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PROJEKT JOINTISZA — Posilňovanie
spolupráce medzi plánovaním manažmentu
povodia a prevenciou povodňových rizík na
zlepšenie stavu vôd v povodí rieky Tisa

Päť krajín,  
jedno povodie,  
spoločný prístup 



Stručne o projekte

Trvanie projektu: 
január 2017 – jún 2019

Financovanie:
Projekt je spolufinancovaný
z fondov Európskej únie
(ERDF a IPA) a projektovými
partnermi

Rozpočet: 2 254 126 EUR

Geografický rozsah:
Maďarsko | Rumunsko |
Srbsko | Slovensko | Ukrajina

Projekt JOINTISZA sa
zameriava na interakcie
medzi dvoma kľúčovými
aspektami vodného
hospodárstva –
manažmentom povodí 
a ochranou pred
povodňami – pričom
zohľadňuje príslušné
zainteresované strany,
ktoré zohrávajú hlavnú
úlohu v procese
plánovania manažmentu
povodia rieky Tisa. 

Projekt spája úsilie 17 projektových partnerov z
piatich krajín, zdieľajúcich povodie Tisy, s cieľom
vypracovať aktualizovaný Integrovaný plán
manažmentu povodia rieky Tisa (ITRBMP).

Prvým krokom k dosiahnutiu tohto cieľa bude
charakterizácia povodia, ktorá zahŕňa hodnotenie
stavu vôd a aktualizované informácie o
významných vodohospodárskych problémoch.
Súčasne sa uskutoční hodnotenie potreby vody a
stavu podzemných vôd. Následne budú
navrhnuté opatrenia, ktoré zabezpečia vyvážený
manažment kvantity vôd a dosiahnutie dobrého
stavu vôd. Projekt taktiež zabezpečí, aby bol
manažment povodňových rizík hlbšie začlenený
do plánovania manažmentu povodia, a to
vytvorením strategického dokumentu o
vzájomnej integrácii ITRBMP a Plánu
manažmentu povodňového rizika rieky Tisa.

Projekt sa usiluje nájsť riešenia spoločných
problémov identifikovaných v povodí rieky Tisa,
vrátane nadmerného využívania vôd, zmien
vodného režimu, znečistenia a rastúcich
povodňových udalostí  zosilnených klimatickými
zmenami. Berie do úvahy medzinárodný rozmer
týchto problémov a dokáže dať impulz k ich
riešeniu koordinovaným spôsobom na
cezhraničnej úrovni. Platformy, ako sú Pracovná
skupina pre rieku Tisa v rámci Medzinárodnej
komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR) a Prioritná
oblasť pre kvalitu vody (PA4) spolu s Prioritnou
oblasťou pre  environmentálne riziká (PA5) v
rámci Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR),
vytvoria medzi zúčastnenými stranami
prepojenie na prenos informácií z odbornej
úrovne na úroveň vodnej politiky. 
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partnerov

5

krajín

2

pilotné akcie

Implementácia projektu JOINTISZA prinesie nasledovné výstupy:
● zdokonalený geografický informačný systém (GIS);
● usmernenia pre najúčinnejší manažment mestskej hydrológie a organizovanie

súvisiacich školení;
● usmerňujúci dokument k problémom s kvantitou vôd, vyvolaných klimatickými

zmenami, so zámerom pomôcť pri ich riešení;
● konečný návrh aktualizovaného Plánu manažmentu medzinárodného povodia

rieky Tisa (ITRBMP); a
● stratégiu pre angažovanosť a účasť verejnosti. 

Hlavným výstupom projektu bude aktualizovaný konečný návrh Plánu
manažmentu medzinárodného povodia rieky Tisy, ktorý už zahŕňa hlavné aspekty
Smernice EÚ o povodniach.

Dve pilotné akcie umožnia zúčastneným aktérom vypracovať prístupy, ktoré sú
bezprecedentné v porovnateľnom prostredí, a zároveň prispieť ich výsledkami k
aktualizovanému plánu manažmentu povodia.

Manažment mestskej
hydrológie
Vypracovanie na proces
orientovaného
podporného nástroja 
pre územné plánovanie
v rámci manažmentu
mestských vôd

PILOTNÁ 
AKCIA 
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Manažment sucha
Riešenie problémov
súvisiacich s kvantitou
vôd, vyvolaných
klimatickými zmenami,
na strednom toku Tisy
(Maďarsko)

PILOTNÁ 
AKCIA 
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Dlhodobým cieľom projektu je dať impulz na efektívnejšiu implementáciu
Smernice EÚ o povodniach a Rámcovej smernice o vode so zameraním na
štyri špecifické skupiny: národné vodné správy, výskumné ústavy vodného
hospodárstva, medzinárodné organizácie a iné zainteresované strany, ako aj
mimovládne organizácie.



Každý rok, na 
konci jari alebo na
začiatku leta, sa 
Tisa prebúdza do
života s  miliónmi
podeniek. Sú
známe ako
podenky veľké a
patria medzi
najväčšie svojho
druhu v Európe.
Každoročný výskyt
tohto efemérneho
vodného hmyzu –
„kvitnutie Tisy“ - je
ukazovateľom
čistoty vôd.

Rumunsko 46.2%

Srbsko 6.6%

Slovensko 9.7% Ukrajina 8.1%

Vedeli ste?

Maďarsko 29.4%

Rieka Tisa je 
najdlhším prítokom
Dunaja a najväčším
čiastkovým
povodím v celom
povodí Dunaja

Podiel povodia rieky Tisa (%)
v jednotlivých krajinách  



 

ZISTITE VIAC O PROJEKTE 

JOINTISZA
www.interreg-danube.eu/jointisza

KONTAKTUJTE NÁS
projektový manažér JOINTISZA
Balázs HORVÁTH
Telefón: +36 1 225 44 00 klapka: 10330
E-mail: jointisza@ovf.hu

národné kontakty pre JOINTISZA
Tomáš HAJDIN
Výskumný ústav vodného 
hospodárstva (VÚVH)
Telefón: +421 2 59  343 358
E-mail: tomas.hajdin@vuvh.sk 

Partneri: generálne riaditeľstvo vodného
hospodárstva, Maďarsko (vedúci partner) | Global
Water Partnership Central and Eastern Europe,
Slovensko | Medzinárodná komisia pre ochranu
Dunaja | Jaroslav Černi Inštitút pre rozvoj vodných
zdrojov, Srbsko | Ministerstvo vodného hospodárstva
a lesov, Rumunsko | Ministerstvo zahraničia a
zahraničného obchodu, Maďarsko | Národná správa
vôd v Rumunsku | Národný inštitút hydrológie a
vodného hospodárstva, Rumunsko  | Verejná
vodohospodárska spoločnosť “VodeVojvodine”, Srbsko
| Regionálne environmentálne centrum pre strednú a
východnú Európu, Maďarsko | Výskumný ústav
vodného hospodárstva, Slovensko | Svetový fond na
ochranu prírody, Maďarsko

Asociovaní partneri: Ministerstvo vnútra, Maďarsko |
sekcia vôd Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany
životného prostredia Srbska| Sekretariát pre
Karpatský dohovor, Rakúsko | Štátna agentúra pre
vodné zdroje, Ukrajina | Riaditeľstvo  pre vodné zdroje
v povodí rieky Tisa, Ukrajina 

Gergana MAJERČÁKOVÁ
Global Water Partnership 
Central and Eastern Europe
Mobil: +421 917 873 893
E-mail: gergana.majercakova@gwpcee.org




