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MONITOR 
 

Občiansku iniciatívu MONITOR založili odborníci z oblasti hydrológie, hydrogeológie a vodného 
hospodárstva ako platformu pre nezávislé vyjadrenie názorov na Program revitalizácie krajiny a 

integrovaného manažmentu povodí SR . 
 

Iniciatíva  MONITOR vznikla na jeseň r. 2011, odkedy systematicky upozorňuje na potrebu odborného 
zhodnotenia tohto vládneho programu. 

 
Hromadná pripomienka 

Vyvrcholením činnosti bolo podanie hromadnej pripomienky k 3. realizačnému projektu Programu, 
ktorá bola podporená širokou verejnosťou. Podporilo ju 677 občanov, spomedzi nich aj poprední 

odborníci v oblasti hydrológie, klimatológie a vodného hospodárstva. 
 

List prezidentovi SR 
Občianska iniciatíva upozornila svojim listom prezidenta SR na prípravu 3. realizačného projektu a 

skutočnosť, že nie je v súlade s legislatívnymi pravidlami. 
 

Výzva na stretnutie s premiérkou Vlády SR  
Občianska iniciatíva MONITOR vyzvala premiérku vlády SR na prijate svojich zástupcov a ich vypočutie 

rovnako, ako to urobila v prípade občianskej iniciatívy viacerých starostov za podporu realizácie a 
pokračovanie vládneho programu.  

To, či sa stretne so zástupcami OI MONITOR nateraz podmieňuje zaslaním námietok  
k vládnemu programu.  

Nevedno aké podmienky prijatia mali starostovia vyjadrujúci podporu vládnemu programu. 
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Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR: 
 
zameranie programu: Hlavnou prioritou je protipovodňová ochrana. 

financovanie programu: finančná rezerva predsedkine vlády, štátny rozpočet, Európsky sociálny fond 
riadiaci orgán: Úrad vlády SR 
 - Martin Kováč, splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny 
 - Michal Kravčík, výkonný manažér Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 
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Fázy projektu 

Revitalizácie Krajiny

Celkový 

rozpočet z 

verejných 

financií €

Reálne čerpanie 

z verejných 

financii €

Počet 

vytvorených 

pracovných 

miest- hrubý 

odhad

Pracovné miesto 

501,03€/mesiac     

x 6 mesiacov + 40€ 

naklady na prac. 

náradie

Plánované 

finančné krytie 

pracovných 

miest z 

Európskeho Pilotný realizačný 

projekt     2010 PRK 
580 000,00 € 549 217,84 € 159

1. Realizačný projekt 

2011
24 000 000,00 € 17 552 665,00 € 2500 3 046,18 € 7 615 450,00 €

2. Realizačný projekt       

2011-2012
8 161 035,00 € 8 040 000,00 € 3480 3 046,18 € 10 600 706,40 €

3.Realizačný projekt  

plánovaný - 2012
10 000 000,00 € 0,00 € 5100 3 046,18 € 15 535 518,00 €

SPOLU 42 741 035,00 € 26 141 882,84 € 33 751 674,40 €

Zdroj : Úrad vlády SR

zdroj: Úrad vlády SR 
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Časová postupnosť realizácie Programu 



Legislatívne pochybenia programu: Smernice EU 
 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/41/ES o posudzovaní určitých plánov a programov na životné prostredie: 
čl. 3: „environmentálne posudzovanie sa vykonáva pre plány a programy ktoré majú pravdepodobne významné environmentálne účinky“, „environmentálne 
posudzovanie sa vykonáva pre všetky plány a programy, ktoré sa pripravujú napr. pre vodné hospodárstvo alebo pre využívanie územia alebo pri ktorých sa 
určilo že vyžadujú posudzovanie podľa článku 6 alebo 7 smernice 92/43/EHS s ohľadom na ich pravdepodobný účinok na lokality“ 
čl. 4: „environmentálne posudzovanie sa vykonáva počas prípravy plánu alebo programu a pred jeho schválením alebo postúpením na legislatívne konanie“ 
čl.6 : „verejnosť dostane včasnú a účinnú príležitosť vyjadriť svoje stanovisko k návrhu plánu alebo programu a k sprievodnej environmentálnej správe vo 
vhodnom čase pred schválením plánu alebo k programu a k sprievodnej environmentálnej správe  vo vhodnom čase pred schválením plánu alebo programu 
alebo ich postúpeniu na legislatívne konanie“ 
 
Smernica Rady 85/337/EHS z 27 o posudzovaní niektorých súkromných a verejných projektov na životné prostredie: 
čl.2 : „ pred vydaním povolenia projekty, ktoré pravdepodobne majú významné vplyvy na životné prostredie z dôvodov, okrem iného, ich charakteru, veľkosti 
alebo umiestnenia, budú posúdené z hľadiska ich vplyvov“ 
čl. 6 : „ prijmú opatrenia aby orgány, ktorých sa projekt pravdepodobne dotkne, mali z dôvodov svojich osobitných právomocí v oblasti životného prostredia 
možnosť na požiadanie vyjadriť svoje stanovisko k žiadosti o povolenie.“ 
čl.9 : „ po prijatí rozhodnutia informujú dotknutú verejnosť o obsahu rozhodnutia a všetkých súvisiacich podmienkach ako aj o dôvodoch a úvahách, na ktorých 
sa rozhodnutie zakladá“ 
 
Smernica 2003/35/ES ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia: 
čl. 3: „sprístupnia zainteresovanej verejnosti informácie získané pri iných formách posudzovania, informácie týkajúce sa rozhodnutia o výnimke a dôvody jej 
udelenia“ 
 
Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov : 
čl.6, ods. 3 : „ Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí s určitou lokalitou alebo nie je pre starostlivosť o ňu nevyhnutný, ale pravdepodobne bude 
mať na túto lokalitu významný vplyv buď samostatne alebo v kombinácií s inými plánmi a projektmi, bude predmetom primeraného hodnotenia jeho dopadov 
na lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality“  
 
Smernica 2009/147/ES o ochrane voľne žijúcich vtákov : 
čl. 4, ods. 4 : „čo sa týka ochrany oblastí budú podniknuté náležité kroky na zabránenie akýchkoľvek rušivých vplyvov pôsobiacich na vtáky, pokiaľ by boli vážne 
vzhľadom na ciele ochranných opatrení“ 
čl. 5, ods. d) : „ všeobecný systém ochrany zakazuje vedomé vyrušovanie vtákov, hlavne počas obdobia hniezdenia a vychovávania mláďat, pokiaľ by vyrušovanie 
bolo značné vzhľadom na ciele Smernice“     
 

Dohovor OSN/EHK o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia  
(„Aarhuský dohovor“): 
čl. 7: „ zabezpečenie účasti verejnosti počas prípravy plánov a programov súvisiacich so životným prostredím v transparentných a spravodlivých podmienkach 
poskytnúc verejnosti  potrebné informácie“ 
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Legislatívne pochybenia programu:  
Národná legislatíva 
 
 
Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie najmä: 
§ 4 (posudzovanie strategického dokumentu)  
§ 18 ods. 1 (posudzovanie jednotlivých činností )  
 
Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny najmä: 
§ 6 ods. 2 a 4 (ochrana biotopov a ochrana mokradí),  
§ 13 ods. 1 a 2 (výnimka a súhlas orgánu OPaK na činnosti v druhom stupni 
územnej ochrany),  
§ 14 ods. 1 a 2 (výnimka a súhlas orgánu OPaK na činnosti v treťom stupni 
územnej ochrany),  
§ 26 ods. 5, § 27ods. 7,  
§ 28 ods. 2, 3 a 4 (ochrana európskej sústavy chránených území – odborné 
stanovisko orgánu OPaK) a  
§ 47 ods. 3 a 8 (ochrana drevín – súhlas orgánu OPaK), 
 
Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách najmä povolenie alebo súhlas štátnej 
vodnej správy: 
§ 21 ods. 1 písm. a. (vzdúvanie povrchových vôd a iný spôsob akumulácie) 
§ 23 ods. 1 písm. a., c.) (stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách 
vodných tokov...) 
§ 47 ods. 1 (meniť ... priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta 
zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť 
odtoku vody v koryte...je zakázané),  

Necpalská dolina: príklad komplexného porušenia 
(územie európskeho významu, chránené vtáčie územie, 

národný park 3. stupeň ochrany, stavba vo vodnom 
toku – prehradenie a ťažba zeminy z koryta 

Občianska iniciatíva MONITOR 

Lokalita Necpaly, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita Necpaly, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita Necpaly, Zdroj: O.I. Monitor 
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Odborné pochybenia programu:  

Vládny program nie je podložený žiadnou odbornou štúdiou - návrhom, ktorý by bol podrobený oponentúre.  
 
Príprava a realizácia programu v réžii vládneho splnomocnenca M. Kováča a manažéra projektu M. Kravčíka sa úmyselne vyhla 
posudzovaniu SEA, ktoré by umožnilo občanom a odbornej verejnosti ovplyvniť rozhodnutia ohľadom programu.  
 
Tvorcovia Programu tvrdia, že by bolo dobré z rôznych dôvodov zadržať zrážkovú vodu v kopcoch, tam kde padla, aby okrem 
iného nevznikli povodňové stavy. 
 
Idea zadržania vody tam kde spadne sa zdá byť na prvý pohľad logická. 
 
Na mieste je teda otázka:  
 
Je možné navrhovanými protipovodňovými opatreniami zadržať vodu tam kde zo zrážok spadne? 
Jednoduchými drevenými prehrádzkami, ktorých funkčnosť, objem, stabilitu či dlhodobú udržateľnosť nevedia definovať 
ani ich tvorcovia? 
Prehrádzok a iných drobných opatrení, ktorých rozloženie v povodí alebo priamo v toku zodpovedá len intuícii spravidla odborne 
nespôsobilého garanta prác či stavebnej firmy ktorá práce v teréne vykonáva? 
 
Ako to teda vyzerá v praxi? 
 
Je potrebné porovnať objem vody, ktorý spadne pri extrémnom prívalom daždi – teda 100 mm zrážok za 24 hodín na plochu 
povodia potoka, ktorý preteká ohrozenou obcou.  
 
A potom toto množstvo porovnať s plánovanými 30  000 m3 vodozádržného objemu, či skôr so skutočne vytvoreným 
vodozádržným objemom.  
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Odborné pochybenia programu:  
Vodozádržný objem protipovodňových opatrení 
nezodpovedá objemu prívalovej povodni 

Obec Vyhne v povodí Vyhnianskeho potoka 
Protipovodňové opatrenia sa nachádzajú len  
v menšej časti povodia toku. 
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Odborné pochybenia programu:  
Vodozádržný objem protipovodňových opatrení 
nezodpovedá objemu prívalovej povodni 

Obec Vyhne v povodí 
Vyhnianskeho potoka 

 
Objem vody, ktorý je možné 

zadržať je v porovnaní  
s objemom vody počas 

povodni zanedbateľný ako 
keby sme chceli zachytiť sud 

vody do pohára! 
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Odborné pochybenia programu:  
Odrážky na lesných cestách nie sú  
vodozádržným objemom 

Odrážka na lesnej ceste 
slúži na odvedenie vody z 

cesty s cieľom zamedziť 
vzniku erózie a narušovania 

povrchu lesnej cesty. 
Voda, ktorá z cesty odtečie 

odrážkou nieje vodou 
zachytenou. 

Lokalita Hranovnica, Zdroj: O.I. Monitor Lokalita Livovská Huta, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita  Brehy, Zdroj: O.I. Monitor Lokalita Vyhne, Zdroj: O.I. Monitor 
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Odborné pochybenia programu:  
Odrážky na lesných cestách niesu  
vodozádržným objemom 

Objem odrážok, ktorý sa 
ale v skutočnosti 

nejestvuje a prakticky ho 
ani nieje možné vytvoriť 

skresľuje celkový obraz o 
vybudovanom 

vodozádržnom objeme.  

Vybrané zmapované obce 
Objem zadržanej vody v 

m3 zazmluvnený s 
úradom vlády* 

Počet zazmluvnených 
odrážok s úradom 

vlády* 

Očakávaný objem v m3 
zadržanej vody jednej 

odrážky* 

Reálny počet odrážok1 
ktoré by mali zadržať 

objem vody 
zazmluvnený s úradom 

vlády** 

Dĺžka lesných ciest (km) v katastri 
obci pri reálnom zadržanom 
objeme vody 0,2m3 s min. 

intervalom 50m vybudovania 
odražky**  

Rudno 240 120 2 1 200 60 

Snežnica 1 realizačný projekt 496 248 2 2 480 124 

Snežnica 2 realizačný projekt 1 000 50 20 5 000 250 

Vyhne 25 380 50 507 126 900 6 345 

Križovany 1 500 30 50 7 500 375 

Kružlová 340 170 2 1 700 85 

Zázrivá 1 realizačný projekt 9 000 300 30 45 000 2 250 

*Zdroj: Úrad vlády SR **Zdroj: O.I. Monitor 1) jedna odrážka (vid. foto) reálne zadrží 0,2m3 

Lokalita Vyhne, Zdroj: O.I. Monitor 



Odborné pochybenia programu:  
Drevenné prehrádzky a iné vodozádržné prvky 

Občianska iniciatíva MONITOR 

Drevenné prehrádzky a 
iné vodozádržné prvky 

sú konštrukčne aj 
funkčne 

neopodstatnené, ich 
životnosť je výrazne 

obmedzená a 
nezodpovedajú 

deklarovaným objemom. 

Lokalita Brehy, Zdroj: O.I. Monitor Lokalita Vyhne, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita Hranovnica, Zdroj: O.I. Monitor Lokalita Vyhne, Zdroj: O.I. Monitor 
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Odborné pochybenia programu:  
Drevenné prehrádzky a iné vodozádržné prvky 

Lokalita Hranovnica, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita Brehy, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita Vyhne, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita Vyhne, Zdroj: O.I. Monitor 
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Odborné pochybenia programu:  
Vznik nových povodňových rizík z prietrže 
väčších hrádzi. 

Veľké sypané, gabionové či kameno-zrubové hrádze 
nie sú staticky a hydrodynamicky dimenzované na 

dané hydrologické pomery a veľkosť povodňovej vlny. 
Ich stabilita je pochybná.    

Pretrhnutie môže mať katastrofálne následky na obce 
ležiace pod nimi. 

Lokalita  Necpaly, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita Brehy, Zdroj: O.I. Monitor Lokalita  Liptovská Revúca, Zdroj: O.I. Monitor 
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Odborné pochybenia programu:  
Vznik nových povodňových rizík z prietrže 
prehrádzok. 

Malé prehrádzky sú nestabilne ukotvené, drevené 
prvky začínajú hniť a uvolňovať sa z dna a brehov. Pri 

deštrukcii extrémnym prietokom bude materiál 
prehrádzok  splavený a bude vytvárať na pevných 

prekážkach v toku (mosty) sekundárne vzdutia s 
následným zaplavovaním veľkých častí územia. 

Lokalita  Livovská Huta, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita  Livovská Huta, Zdroj: O.I. Monitor 

Lokalita  Livovská Huta, Zdroj: O.I. Monitor Lokalita  Zázrivá, Zdroj: O.I. Monitor 
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Opodstatnenosť využitia finančných prostriedkov  
1. realizačného projektu:  
Nesúlad medzi zazmluvneným a realizovaným 
objemom vodozádržných opatrení  

Zdroj: Centrálny register zmlúv 

Obec Livovská Huta - Objem realizovaných stavieb  (bez príspevku z ESF) 

Výdavky - Náklady na zhotoviteľa Objem v m3 realizovaných stavieb Cena 

Názov lokality Druh stavby Podľa zmluvy Zmonitorovaná 

skutočnosť 
1
 

Cena plánovanná podľa 

zmluvy 

Cena podľa zmonitorovaného 

objemu
1
 

Objekt č. 1 1329 hrádzok 30 432,00 950,00 83 535,84 € 2 607,75 € 

Zdroj: Zmluva s Úradom Vlády o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu 

povodi Slovenskej republiky 2011  

1) Zdroj :  O.I. MONITOR 
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Opodstatnenosť využitia finančných prostriedkov  
1. realizačného projektu: Nesúlad medzi zazmluvneným a realizovaným objemom vodozádržných opatrení  

zdroj: Centrálny register zmlúv 

Názov lokality Druh stavby Podľa zmluvy Zmonitorovaná 

skutočnosť 1
Cena plánovanná 

podľa zmluvy

Cena podľa 

zmonitorovaného 

objemu1

SO-01 Potok 1 6 prehrádzok, 7 plôtikov 3 336,00 150,00 10 092,14 € 453,78 €

SO-02 Potok 2 125 plôtikov 3 360,00 300,00 13 484,62 € 1 203,98 €

SO-03 Potok 3 6 prehrádzok 1 061,00 120,00 17 753,46 € 2 007,93 €

SO-04 Potok 4 4 prehrádzky, 29 plôtikov 547,00 100,00 10 452,84 € 1 910,94 €

SO-05 Potok 5 17 prehrádzok 4 499,00 220,00 12 782,08 € 625,04 €

SO-06 Odvodnenie LC 50 odrážky devené 25 380,00 3,75 14 938,00 € 2,21 €

38 183,00 893,75 79 503,14 € 6 023,89 €

1) Zdroj : O.I. MONITOR

Zdroj: Zmluva s  Úradom Vlády o poskytnutí finančných prostriedkov na real izáciu prác prvého real izačného projektu Programu 

revi ta l i zácie kra jiny a  integrovaného manažmentu povodi  Slovenskej republ iky 2011 

Obec Vyhne - Objem realizovaných stavieb (bez príspevku z EFS)                                                                                                                                            

Spolu 

Výdavky - Náklady na zhotoviteľa Objem v m3 realizovaných stavieb Cena



  Prívalový dážď 

 

 

 

 

Prívalový dážď 100 litrov na m2 

Povodňová vlna  1 000 000 m3 

Hrádzky pôvodne 30 000 m3 

Po zanesení 5000 m3 
Zdroj: O.I. Monitor 



  Ilustrácia výsledku bilancie 

Vládny program sa pokúša zabrániť vyliatiu sa 200 l 

sudu pohárom o objeme 1 liter!!! 

sud 

200 
litrov 

pohár 

1 liter 

Áno, je tak nezmyselné .  

Daňových poplatníkov to má stáť 1 miliardu EUR !!! 
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