv.
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16. 11. 2000 – Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine schválilo všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým vydalo Štatút rekreačnej oblasti Slatinka. Štatút o. i. v Slatinke zakazoval výstavbu domov či
chov hospodárskych zvierat.
20. 11. 2000 – OÚ vo Zvolene rozhodlo o zmene (prekategorizovaní) 58 domov v Slatinke na
rekreačné objekty, a napriek tomu, že VVB š. p. nedoložila dokumenty preukazujúce vlastnícke právo
k 17 domom z nich.
30. 11. 2000 – OÚ vo Zvolene povolilo odstránenie hospodárskych častí piatich domov v Slatinke (č.
6, 9, 16, 33 a 66) na základe žiadosti VVB š. p. z dôvodu havarijného stavu nehnuteľností.
26. 1. 2001 – OÚ vo Zvolene povolila odstránenie dvoch domov (č. 10 a 34) a štyroch hospodárskych
budov (pri č. 10, 34, 36 a 37, 50) na základe žiadosti VVB š. p. z dôvodu havarijného stavu
nehnuteľností.
10. 4. 2001 – Združenie Slatinka a SPS podali na prokuratúre vo Zvolene podnet na preskúmanie
všeobecne záväzného nariadenia obce o Štatúte oblasti Slatinka a navrhli toto nariadenie zrušiť ako
nezákonné. Následne vydal prokurátor protest, na základe ktorého bol Štatút zrušený, pretože bol v
rozpore so zákonom.
17. 4. 2001 – Združenie Slatinka zaslalo VVB š. p. urgenciu svojej žiadosti o prenájom domu v Slatinke
z 24. 1. 2001, na ktorú nedostalo odpoveď. Následne bolo oznámené, že Združenie má spresniť, o
ktorý dom má záujem a rozbehli sa procesy smerujúce k uvoľneniu bývalej školy pre prenájom
Združením Slatinka.
29. 6. 2001 – Združenie Slatinka a traja občania podali na Ústavný súd SR podnet na začatie konania
pre porušenie čl. 45 ústavy SR v procese posudzovania vplyvov zámeru "Nadlepšenie prietokov
Hrona" na životné prostredie.
august 2001 – SPS a Združenie Slatinka vydali prvé číslo informačného občasníka "Slatinka" pre
minulých, súčasných a budúcich obyvateľov, vlastníkov a priateľov obce Slatinka.
19. 9. 2001 – Združenie Slatinka zaslalo svoje pripomienky ku konceptu ÚPD mesta Zvolen, v ktorých
o. i. žiada riešiť územie nad priehradou Môťová v prospech zachovania cenných biotopov bez VD
Slatinka.
8. 11. 2001 – Ústavný súd SR rozhodol o tom, že v procese posudzovania vplyvov zámeru
"Nadlepšenie prietokov Hrona" bolo porušené právo občanov na informácie garantované čl. 45
Ústavy SR.
13. 12. 2001 – VVB š. p. doručila na OÚ vo Zvolene žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby VD Slatinka.
2. 1. 2002 – OÚ vo Zvolene požiadalo MŽP SR o usmernenie v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR
z 8. 11. 2001, či je Záverečné stanovisko MŽP SR z 4. 4. 1996 platným dokumentom v zmysle
stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok.
február 2002 – na porade ekonomických ministrov bolo odporučené predložiť na rokovanie vlády
návrh na povolenie výnimky pre VVB š. p. na odplatný prevod majetku – nehnuteľností v k. ú.
Zvolenská Slatina (bytový dom a rodinné domy pre presídlencov v Slatinke) za kúpnu cenu 1 Sk v
prospech obce Zvolenská Slatina. Následne vláda návrh povolila a uložila ministrovi
pôdohospodárstva zabezpečiť realizáciu výnimky.
7. 3. 2002 – KÚ Banská Bystrica vydalo stanovisko k urbanistickej štúdii ÚPN SÚ Zvolenská Slatina,
ktorú schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine. V stanovisku upozorňuje na porušenie
stavebného zákona pri procese schválenia štúdie a na skutočnosť, že táto štúdia je neplatná.
18. 3. 2002 – OÚ vo Zvolene vyzvalo VVB š. p., aby v oznámenej lehote doplnil žiadosť o vydanie
územného rozhodnutia na umiestnenie stavby VD Slatinka a dovtedy územné konanie prerušil.
22. 3. 2002 – VVB š. p požiadala Ústavný súd SR o vysvetlenie, či je v zmysle jeho nálezu z 8. 11. 2001
záverečné stanovisko MŽP SR platným dokladom pre vydanie územného rozhodnutia podľa
stavebného zákona. V odpovedi zo dňa 25. 3. 2002 sudca Ústavného súdu SR upozorňuje, že ústavný
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súd skúmal konanie, ktoré predchádzalo prijatiu záverečného stanoviska MŽP SR o hodnotení vplyvov
na životné prostredie, pretože vtedy platná právna úprava mu neumožňovala skúmať platnosť
záverečného stanoviska a že v tomto konaní bolo skonštatované porušenie ústavného práva podľa čl.
45 ústavy. Zároveň konštatuje, že posúdenie či záverečné stanovisko bude považované za platné,
patrí povoľujúcemu orgánu, nie ústavnému súdu.
apríl 2002 – podpísaná zmluva o prenájme časti domu č. 32 (bývalá škola) v Slatinke medzi VVB š. p. a
Združením Slatinka. Tak sa zavŕšilo 7 rokov trvajúce úsilie Združenia Slatinka o prenájom domu v
dedinke.
8. 4. 2002 – MsZ prijalo uznesenie č. 27/2002, ktorým požiadalo o zmenu ÚPD VÚC
Banskobystrického kraja a zosúladenie rozporov medzi regulatívmi týkajúcimi sa RÚSES – u a
stavbami (napr. VD Slatinka).
7. 5. 2002 – právny zástupca jedného z pôvodných vlastníkov domu v Slatinke podal podnet na
preskúmanie rozhodnutia OÚ vo Zvolene z 20. 11. 2000, ktorým bola povolená zmena v užívaní 58
nehnuteľností v Slatinke.
30. 5. 2002 – MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie sa v odpovedi na žiadosť OÚ
vo Zvolene o usmernenie k nálezu Ústavného súdu SR odvoláva na vysvetlenie sudcu z 25. 3. 2002 a
usmerňuje úrad, že ak tento zistí z dokumentácie predloženej na územné konanie, že nastali nové
skutočnosti, pre ktoré by bolo potrebné vykonať nové posúdenie vplyvov, nech úrad požiada
navrhovateľa o takéto posúdenie podľa platnej legislatívy.
25. 7. 2002 – KÚ v Banskej Bystrici vydalo rozhodnutie, ktorým zmenilo rozhodnutie OÚ vo Zvolene o
prekategorizovaní 58 domov v Slatinke na rekreačné objekty. KÚ v prípade 17 domov v Slatinke zrušil
toto rozhodnutie z dôvodu, že VVB š. p. nemohla doložiť vlastnícke alebo iné právo k týmto
nehnuteľnostiam, ktoré by ju oprávňovalo o takúto zmenu požiadať.
15. 8. 2002 – OÚ vo Zvolene zastavil územné konanie na stavbu VD Slatinka, nakoľko VVB š. p.
nedoplnila predložený návrh o niektoré dokumenty (napr. záväzné stanovisko Mesta Zvolen, listy
vlastníctva a pod.).
september 2002 – Združenie Slatinka inštalovalo v údolí rieky Slatina medzi Zvolenom a Slatinkou
náučný chodník "Údolím Slatiny" v dĺžke cca 6 km. Sedem zastávok prevedie záujemcov po lokalitách
s výskytom vzácnych rastlín a živočíchov a po geomorfologicky jedinečnom údolí stredohorskej rieky.
15. 9. 2002 – Vláda SR nariadením č. 528/2002 vyhlásila záväznú časť KURS 2001. Tento dokument
neobsahuje stavbu VD Slatinka.
28. 11. 2002 – MsZ vo Zvolene uznesením č. 119/2002 zobralo na vedomie predloženú dokumentáciu
pre územné rozhodnutie a hlasovaním vyjadrili nesúhlas s vydaním kladného záväzného stanoviska
Mesta Zvolen k VD Slatinka. Ako dôvod uviedli nesplnené uznesenie č. 56/96, zaradenie lokality
Krpele medzi 6 top lokalít mesta Zvolen v rámci spracovaného krajinnoekologického plánu mesta a
spornú ekonomickú efektívnosť stavby.
2002 – v rámci delimitácií je rezort vodného hospodárstva presunutý z kapitoly Ministerstva
pôdohospodárstva na Ministerstvo životného prostredia SR.
28. 1. 2003 – Mesto Zvolen oznámilo VVB š. p., že nemôže vydať záväzné stanovisko Mesta Zvolen k
VD Slatinka vzhľadom a uznesenie MsZ č. 119/2002 a súčasne oznámilo, že ako podklad pre vydanie
záväzného stanoviska požaduje vypracovať urbanistickú štúdiu podrobne riešiacu usporiadanie
územia.
4. 4. 2003 – Obec Zvolenská Slatina vyjadrila záujem byť príslušným stavebným úradom vo veci
umiestnenia stavby VD Slatinka a nesúhlasilo s tým, aby územné rozhodnutie vydalo Mesto Zvolen.
4. 4. 2003 – Banskobystrický samosprávny kraj oznámil začatie obstarania Zmien a doplnkov
územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj (ÚPD VÚC BB kraj) a určil termín na
zaslanie dokumentov a podnetov, ktoré súvisia s problematikou.
16. 4. 2003 – primátor Mesta Zvolen požiadal KÚ BB o určenie príslušného stavebného úradu na
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby VD Slatinka, nakoľko v zmysle rokovania Mestskej rady vo
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Zvolene aj Obecného zastupiteľstva Zvolenská Slatina obidva stavebné úrady prejavili záujem o toto
konanie.
28. 4. 2003 – KÚ Banská Bystrica určil ako príslušný stavebný úrad na územné konanie a vydanie
územného rozhodnutia stavby VD Slatinka obec Zvolenská Slatina z dôvodu, že väčšia časť stavby má
byť umiestnená vo Zvolenskej Slatine.
1. 5. 2003 – obyvatelia Slatinky s podporou sponzorov, urbáru Slatinka a nadácie Ekopolis opravili
svojpomocne most v Slatinke, vymenili a lepšie upevnili poškodené drevené a kovové časti, a natreli
zábradlie ochranným náterom.
máj – jún 2003 – bolo vypracované zadanie pre urbanistickú štúdiu "Vodné dielo Slatinka" a následne
aj vlastná urbanistická štúdia spracovateľským kolektívom ateliéru URKEA. Štúdia neriešila iba územie
plánovaného VD Slatinka, ale aj okolie VN Môťová. Zadanie však nebolo prerokované v súlade so
stavebným zákonom a celý proces obstarania nezabezpečovala žiadna odborne spôsobilá osoba.
1. 5. 2003 – ministerstvo pôdohospodárstva predložilo na medzirezortné pripomienkovanie "Správu
o príprave výstavby vodného diela Slatinka a vodárenských nádrží Hronček, Garajky a Tichý Potok".
7. 5. 2003 – VVB š. p. predložila na stavebný úrad Zvolenská Slatina žiadosť o vydanie rozhodnutia na
umiestnenie stavby „VD Slatinka“
14. 5. 2003 – Združenie Slatinka zaslalo Úradu BB samosprávneho kraja podklady a informácie o
ochrane prírody a krajiny v údolí Slatiny a súvislostiach s VD Slatinka.
21. 5. 2003 – Združenie Slatinka pripravilo pripomienku k Správe o príprave vodných diel na
Slovensku, ktorá smerovala k prehodnoteniu a zastaveniu prípravy VD Slatinka a VN Hronček a Tichý
Potok a požiadalo verejnosť o jej podporu. Pripomienku doručilo na ministerstvo pôdohospodárstva
viac ako 340 subjektov, čím bola splnená požiadavka na to, aby bola braná ako hromadná.
10. 6. 2003 – v Bratislave sa uskutočnilo rozporové konanie k správe o príprave výstavby vodných diel
na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia Združenia Slatinka a občianskeho združenia VYDRA.
Väčšinu rozporov sa však nepodarilo vyriešiť a tak vo vyhodnotení pripomienkového konania
predloženého spolu s materiálom na úrad vlády 26. 6. 2003 boli uvedené aj nevyriešené pripomienky
Združenia Slatinka.
19. 6. 2003 – Združenie Slatinka podalo na Generálnej prokuratúre SR podnet na preskúmanie
postupu ministerstva pôdohospodárstva, ktoré od 1. 5 nemalo kompetencie vykonávať štátnu správu
v oblasti vodného hospodárstva.
1. 7. 2003 – pracovníci vodohospodárskej sekcie ministerstva pôdohospodárstva sa stali súčasťou
sekcie vôd MŹP SR, následne minister životného prostredia stiahol z rokovania vlády SR "Správu o
príprave výstavby vodného diela Slatinka a vodárenských nádrží Hronček, Garajky a Tichý Potok" a
MŽP SR začalo prehodnocovať Správu, pričom bolo rozhodnuté prerokovať materiál na Rade pre
integrovaný menežment využitia povodí.
2. 7. 2003 – KÚ Banská Bystrica na základe podnetu Združenia Slatinka upozornil obec Zvolenská
Slatina na dôsledné dodržiavanie stavebného zákona a súvisiacich predpisov.
18. 7. 2003 – Združenie Slatinka zaslalo svoje pripomienky k Návrhu ÚPD mesta Zvolen, v ktorých
požadovalo akceptovať ochranu cenných biotopov v údolí Slatiny a tomu prispôsobiť aj regulatívy
týkajúce sa tohto územia.
28. 7. 2003 – Obec Zvolenská Slatina ako príslušný stavebný úrad vyzvala VVB š. p. o doplnenie
žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a do určeného termínu doloženia dokladov konanie
prerušila.
16. 9. 2003 – Obec Zvolenská Slatina ako príslušný stavebný úrad zastavila územné konania na
umiestnenie stavby VD Slatinka, pretože VVB š. p. nedoplnila aj napriek výzve žiadosť o požadované
dokumenty.
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17. 9. 2003 – Obec Zvolenská Slatina vyzvala spracovateľa Ing. Jankoviča na predloženie návrhu
zmluvy na vypracovanie Doplnku ÚP SÚ Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka. Následne bola
zmluva na základe prejednania v zastupiteľstve podpísaná a začalo sa obstaranie Doplnku ÚPN.
1. 10. 2003 – v Bratislave sa uskutočnilo zasadnutie Rady pre integrovaný manažment využitia povodí
zriadenej pri MŽP SR, ktorá sa zaoberala správou o príprave výstavby vodných diel na Slovensku, ale
tému neuzavrela. (pozn. Rada prijala 3. 2. 2004 záver č. 5 o prehodnotení realizácie VD Slatinka)
2. 10. 2003 – Generálna prokuratúra SR informuje Združenie Slatinka, že sa nemôže zaoberať
podnetom na preskúmanie postupu pri spracovaní štátnej expertízy, pretože Protokol bol spracovaný
pred účinnosťou príslušného zákona a teda nie je možné skúmať jeho súlad s týmto zákonom.
3. 11. 2003 – Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene prijalo uznesenie č. 149/2003, ktorým odporučilo
primátorovi Mesta Zvolen vydať nesúhlasné stanovisko k VD Slatinka a požiadať investora o
spracovanie oponentského posudku k štúdii VD Slatinka s podmienkou účasti Mesta Zvolen pri
výbere členov oponentského tímu.
27. 11. 2003 – Mesto Zvolen vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné
rozhodnutie stavby VD Slatinka k žiadosti Vodohospodárskej výstavby š. p.
2. 12. 2003 – KŽP a komisia výstavby pri MsZ vo Zvolene sa na spoločnom zasadnutí zaoberali
Návrhom zmien a doplnkov ÚPD VÚC BB kraja a požiadali zhodnotiť predpoklady (analýzy) vzhľadom
na VD Slatinka a tiež posudzovať individuálne zámery výstavby veľkých vodárenských nádrží
vzhľadom na klesajúcu spotrebu vody. Tieto stanoviská komisií boli neskôr doručené Úradu BB kraja
mimo stanoviska Mesta Zvolen z dôvodu, že Mesto Zvolen zaslalo pripomienky skôr vzhľadom na
určený termín.
11. 12. 2003 – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zaslal Úradu BB kraja stanovisko k návrhu
ÚPD VÚC BB kraja, v ktorom uvádza, že vec prejednala 10. 12. 2003 komisia územného plánovania,
ktorá prijala uznesenie č. 23/2003, v ktorom vyjadrila podporu zámeru zapracovania VD Slatinka do
ÚPD VÚC BB kraja.
3. 12. 2003 – Spoločnosť priateľov Slatinky a Združenie Slatinka podalo na Úrad Banskobystrického
kraja pripomienky k Návrhu ÚPD VÚC, v ktorých žiada vyradiť zo záväznej časti stavbu VD Slatinka,
nakoľko neexistujú relevantné analýzy na zaradenie tejto stavby medzi verejnoprospešné. Podobnú
pripomienku podalo aj celkom 85 ľudí žijúcich trvalo alebo prechodne v Slatinke.
30. 1. 2004 – Obec Zvolenská Slatina oznámila obstaranie Doplnku územného plánu SÚ Zvolenská
Slatina – priestor VD Slatinka a stanovila lehotu 30 dní na doručenie pripomienok k materiálu. Žiadosť
o uskutočnenie verejného prerokovania dokumentu priamo v dedine Slatinka nebola akceptovaná.
12. 2. 2004 – Obec Zvolenská Slatina oznámila začiatok prípravných prác pre spracovanie nového
územného plánu obce. Združenie Slatinka zaslalo obstarávateľovi ÚPN podklady o využití dediny
Slatinka aj územia medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou bez VD Slatinka.
19. 2. 2004 – vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo verejné prerokovanie Doplnku územného plánu SÚ
Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka, na ktorom sa zúčastnili aj pôvodní obyvatelia Slatinky, ktorí
priamo na rokovaní, aj po ňom doručili k materiálu pripomienky ohľadom využitia údolia medzi
Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.
5. 4. 2004 - Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja oznamuje začatie prerokovania Návrhu zmien a
doplnkov č. 1 územného plánu Nitrianskeho kraja. Keďže v platnom ÚPN Nitrianskeho kraja sú v
smernej časti údaje o VD Slatinka, k materiálu dáva pripomienky Spoločnosť priateľov Slatinky aj
Združenie Slatinka, ale tieto nie sú akceptované z dôvodu, že zmeny ÚPN sa týkajú iba umiestnenia
priemyselných parkov, nie oblasti vodného hospodárstva.
5. 5. 2004 – na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja sa uskutočnilo prerokovanie
pripomienok k návrhu ÚPN, ktoré požadovali vyradiť VD Slatinka zo zoznamu verejnoprospešných
stavieb. Pripomienky neboli akceptované.
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20. 8. 2004 – uskutočnilo sa prerokovanie nezohľadnených pripomienok k Doplnku Doplnku
územného plánu SÚ Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka. Neskôr bol návrh opätovne
prepracovaný a predložený na prerokovanie na začiatku roku 2005.
3. 12. 2004 – Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene schválilo VZN o záväzných častiach územného plánu
mesta Zvolen. V ÚPN bolo povinne prebrané (z nadradeného územného plánu Banskobystrického
kraja) aj VD Slatinka ako rezerva územia pre túto stavbu.
16. 12. 2004 – Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja schválilo VZN, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť „ÚPN Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2004“. V záväznej časti zostali
regulatívy týkajúce sa VD Slatinka nezmenené.
10. 2. 2005 – začalo sa prerokovanie Zadania k ÚPN obce Zvolenská Slatina. K materiálu podalo
pripomienky Združenie Slatinka.
16. 3. 2005 - uskutočnilo sa prerokovanie nezohľadnených pripomienok Združenia Slatinka k
prepracovanému návrhu Doplnku územného plánu SÚ Zvolenská Slatina.
20. 4. 2005 – minister hospodárstva SR oznamuje ministrovi ŽP SR, že plánovaná výstavba VD Slatinka
a s tým spojené nadlepšovanie prietokov Hrona nie je podmienkou pre prevádzku 3. a 4. bloku JE
Mochovce.
18. 5. 2005 – minister pôdohospodárstva SR oznamuje ministrovi ŽP SR, že v období do roku 2015
nie je predpoklad zvyšovania potreby závlahovej vody a preto rezort poľnohospodárstva nemá žiadne
dôvody na to, aby sa podieľal na financovaní nákladov na výstavbu VD Slatinka.
30. 5. 2005 – MŽP SR v odpovedi na žiadosť o informácie oznamuje, že na r. 2005 na prípravu VDS
neboli zo štátneho rozpočtu pridelené žiadne prostriedky a teda ani žiadna kapitola MŽP SR
neobsahuje prostriedky na prípravu tejto stavby.
23. 6. 2005 – Obecná zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine schvaľuje Zadanie pre ÚPN obce Zvolenská
Slatina, v ktorom odporúča spracovať územný plán v dvoch variantoch – s VD Slatinka v dlhodobom
výhľade a s VD Slatinka s okamžitou dobou realizácie.
12. 7. 2005 – Rada ministra ŽP pre integrovaný manažment využitia povodia nedospela k
jednoznačnému stanovisku pre MŽP ohľadom potreby výstavby VD Slatinka a odporučila MŽP
nevylučovať túto možnosť z dôvodu klimatických zmien a plnenia požiadaviek vyplývajúcich z
Rámcovej smernice o vodách.
14. 11. 2005 – napriek uzneseniu Mestského zastupiteľstva vo Zvolene (ktoré nebolo zrušené ani v
tejto veci nebolo schválené nové uznesenie) vydalo Mesto Zvolen zastúpené primátorom súhlasné
záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby VD Slatinka k žiadosti
Vodohospodárskej výstavby š. p.
december 2005 - Vodohospodárska výstavba š. p., ako správca nehnuteľností v Slatinke, vypracovalo
a dalo podpísať dodatky k nájomným zmluvám, ktoré predlžujú platnosť nájmov domov v Slatinke do
konca roku 2007
13. 1. 2006 – Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici zastavil konanie o žiadosti Urbárskeho
spoločenstva Slatinka na zmenu LHP v časti týkajúcej sa výstavby nových lesných ciest v súvislosti s
plánovanou výstavbou VD Slatinka. Dôvodom bolo neodstránenie nedostatkov v žiadosti zo strany
žiadateľa napriek výzve.
2. 2. 2006 – Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici zastavil konanie o žiadosti Urbárskeho spoločenstva
Môťová na zmenu LHP v časti týkajúcej sa výstavby nových lesných ciest v súvislosti s plánovanou
výstavbou VD Slatinka. Dôvodom bolo neodstránenie nedostatkov v žiadosti zo strany žiadateľa
napriek výzve.
10. 2. 2006 – Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici vydáva stanovisko, ktorým
vyjadruje nesúhlas so zmenami LHP v súvislosti s výstavbou nových lesných ciest v súvislosti s
plánovanou výstavbou VD Slatinka a to až do doby vydania právoplatného územného resp.
stavebného povolenia pre VD Slatinka.
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15. 2. 2006 – Vláda SR zobrala uznesením č. 117/2006 na vedomie Koncepciu vodohospodárskej
politiky SR do r. 2015. Dokument neobsahuje VD Slatinka a táto stavba nie je zaradená ani v návrhu
na financovanie stavieb a činností vyplývajúcich z koncepcie.
24. 5. 2006 – minister ŽP oznamuje, že VD Slatinka nie je pre rezort ŽP prioritou, preto práce na
príprave VD Slatinka boli zastavené a na r. 2006 neboli na prípravu stavby VDS pridelené z verejných
zdrojov žiadne finančné prostriedky.
9. 6. 2006 – riaditeľ Vodohospodárskej výstavby š. p. na žiadosť o sprístupnenie informácií oznamuje,
že jeho podnik pokračuje v príprave VDS, pričom príprava je financovaná zo zostatkov z r. 2005,
nakoľko pre rok 2006 neboli zo štátneho rozpočtu na tento účel pridelené žiadne prostriedky .
17. 7. 2006 – generálny riaditeľ Slovenských elektrární a. s. oznamuje, že VD Slatinka nemá žiadne
prepojenie ani súvis s dokončením 3. a 4. bloku JE Mochovce a preto sa Slovenské elektrárne a. s.
nebudú zúčastňovať na príprave a výstavbe VD Slatinka.
24. 11. 2006 – Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine schválilo VZN, ktorým sa vyhlasujú
záväzné časti Zmien a doplnkov ÚPN obce Zvolenská Slatina – priestor VD Slatinka.
31. 12. 2006 – Slovenský vodohospodársky podnik š. p. vydal materiál „Potreby vody pre
poľnohospodárstvo“, v ktorom sa ohľadom povodia Hrona konštatuje neustály pokles odberov vody
pre závlahy a upozorňuje na skutočnosť, že o mnohé vybudované závlahové systémy nemá nikto
záujem a ďalšie sú nefunkčné.
20. 1. 2007 – vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Spoločnosti priateľov Slatinky
22. 1. 2007 – oznámenie MŽP SR, že z prostriedkov rozpočtu kapitoly MŽP SR na r. 2007 neboli
pridelené na prípravu VDS žiadne prostriedky.
26. 3. 2007 – Krajský úrad životného prostredia v Nitre vydáva rozhodnutie, ktorým bol schválený
Manipulačný poriadok pre hať Veľké Kozmálovce (pozn. rozhodnutie bolo zmenené 20. 7. 2007 v
časti týkajúcej sa stupňov povodňovej aktivity). Manipulačný poriadok sa týka nakladania s vodami a
ich prerozdelením pre jednotlivých odberateľov, o. i. sa v ňom konštatuje, že viaceré nápustné
objekty pre závlahy nie sú funkčné. V platnosti zostáva min. prietok na úrovni 6,6 m3.s-1.
24. 4. 2007 – Vodohospodárska výstavba š.p. požiadala stavebný úrad (Obec Zvolenská Slatina)
o vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby VD Slatinka. Obec Zvolenská Slatina konanie
prerušila a vyzvala žiadateľa na doplnenie o.i. platného záverečného stanoviska MŽP SR z posúdenia
vplyvov stavby na životné prostredie v lehote 60 dní, inak bude konanie zastavené.
28. 5. 2007 – začalo prerokovanie Konceptu ÚPN obce Zvolenská Slatina, ktorý na rozdiel od Zadania
obsahovalo celú radu obmedzení využitia dediny Slatinka a navrhovalo de facto stavebnú uzáveru v
obci v období do r. 2020. Pripomienky podala Spoločnosť priateľov Slatinky aj Združenia Slatinka.
1. 6. 2007 – predstaviteľ SE a. s. opakuje, že existujúce VN Veľké Kozmálovce na Hrone pokrýva
potreby pre všetky 4 bloky JE Mochovce a že v štúdii uskutočniteľnosti pre 3. a 4. blok JE Mochovce
sa neráta s VD Slatinka ako so zdrojom vody.
20. 6. 2007 – Vodohospodárska výstavba š. p. zasiela Ministerstvu hospodárstva SR návrh ďalšieho
postupu prípravy a výstavby VD Slatinka a navrhuje v tejto veci spoločné rokovanie.
11. 7. 2007 – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja oznamuje začatie prerokovania Návrhu zmien
a doplnkov č. 2 územného plánu Nitrianskeho kraja. V návrhu sa v smernej aj záväznej časti objavuje
VD Slatinka. Pripomienky k návrhu podáva Spoločnosť priateľov Slatinky aj Združenie Slatinka,
zásadné pripomienky boli akceptované a VD Slatinka bolo z dokumentu vylúčené úplne.
10. 7. 2007 – Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici požiadalo Štátnu ochranu prírody v
Banskej Bystrici o zrušenie návrhu na zaradenie lokality „Slatinka“ medzi navrhované Územia
európskeho významu z dôvodu rozporu s ÚPN Banskobystrického kraja. ŠOP SR toto akceptovalo a
lokalitu „Slatinka“ zoznamu vyradilo.
1. 8. 2007 – uznesením Vlády SR schválený návrh Rozvojového programu priorít verejných prác na
roky 2008 až 2010, ktorý znovu obsahuje VS Slatinka.
-22-

Združenie Slatinka

Zachráňme Slatinku!

24. 7. 2007 – minister ŽP oznamuje, že sa zmenil názor MŽP SR na časovú aktuálnosť výstavby VD
Slatinka vzhľadom na oznámenú výstavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce a preto Vodohospodárska
výstavba š. p. obnovila práce na príprave výstavby VD Slatinka. Zároveň však priznáva, že na prípravu
a výstavbu VD Slatinka nie sú financie.
5. 9. 2007 - Ministerstvo životného prostredia SR v liste č. 919/2007-CE oznámilo, že vzhľadom na
nedostatok financií neboli vyčlenené Vodohospodárskej výstavbe š. p. žiadne prostriedky na prípravu
VD Slatinka v rámci Návrhu rozpočtu kapitoly MŽP SR na roky 2008 – 2010. Zároveň MŽP SR
oznámilo, že táto stavba nebola ani zaradená do návrhu prioritných projektov za MŽP SR.
26. 9. 2007 – rozhodnutím č. SÚ 2007/7-rozh.Sk. zastavila Obec Zvolenská Slatina, ako príslušný
stavebný úrad konanie o žiadosti Vodohospodárskej výstavby š. p. na umiestnenie VD Slatinka.
19. 10. 2007 – Obec Zvolenská Slatina vydáva súhlas s predĺžením platnosti rozhodnutia, na ktorého
základe je povolené užívanie domov v Slatinke na rekreačné účely a ich prenájom nájomcom.
12. 12. 2007 – Ministerstvo hospodárstva SR spracovalo a na pripomienkovanie zverejnilo návrh
Stratégie energetickej bezpečnosti SR. Medzi veľkými stavbami s rádovo stovkami MW sa uvádza
jediná MVE – Slatinka s výkonom 3,5 MW.
14. 12. 2007 – Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine prijalo uznesenie, ktorým vyjadrilo súhlas
s vyhodnotením pripomienkového konania ku Konceptu ÚPN obce Zvolenská Slatina.
19. 12. 2007 – na obecnom úrade vo Zvolenskej Slatine sa konalo prerokovanie pripomienok
Spoločnosti priateľov Slatinky, Združenia Slatinka a niektorých občanov ku konceptu ÚPN obce
Zvolenská Slatina. Žiadne pripomienky týkajúce sa využitia dediny bez VD Slatinka neboli
akceptované.
január 2008 – Vodohospodárska výstavba š. p., ako správca nehnuteľností v Slatinke, zasiela dodatky
k nájomným zmluvám, ktoré predlžujú platnosť nájmov domov do konca roku 2008.
4. 1. 2008 – Združenie Slatinka zasiela na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR sťažnosť
na proces obstarania konceptu ÚPN obce Zvolenská Slatina z dôvodu, že Koncept je spracovaný v
rozpore so schváleným Zadaním a v rozpore s § 1 stavebného zákona. Sťažnosť prešetroval Krajský
stavebný úrad v Banskej Bystrici, ktorý nenašiel žiadne pochybenia. (pozri 26. 4. 2010)
14. 1. 2008 – Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja schválilo VZN, ktorým sa vyhlasujú
záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN Nitrianskeho kraja. Nové smerné a záväzné časti ÚPN
neobsahujú žiadnu zmienku o VD Slatinka , ale naopak – v záväznej časti územného plánu týkajúceho
sa územia Nitrianskeho kraja sa uvažuje s výstavbou zdroja úžitkovej vody v objeme 25 mil. m3.
12. 2. 2008 – na zasadnutí Komisie výstavby a životného prostredia vo Zvolenskej Slatine
prezentovali zástupcovia Spoločnosti priateľov Slatinky a Združenia Slatinka svoje návrhy na využitie
dediny Slatinka bez VD Slatinka a tiež svoje výhrady k prerokovaniu konceptu ÚPN obce.
28. 3. 2008 - Ministerstvo životného prostredia na žiadosť Vodohospodárskej výstavby š.p. upustilo
od variantného posudzovania VD Slatinka na životné prostredie. Odvolalo sa pri tom na posudzovanie
vplyvov v r. 1993 – 1996. Pri hodnotení sa teda vyberalo z nulového variantu a variantu VD Slatinka, z
čoho bolo od začiatku určené, ktorý variant bude vybraný.
5. 5. 2008 – Mesto Zvolen a Obec Zvolenská Slatina zverejnili na úradnej tabuli Zámer „Vodné dielo
Slatinka“, ktorý pred tým Vodohospodárska výstavba doručila na Ministerstvo životného prostredia
SR na posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie.
9. 5. 2008 – Združenie Slatinka na základe oznámenia o preskúmaní platnosti Územného plánu VÚC
Banskobystrický kraj poslalo pripomienky, ktorými žiada vyradiť VD Slatinka zo zoznamu
verejnoprospešných stavieb.
23. 5. 2008 – Združenie Slatinka a ďalších spolu 314 občanov a združení zaslalo na MŽP SR
pripomienky k zámeru VD Slatinka a o.i. žiadali aj variantné posúdenie.
1. 7. 2008 - MŽP SR vydalo rozsah hodnotenia VD Slatinka na životné prostredie a zaslalo do
dotknutým obciam na zverejnenie.
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august 2008 – náučný chodník Údolím Slatiny prešiel generálnou opravou a doplnením informačných
tabuliek
13. 9. 2008 – v Slatinke sa uskutočnilo ďalšie stretnutie rodákov a priateľov dediny Slatinka
23. 1. 2009 - Mesto Zvolen zverejnilo všeobecné zhrnutie správy o hodnotení vplyvov VD Slatinka na
životné prostredie a určilo lehotu na zaslanie stanovísk k tomuto dokumentu
20. 2. 2009 odbor ochrany prírody MŽP SR v liste č. 2988/2009-2.1/zl upozornil, že realizáciou VD
„dôjde k významnej zmene základných ekologických podmienok pre jestvovanie najhodnotnejšieho
úseku regionálneho biokoridoru rieky Slatiny s početným zastúpením národných a európskych
biotopov, chránených druhov rastlín a živočíchov na národnej aj európskej úrovni v zátopovej zóne.“
23. 2. 2009 – odbor geologického práva a zmluvných vzťahov MŽP SR v svojom stanovisku č.
7796/09-9.3 k správe o hodnotení vplyvov VD Slatinka na životné prostredie upozornil, že
hydrogeológii je v dokumente venovaná malá pozornosť, nachádza sa tu množstvo chýb a preklepov,
zoznam použitých dokumentov je chaotický a v nesúlade s normou.
marec 2009 - začalo hodnotenie vplyvov dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce na životné prostredie.
21. 4. 2009 – v kultúrnom dome vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu
Územného plánu obce Zvolenská Slatina.
14. 8. 2009 – v rámci pripomienkovania Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Banskobystrický kraj odovzdalo
Združenie Slatinka okrem pripomienok aj petíciu 550 občanov požadujúcu vyradiť VD Slatinka zo
zoznamu verejnoprospešných stavieb. Rovnakú požiadavku uplatnilo v rámci pripomienkovania aj
Mesto Zvolen a rôzne mimovládne organizácie.
22. 8. 2009 - tradičné stretnutie rodákov a priateľov Slatinky v priestoroch bývalej školy. Súčasťou
bola aj predajná výstava obrazov zo Slatinky od umelcov zo skupiny Art Kjub z Banskej Bystrice.
8. 10. 2009 – na základe doplňujúceho návrhu poslanca Jozefa Mikuša zastupiteľstvo
Banskobystrického samosprávneho kraja prijalo uznesenie č. 695/2009, ktorým akceptovalo
pripomienku verejnosti a samosprávy Zvolena na vyradenie VD Slatinka zo zoznamu
verejnoprospešných stavieb.
12. 10. 2009 – predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Murgaš pozastavil výkon uznesenia
č. 695/2009 v časti, ktorým poslanci súhlasili s vyradením VD Slatinka zo zoznamu
verejnoprospešných stavieb (pozn. uznesenie mohlo zastupiteľstvo do dvoch mesiacov opätovne
schváliť aj bez súhlasu župana, ale kvôli voľbám už nebolo zastupiteľstvo zvolané a nové sa
uskutočnilo až v r. 2010).
18. 11. 2009 – na verejnom prerokovaní v rámci hodnotenia vplyvov dostavby 3. a 4. bloku JE
Mochovce v Bratislave zazneli mnohé otázky k zásobovaniu JEMO vodou a vplyvu na rieku Hron.
Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR J. Jaduš oznámil zriadenie pracovnej skupiny,
ktorá má preskúmať problematiku minimálnych prietokov pod VN Veľké Kozmálovce. (pozn.
pracovná skupina nikdy nepracovala, pravdepodobne ani nebola zriadená).
25. 11. 2009 – MŽP SR vydalo záverečné stanovisko č. 693/2009-3.4/mv, ktorým odporučilo VD
Slatinka na realizáciu za predpokladu splnenia celkom 72 podmienok.
december 2009 – MŽP SR zverejnilo „Plán manažmentu povodia Hrona“ (v zmysle implementácie
smernice o vodách), ktorý navrhuje v povodí Hrona realizovať spolu 29 opatrení (výstavba rybovodov,
biokoridorov, či sklzov, zmena manipulačného poriadku vodnej stavby). VD Slatinka nie je zahrnutá
do zoznamu opatrení, dokonca úsek Hrona pod Zvolenom resp. pod VN Veľké Kozmálovce nie je
identifikovaný ako problematický z hľadiska ohrozenia dobrého stavu vôd.
15. 1. 2010 – na úradnej tabuli vo Zvolenskej Slatine bolo zverejnené záverečné stanovisko MŽP SR
z 25. 11. 2009.
14. 2. 2010 – Združenie Slatinka a ďalších 83 občanov a organizácií zastúpených advokátkou podalo
žalobu na preskúmanie postupu MŽP SR v súvislosti s procesom posudzovania vplyvov VD Slatinka na
životné prostredie. V žalobe boli napadnuté tak procesné, ako aj vecné nedostatky.
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apríl 2010 – užívateľom nehnuteľností boli doručené výmery na vývoz odpadu zo Slatinky. Odvoz
odpadu bol ďalšou službou, ktorá sa v Slatinke obnovila po mnohých rokoch.
26. 4. 2010 – poslanci Obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej Slatine schválili záväzné časti
územného plánu obce, ktorý VD Slatinka definuje ako stavbu, ktorá sa realizuje iba v ďalekom
výhľade. Dedina je v ňom však vyčlenená ako asanačná oblasť v súvislosti so začatím výstavby VD
Slatinka, a bolo určené, že sa tu môžu robiť iba udržiavacie práce.
4. 9. 2010 – v Slatinke sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Spoločnosti priateľov Slatinky a po ňom aj
stretnutie rodákov a priateľov Slatinky
1. 12. 2010 – vo Zvolene sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie riešiacej
využitie územia VD Slatinka v katastri obce zvolenská Slatina aj mesta Zvolen. Urbanistickú štúdiu
dala spracovať Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava.
december 2010 – na základe dodatkov k nájomným zmluvám bola doba nájmu v Slatinke predĺžená
zo strany Vodohospodárskej výstavby š.p. do konca roku 2012
1. 3. 2011 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene vydáva súhlasné záväzné stanovisko
k umiestneniu VD Slatinka a nestanovuje pre umiestnenie žiadne podmienky.
31. 3. 2011 - mimovládna organizácia DAPHNE predstavila vedecký návrh na doplnenie území
európskeho významu o cenné lokality na Slovensku. Medzi nimi je uvedené aj údolie Slatiny medzi
Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, kvôli ochrane viacerých druhov rastlín a živočíchov a tiež kvôli
výskytu biotopov európskeho významu.
8. 4. 2011 – Krajský súd v Bratislave zastavil konanie o preskúmaní postupu MŽP SR v súvislosti
s posudzovaním vplyvov VD Slatinka na životné prostredie z dôvodu, že toto má urobiť povoľujúci
orgán – stavebný úrad – v rámci následného povoľovania stavby v územnom konaní.
2. 5. 2011 – 85 subjektov zastúpených advokátkou podalo na Najvyšší súd SR odvolanie proti
uzneseniu Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4S 99/2010 zo dňa 8. 4. 2011 o zastavení konania
o preskúmaní postupu MŽP SR v súvislosti s posudzovaním vplyvov VD Slatinka na životné prostredie
27. 5. 2011 – prírodovedecká exkurzia do údolia rieky Slatina organizovaná Fakultou ekológie
a environmentalistiky vo Zvolene, Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV a Združením Slatinka.
18. 6. 2011 – po približne 35 rokoch sa v Slatinke konala svadba. Vo vynovených priestoroch bývalej
školy starostka obce Zvolenská Slatina za prítomnosti množstva ľudí zosobášila dvoch členov
Združenia Slatinka.
6. 7. 2011 - Uznesením č. 459/2011 schválila Vláda SR Rozvojový program priorít verejných prác na
roky 2012 - 2014, ktorý obsahuje zoznam stavieb vo verejnom záujme. VD Slatinka, tak ako
v predchádzajúcom dokumente na r. 2011 - 2013, nebolo do zoznamu zaradené.
júl 2011 – prvý ročník medzinárodného mládežníckeho tábora dobrovoľníkov v Slatinke (zameraný na
opravu školy).
17. 8. 2011 – vláda SR schválila nariadenie č. 279, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu
Slovenska. Obsahuje program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov. VD Slatinka v ňom
nefiguruje.
27. 8. 2011 – na stretnutí rodákov zo Slatinky predstavilo Združenie Slatinka brožúru „Slová a príbehy
zo Slatinky“ zo starými receptami, spomienkami ľudí a mapou domov v dedinke, s ich názvami, ako
boli používané v minulosti.
15. 12. 2011 – Krajský úrad životného prostredia v Nitre schválením nového Manipulačného poriadku
vodnej stavby hate Veľké Kozmálovce opätovne povolil odbery pre JE Mochovce a ďalších
odberateľov tak, že pod nádržou Veľké Kozmálovce môže zostať minimálny prietok 6,6 m3/s. Platnosť
poriadku je do konca roka 2016.
marec 2012 – v Bratislave sa uskutočnil tzv. biogeografický seminár, na ktorom za účasti MVO a
zástupcov SR Európska komisia schválila doplnenie území európskeho významu a upozornila, že
niektoré biotopy a druhy chráni Slovenská republika nedostatočne (mnohé druhy rýb a biotopov
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súvisiacich s vodou). Ako jedna z lokalít, ktoré sa majú doplniť do zoznamu, je spomínaná lokalita
Slatina medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.
6. 6. 2012 – vďaka dotácii z UNDP, ktorú získalo Združenie Slatinka v partnerstve so Spoločnosťou
Slatinka a Mestom Zvolen, bolo do trvalej prevádzky uvedené osvetlenie verejných priestorov
v Slatinke. Tak po viac ako 12 rokoch bola obnovená ďalšia služba obyvateľov dedinky – osvetlenie.
27. 6. 2012 – vláda SR uznesením č. 314/2012 schválila Rozvojový program priorít verejných prác na
roky 2013 - 2015. VD Slatinka nebolo do zoznamu zaradené.
28. 6. 2012 – Najvyšší súd SR potvrdil zastavenie konania o preskúmaní postupu MŽP SR v súvislosti
s posudzovaním vplyvov VD Slatinka na životné prostredie a zopakoval stanovisko Krajského súdu
v Bratislave, že toto preskúmanie má urobiť povoľujúci orgán – stavebný úrad – v rámci následného
povoľovania stavby v územnom konaní.
13. 7. 2012 – v súvislosti so závermi biogeografického semináru v marci 2012 prebehlo na MŽP SR
stretnutie, na základe ktorého spracúvala Správa CHKO Poľana ŠOP SR návrh hraníc územia
európskeho významu SKUEV0679 Slatina.
august 2012 – advokátka zastupujúca žalobcov o o preskúmaní postupu MŽP SR v súvislosti
s posudzovaním vplyvov VD Slatinka na životné prostredie podala v tejto veci podnet na Ústavný súd
SR.
august 2012 – druhý ročník medzinárodného mládežníckeho tábora dobrovoľníkov v Slatinke
(zameraný na údržbu verejných priestorov a manažment lúčnych spoločenstiev).
26. 10. 2012 – Správa CHKO Poľana v svojom stanovisku k dokumentácii pre územné rozhodnutie VD
Slatinka upozorňuje na cenné spoločenstvá v údolí rieky Slatina, ktoré by priehradou boli úplne
zničené a žiada rozhodnúť o tom, čo je prioritnejšie (či navrhované územie európskeho významu
alebo priehrada).
15. 11. 2012 – Mesto Zvolen vydáva nové súhlasné stanovisko k dokumentácii pre územné
rozhodnutie VD Slatinka, v ktorom súhlasí s umiestnením stavby za podmienky vybudovania
kanalizácie do budúcich rekreačných lokalít, prístupových ciest a pod.
21. 11. 2012 – Obec Zvolenská Slatina vydáva záväzné stanovisko k územnému konaniu na VD
Slatinka, v ktorom súhlasí s umiestnením stavby pod podmienkou rekonštrukcie prístupových
komunikácií k priehrade a zohľadnenia všetkých opatrení na elimináciu negatívnych vplyvov na
životné prostredie.
26. 11. 2012 – MŽP SR oznamuje Krajskému úradu životného prostredia k odstúpenej žiadosti ObÚŽP
vo Zvolene, že navrhované územie európskeho významu Slatina neexistuje.
27. 11. 2012 – Vodohospodárska výstavba š.p. podala návrh na na vydanie územného rozhodnutia na
VD Slatinka na Obec Zvolenská Slatina (stavebný úrad).
december 2012 – na základe dodatkov k nájomným zmluvám bola doba nájmu v Slatinke predĺžená
zo strany Vodohospodárskej výstavby š.p. do konca roku 2014
3. 1. 2013 – Spoločný stavebný úrad vo Zvolene (pozn. Obec Zvolenská Slatina nemá samostatný
stavebný úrad, ale tento prenesený výkon štátnej moci vykonáva prostredníctvom spoločného
obecného úradu vo Zvolene) oznamuje začatie konania o návrhu Vodohospodárskej výstavby š.p. na
umiestnenie stavby VD Slatinka a stanovuje termín ústneho pojednávania, ako aj podania
pripomienok.
17. 1. 2013 – MŽP SR oznamuje na základe žiadosti o sprístupnenie informácií, že na rok 2013 neboli
MŽP SR, VVB š.p. ani inému subjektu na prípravu a výstavbu VD Slatinka pridelené žiadne prostriedky
zo štátneho rozpočtu. Podľa MŽP SR prípravu stavby zabezpečuje Vodohospodárska výstavba š.p. „z
vlastných zdrojov“.
24. 1. 2013 – uskutočnilo sa ústne prejednanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia na VD
Slatinka. Na stretnutí vo Zvolene bolo približne 50 ľudí, úradník stavebného úradu zakázal filmovanie
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pojednávania. Do konania ústneho pojednávania sa do konania prihlásilo a námietky uplatnilo
približne 250 fyzických a právnických osôb.
5. 2. 2013 – stavebný úrad oznámil predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o návrhu
Vodohospodárskej výstavby š.p. na umiestnenie VD Slatinka vzhľadom na zložitosť veci do 31. 3.
2013.
18. 3. 2012 – stavebný úrad Obec Zvolenská Slatina vydáva rozhodnutie o prerušení územného
konania. Vyzval investora, aby predložil tri ďalšie podklady potrebné pre konanie a stanovil na to
lehotu 31. 8. 2013.
21. 3. 2013 – občania a mimovládne združenia zorganizovali protest pred národnou radou
v Bratislave a začali zbierať podpisy pod výzvu Európskej komisii „Zachráňte Slatinku!
marec 2013 – pracovníci Vodohospodárskej výstavby š.p. inventarizovali domy v Slatinke
s odôvodnením, že robia fyzickú inventarizáciu majetku podniku na celom území SR. Na otázky, či sa
obhliadky robia za účelom získania podkladov pre búranie domov odpovedali, že v žiadnom prípade.
25. 4. 2013 – Nadácia ORANGE odovzdáva zástupkyni Združenia Slatinka symbolický šek na 10 000
eur za dlhoročné aktivity v prospech rozvoja komunity (presadzovanie parku Lanice vo Zvolene).
Finančnú cenu chcú členovia venovať na opravu školy v Slatinke, ktorú majú v prenájme.
29. 4. 2013 – pracovník Vodohospodárskej výstavby š.p. telefonicky vyzýva niektorých ľudí zo
Slatinky, aby si zbalili veci, lebo ich domy budú zbúrané. Medzi domami označenými na asanáciu je aj
bývalá škola.
máj 2013 – nájomcov spolu 17 nehnuteľností v Slatinke sú postupne doručované výzvy na vypratanie
domov z dôvodu nedobrého technického stavu nehnuteľností.
17. 7. 2013 – Združenie Slatinka zasiela na DG enviro žiadosť a zoznam 5710 podporovateľov výzvy
Zachráňme Slatinku, v ktorej požadujú vyradiť vodné dielo Slatinka zo zoznamu stavieb, ktoré by
mohli byť financované z nového operačného programu pre r. 2014 – 2020 na oblasť životného
prostredia (adaptácia na zmeny klímy).
11. – 24. 8. 2013 – v Slatinke sa uskutočňuje medzinárodný tábor mladých dobrovoľníkov na pomoc
miestnym ľuďom so starostlivosťou o dedinu a okolie.
26. 08. 2013 – na stavebný úrad bola doručená žiadosť Vodohospodárskej výstavby š.p. o predĺženie
lehoty na doplnenie podkladov v rámci prebiehajúceho územného konania na stavbu VD Slatinka.
Žiadosť odôvodnili zdĺhavým procesom výberu spracovateľa podkladov.
23. 9. 2013 - Združenie Slatinka zasiela doplnenie ku výzve „Zachráňme Slatinku“, ktorá bola do
Bruselu zaslaná v júli 2013 a upozorňuje na problémy s akceptovaním smernice o vode, smernice
o biotopoch a viacerých strategických materiálov Európskej komisie resp. rady.
30. 09. 2013 – Združenie Slatinka zaslalo na stavebný úrad vyjadrenie k žiadosti Vodohospodárskej
výstavby š.p. a požiadalo stavebný úrad o zastavenie konania. Upozornilo na fakt, že stavebný úrad
nemôže využiť svoju úvahu, či konanie po uplynutí lehoty na doplnenie podkladov zastaví alebo
lehotu na doplnenie opätovne predĺži, pretože príslušné ustanovenia stavebného aj správneho
poriadku to neumožňujú.
21. 10. 2013 – Združenie Slatinka zasiela informácie o výzve Zachráňme Slatinku aj na DG clima
a regional.
23. 10. 2013 – stavebný úrad zastavil územné konanie na stavbu „Vodné dielo Slatinka“ z dôvodu, že
investor nedodal v stanovenej lehote doklady potrebné pre konanie.
24. 10. 2014 – Vodohospodárska výstavba š.p. podala odvolanie voči rozhodnutiu stavebného úradu
o zastavené územného konania na stavbu „Vodné dielo Slatinka“.
28. 10. 2013 – minister životného prostredia P. Žiga na tlačovej konferencii predstavil Program
protipovodňovej ochrany SR do roku 2020 s 594 opatreniami v celkovej výške viac ako 1,1 mld. eur.
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Ani na základe žiadostí o informácie nebol program zverejnený/sprístupnený, program neprešiel
posúdením vplyvov na životné prostredie ani verejným pripomienkovaním, resp. schválením.
19. 11. 2013 - Vodohospodárska výstavba š.p. podala žiadosť o výrub drevín rastúcich v k.ú.
Zvolenská Slatina, k. ú. Slatinka a v k.ú. Môťová z dôvodu realizácie VD Slatinka. Následne sa
k podanému odvolaniu vyjadrila časť účastníkov konania a spis bol predložený na rozhodnutie
nadriadenému orgánu – Okresnému úradu v Banskej Bystrici.
25. 11. 2013 – Vodohospodárska výstavba š.p. žiada správny orgán o nepriznanie postavenia
účastníka konania v konaní o udelení súhlasu na výrub drevín iným subjektom, iba navrhovateľovi
22. 12. 2013 – Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje materiál „Hlavné vodohospodárske
problémy“ na 6 mesiacov na pripomienkovanie verejnosti. Počas lehoty na pripomienkovanie sa
neuskutočnil ani jeden seminár či stretnutie na konzultácie k materiálu.
22. 1. 2014 – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky zrušil rozhodnutie
o zastavení územného konania a vrátil vec na nové prejednanie a rozhodnutie stavebnému úradu vo
Zvolenskej Slatine.
2. 2. 2014 – Združenie Slatinka zasiela orgánu ochrany prírody vyjadrenie účastníka v rámci konania
s informáciami o líniovej stavbe a upozorňuje na viaceré dôležité skutočnosti
17. 2. 2014 – orgán ochrany prírody prerušuje konanie o výrube drevín do doby predloženia
rozhodnutia o líniovej stavby
28. 2. 2014 – Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o ŽP vydáva stanovisko (doplnenie
stanoviska podľa § 28 vodného zákona), že vodné dielo Slatinka má charakter líniovej stavby. (pozn.
stanovisko neobsahuje žiadne zdôvodnenie a je vydané na základe žiadosti Vodohospodárskej
výstavby š.p. o vyjadrenie doručené na OÚ dňa 17. 01. 2014).
3. 3. 2014 – na Ministerstve životného prostredia SR sa uskutočnilo prerokovanie hromadnej
pripomienky VIA IURIS a Združenia Slatinka ku zmene zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
23. 3. 2015 – členka Združenia Slatinka podala podnet na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu
v Banskej Bystrici o zrušení zastavania územného konania na stavbu „Vodné dielo Slatinka“ mimo
odvolacieho konania na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
25. 3. 2014 – stavebný úrad Obec Zvolenská Slatina prerušil územné konanie a vyzval navrhovateľa
na dodanie chýbajúcich podkladov pre rozhodnutie
7. 4. 2015 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa odmieta zaoberať podnetom
na preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici ohľadom zrušenia rozhodnutia
o zastavení územného konania z dôvodu, že ide o procesné rozhodnutie, ktoré podľa názoru
ministerstva nemôže byť predmetom preskúmavania mimo odvolacieho konania.
15. 4. 2014 – štátna ochrana prírody Správa CHKO BR Poľana zasiela stanovisko k žiadosti na výrub
drevín a vyjadruje s ním nesúhlas
29. 4. 2014 - v Bratislave sa uskutočnila verejná diskusia o ochrane vôd, na ktorej zástupkyňa
Združenia Slatinka prestavila kauzu takmer 60 rokov plánovaného nepotrebného vodného diela
Slatinka.
6. 5. 2014 – orgán ochrany prírody zasiela na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť
o usmernenie či je možné považovať list s určením VD Slatinka, že má charakter líniovej stavby, za
rozhodnutie v zmysle § 139 ods. 4 stavebného zákona (pozn. ministerstvo odpovedalo iba emailom,
kde napísalo, že MŽP SR nemá čo usmerňovať obce pri výkone jej kompetencií).
23. 5. 2014 – dedinu Slatinka navštívili študenti Sokratovho inštitútu, ktorý vzdeláva mladých
talentovaných vysokoškolákov v súvislostiach a za použitia netradičných metód.
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26. 5. 2014 – orgán ochrany prírody žiada Okresný úrad vo Zvolene o usmernenie, či je možné
považovať vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica za dostatočný doklad (rozhodnutie) o tom, že
vodné dielo Slatinka je líniovou stavbou v zmysle § 139 ods. 4 stavebného zákona.
4. 6. 2014 – Okresný úrad vo Zvolene požiadal MŽP SR o usmernenie ohľadom líniovej stavby VD
Slatinka.
9. 6. 2014 – orgán ochrany prírody postupne doručuje všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré
zaslali stanovisko v rámci EIA procesu, výzvy na vyjadrenie sa účastníka konania k podkladom pre
rozhodnutie v lehote 7 pracovných dní. Následne sa časť účastníkov vyjadruje ku konaniu, pričom
právna zástupkyňa LZ VLK upozorňuje na potrebu vydania súhlasu na zásahy do mokradí a druhových
výnimiek a to ešte pred rozhodnutím o výrube drevín.
18. 6. 2014 – sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR vydáva stanovisko pre Okresný úrad vo
Zvolene, v ktorom vyjadruje názor na spôsob vydávania „rozhodnutia“ v prípade pochybností
o líniovej stavbe.
22. 6. 2014 – zástupcovia 11 mimovládnych organizácií zasielajú na ministerstvo životného prostredia
SR pripomienky k dokumentu „Predbežný prehľad významných vodohospodárskych problémov“,
s ktorými sa stotožnilo 653 občanov. Zároveň požiadali ministerstvo o stretnutie k pripomienkam.
Odpoveď napriek dvom urgenciám a žiadostiam o stretnutie nikdy nedostali.
24. – 28. 6. 2014 – študenti prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave strávili v Slatinke a okolí terénne
cvičenia, počas ktorých zmapovali niektoré druhy organizmov žijúcich v údolí rieky Slatina.
20. 7. – 2. 8. 2014 – počas tradičného INEX work campu v Slatinke mladí dobrovoľníci v Slatinke
a okolí opravovali náučný chodník, čistili zarastené pasienky a záhrady, kosili nepôvodné druhy burín.
30. 8. 2014 – na stretnutí rodákov a priateľov v Slatinke bola pokrstená veľká slamená veľryba, ktorú
postavili mladí dobrovoľníci v centre dediny. Krst previedol spisovateľ Ján Beňo, ktorý napísal knihu
Kým príde veľryba o čakaní dediny na zaplavenie priehradou.
26. 11. 2014 – Mesto Zvolen, ako orgán ochrany prírody, požiadal Okresný úrad Banská Bystrica,
odbor starostlivosti o ŽP o určenie druhu stavby VD Slatinka, keďže úrad má pochybnosti , či je VD
Slatinka líniovou stavbou
1. 12. 2014 – Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na skrátené medzirezortné
pripomienkové konanie materiál „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do
roku 2027“. Za 5 dní dokázali mimovládne organizácie zorganizovať hromadnú pripomienku
k materiálu, ktorý mal byť podľa predkladacej správy podkladom pre spracovanie Vodného plánu SR.
Hromadnú pripomienku podporilo viac ako 1300 podporovateľov.
17. 12. 2014 - Vodohospodárska výstavba š.p. požiadala Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor
starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokradí v súvislosti s realizáciou
stavby „Vodné dielo Slatinka“.
18. 12. 2014 – Ministerstvo životného prostredia SR zverejňuje na enviroportáli oznámenie o začatí
posúdenia troch strategických dokumentov na životné prostredie: Plánu manažmentu povodňového
rizika, Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR a Vodného
plánu Slovenska. Na konzultácie a pripomienkovanie pre verejnosť tak ministerstvo vyčlenilo 6
pracovných dní. O tejto skutočnosti informovalo ministra Združenie Slatinka listom, bez akejkoľvek
odpovede.
22. 12. 2014 – Vodohospodárska výstavba š.p. požiadala Ministerstvo životného prostredia SR
o vydanie výnimky z druhovej ochrany v súvislosti s realizáciou stavby „Vodné dielo Slatinka“.
V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny bola následne 5. 1. 2015 postúpená na ministerstvo aj
žiadosť o výrub drevín rastúcich v údolí Slatina.
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január 2015 – na domy, ktoré vlastní v Slatinke štát a spravuje Vodohospodárska výstavba š.p.,
postupne uzatvára správca nájomné zmluvy. Prvý krát za celú históriu je doba prenájmu stanovená
na 3 roky dopredu.
8. 1. 2015 – 15 občanov a zástupcov mimovládnych organizácií sa listom obrátilo na Kanceláriu
verejnej ochrankyne práve s podnetom na preskúmanie zákonnosti konania Ministerstva životného
prostredia SR pri spracovaní materiálov vodnej politiky a informovaní občanov o rozhodovaní
o ochrane a využití vôd.
14. 1. 2015 – v Bratislave sa po tlaku verejnosti na ministerstve životného prostredia uskutočnilo
rozporové konanie ku pripomienkam doručeným ku materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít
vodohospodárskej politiky SR do roku 2027“. Pripomienky boli pôvodne odmietnuté ako nesprávne
spracované a materiál bol zaradený na rokovanie vlády SR bez uskutočnenia rozporového konania.
21. 1. 2015 - Vláda SR schvaľuje materiál „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky
SR do roku 2027“, ktorý má slúžiť ako základ vodnej politiky Slovenska. Do materiálu bola
zapracovaná jediná akceptovaná pripomienka verejnosti, 10 ďalších akceptovaných nebolo a zostalo
ako rozporových.
21. 1. 2015 – Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje 85 účastníkom konania o výrube drevín
rastúcich v údolí rieky Slatina a konania o povolení druhových výnimiek v súvislosti s realizáciou
stavby „Vodné dielo Slatinka“, že predlžuje lehotu na rozhodnutie do 21. 5. 2015 z dôvodu zložitosti
veci.
10. 2. 2015 – Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva
rozhodnutie o zastavení konania vo veci žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. o vydanie súhlasu
na zmenu stavu mokradí v súvislosti s realizáciou stavby „Vodné dielo Slatinka“. Dôvodom bolo, že
žiadateľ, aj napriek výzve, nezaplatil správny poplatok.
20. 2. 2015 – časť z predkladateľov a podporovateľov hromadnej pripomienky verejnosti ku materiálu
„Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027“ podala sťažnosť na
Ministerstvo životného prostredia SR a Úrad vlády SR na postup pri spracovaní dokumentu. Sťažnosti
neboli akceptované.
31. 3. 2015 – minister životného prostredia P. Žiga vydal povedenie pre Výskumný ústav vodného
hospodárstva, aby vykonával primárne posúdenie nových rozvojových projektov na stav vodných
útvarov v zmysle rámcovej smernice o vode.
29. 4. 2015 - Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava listom požiadala Ministerstvo životného
prostredia SR o primárne posúdenie nového infraštrukturálneho projektu „Vodné dielo Slatinka“ v
zmysle článku 4.7 rámcovej smernice o vode. Ministerstvo žiadosť odstúpilo na Výskumný ústav
vodného hospodárstva, ktorý posúdenie robí ako subjekt poverený ministrom.
26. 5. 2015 – Združenie Slatinka a časť predkladateľov a podporovateľov hromadnej pripomienky
verejnosti ku materiálu „Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027“
podali na Najvyšší súd SR súdnu žalobu na preskúmanie postupu Ministerstva životného prostredia
pri spracovaní a prerokovaní materiálu.
4. 6. 2015 - Ministerstva životného prostredia SR vydáva rozhodnutie o zastavení konania vo veci
žiadosti Vodohospodárskej výstavby š.p. o vydanie výnimky z druhovej ochrany v súvislosti
s realizáciou stavby „Vodné dielo Slatinka“. Dôvodom bola skutočnosť, že žiadateľ zobral svoj návrh
späť.
12. 6. 2015 – Výskumný ústav vodného hospodárstva vydáva stanovisko v rámci primárne posúdenie
nového infraštrukturálneho projektu „Vodné dielo Slatinka“ v zmysle článku 4.7 rámcovej smernice
o vode. V stanovisku konštatuje, že stavby môže mať vplyv na niektoré vodné útvary a preto je nutné
vykonať plné posúdenie v zmysle smernice o vode.
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13. 6. 2015 – v dedine Slatinka sa miestni ľudia zapojili do celoeurópskej akcie BIG JUMP za ochranu
riek a vôd. Skoku do rieky Slatina sa zúčastnili aj svadobčania, ktorí oslavovali svadbu v Slatinke.
6. 5. 2015 – mimovládne organizácie zorganizovali v Bratislave v Národnej rade verejné konzultácie
ku vodnej politike SR. Na konzultácie boli pozvaní aj zástupcovia ministerstva životného prostredia,
a to už v etape ich prípravy, ale odmietli účasť.
12. – 13. 5. 2015 mimovládne organizácie zorganizovali ďalšie verejné konzultácie ku vodnej politike
SR v Prešove a vo Zvolene.
28. 5. 2015 – Združenie Slatinka požiadalo o stretnutie nového povereného vedúceho sekcie vôd na
ministerstve životného prostredia. Predchádzajúci vedúci nereagoval na tri písomné žiadosti
a niekoľko emailových žiadostí o stretnutie.
4. 6. 2015 - mimovládne organizácie v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom zorganizovali
verejné konzultácie ku vodnej politike SR v Žiline.
22. 6.2015 – mimovládne organizácie uplatnili pripomienky ku materiálu Vodný plán Slovenska
a súvisiace dokumenty Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií, Plány manažmentu
povodňového rizika, Aktualizácia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov).
S pripomienkami sa stotožnili 873 občanov. Pripomienky boli zaslané aj z verejných konzultácií
(zápis), na ktorých sa zúčastnilo takmer 140 zástupcov samospráv, vedcov, verejnosti.
2. 7. 2015 – Verejná ochrankyňa práv JUDr. Dubovcová listom oznámila výsledky vybavenia podnetu
občanov a zástupcov mimovládnych organizácií ohľadom konania Ministerstva životného prostredia
SR pri spracovaní materiálov vodnej politiky a informovaní občanov o rozhodovaní o ochrane a využití
vôd. Konštatovala vo viacerých bodoch porušenie práv a právom chránených záujmov, porušenie
prístupu k spravodlivosti a informáciám.
9. 7. 2015 – Výskumný ústav vodného hospodárstva odmietol sprístupniť doteraz vydané stanoviská
z primárneho posúdenia rozvojových projektov v zmysle smernice o vode s odôvodnením, že ide „
o výsledok tvorivej činnosti“ stavu.
2. 8. – 16. 8. 2015 – piaty ročník medzinárodného tábora pre mladých dobrovoľníkov v Slatinke sa
uskutočnil s podporou INEX. Počas tábora spoznali mladí ľudia z celého sveta Slatinku, ale aj pomohli
pri údržbe verejných priestorov, oprave náučného chodníka a bývalej školy.
23. 8. – 1. 9. 2015 – spoločne s rybármi, vodákmi, majiteľmi kempov a iných zariadení cestovného
ruchu zorganizovalo Združenie Slatinka putovanie 300 km dolu Hronom, ktorého súčasťou bolo aj
mapovanie rieky od prameňa po jeho ústie do Dunaja. Zároveň účastníci zbierali podpisy pod petíciu
„Za živú rieku Hron“.
14. 9. 2015 – dobrovoľníci z firmy GLS opravili náučný chodník údolím Slatiny – osadili nové
smerovníky, premaľovali značky na stromoch a prečistili časť chodníka.
17. 9. 2015 – v Bratislave sa uskutočnilo prerokovanie pripomienok verejnosti k materiálom „Vodný
plán“ a ďalším, ktoré pripomienkovali mimovládne organizácie v júni 2015. Väčšina pripomienok bola
neakceptovaná.
26. 9. 2015 – v Slatinke sa uskutočnilo stretnutie rodákov a priateľov Slatinky.
28. 9. 2015 – Združenie Slatinka zasiela na Výskumný ústav vodného hospodárstva žiadosť
o prepracovanie a opravu stanoviska k materiálu „Vodné dielo Slatinka“ (výsledok primárneho
posúdenia v zmysle čl. 4.7.rámcovej smernice o vode), nakoľko stanovisko nevychádza zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a obsahuje viaceré nesprávne údaje.
7. 10. 2015 - Výskumný ústav vodného hospodárstva listom odmietlo zmenu stanoviska z primárneho
posúdenia projektu „Vodné dielo Slatinka“, pretože vraj vychádzal z informácií od investora stavby.
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Niektoré nesprávne uvedené údaje okomentoval tak, že budú zohľadnené pri plnom posúdení
v zmysle smernice o vode.
13. 10. 2015 – v Národnej rade SR sa uskutočnila tlačová konferencia a následne diskusné fórum
politikov na tému Verejný záujem a záujem verejnosti. Organizátorom bolo Združenie Slatinka.
15. 10. 2015 – zástupcovia petičného výboru odovzdali na Úrade Banskobystrického samosprávneho
kraja petíciu „Za živú rieku Hron“ s 2 201 podpismi.
23. – 25. 10. 2015 – v Slatinke sa uskutočnil jesenný INEX work camp, na ktorom mladí dobrovoľníci
opravili plot za školou a osadili smerovníky a tabuľky v dedinke.
27. 10. 2015 – dedinu Slatinka navštívili zástupcovia mimovládnych organizácií z Ruska, medzi
ktorými nechýbala známa aktivistka za ochranu životného prostredia Jevgenia Čirikova.
30. 10. 2015 – Združenie Slatinka opätovne žiada Výskumný ústav vodného hospodárstva žiadosť
o prepracovanie a opravu stanoviska k materiálu „Vodné dielo Slatinka“ (výsledok primárneho
posúdenia v zmysle čl. 4.7.rámcovej smernice o vode). Odpoveď na túto žiadosť nebola nikdy
spracovaná.
5. 11. 2015 – na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja sa za účasti zástupcov Slovenského
vodohospodárskeho podniku š.p. a Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo prerokovanie
petície „Za živú rieku Hron“. Výsledkom je dohoda o pokračovaní rokovaní o spracovaní
kumulatívneho posúdenia vplyvov MVE na rieku Hron a jej ekosystém, vrátane kvality života ľudí.
6. 11. 2015 – dedinu Slatinka navštívili zástupcovia organizácie Bankwach CEE, ktorí monitorujú
využitie verejných financií Európskej únie. V prípade Slatinky sa zaujímali o plánovaný projekt
vodného diela, ktorý slovenská vláda navrhla zaradiť do zoznamu projektov Európskeho fondu pre
strategické investície.
10. 11. 2015 – v Banskej Bystrici sa uskutočnil seminár pre zástupcov samospráv a aktívnych občanov
s témou verejného záujmu a účasti verejnosti na rozhodovaní o stavbách a činnostiach realizovaných
vo verejnom záujme.
29. 11. 2015 – na už tradičnej Zóne bez peňazí vo Zvolene predstavili zástupcovia Združenia Slatinka
aj kauzu vodného diela Slatinka a súvislostí s verejným záujmom.
30. 11. 2015 – na Ministerstve životného prostredia SR sa uskutočnilo stretnutie za účelom
prekonzultovania aktualizácia hydroenergetického využitia vodných tokov SR. Medzi strategickými
MVE je zaradená aj MVE Slatinka.
30. 11. 2015 – zástupcovia 5 mimovládnych organizácií zaslali na ministerstvo životného prostredia
pripomienky ku materiálu „Vodný plán Slovenska“, ktorý bol zverejnený na medzirezortné
pripomienkové konanie. S pripomienkami sa stotožnilo 1001 občanov. Následne sa uskutočnili dve
rozporové konania so zástupcami verejnosti, na ktorých sa však nepodarilo odstrániť rozpor vo
väčšine pripomienok.
4. 12. 2015 – na seminári „Deň lesa a krajiny“ v Národnej rade SR predstavila zástupkyňa Združenia
Slatinka kauzu vodného diela Slatinka, dedinu a krajinu okolo nej.
15. 12. 2015 – viac ako 60 vedcov a odborníkov predstavilo vo Zvolene výzvu „Za živé rieky, za čistú
vodu“, v ktorej požiadali ministerstvo životného prostredia, vládu SR a parlament o ochranu vôd na
Slovensku, zmenu niektorých zákonov a spracovanie novej vodnej politiky SR. Do konca roka sa ku
výzve pripojili spolu takmer 160 vedcov, odborníkov a občanov.
22. 12. 2015 – na Úrad Vlády SR bol doručený materiál „Vodný plán Slovenska“, ktorý mala následne
schváliť vláda SR. Po preštudovaní materiálu a vyhodnotenia pripomienkového konania zaslalo
Združenie Slatinka na ministerstvo aj úrad vlády žiadosť o opravu údajov v predkladanom materiály,
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nakoľko charakter a počet uplatnených pripomienok, ako aj počet akceptovaných pripomienok
verejnosti bol uvedený nesprávne.
29. 12. 2015 – Združenie Slatinka požiadalo Ministerstvo životného prostredia SR o zmenu procesu
a metodiky posúdenia nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka v zmysle čl. 4.7
rámcovej smernice o vode.
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