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Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: zuzana.kolocanyova@enviro.gov.sk

									          Bratislava, 8. 12. 2017 
Vec: 
Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 – stanovisko k oznámeniu 

Dňa 24. novembra 2017 bolo na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia zverejnené Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ (ďalej len „Envirostratégia“). Na požiadanie bol sprístupnený aj predbežný návrh textu Envirostratégie. 

V zákonnej lehote podávame k Envirostratégii nasledovné pripomienky: 

	Pripomienka k materiálu ako celku z hľadiska vodnej politiky


Sme toho názoru, že význam vody, ako hlavnej zložky životného prostredia ovplyvňujúcej zdravie ľudí, výkonnosť hospodárstva (priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo) a biodiverzitu,  bol v stratégii podhodnotený a v konečnom výstupe zredukovaný na budovanie vodovodov a kanalizácii pre obyvateľstvo. Druhým problémom je, že Envirostratégia v oblasti vôd nevychádza z korektných informácií o stave vodných útvarov a s vodou spojených vodných a suchozemských ekosystémov. Nie je k dispozícii ani analýza stavu plnenia záväzkov vyplývajúcich európskej vodnej legislatívy, vypracovaná na základe merateľných indikátorov. Neboli identifikované aktuálne problémy vodného hospodárstva. Za zásadné systémové problémy, ktoré znemožňujú dosiahnutie cieľov, resp. vízie stanovenej pre vodu v Envirostratégii, považujeme:
	absenciu koncepcie vodnej politiky, resp. vodného hospodárstva, 

preferovanie využívania vôd na úkor ich ochrany, 
dezintegráciu riadenia vodného hospodárstva namiesto zavádzania integrovaného  prístupu k riadeniu vodných zdrojov (sekcia vôd – povrchové vody, sekcia geológie a prírodných zdrojov – podzemné vody), 
chaotickú a rozdrobenú správu povodí zabezpečovanú štátnymi podnikmi a inými podnikateľskými subjektami  (napr. prevádzkovatelia malých vodných elektrární), 
nefungujúcu štátnu vodnú správu, ktorá okrem odbornosti stratila svoju nezávislosť (napr. v oblasti povoľovania odberov podzemnej vody do jej výkonu zasahujú rozhodnutia ministra a jeho poradného orgánu),  
byrokraciu zavedenú pri povoľovaní odberov vôd, 
nariadenie zbytočného prieskumu na dlhodobo využívaných vodárenských zdrojoch s dopadom na cenu vody, 
nesystémový prístup k riešeniu environmentálnych záťaží a hodnoteniu kvantitatívneho stavu vodných útvarov v rozpore s európskou Rámcovou smernicou o vode (ďalej len „RSV“),   
absenciu východiskových podkladov pre korektné a transparentné hodnotenie stavu vodných útvarov a podkladov pre rozhodovanie štátnych orgánov, 
formálne plánovacie dokumenty vypracované pre „Brusel“ a nie pre dosiahnutie dobrého stavu vôd (Vodný plán Slovenska, plány manažmentu povodňových rizík). 

Aktuálny stav vodného hospodárstva si vyžaduje uskutočniť systémové zmeny, ktoré je potrebné prijať najmä v oblastiach:
	strategickej – vypracovanie koncepcie vodnej politiky (resp. vodného hospodárstva), vychádzajúcej najmä z európskej Rámcovej smernice o vode, z dokumentu „Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy“ (COM)2012) 673 final),  dokumentu „Európa efektívne využívajúca zdroje“ – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (KOM(2011) 21 v konečnom znení) a dokumentu „Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje“ (KOM(2011) 571 v konečnom znení),
inštitucionálnej – reforma riadenia vodného hospodárstva potrebná pre zavedenie integrovanej vodnej politiky v zmysle článku 3 Rámcovej smernice o vode (povinnosť kompetentného orgánu), 
	informačnej – vytvorenie a zverejnenie aspoň základných registrov, ktoré predstavujú východiskovú databázu údajov pre vodné plánovanie a riadenie vodného hospodárstva:
	plošné a bodové zdroje znečistenia povrchovej vody s identifikáciou a odhadom znečistenia (čl. 5 a príloha II 1.4 RSV), 

odbery vody a regulácie vodných tokov (čl. 5 a príloha II 1.4 RSV),  
hydrodromorfologické  zmeny a ich dopad na prietokové charakteristiky a vodnú bilanciu (čl. 5 a príloha II 1.4 RSV),    
plošné a bodové zdroje znečistenia podzemnej vody s identifikáciou a odhadom znečistenia (čl. 5 a príloha II 2.1 RSV),   
odbery a umelé dopĺňanie podzemnej vody (čl. 5 a príloha II 2.1 RSV) , 
využiteľné zdroje podzemnej vody a tomu odpovedajúca hladina podzemnej vody (článok 8, príloha V 2.1 RSV),
koncepčné modely útvarov podzemnej vody s úvodným a ďalším popisom (čl. 5, príloha II 2.1 RSV),  
ekologické prietoky povrchových tokov (súčasť klasifikačných schém pre hydromorfologické prvky kvality – čl. 5 príloha V RSV), 
vydané vodoprávne povolenia  na osobitné užívanie vôd (najmä povolenia na odber povrchovej vody, odber podzemnej vody a vypúšťanie odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd, povolenia týkajúce sa hydromorfologických zmien (čl. 11 ods. 3 RSV). 
  
	Pripomienka k identifikácii problémov 


Nesúhlasíme s tým, že voda nebola v Envirostratégii zaradená medzi najvyššie výzvy životného prostredia.  

V tejto súvislosti poukazujeme na rozpor so závermi hodnotiacej správy Európskej komisie (SWD(2017) 58 final) z 3. 2. 2017), v ktorej sa problém vodného hospodárstva (potreba zlepšiť politiku vodného hospodárstva v kontexte Rámcovej smernice o vode) uvádza hneď za problémom odpadového hospodárstva. Potreba zlepšenia vodného hospodárstva je uvedená aj medzi troma hlavnými výzvami, súvisiacimi s vykonávaním environmentálnej politiky a práva EÚ. 

Nesúhlasíme ani s uvádzanými dôvodmi „nízkej spotreby vody na obyvateľa a jej veľkých (obrovských) zásob“. Takéto hodnotenie je nielen neodborné, ale predovšetkým je nepodložené a zavádzajúce.  Poznamenávame, že výraz „zásoby vody“  možno chápať vo význame akumulovaných množstiev v kolektoroch podzemnej vody, ktorých využívanie by viedlo k degradácii vodných zdrojov a vysušovaniu územia. Taktiež používaný parameter „využiteľné množstvo podzemnej vody“ (množstvo overené prieskumnými vrtmi)  je vhodný pre hodnotenie hydrogeologickej preskúmanosti, ale nie pre hodnotenie „dostatočnosti vody“ pre všetkých potenciálnych užívateľov. Ide o systémovú chybu prevzatú ešte z minulého režimu, ktorá skresľuje reálny stav „využiteľných zásob“, ktorý nepoznáme. Jediným parametrom pre hodnotenie „dostatočnosti zásob“ sú tzv. „využiteľné zdroje podzemnej vody“. Definícia tohto pojmu, uvedená v čl. bod 27 RSV v znení: „využiteľným zdrojom podzemnej vody je celkový dlhodobý priemerný ročný prítok do útvaru podzemnej vody zmenšený o dlhodobý ročný odtok potrebný na dosiahnutie cieľov ekologickej kvality v povrchových vodách, ktoré sú s ním spojené a ktoré sú ustanovené v § 5 tak, aby sa zabránilo výraznému zhoršeniu ekologického stavu takýchto vôd a akémukoľvek výraznému poškodeniu s nimi spojených suchozemských ekosystémov“, je zásadná a mala by byť uvedená vo vysvetlivkách. U nás používaná metodika hodnotenia „dostatočnosti zásob“ je chybná, v rozpore s európskou vodnou legislatívou. Keďže Slovensko nemá stanovené využiteľné zdroje podzemných vôd (ani využiteľné zdroje povrchových vôd určené na základe „ekologického prietoku“), je potrebné požiadavku na odstránenie tejto systémovej chyby zakotviť v Envirostratégii. 

Z uvedených dôvodov žiadame, aby voda bola zaradená medzi hlavné výzvy a priority životného prostredia. 

	Pripomienka k výzve „Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov“


Výzva je formulovaná vágne. Neumožní stanoviť indikátory pre monitorovanie a hodnotenie pokroku v naplňovaní Environstratégie. Navrhujeme ju preformulovať nasledovne: „Zvýšenie efektívnosti využívania prírodných zdrojov“. Ide o vhodnejšiu formuláciu prevzatú z dokumentu EK „Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje“.  

	Pripomienka k časti 1 „Dostatok čistej vody pre všetkých“ 


Formulácia je nejasná, založená na vágnych výrazoch bez jasného významu. Čo to je „dostatok“ vody? Čo to je to „čistá“ voda? Čo sa myslí pod výrazom „voda pre všetkých“? Envirostratégia je určená aj pre štátne orgány, ktoré ju budú musieť presadzovať do praxe. 

Navrhujeme cieľ preformulovať nasledovne: „Trvalo udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi“. Pre naplnenie tohto cieľa navrhujeme:
	Vytvoriť a zaviesť koncepciu integrovanej vodnej politiky

Zreformovať správu povodí a štátne inštitúcie ochrany vôd
Stanoviť využiteľné zdroje podzemnej a povrchovej vody 
Zastaviť zhoršovanie stavu vodných útvarov a obnoviť poškodené vodné útvary na úroveň dobrého stavu
Zaviesť transparentnú cenovú politiku motivujúcu k efektívnemu využívaniu vodných zdrojov. 

Ad 1.1 – Ide o ide o zavedenie integrovaného prístupu riadenia vodných zdrojov  v rámci povodí podľa Rámcovej smernice vode. Znamená predovšetkým integráciu cieľov:
	ochrany povrchovej a podzemnej vody (kvantita, kvalita), vodných a na vode viazaných suchozemských ekosystémov. Sem spadajú aj environmentálne záťaže, ako jeden z bodových zdrojov znečistenia, 

ochrany vôd s ochranou pred povodňami, suchom a klimatickými zmenami,
integrácia cieľov vodnej politiky s cieľmi hospodárskych rezortov (najmä poľnohospodárstvo, priemysel, energetika, cestovný ruch).  

Ad 1.2 – ide najmä o to, aby:
	správu povodí vykonávala podľa zákona štátna odborná organizácia ministerstva, 

implementáciu Rámcovej smernice o vode v oblasti podzemných vôd zabezpečovala sekcia vôd podľa vodného zákona a nie sekcia geológie a prírodných zdrojov podľa geologického zákona a zákona o environmentálnych záťažiach (odstránenie duplicity a dvojkoľajnosti riadenia), 
poradný orgán ministerstva (Komisia pre schvaľovanie množstiev vôd) nerozhodoval o odberoch vôd a nezasahoval do zákonných kompetencií orgánov štátnej vodnej správy.

Ad 1.3 – Ide o základný predpoklad pre koncepciu efektívneho využívania prírodných zdrojov. Využiteľné zdroje podzemných vôd a povrchových vôd nie sú stanovené. Zakrýva sa to prezentovaním údajov o využiteľných množstvách, čo je zásadná systémová chyba. Stanovenie využiteľných zdrojov podzemnej a povrchovej vody je základnou povinnosťou každého členského štátu EÚ, ktorá vyplýva z Rámcovej smernice o vode. 

Ad 1.4 – splnenie tohto cieľa si vyžaduje zásadné prepracovanie formálnych plánovacích dokumentov na základe reálnych údajov z vyhodnotenia vplyvov a dopadov ľudskej činnosti na stav vôd (registre zdrojov znečistenia/poškodenia vôd) a údajov z monitoringu vôd a chránených území. 

Ad 1.5 Voda nemôže byť dotovaná. Cena vody má motivovať k efektívnemu využívaniu vodných zdrojov. Táto požiadavka je zakotvená v Rámcovej smernici o vode (najmä čl. 9 RSV) a rozpracovaná v mnohých metodických dokumentoch Európskej komisie. 

Do zoznamu indikátorov pre monitorovanie pokroku v dosahovaní cieľov Envirostratégie je potrebné navrhnúť súbor indikátorov, ktoré budú kvantifikovať pokrok z dosahovaní dobrého stavu vôd. Ako príklad uvádzame:
	počet vodných útvarov, v ktorých bol opatreniami dosiahnutý dobrý stav vôd (ekologický, chemický v útvaroch povrchových vôd, kvantitatívny, chemický v útvaroch podzemných vôd), 

percento dosiahnutého zníženia koncentrácie znečisťujúcich látok v útvaroch s nevyhovujúcim stavom vôd (organické znečistenie, znečistenie živinami, prioritnými a prioritne nebezpečnými látkami v povrchových vodách a znečistenie dusíkatými, pesticídnymi a inými látkami v podzemných vodách), 
počet spriechodnených bariér v tokoch, počet obnoveného prepojenia mokradí a inundácií s povrchovým tokom, 
počet environmentálnych záťaží, vodárenských zdrojov,  resp. oblastí, u ktorých bol zastavený/zvrátený stúpajúci trend koncentrácie znečisťujúcich látok v podzemnej vode a zastavené šírenie kontaminačného mraku, 
počet obnovených suchozemských ekosystémov závislých na vode,
	prípadne iné. 

Odôvodnenie:
Medzi deklarovanou víziou „Dosiahne sa dobrý stav a potenciál vôd na všetkých vodných útvaroch, aj prostredníctvom obnovy riečnych ekosystémov“ , stanovenými cieľmi pre jej dosiahnutie a výslednými indikátormi nie je žiadna väzba. Ide o ukážku dvojtvárnosti súčasnej vodnej politiky, ktorá sa formálne hlási k európskej vodnej politike, avšak v skutočnosti presadzuje „starú vodnú politiku“ uplatňovanú v období socialistického riadenia vodného hospodárstva, založenú na budovaní verejných vodovodov, verejných kanalizácií a protipovodňových (betónových) opatrení. Pokračovanie v smerovaní  súčasnej vodnej politiky je neudržateľné. Nesmeruje k dosiahnutiu dobrého stavu a potenciálu vôd, ani ďalších záväzných environmentálnych cieľov, stanovených v článku 4 RSV. 

Pripomienka k časti 5 Racionálne využívanie horninového prostredia

Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu bola schválená  vládou SR 29. 11. 2017, a to napriek nesúhlasu odbornej i laickej verejnosti. Geologická politika v oblasti podzemných vôd je neakceptovateľná, pretože presadzuje nesystémové kroky, ktoré sa stali brzdou dosiahnutia dobrého stavu útvarov podzemných vôd, brzdou efektívneho a trvalo udržateľného využívania vodných zdrojov a brzdou hospodárskeho rozvoja. Ide predovšetkým o:
	ignorovanie Rámcovej smernice o vode pri hodnotení kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd používaním nesprávneho parametra „využiteľné množstvá podzemnej vody“ namiesto parametra „využiteľné zdroje podzemnej vody“, 

nariadený doplnkový hydrogeologický prieskum na dlhodobo využívaných vodárenských zdrojoch, ktorý musia platiť občania, pretože štát nezabezpečil podkladové dokumenty potrebné pre výkon štátnej vodnej správy, 
byrokratické schvaľovanie záverečných správ s výpočtom množstiev podzemných vôd v poradnom orgáne ministra životného prostredia a nezákonné schvaľovanie odberov vody ministrom ŽP (porušenie Aarhuského dohovoru, porušenie zákona o správnom konaní), 
nesystémové riešenie environmentálnych záťaží v rozpore s Rámcovou smernicou o vode. Environmentálne záťaže predstavuje jeden z bodových (resp. plošných) zdrojov znečistenia, ktoré sa musia riešiť postupom podľa RSV spolu s existujúcimi bodovými a plošnými zdrojmi znečistenia (historickými i aktívnymi). 

Z uvedených dôvodov požadujeme zakotviť do Envirostratégie požiadavku na prepracovanie geologickej koncepcie v nadväznosti na vypracovanie koncepcie vodnej politiky. 

	Pripomienka k časti 7 Ochrana pred následkami povodní 


Deklarovaná vízia sľubujúca, že sa „Zvýši využitie zelených opatrení, ktoré budú spolu s nevyhnutnou technickou infraštruktúrou integrálnou súčasťou systému ochrany pred povodňami“ je správna. Pre presadenie „zelenej infraštruktúry“ však v súčasnosti nejestvuje žiadny koncepčný dokument, bez ktorého zostane vízia prázdnym sľubom. Plán manažmentu povodňových rizík, platný do roku 2021, uvažuje s budovaním iba „sivej infraštruktúry“. Požadujeme, aby v rámci koncepcie vodnej politiky bol rozpracovaný aj akčný plán pre zavádzanie zelených opatrení na zmiernenie rizika vzniku povodní a sucha.    

	Pripomienka k časti 8 Riešenie sucha a nedostatku vody


Upozorňujeme, že „nedostatok vody“ a „sucho“ sú dva rozdielne fenomény s rozdielnymi príčinami ich vzniku. Žiadame o zverejnenie programu riešenia sucha pod názvom HODNOTA JE VODA a o zabezpečenie jeho posudzovania súčasne s posudzovaním Envirostratégie. 

Požiadavky vyplývajúce z vyššie uvedených pripomienok žiadame zapracovať do Envirostratégie. 



	S pozdravom 

																			RNDr. Elena Fatulová 
						predsedníčka občianskeho združenia


