
Stanovisko k Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického 
potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 (verzia z 5. 9. 2016) 
 
V tejto verzii Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných 
tokov SR do roku 2030 („AKVHEP“) navrhovatelia síce prebrali pomerne veľkú časť 
formulácií z mojej verzie (24. 5. 2016), mnoho dôležitých pripomienok však znova 
ignorovali. Väčšina zásadných chýb a iných problémov tak v AKVHEP stále 
zostáva viac-menej nevyriešená. Ide hlavne o tieto (v ďalšom texte sú citácie 
mojich pripomienok z 24. 5. 2016 zelenou): 
1. Cieľ AKVHEP (s. 3 a s. 8) síce významne vylepšili, stále však nezohľadňuje 
všetky podstatné súvislosti a hlavne – ani ich nová („zhodnotiť možnosti plnenia 
cieľov“), ani mnou navrhovaná dikcia („zosúladiť plnenie cieľov“) sa v ďalšom texte 
AKVHEP nenapĺňa. 
2. Úsporu 20 % energetickej spotreby do textu vložili len naoko (deklaratívne), nie 
naozaj. Vyhodili totiž túto moju pripomienku (zo s. 8 dole): „Tento predpoklad však 
v zmysle záverov Európskej rady z marca 2007 treba korigovať záväzkom usporiť 
20 % primárnej energetickej spotreby do roku 2020, čomu zodpovedá cieľová úroveň 
celkovej spotreby elektrickej energie 5142,88 GWh/rok. Po príslušnej korekcii tak 
vychádzajú cieľové hodnoty 463 GWh/rok do roku 2020 a ambicióznych 566 
GWh/rok do roku 2030.“ Trvám na nej a na všetkom, čo z nej vyplýva, o. i. hneď 
v nasledujúcom odseku (a v tab. č. 2). Z toho odseku (aj zo 4. odrážky na s. 19) 
vyhodili aj pripomienku o potrebe „...spoľahlivého posúdenia najlepšej 
environmentálnej voľby obnoviteľného zdroja energie (ktorým nemusí byť nutne 
MVE),...“. Na nej trvám tiež. 
3. Vyhodili aj túto pasáž (zo s. 9 – 10): „V prvom kroku sa podľa dát o kľúčových 
ekologických a environmentálnych limitoch (pozrite kritériá nižšie) 
z hydroenergetického využitia natrvalo vyradia tie úseky, v ktorých povaha limitov 
(napr. chránené územie) vylučuje takýto spôsob využitia. V druhom kroku sa 
podmienene vhodné profily posúdia v nadväznosti na konkrétne technické riešenia 
plánovaných vodno-energetických stavieb najprv v procese posudzovania ich vplyvov 
na životné prostredie a významnosti vplyvov na vodný útvar z hľadiska dosahovania 
cieľov Rámcovej smernice o vode s dôrazom na ekologický stav, resp. potenciál 
dotknutých vodných útvarov. Len v prípade zistenia nevýznamných vplyvov bude 
možné pokračovať v predprojektovej a projektovej príprave podľa príslušných 
predpisov.“ Aj na tomto trvám. 
4. Moju poznámku na s. 14 hore nepochopili. Preto opakujem, že na riadne 
hodnotenie ekologického stavu/potenciálu vodných útvarov nestačia metriky 
odvodené len z vodných spoločenstiev, ale treba aspoň nejaké metriky aj zo 
spoločenstiev príbrežných (ripál, lužné lesy a p.) ako významnej a neoddeliteľnej 
súčasti ekosystémov vodných tokov. 
5. Kolegom rybárom nechcem veľmi liezť do kapusty, len si dovolím upozorniť na 
pasáž, ktorú mi tiež nevzali (na s. 15 dole): „V tejto aktualizácii preto Slovenský 
rybársky zväz na základe dostupných údajov o druhovom zložení, početnosti 
a významnosti populácií rýb a ich biotopov upresní prioritné vodné útvary a profily, 
v ktorých budú záujmy užívateľov rybárskych revírov limitovať (vylučovať) výstavbu 
malých vodných elektrární. V zostávajúcich profiloch bude významnosť vplyvu 
navrhovanej malej vodnej elektrárne na záujmy rybárstva posudzovaná na úrovni 
konkrétneho projektu s ohľadom na preukázateľný stav pôvodného genofondu rýb, 
technické riešenie malej vodnej elektrárne i dostupnosť a účinnosť navrhnutých 



zmierňujúcich opatrení.“ A skôr sa len pýtam, či by sa tie záujmy užívateľov 
rybárskych revírov nedali viac vyjasniť a odstupňovať priority. 
6. Veľmi typicky nezobrali do kritérií na výber profilov podmienečne vhodných pre 
výstavbu MVE (s. 16) tieto moje upresnenia a rozšírenia: 
„- navrhovaný profil sa nenachádza na území so 4. a 5. stupňom ochrany, ani ho 
nemôže inak negatívne ovplyvniť, 
- navrhovaný profil sa nenachádza na území Natura 2000, ktorých predmet ochrany 
sa viaže (aj) na vodné a príbrežné/nivné ekosystémy (ani ich nemôže inak negatívne 
ovplyvniť), ani v lokalitách vhodných na zaradenie medzi takéto územia v súlade 
s požiadavkou Európskej komisie, 
- navrhovaný profil nie je súčasťou ramsarskej lokality, ani ju nemôže inak negatívne 
ovplyvniť, 
- navrhovaný profil sa nenachádza vo vodných útvaroch/ich častiach s prioritným 
záujmom užívateľov rybárskych revírov, obcí a iných subjektov tzv. „mäkkého“ 
cestovného ruchu orientovaného na vodu, ani v intaktných plochách, ani v lokalitách 
výskytu prioritných vodných a príbrežných biotopov európskeho významu (*91E0 
Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy) v priaznivom stave, ani v genofondových 
lokalitách regionálneho a vyšších územných systémov ekologickej stability (ÚSES) 
a ani ich nemôže inak negatívne ovplyvniť, 
- profily v navrhnutej hustote môžu spôsobovať významné nepriaznivé kumulatívne 
a synergické vplyvy na dané vodné útvary či ekosystémy alebo na ich zložky (napr. 
populácie niektorých druhov rýb). 
Tieto kritériá zároveň predstavujú prvé priblíženie k definovaniu ekologického 
hydroenergetického potenciálu.“ 

Práve na týchto upresneniach a rozšíreniach si dovolím veľmi typicky – 
a dôrazne – trvať. Aj preto, lebo zároveň presnejšie vymedzujú to, čo nám na môj 
vkus stále tak trochu nedovarené buble pod pokrievkami „ekologického 
hydroenergetického potenciálu“ a „no-go zón“. A rovnako dôrazne trvám na 
časovom neohraničení platnosti týchto limitov. Teda nie „do najbližšej 
aktualizácie koncepcie“, ale trvale. Lebo však aj tie hodnoty tam chceme udržať 
trvale, či nie? 
7. V 6. odrážke na s. 19 vyhodili dôležitú 2. vetu: „Nové malé vodné elektrárne 
realizovať tak, aby preukázateľne účinnými a uskutočniteľnými opatreniami 
minimalizovali narušenie laterálnej a pozdĺžnej spojitosti vodných útvarov, 
minimalizovali hydromorfologické zmeny ekosystémov vodných tokov a ich nív 
a neohrozovali ekologické prietoky ani iné dôležité ekosystémové služby. Na tento 
účel treba na základe najlepších dostupných vedeckých poznatkov kriticky 
prehodnotiť všetky doteraz používané „zmierňujúce“ i „kompenzačné“ opatrenia 
(rybovody, umelé „biokoridory“, náhradné výsadby a pod.), všetky preukázateľne 
neúčinné/nedostatočne účinné z používania vylúčiť a primerane tomu sprísniť výber 
prípustných profilov.“ 
Trvám aj na tejto druhej vete. Navrhovatelia totiž tu aj inde (napr. v 2. odrážke na 
s. 21, v časti o negatívnych vplyvoch a o zmierňujúcich opatreniach) stále skúšajú 
odkorčuľovať od faktu, že pri tých technooptimistických tzv. zmierňujúcich 
a kompenzačných opatreniach s pribúdajúcimi dátami a analýzami vo svete aj 
v Európe veľmi zosilneli pochybnosti o ich opodstatnenosti, účinnosti 
a zmysle. Tak faktickom (Walker a kol. 2009, Vidal 2014, Quigley & Harper 2006 tu 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16456631), ako aj etickom (Ives & Bekessy 
2015), a to dokonca (!) už aj v Európskej komisii (EC 2015). A že tzv. 
spriechodňovanie bariér (pre ryby) je síce ako PR produkt pre médiá pekné, ale 
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fakticky na udržanie či obnovu pozdĺžnej spojitosti ekosystému vodného toku 
ako celku ani zďaleka nestačí. 
8. Z 9. odrážky na s. 19 – 20 zas dali preč túto poslednú vetu: „Osobitne treba dbať 
na vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov medzi navrhovateľom činnosti a jej 
posudzovateľom/spracovateľom správy o hodnotení, resp. povoľujúcimi orgánmi.“ 
Trvám na nej (aj v časti „Monitorovanie“). 
9. V 2. odrážke na s. 21 trvám na tomto znení: „Pri posudzovaní jednotlivých 
zámerov a projektov popri negatívnych vplyvoch zohľadňovať aj pozitívne vplyvy 
malých vodných elektrární a zachovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja, a to 
v miere zodpovedajúcej ich relatívnej (ne)významnosti voči negatívnym vplyvom 
i voči iným zdrojom energie (budovaným nezávisle od nich) a v nadväznosti na 
samotný cieľ koncepcie – udržateľný rozvoj využívania hydroenergetického 
potenciálu vodných tokov na výrobu elektrickej energie, ktorý nezhoršuje možnosti 
všetkých ostatných subjektov využívať všetky ostatné potenciály a služby 
ekosystémov vodných tokov v súčasnosti i v predvídateľnej budúcnosti“. 
10. Porovnanie prínosov a negatív MVE na s. 22 – 25 stále dosť tendenčne 
a zanovito zaostáva za najlepšími dostupnými vedeckými poznatkami. Pozitíva 
stále preceňuje (nezriedka nepodložene – napr. v 2. odrážke), kým opakovane 
preukázané negatíva podceňuje výrazmi typu „možné dopady“, „možné straty“ a p. 
Preto rozhodne trvám na znení mojich pripomienok z 24. 5. 2016 vrátane 
dôležitých posledných 4 odsekov v časti „Negatívne vplyvy“ i v časti „Návrh 
zmierňujúcich opatrení“ (s. 26 – 27). Na vyjasnenie týchto i súvisiacich sporných 
otázok navrhujem usporiadať na MŽP SR verejnú diskusiu odborníkov. 
11. Po týchto najvážnejších námietkach voči vlastnému materiálu AKVHEP asi 
neprekvapí, že primerane platia aj pre prílohy. Napr. príloha č. 4 (Zoznam 
podmienečne vhodných technicky využiteľných profilov) stále obsahuje hodne 
sporných až nevhodných profilov, ako Bzenica, Jalná, Kamenín, Nová Baňa – 
Brehy, Rudno nad Hronom – Voznica, Žarnovica (Hron), Kráľova Lehota, Liptovský 
Ján – Podtureň (Váh), Eliášovce (Malý Dunaj), Hniezdne, Orlov, Plaveč (Poprad), 
Chrasť nad Hornádom, Markušovce I, Spišské Vlachy (Hornád) a i. 
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