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legislatíva v oblasti protipovodňovej ochrany, na 
základe transpozície zmien európskych smerníc  
a predpisov, prešla viacerými zmenami. 

Platné predpisy:

n	zákon nr Sr č. 364/2004 z. z. z 13. mája 2004 
o vodách (vodný zákon) v znení neskorších pred-
pisov, ktorým bola do právneho systému Sr im-
plementovaná rámcová smernica európskeho 
parlamentu 2000/60/eS z 23. októbra 2000 o vode,

n	zákon nr Sr č. 7/2010 z. z. z 2. decembra 2009 
o ochrane pred povodňami, ktorým je do 
právneho systému Sr implementovaná rámcová 
smernica európskeho parlamentu 2007/60/eS  
z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente 
povodňových rizík a jeho vykonávacie vyhlášky 
č. 251/2010, 252/2010, 261/2010, 313/2010. 

Európska povodňová smernica je záväzná pre 
všetky členské krajiny EU, teda aj pre Sloven-
sko. Členské krajiny sú povinné postupovať 
pri manažmente povodňového rizika v troch 
etapách:

n	do konca roka 2011 vykonať predbežné hod-
notenie povodňového rizika a identifikovať 
oblasti s významným povodňovým rizikom

n	na územiach, kde bolo zistené významné 
povodňové riziko, budú do konca roka 2013 
vytvorené mapy povodňového ohrozenia 
a mapy povodňového rizika

n	do konca roka 2015 musia byť pre oblasti 
s významným povodňovým rizikom vypra-
cované plány manažmentu povodňového 
rizika.  tieto plány majú obsahovať opatre-
nia na zníženie pravdepodobnosti povodní 
a ich následkov. opatrenia budú zamerané 
predovšetkým na:

n	prevenciu (zamedzenie výstavby budov na 
bývanie a ekonomické aktivity na územiach 
náchylných na povodne, alebo prispôsobe-
nie budúceho rozvoja povodňovému riziku),

n	ochranu (technické a netechnické opatrenia 
na zníženie výskytu povodní a ich následkov),  

n	pripravenosť (informovať verejnosť o tom čo 
robiť v prípade povodne).

tieto kroky budú aktualizované každých 6 rokov.

Ochranu pred povodňami na Slovensku 
zabezpečujú v zmysle zákona  č. 7/2010 o ochra- 
ne pred povodňami tieto povodňové orgány:

a) ministerstvo životného prostredia Sr - § 23

b) krajské úrady životného prostredia - § 24

c) obvodné úrady životného prostredia - § 25

d) obce - § 26

Povodňové orgány zriaďujú povodňové komisie:

a) ústredná povodňová komisia (úPk),

b) krajské povodňové komisie (kPk),

c) obvodné povodňové komisie (oPk),

d) Povodňové komisie obce (Pko),

e) Povodňová komisia právnickej osoby (PkPo).


