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1 NAVRHOVANÉ ČINNOSTI S CEZHRANIČNÝMI 
VPLYVMI 

V rámci pôsobnosti Dohovoru ESPOO medzi Rakúskom a Slovenskom obe strany v 
zmysle tohto Dohovoru prisľúbili, že okrem iného si budú pravidelne vymieňať 
informácie a včas sa informovať o vývoji v oblasti nových projektov, ktoré by mohli 
mať vplyv na životné prostredie druhej krajiny. Pri vplyvoch na životné prostredie 
susednej krajiny má táto krajina a jej občania právo aktívne sa zúčastňovať na 
povoľovacom procese k projektom. Dole uvedené projekty v najširšom slova zmysle 
prezentujú široké spektrum a zahŕňajú myšlienky,  ústne informácie, písomné 
zverejnenia či vypracované návrhy projektov, ktoré už boli prediskutované s 
príslušnými orgánmi  resp. návrhy projektov, pre ktoré bola oficiálne podaná žiadosť 
o vykonanie EIA.  

Na vzájomné informovanie sa už niekoľko rokov konajú zasadania cezhraničnej 
komisie zástupcov orgánov, expertov a mimovládnych organizácií, na ktorých sa 
poskytujpú aktuálne informácie o stave jednotlivých projektov. Tento rytmus 
zasadaní bol prevzatý do projektu e-MAT a pokračuje sa v ňom naďalej.  

Zo zasadania 11.11.2011 pochádzajú základné informácie, ktoré sú nižšie uvedené. 
Každý projekt má všeobecnú časť, v ktorej je v krátkosti zhrnutý stav projektu. Potom 
nasleduje aktuálny blok informácií, ktorý je uvedený červenou.  

 
Posledná aktualizácia bola vykonaná na zasadaní CoC 22. októbra 2013 a na rýchle 
čítanie je farebne vyznačená a pre čierno-biele výtlačky je napísaná kurzívou.  

1.1 VETERNÉ ELEKTRÁRNE 

Všeobecné informácie: V rámci novej energetickej politiky EÚ sa v Rakúsku zlepšili 
kritériá pre finančnú podporu alternatívnych energetických zariadení. Najnovšie to 
viedlo k nárastu počtu odovzdávaných projektov pre veterné elektrárne v Dolnom 
Rakúsku a v Burgenlandsku. Veterné elektrárne boli vo všeobecnosti pripravené 
starostlivo. Konali sa zasadania pracovných skupín a vypracovali sa rámcové 
koncepty so zónami vhodnosti resp. s výhradnými zónami a zónami, kde nie je 
možné umiestniť elektrárne. Pritom boli preskúmané všetky aspekty (ochrana krajiny, 
ochrana prírody, aspekty územného plánovania, štúdia na ochranu vtáctva, turistické 
aspekty, kultúrno-historické aspekty, národný park Neziderské jazero, územia Natura 
2000 atď.). Bolo stanovené, že veterné vrtule sa musia nachádzať minimálne 1000 m 
od osídlenia a 750 m od jednotlivých objektov. Prebehli konzultácie so slovenskou 
stranou. Dotácia pri zásobovaní elektrickou energiou  v Rakúsku predstavuje 9,7 
centov za kWh sadzby pre dodávku, na Slovensku je to 10 centov na kWh. 

Na Slovensku bola vypracovaná metodická  „Príručka“ pre výstavbu veterných 
elektrární a je k dispozícii pre plánovanie. Bola poskytnutá rakúskej strane. 

V Rakúsku vypracovala plánovacia spoločnosť OST štúdiu, ktorá má slúžiť na 
odsúhlasenie opatrení na ochranu prírody a vtáctva s ohľadom na cezhraničné trasy 
sťahovavých vtákov. Dve trasy ťahu prechádzajú cez Slovensko pozdĺž Moravy.  

Čo sa týka nového trendu individuálnych domácich a malých elektrární, ktoré majú 
výšku do 8 m, poznamenávame, že v Rakúsku nepodliehajú posudzovaniu vplyvov. 
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Opakujeme, že podľa zákona o posudzovaní vplyvov (A) podliehajú posudzovaniu 
vplyvov až veterné parky od 20 kusov a s výkonom 20 Mw. Malé veterné vrtule 
spadajú pod stavebný poriadok spolkových krajín.  

 

Príklad individuálnej domácej elektrárne 

Aj na Slovensku spadá udelenie povolenia pre malé veterné vrtule do pôsobnosti 
obcí (stavebný poriadok). 

V Dolnom Rakúsku je okolo 200 zariadení, ďalších 350 by malo pribudnúť 
v nasledujúcich rokoch. V Dolnom Rakúsku sa zisťuje možnosť (štúdie 
realizovateľnosti) postaviť veterné elektrárne vo väčších lesných oblastiach nad 
vrcholmi stromov vo výške 180 m s výkonom 3 MW. 

Na strane Burgenlandska sa takisto naďalej podporuje výstavba veterných elektrární.  
Burgenlandsko vypracovalo nový plán rozvoja krajiny z hľadiska územného 
plánovania („s prírodou a vzdelaním k novým úspechom“). Tento plán bol strategicky 
posudzovaný. Posledný platný dokument, podľa ktorého možno stavať veterné 
elektrárne, je rámcový koncept 2009 (OIR). Veterné parky v okolí Kittsee sa 
prerokovali so slovenskou stranou podľa Dohovoru Espoo. V Burgenlandsku sa 
momentálne nachádza okolo 350 veterných elektrární, ďalších 200 sa stavia alebo 
sa má postaviť. V prihraničnej oblasti so SR sa nepripravujú v súčasnosti ďalšie 
procesy posudzovania. 15. februára 2012  informovala SK, že nepodali odovzdané 
žiadne ďalšie projekty, ktoré sa týkajú AT. Existujú tri projekty v A v blízkosti 
Maďarska. 

28.02.2013 Informácie ostávajú nezmenené. Dolné Rakúsko a ani Burgenlandsko 
nemá v súčasnosti nové projekty, ktoré majú vplyv na SK. To isté platí aj v SK, kde 
takisto nie sú projekty, ktoré majú vplyv na AT. 
 

22.10.2013 Stav informácií ostáva nezmenený. Ani v Dolnom Rakúsku a ani v Bur-
genlandsku nie sú v súčasnosti projekty, ktoré majú vplyv na SK. To isté platí v SK, 
kde takisto nie sú projekty, ktoré majú vplyv na AT. V Dolnom Rakúsku sa v rámci 
územného plánovania zadefinujú v budúcnosti vhodné zóny pre veterné parky. Iba 
tam sa bude môcť v budúcnosti stavať. Vykázané vhodné zóny budú podliehať stra-
tegickému posudzovaniu. Je to upravené v Zákone o územnom plánovaní Dolného 
Rakúska. V zákone je napísané, kedy podliehajú zmeny posudzovaniu vplyvov. 
Zmeny sú však veľmi komplikované. Ako základné pravidlo môže platiť: zmeny pod 
úrovňou 25% prahovej hodnoty nepodliehajú posudzovaniu vplyvov. Zmeny nad 
úrovňou 100% prahovej hodnoty v každom prípade podliehajú posudzovaniu vply-
vov. Medzitým treba zohľadniť účinky kumulácie a rozhodnúť od prípadu k prípadu.   
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1.2 MOSTY ANGERN AN DER MARCH A SCHLOSS HOF 

Všeobecné informácie: Výstavba oboch spojovacích mostov medzi Rakúskom a 
Slovenskom cez rieku Moravu zodpovedala plánu spred mnohých rokov. Projekty sa 
odovzdávali alebo sa odovzdávajú na EÚ so žiadosťou o spolufinancovanie. Podarilo 
sa financovať iba jeden most (Schlosshof). Povinnosť posudzovania vplyvov nie je 
ani v Rakúsku a ani na Slovensku. 

Prvý výkop pre most pre chodcov pri Schlosshofe sa vykonal v septembri 2011. Časť 
mosta pred riekou (časti starého mosta) dokončila rakúska strana. Hlavný most cez 
rieku postaví SK. Na slovenskej strane sa realizovalo dokonca „zelené“  
posudzovanie podľa Zákona o ochrane prírody (územie Natura 2000) a neboli 
zistené podstatné vplyvy na životné prostredie. Most možno stavať z ekologických 
dôvodov (hniezdenie) iba v čase od augusta do februára v oblasti Marchau. Most bol 
hotový na jar 2012. Náklady sa rozdelili. Most sa dá využívať od jesene 2012 po 
rôznych testoch.  Výstavba mosta pri Angern sa posunie. Má byť postavený pre 
všeobecnú dopravu. Všetky strany sa veľmi zaujímajú o realizáciu mosta chráneného 
proti povodniam.  

28.02.2013 Stav informácií je taký, že plánovanie mosta bolo posunuté a bolo 
odovzdané a schválené ešte v aktuálnom programovom období financovania z 
EFRR 2007-2013. Realizácia mosta pri Angern je plánovaná na ďalšie obdobie 
financovania z EFRR (2014 až 2020). 
 
22.10.2013 V súčasnosti prebieha plánovanie mosta. Práce sa budú financovať 
sčasti z prostriedkov EÚ. Výstavba mosta pri Angerne je naplánovaná na ďalšie pro-
gramové obdobie EFRR (2014 bis 2021). 

Zdroj: http://www.buschbacher.at/march.html 
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1.3 RÝCHLOSTNÁ KOMUNIKÁCIA MARCHFELD S8 

Všeobecné informácie: Rýchlostná komunikácia Marchfeld z Viedne do Bratislavy 
severne od Dunaja sa prerokováva a plánuje už niekoľko rokov. Projekt bol 
medzičasom rozdelený na západný a východný úsek (uzol Viedeň po Gänserndorf a 
Gänserndorf až po štátnu hranicu). Vo februári 2011 bola vydaná aj územná vyhláška 
o plánovaní spolkových ciest  (stanovenie území pre plánovanie spolkových ciest – na 
obmedzenom území po oboch stranách plánovanej trasy tu nemožno stavať). 

Pre východný úsek neexistujú okrem konzultácií ďalšie aktivity. Projekt bol časovo 
preložený do roku 2016, predbežný začiatok výstavby je 2023 a schválenie pre 
dopravu v roku 2026. 

Spoločnosť ASFINAG  odovzdala západný úsek S 8 na povolenie v júli 2011. 
Podklady overili znalci a príslušný orgán EIA, či sú kompletné a bolo vydané 
nariadenie na prepracovanie. ASFINAG ako navrhovateľ projektu vypracovala prvé 
úpravy svojej správy o hodnotení k západnému úseku v prvej polovici 2012 a v júni 
2012 odovzdala ministerstvu dopravy.  
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28.02.2013 Orgán (Spolkové ministerstvo dopravy, inovácie a technológie) po 
overení podkladov požadovalo ďalšie úpravy od navrhovateľa a stanovila mu lehotu 
do júna 2013. Popri úpravách sa bude robiť aj zmena projektu. Po overení podkladov 
sa na jeseň 2013 rozhodne, či sú podklady vhodné na verejné sprístupnenie. 

22.10.2013 V súčasnosti overujú ešte znalci, či sú podklady vhodné pre verejné 
sprístupnenie.  

 

1.4 D4 – OBCHVAT OKOLO BRATISLAVY S NAPOJENÍM NA RÝCHLOSTNÚ 
KOMUNIKÁCIU MARCHFELD V RAKÚSKU 

Všeobecné informácie: Na zriadenie obchvatu okolo Bratislavy s napojením na 
rýchlostnú komunikáciu Marchfels v A (D4)  sa za posledné roky realizovalo veľa 
aktivít na slovenskej strane, aj konzultácie s rakúskou stranou. D4 je pokračovaním 
S8 na strane A a potom sa pri Bratislave mení na dialničný obchvat okolo mesta. 
Nájsť akceptovateľnú trasu pre D4 bolo a je veľmi komplikované. Musí prechádzať 
cez Malé Karpaty, prechádza cez územia Natura 2000 a ústi do Bratislavy. Čo sa 
týka územného plánovania v Bratislave, je v plánoch obsiahnutý voľný koridor pre 
obchvat okolo mesta. Kvôli značným nárokom susedov a záujmových skupín ho 
treba neustále prepracovávať. 

 

D4 bol rozdelený na tri úseky.V SK sa začal proces scopingom v roku 2007 pre prvý 
úsek, proces posudzovania vplyvov bol ukončený záverečným stanoviskom MŽP. 
Tento postup sa zopakoval aj pre druhý úsek. V roku 2011 bola predložená správa 
o hodnotení pre tretiu časť, ktorá bude hraničiť s Rakúskom. Správa o hodnotení 
bola najprv iba po slovensky. Neskôr bol vypracovaný súhrn v nemčine. V správe o 
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hodnotení je tunelové a povrchové riešenie. Časové harmonogramy pre obe časti 
diaľnice si SK a Rakúsko vzájomne nekoordinujú  a harmonogramy sa značne 
odlišujú. Posunutý začiatok projektu východného úseku komunikácie na území 
Rakúska s plánovaným posudzovaním až v roku 2022/2023 by viedol k tomu, že na 
Slovensku by bolo treba zopakovať celý povoľovací proces v tomto okamihu. 
Priebežne sa realizujú konzultácie.  

Z hľadiska ochrany prírody je napojenie na východný úsek rýchlostnej komunikácie 
Marchfeld pre Slovensko veľmi problematické. 

Je ešte nejasné, kde sa má spájať cestné spojenie na hranici. Z prírodného a 
priestorového hľadiska je náročné stanoviť polohu severne a južne od železničnej 
trate a bude to možné až po procese posudzovania pre východný úsek  S8. V 
súčasnosti uprednostňuje ASFINAG južné riešenie (južne od železnice) a tým ďalej 
od obývanej lokality (Marchegg). Slovenská strana uprednostňuje severné riešenie. 

Mesto Bratislava vypísalo verejné obstarávanie na nový projekt územného 
plánovania. Ešte stále vznikajú nové podnety k plánovanému koridoru a novému 
železničnému spojeniu. 
 

15.02.12 bola poskytnutá informácia, že na Slovensku bol prerušený proces 
posudzovania pre tretiu časť diaľnice D4 od Marianky až po rakúsku hranicu. MVO 
kritizovali, že pred procesom posudzovania nebola vykonaná SEA a obrátili sa na 
súd (dve podania na generálnej prokuratúre, nezávislom orgáne, ktorý kontroluje 
ministerstvá). Súd to potvrdil a vyzval ministerstvo dopravy ako povoľovací orgán, 
aby sa najprv vykonala SEA pre celú D4 a potom sa pokračovalo v začatom 
a prerušenom posudzovaní vplyvov. SEA bola zahájaná (ministerstvo dopravy) 
a mala byť dokončená na jeseň 2012. Došlo k miernemu časovému posunu. Koncom 
roka bola SEA dokončená (viď aj internetová stránka ministerstva dopravy a ŽP). 
 
Druhé podanie sa týkalo zrušenia už vydaného záverečného stanoviska pre oba prvé 
úseky. Bolo zamietnuté. 
 
V dôsledku situácie pri treťom úseku, že pri variantnom hodnotení ohľadom 
rakúskeho hraničného prechodu existuje časový rozdiel medzi hodnotením v SK 
a AT v trvaní niekoľkých rokov, zvolilo MŽP SK nový postup: 

- Problém I je časový rozdiel, ktorý nastal. Neurčí sa konkrétna varianta, ale sa 
odovzdá iba „vizionárske“ stanovisko k posudzovaniu vplyvov. Správa bude 
zaslaná po dokončení rakúskej strane. 

- Problém II je chránené územie v Malých Karpatoch až po Moravu (územie 
Natura 2000 a Ramsarský dohovor). Nie je jasné, ako sa to má vyriešiť. 
Posledné úvahy predpokladajú cestu na pilieroch cez chránené územie. 

- Problém III je nejasnosť okolo toho, či sa vôbec má stavať (politická, 
spoločenská vôľa). MVO pochybujú o tom, či je trasa vôbec oprávnená.  

 
Po dokončení SEA sa bude pokračovať v posudzovaní vplyvov pre tretiu časť D4 v 
každom prípade. SK strana zašle kontaktnému pracovisku list, v ktorom zistí, či 
rakúska strana požaduje verejné prerokovanie pre rakúskych občanov, keďže v SK 
sa verejné prerokovanie už konalo. Konečné hodnotenie EIA bude vykonané až 
vtedy, keď AT vykoná pre svoju časť trasy posudzovanie vplyvov. 
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Rakúske MVO pripomínajú, že už v roku 2007 bolo rozhodnuté, že AT sa bude 
podieľať na celom procese. Zúčastnili sa na zisťovacom konaní a odovzdali 
stanoviská. Ekologické organizácie z AT by mali mať rovnaké práva ako organizácie 
v SK. SK prisľúbila, že NDS zorganizuje verejné prerokovanie pre rakúsku verejnosť. 
Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného 
hospodárstva očakáva napriek tomu list od kontaktného pracoviska v priebehu 4 
týždňov s návrhmi pre prípadné riešenie (dva varianty - severné a južné napojenie). 
28.02.2013 bola poskytnutá informácia, že SEA pre celý projekt bola dokončená na 
strane ministerstva dopravy. Správa sa teraz kompletne preloží do nemčiny (cca 300 
strán) a asi v priebehu 1 mesiaca zašle do AT (notifikácia). Slovenský text sa 
nachádza už na webovej stránke ministerstva. Existujú už aj negatívne stanoviská 
a reakcie zo strany MVO. Po ukončení SEA musí projekt pravdepodobne  povoliť 
vláda na politickej úrovni ako súčasť celkového rozširovania dopravnej siete. 
K posudzovaniu tretej časti D4 bol zaslaný list z SK do AT s dotazom, či AT požaduje 
verejné prerokovanie. Bolo to potvrdené na zasadaní a zaslané aj písomne. SK 
zorganizuje príslušný termín s projektantom. Potom sa vypracuje záverečné 
stanovisko pre tretiu časť. 
AT strana informuje, že v AT bolo vydaných viacero povolení pre cesty vedúce cez 
územia Natura 2000. Boli poskytnuté kompenzačné plochy a prípadne sa 
zaobstaralo povolenie z Bruselu. 

22.10.2013 bola podaná informácia, že  Ministerstvo ŽP v A zaslalo správu o 
hodnotení k tretej časti komunikácie D4 všetkým, ktorí sú uvedení v rozdeľovníku. 
Rakúske Ministerstvo dopravy nemá námietky. Zo strany MVO sa pripravujú stano-
viská. SK strana zvažuje, že stanoví dopravný koridor (komunikácia a železnica) bez 
konkrétnych variánt. A a SK neskôr rokovať o tom, ktorá varianta sa bude realizovať.  
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1.5 ŽELEZNICA 

Všeobecné informácie: Rakúska strana rozhodla o dvoch vysokorýchlostných 
tratiach (5. Vyhláška o vysokorýchlostných tratiach): 

 Stadlau – Marchegg 
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 Gänserndorf – Marchegg (bude sa elektrifikovať a pribudne druhá koľaj) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Viedeň- letisko Viedeň – Götzendorf – Bratislava 
 

Jedná sa o rôzne železničné úseky, ku ktorým Spolkové ministerstvo dopravy, 
inovácie a technológie vykonalo v roku 2010 SEA (nebol nariadený úsek Viedeň – 
letisko Viedeň – Götzendorf). Treba vykonať proces posudzovania k projektom podľa 
3. odseku Zákona o posudzovaní vplyvov. Znamená to, že príslušná nie je krajinská 
vláda Dolného Rakúska, ale hore uvedené ministerstvo. 15.02.12 bola poskytnutá 
informácia, že elektrifikácia úseku Gänserndorf – Marchegg bolo odsunutá zo strany 
ÖBB kvôli úspornému balíku. 

Plánovacie práce na úseku Stadlau – Marchegg prebiehajú. Výstavba by mala byť 
zrealizovaná v rokoch 2015 až 2017. Pre úseky Viedeň – letisko Viedeň – 
Götzendorf bolo ukončené plánovanie aj EIA. Realizačné obdobie bude trvať 3 roky. 
Realizácia projektu bola pozastavená z finančných dôvodov.  

28.02.2013 AT strana informuje, že dvojkoľajové rozšírenie železničnej trate by malo 
byť zrealizované bezodkladne. V roku 2014 sa má odovzdať správa o hodnotení. 
Potom bude zaslaná notifikácia do SK. 
 
22.10.2013 Rakúska strana informuje, že dvojkoľajové rozšírenie železničnej trasy 
Gänserndorf – Marchegg sa má okamžite realizovať. V roku 2014 sa má odovzdať 
správa o hodnotení. Potom prebehne notifikácia slovenskej strane. 13.03.2014 je 
naplánované verejné prerokovanie a 13.04.2014 ústne prerokovanie. Časový har-
monogram je uvedený na internetovej stránke rakúskeho Ministerstva dopravy.  
 

1.6  „VODOHOSPODÁRSKY PROJEKT NA DUNAJI  VÝCHODNE OD 
VIEDNE“  

Všeobecné informácie: Najprv odkazujeme na zasadania v minulosti resp. históriu 
projektu, ktorá je veľmi dlhá a rozsiahla a nemožno ju tu popísať komplexne (viď 
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príslušné internetové stránky). V zásade existujú stavebné opatrenia na rieke proti 
prehlbovaniu Dunaja východne od Viedne (prehlbovanie a spevňovanie dna  
(http://www.donau.bmvit.gv.at/ausgangssituation/). 

 

Posudok profesora Nachtnebela  z roku 2010 je k dispozícii na povoľovacom orgáne 
v Dolnom Rakúsku a bol odovzdaný aj slovenskej strane. Tu sa vyjadrili veľké obavy 
ohľadom plánovanej výstavby. Via Donau avizovala protiposudok, ktorý sa má 
vypracovať na Univerzite v Grazi. Posudok, ktorý bol avizovaný na jar 2011. Na 19. 
zasadaní komisie pre prihraničné vody AT-SK sa dohodlo, že aj slovenská strana 
vypracuje štúdiu s návrhmi na alternatívne riešenie (napr. možná priehrada/vodná 
elektráreň Wolfsthal). Keďže táto štúdia nebola doteraz predložená, boli konzultácie 
pozastavené. V DR (orgán EIA) bolo konanie pozastavené. 
V bode programu 9.9 komisie pre prihraničné vody sa účastníci zaoberali témou 
„nánosov“. V rámci mimoriadneho stretnutia splnomocnencov sa rozhodlo, že sa 
spustí monitorovací program. Už sa konali dve stretnutia monitorovacej skupiny, v 
roku 2010 vo Viedni a v roku 2011 v Bratislave.  

V auguste 2011 boli prerokované možné postupy. Neustále monitorovanie by malo 
začať už čoskoro, aby bolo možné odovzdať skutočné údaje ako východiskový bod 
pre neskoršie vyhodnotenie a zabezpečenie dôkazov. Experti sú toho názoru, že 
dodatočné merania by mohli byť už príliš neskorým krokom. 

Na otázku ohľadom prírodných pokusov potvrdzujeme, že sa už realizoval prírodný 
pokus (úprava brehov Witzelsdorf). Tento pokus nepodlieha posudzovaniu vplyvov, 
ale medzičasom bol pozastavený a ukončený.  

Slovenská strana informuje, že územie s prírodnými pokusmi bolo znečistené a bola 
obmedzená prevádzka. Ďalej informovala  o fotodokumentácii z roku 2009, výsledky 
by mali byť zanedlho k dispozícii. Na otázku strana oznámila, že táto 
fotodokumentácia nie je súčasťou monitorovacieho programu, keďže monitorovací 
program ešte nebol spustený. Nikto z komisie CoC nevie, či bol monitorovací 
program komisie pre prihraničné vody rozpracovaný. SK strana odovzdala AT strane 
dôkazy, ktoré majú dokazovať škody prvého prírodného pokusu vo Witzelsdorfe. 
Spochybňuje sa to, keďže sa jedná iba o úpravu brehov a nie o zásah do dna 
Dunaja.  
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Dňa 15.02.2012 bola poskytnutá informácia,  že VIA DONAU sa ako navrhovateľ 
vzdáva možnosti poskytnúť protiposudok z Grazu k posudku profesora Nachtnebela 
a poprosila, aby sa EIA, ktorá sa oficiálne začala v roku 2006, prerušila do roku 
2015.  V roku 2012 bol nahlásený na orgáne ďalší prírodný pokus „Bad Deutsch 
Altenburg“ – 3 km a udelené povolenie na realizáciu. (Umiestnenie koberca 
z hrubozrnného štrku na 3 km a 1/2 až 2/3 šírky koryta ako opatrenie na 
zabezpečenie dna Dunaja – spolu s úpravou brehov a regulačnými mechanizmami, 
ktoré boli vo Witzelsdorfe už vyskúšané. Ide pritom o posun vôd, kde sa má opäť 
napojiť bočné rameno na Dunaj). Stavebné práce budú trvať minimálne 2 roky. 
Potom má nasledovať trojročné obdobie pozorovaní. Treba vyčkať na výsledky 
a zapracovať ich do veľkého projektu. Žiadosť o povolenie musí potom VIA Donau 
príslušne pozmeniť. Zástupcovia mimovládnych organizácií sú názoru, že orgán má 
možnosť zamietnuť žiadosť o projekt VIA DONAU a nenechávať proces „otvorený“ 
niekoľko rokov. Konal sa právny spor medzi mimovládnymi organizáciami 
a krajinskou vládou DR, či prírodný pokus 2012 podlieha posudzovaniu vplyvov 
alebo nie (čl. 5 smernice o biotopoch). Boli odovzdané sťažnosti na Európskom 
súdnom dvore a na EK. 

Povoľovací orgán DR vyčká na právny názor najvyšších orgánov a ak by mal 
prírodný pokus podliehať posudzovaniu, bude sa proces posudzovania realizovať 
dodatočne. 

28.02.2013 bola poskytnutá informácia, že neexistujú zmeny oproti poslednému CoC 
z 23.10.2012. 

22.10.2013 bola podaná informácia, že neboli odovzdané žiadne podklady. Pokus v 
prírode medzičasom prebieha, bol však obmedzený a prerušený povodňou v lete 
2013. Z pozorovaní vyplynulo tiež, že niektoré parametre sa správajú inak ako sa 
predpokladalo. Zástupca MVO informuje, že zo strany MVO bola podaná sťažnosť na 
Správnom súdnom dvore v júni 2013. Kritizuje obmedzenú reprodukciu jeho výpove-
dí na zasadaní CoC v Modre a informácie opraví a doplní.    

1.7 MOCHOVCE III + IV 

Všeobecné informácie: Jadrová elektráreň Mochovce, EMO, je slovenská jadrová 
elektráreň. Nachádza sa  v Mochovciach medzi mestami Nitra a Levice, okres 
Levice, 120 km od Bratislavy. 

 
 

O výstavbe jadrovej elektrárne rozhodla vláda bývalého Československa v roku 
1978, prípravné práce začali v roku 1981 a samotná výstavba bola zahájená v roku 
1984. Po roku 1990 bolo nutné práce dočasne pozastaviť z dôvodu nedostatku 
financií. Prvé dva bloky boli zapojené do siete v roku 1998 a 2000. Práce na blokoch 



Organisation und Protokollführung 
FIEU/AEEG, Forschungsinstitut für Energie- und Umweltplanung 

1180 Wien, Gymnasiumstrasse 42/5 – Tel.: +43-1-478 3400, Mail: office@aeeg.at 

 

Seite 13 von 18 

3 a 4 boli aj v 90-tych rokoch pozastavené pre nedostatok financií. Nedokončené 
zariadenia boli zakonzervované. 

Bloky 1 a 2 majú inštalovaný výkon 470 MW. Reaktory sovietskeho typu boli 
vybavené podstatnými riadiacimi a kontrolnými systémami. 

V roku 2008 bolo po potrebných prácach udelené povolenie na prevádzku blokov 1 a 
2 s výkonom 107%, teda okolo 466,4 MW. 

Nový taliansky väčšinový vlastník Slovenských elektrární, a.s., ENEL, zahájil 
opätovne stavebné práce 3. novembra 2008 na blokoch 3 a 4.  V decembri 2012 má 
byť blok 3 zapojený do siete. Blok 4 má nasledovať v prvom polroku 2013. 

15. júla 2007 poskytla Európska komisia stanovisko k dokončeniu blokov 3 a 4 tejto 
elektrárne. Komisia namietala opätovne chýbajúci containment na plný tlak. 
Európska komisia oznámila v roku 2008, že dimenzovanie blokov 3 a 4 zodpovedá 
osvedčenej praxi proti nárazu lietadla.  

Aktuálne informácie: Posudzovanie vplyvov (záverečné stanovisko MŽP SK) bolo 
ukončené 28.4.2011. Greenpeace a iné organizácie podali na Najvyššom súdnom 
dvore žalobu, že sa ich práva nezohľadňujú. Najvyšší súd jej nevyhovel, lebo táto 
žaloba bola po záverečnom stanovisku podaná koncom mája. Mesto Viedeň podalo 
oficiálnu žalobu na Európskom súdnom dvore a DR zaslalo list so sťažnosťou na EK. 
Neexistuje ešte informácia od Európskeho súdneho dvora. Z Bruselu ešte nie sú 
informácie. Slovenská strana bola vyzvaná, aby odovzdala stanovisko do Bruselu, čo 
aj urobila.  

15.02.12 bola poskytnutá informácia, že  slovenské orgány dostali po 8 mesiacoch 
ďalšie otázky z Bruselu, ktoré boli medzičasom zodpovedané. Krajinský radca DR 
avizoval, že zašle zoznam „otázok k bezpečnosti“ (štúdia marec 2011). Slovenská 
strana ešte nič nedostala. Podľa výpovede slovenskej strany Európsky súdny dvor 
neprijal žalobu mesta Viedeň. Bloky 3 a 4 sa spustia predbežne v roku 2013. 

28.02.2013 bola poskytnutá informácia, že neexistujú zmeny oproti poslednému CoC 
z 23.10.2012. Povoľovacím orgánom je Úrad jadrového dozoru, ktorý má 12 rokov 
zmluvu o spolupráci s AT, v rámci ktorej sa rokuje o všetkých kritických otázkach. 

22.10.2013 bola podaná informácia, že Najvyšší súdny dvor vydal rozhodnutie o po-
zastavení stavby a Ministerstvo ŽP k tomu nemá viac čo dodať. Všetky rozhodnutia 
sú teraz na Úrade jadrového dozoru. Tento úrad potvrdil stavebné povolenie (súdne 
rozhodnutie), čím bol zrušený odkladný účinok.  

 

1.8 BOHUNICE I UND II 

Všeobecné informácie: 

Jadrová elektráreň Bohunice, EBO, je slovenská jadrová elektráreň a nachádza sa 
asi 2,5 km od Jaslovských Bohuníc v okrese Trnava na západnom Slovensku. 
Pozostáva celkovo z troch zariadení s označením Bohunice A1 (odstavené od 1979), 
Bohunice V1 (odstavené od 2008) a Bohunice V2 (v prevádzke do 2016). V 
bezprostrednej blízkosti jadrovej elektrárne sa nachádza od jesene 2009 
paroplynová elektráreň Malženice pod vedením E.ON vo výstavbe. Komerčná 
prevádzka paroplynovej elektrárne v Malženiciach už bola medzičasom spustená. 
Elektráreň v okrese Trnava má inštalovaný výkon viac ako 3 mld. kilowatthodín 
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elektrickej energie. Elektráreň tým dokáže pokryť ročnú spotrebu 600 až 900 tisíc 
domácností. 

Aktuálne informácie: Bohunice I a II sú zatvorené a zbúrajú sa. Materiál/odpad sa 
spracuje v Bohuniciach a bude sa tam aj skladovať alebo sa bude skladovať v 
republikovom sklade Mochovce – viď aj projekty sklad jadrového odpadu. 

 

Spracovanie resp. likvidácia odpadov z blokov I a II z jadrovej elektrárne je ešte 
otvorená. MŽP SK očakáva od prevádzkovateľov ďalšie dokumentácie pre potrebný 
proces posudzovania vplyvov. Potom bude informovaná AT strana. 

Ak sa bude stavať nová JE, musí byť blok v prevádzke odstavený a zbúraný. Ešte je 
otvorené, kde sa budú skladovať alebo likvidovať odpady z tohto zariadenia. MŽP SK 
očakáva od majiteľov rozsiahlu dokumentáciu. Potom bude AT strana príslušne 
informovaná. Odstránenie starého zariadenia podlieha podľa SK takisto 
posudzovaniu vplyvov. 

28.02.2013 bola poskytnutá informácia, že neexistujú zmeny oproti poslednému CoC 
z 23.10.2012. Povoľovacím orgánom je Úrad jadrového dozoru, ktorý má 12 rokov 
zmluvu o spolupráci s A, v rámci ktorej sa rokuje o všetkých kritických otázkach. 

22.10.2013 Snahy o vyradenie z prevádzky a zbúranie pokračujú. Povoľovacím 
orgánom je Úrad jadrového dozoru, ktorý má 12 rokov zmluvu o spolupráci s 
Rakúskom, kde sa rokuje o všetkých kritických otázkach.  

 

1.9 KONCOVÝ SKLAD JADROVÉHO ODPADU MOCHOVCE PRE NÍZKO 
RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL (ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEHO SKLADU)  

SK – Firma JAVYS AG, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, (ďalej iba „JAVYS“) 
plánuje a požiada o povolenie na rozšírenie skladu pre nízko až stredne rádioaktívny 
jadrový odpad, zriadenie/rozšírenie jadrového skladu  pri  Mochovciach. Na to treba 
vykonať posudzovanie vplyvov. Jedná sa o vybudovanie koncového skladu pre nízko 
rádioaktívne látky. Je to odpad, ktorý treba skladovať dlhšie ako 10 rokov, a ktorý sa 
posudzuje aj cezhranične (blízko jadrovej elektrárne Mochovce – na katastrálnom 
území). Tam sa má sčasti skladovať aj odpad z Bohuníc I a II. 
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Proces posudzovania vplyvov sa začal scopingom. Podľa Aarhuského dohovoru boli 
pozvané všetky susedné štáty (30.mája 2011), aby sa zúčastnili na procese a 
obdržali v notifikácii všetky informácie o začiatku cezhraničného procesu. A potvrdilo 
prijatie podkladov e-mailom 17.júna 2011 a neskôr listom BMLFUW-UW.1.4.2/0047-
V/1/2011/Mag. Kresbach/1218, ktorý bol prijatý 08.07.2011 a prisľúbilo účasť. V liste 
bolo vysvetlené, že rakúske ustanovenie o procesoch posudzovania vplyvov týkajúce 
sa zverejnenia a informovania podľa § 9 rakúskeho zákona o posudzovaní vplyvov 
neumožnilo, aby v období od 15.júla do 25.augusta informovali o plánovaných 
zmenách na zariadení. Z tohto dôvodu sa informácia z notifikácie o zriadení 
jadrového zariadenia na území Slovenska nezverejní. SK orgány očakávajú konečné 
stanovisko Rakúskej republiky resp. iných susedných krajín do 30.septembra 2011. 

MŽP SK ukončilo časť procesu „scoping“ svojím výrokom z 22.8.2011.Výsledky boli 
verejne sprístupnené. Podľa SK legislatívy je povoľovacím orgánom pri tomto 
projekte Úrad jadrového dozoru SK. Existuje v tejto oblasti staršia bilaterálna dohoda 
na tému „jadrové elektrárne“, kde sa obe krajiny navzájom informujú. 

Na Slovensku sa celá dokumentácia  zverejňuje elektronicky na webových stránkach 
MŽP SK www.enviroportal.sk v slovenčine, angličtine a nemčine. 23.10.2012 bola 
poskytnutá informácia, že susedné štáty boli pozvané na konzultácie. Poznámky boli 
zapracované do správy o posudzovaní vplyvov. 
28.02.2013 Konečný posudok, tzv. „záverečné stanovisko“ je hotové. Preklad by mal 
byť hotový v priebehu 2-3 mesiacov a bude potom odovzdaný rakúskej strane. 

22.10.2013  Konečný posudok, tzv. záverečné stanovisko, je hotové, rakúskej strane 
bol zaslaný preklad.  

1.10 DOČASNÝ SKLAD JADROVÉHO ODPADU (INTEGRÁLNY SKLAD 
BOHUNICE, NOVÝ SKLAD) 

Všeobecné informácie: Treba postaviť nové zariadenia (novostavba), kde sa má 
skladovať rádioaktívny materiál z hospodárstva a zdravotníctva napr. nemocníc. Toto 
uznesenie súvisí s národnou energetickou stratégiou.  

Aktuálne informácie: EIA sa začala. Správa o hodnotení sa nachádza na internete 
na stránke ministerstva www.umweltbundesamt.at/uvp_online. Rakúsko ako aj 
ostatné susedné štáty, orgány a verejnosť boli informovaní a prizvaní. Listom 
z 23.5.2011, ktorý bol prijatý 1.6.2011, odovzdalo MŽP SK podklady podľa čl. 2 
bilaterálnej dohody o vykonávaní Dohovoru z Espoo, Z.z. III č. 1/2005. A potvrdzuje 
svoju účasť na procese. 

V prvej časti procesu boli podklady pre časť procesu „scoping“ verejne sprístupnené. 
 

Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného 
hospodárstva Rakúska poukázalo na okolnosť, že interné lehoty slovenskej strany 
nemožno transponovať na bilaterálnu dohodu a žiada o dlhšie lehoty. Proces sa 
nedá zrealizovať za 30 dní. Žiada počkať s verejným prerokovaním, pokiaľ rakúska 
strana informuje svoje obyvateľstvo a získa stanoviská. Slovenská strana s tým 
súhlasí.  

 

Slovenské MŽP SK ukončilo časť procesu „scoping“ svojím výrokom z 1.8.2011. 
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Rakúska strana neskôr odovzdala súhrnné stanovisko. 23.10.2012 bola poskytnutá 
informácia, že záverečné stanovisko MŽP SK ešte nebolo dokončené. Po dokončení 
bude záverečné stanovisko doručené rakúskej strane. 

28.02.2013 bola poskytnutá informácia, že v tejto oblasti nie sú nové skutočnosti. 

22.10.2013 bola podaná informácia, že proces je ukončený. Ale ešte nie je stavebné 
povolenie.   

1.11 NOVÁ JADROVÁ ELEKTRÁREŇ V AREÁLI JASLOVSKÝCH BOHUNÍC 

Aktuálne informácie: Slovenská republika vyhlásila, že existuje potreba výstavby 
novej JE. Vláda SK bude výstavbu podporovať. Po ukončení výroby elektrickej 
energie v Jaslovských Bohuniciach sa tam má postaviť nová JE.  

E.ON prejavila už v marci 2007 záujem o novú jadrovú elektráreň v Bohuniciach. 
Mala by mať výkon 1200 MW. Bohunice V3 by mali stáť 3 miliardy EUR[16] . 17. 
septembra 2008 podpísala SR s Francúzskom rámcový dohovor o spolupráci v 
oblasti mierového využívania jadrovej energie.   

Lokalita nebola definitívne potvrdená. Štúdiu realizovateľnosti má momentálne 
vypracovať investor (gestorom je spoločnosť pre jadrovú energiu SK) a má byť 
hotová v prvej polovici 2013. Po dokončení štúdie zaháji SK proces posudzovania 
vplyvov a bude sa pritom pridržiavať Dohovoru z ESPOO. 
28.02.2013 bola uvedená informácia, že nie je presne jasné, kedy bude predložená 
dokumentácia MŽP SK. Už dlhší čas neboli poskytnuté informácie. 

22.10.2013 Bola podaná informácia, že predbežne v prvom štvrťroku 2014 bude 
dokumentácia predložená Ministerstvu ŽP SR. 

1.12 TECHNOLÓGIE NA SPRACOVANIE JADROVÉHO ODPADU 

28.02.2013  Začiatkom roka 2013 nahlásila SK rakúskej strane výstavbu osobitných 
technológií na spracovanie jadrového odpadu v skladoch jadrového odpadu a 
dotazuje sa, či sa AT zúčastní na povoľovacom konaní (notifikácia). AT informuje, že 
sa nezúčastní na procese. 

22.02.2013  Pre Rakúsko je proces ukončený. 

1.13 JADROVÁ STRATÉGIA POĽSKO SEA 

Aktuálne informácie: Poľsko oslovilo Slovensko a Slovensko sa ako dotknutá 
strana zúčastní na SEA „Jadrová stratégia Poľsko“. Pani Dr. Platzer-Schneider zo 
Spolkového ministerstva ŽP Rakúska oznámila SK, že Rakúsko sa tiež zúčastní. 
Rakúsko sprístupnilo „Stratégiu“ a poskytlo svoje stanovisko poľskej vláde.  

Počas procesu sa zmenili možné lokality. Poľské veľvyslanectvo informovalo, prečo 
chce Poľsko vstúpiť do jadrovej energie (energetická sebestačnosť). Rakúsko má 
naďalej kritický postoj k jadru a jeho bezpečnostným problémom, ktoré sa nedajú 
dostatočne objasniť. Rakúsko a SR sa ďalej zúčastnia na procese. 
23.10.2012 V súčasnosti nie sú nové informácie. 
 
22.10.2012 V súčasnosti nie sú nové informácie. 
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1.14 JE UKRAJINA 

28.02.2013 bola poskytnutá informácia, že na Ukrajine sa plánuje nová JE. Z novín 
sme sa teraz dozvedeli, že zariadenie bolo údajne už povolené. Je to v značnom 
rozpore z Aarhuským dohovorom a Dohovorom z Espoo, ktoré Ukrajina takisto 
podpísala. SK a Rakúsko by sa chceli zúčastniť na povoľovacom konaní. V decembri 
2012 napísali obe krajiny listy na Ukrajinu a žiadali o objasnenie do konca februára. 
Tieto listy neboli doteraz zodpovedané. V listoch bola výstraha, aby sa zahájil proces 
v zmysle Aarhuského dohovoru, ak sa porušujú medzinárodné dohovory. 

22.10.2013 Odpoveď na list prišla s oneskorením. Koncom augusta prebehli konz-
ultácie A v Kyjeve, kde rakúska strana vyjadrila obavy. Slovenskej strane sa doteraz 
nepodarilo dosiahnuť konzultácie. SK dostala od implementačného výboru Dohovoru 
z ESPOO dotaz, či doterajšie kroky Ukrajiny zodpovedali cezhraničnému posud-
zovaniu vplyvov. Rakúska strana nepozná takýto list. SK vyhotoví príslušné stano-
visko.  

1.15 ROZŠÍRENIE JE PAAR V MAĎARSKU 

28.02.2013 bola poskytnutá informácia, že Maďarsko informovalo svoje susedné 
krajiny a zaslalo notifikáciu, že plánuje zriadiť novú JE (Paar II) popri existujúcej JE 
Paar I. Rozhodnutie zo scopingu ako aj dokumentácia k zariadeniu bola zaslaná 
susedným krajinám. Obe krajiny (AT a SK) to oznámili svojim obyvateľom a 
sprístupnia dokumentáciu verejne. Dokumentácia sa  nachádza na internete v 
maďarskom jazyku na domovskej stránke maďarského MŽP. Časti sú preložené aj 
do nemčiny, iné sú v angličtine. 

22.10.2013 bola podaná informácia, že nie sú nové informácie.  

 

1.16 OPERAČNÝ PROGRAM 2014 – 2020 (EFRR – SPOLUFINANCOVANIE) 

28.02.2013 Budúci program na ďalšie rozširovanie dopravnej infraštruktúry SK sa 
momentálne vypracováva na ministerstve dopravy. Potom treba vykonať SEA k 
tomuto plánu rozšírenia. SEA bude mať cezhraničný charakter. Rakúska strana bude 
včas informovaná (notifikácia). 
 
22.10.2013 bola podaná informácia, že nie sú nové informácie. 

1.17 PLÁN CYKLOTRÁS SK 

28.02.2013 SK navrhuje v súčasnosti národný plán rozšírenia celoštátnych cyklotrás. 
Musí byť vykonaná SEA. SEA bude mať cezhraničný charakter. Rakúska strana 
bude včas informovaná (notifikácia). 

 
22.10.2013 bola podaná informácia, že nie sú nové informácie. 

 

1.18 ROPOVOD BRATISLAVA (SLOVNAFT)- VIEDEŇ (OMV) 

28.02.2013  Už dlhšiu dobu sa uvažuje o variantoch ropovodu z Bratislavy (Slovnaft) 
do Viedne (OMV) a vypracúvajú sa úvahy/plány. Treba ho viesť nad alebo popod 
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Dunaj. V každom prípade bude prechádzať cez dôležité územie so zásobovaním 
pitnou vodou, ktoré je maximálne chránené. Územie sa okrem toho vyznačuje 
vysokým rizikom zemetrasenia, ktoré takmer vylučuje variant popod Dunaj. Ak bude 
projekt odovzdaný na posudzovanie vplyvov, treba vykonať posudzovanie vplyvov v 
oboch štátoch a predložiť ho orgánom na povolenie a riešiť ho v rámci Dohovoru z 
Espoo v cezhraničnom kontexte. 

 
22.10.2013  bola podaná informácia, že nie sú nové informácie. 

 


