
Novelizácia nariadenia 
282/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú prahové 
hodnoty a zoznam útvarov 
podzemných vôd

Horvát Oliver

Strelková Ľudmila

Pavlovič Peter

Rozborilová Monika

Brychta Pilátová Katarína 
Bubeníková Mária

Bodiš Dušan

Marcin Daniel



Postup vyhotovenia
• Vybraní experti pracovnej skupiny Podzemná voda vypracovali NV po 

odbornej stránke, vyhotovené koncom marca 2019

• MŽP SR uskutočnilo legislatívny proces, trval od začiatku mája doteraz

• V rámci interného pripomienkového konania bolo vznesených 12 

pripomienok, z toho 1 zásadná, spôsob vyhodnotenia akceptovaný až 

po dodaní čiastkovej správy

• V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených 

35 pripomienok, z toho 0 zásadných

• Dátum účinnosti je stanovený od 1. januára 2020 
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• Prahové hodnoty sa ustanovujú na účely hodnotenia chemického stavu útvaru 
podzemných vôd alebo skupiny útvarov podzemných vôd

• Prahové hodnoty sú východiskom pre návrh programu opatrení na ochranu 
a zlepšenie kvality podzemnej vody pre dosiahnutie environmentálnych cieľov, 
t. j. dosiahnutie dobrého chemického stavu v útvaroch podzemných vôd

- nemenne určené: Dusičnany 50 mg/l a aktívne látky v pesticídoch 0,1 μg/l 

a spolu všetky max. 0,5 μg/l

- určené len pre látky, kt. môžu zapríčiniť zlý stav útvarov, stanovené pre:

 anorganické látky = MAX(pozaďová hodnota, PRM(pozaďová hodnota, 
norma kvality pre pitnú vodu))

 organické látky = 0,75 * norma kvality pre pitnú vodu
 pozaďovou úrovňou je koncentrácia látky alebo hodnota indikátora v útvare 

podzemných vôd zodpovedajúca žiadnym alebo len veľmi nepatrným antropogénnym
zmenám v porovnaní s nenarušenými podmienkami
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Dôvody novelizácie
• Smernica Komisie 2014/80/EÚ, kt. sa mení príloha II k smernici EP a 

Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a 

zhoršením kvality: Doplnenie ukazovateľov, ktorým je potrebné 

stanoviť prahové hodnoty o dusitany a fosfor alebo fosforečnany,

• charakterizácia útvarov podzemných vôd: 4 nové geotermálne útvary 

a aktualizácia plôch,

• jednotná terminológia: zmeny v názvosloví útvarov podzemných vôd 

(pomoc od MPRV SR, Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb),

• stanovenie kritéria na hodnotenie chemického stavu geotermálnych 

útvarov: stabilita chemického zloženia,
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• zmena referenčných hodnôt (Vyhláška 247/2017 Z. z., kt. sa 

ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody..., predtým NV 

354/2016 Z. z., kt. bolo zrušené zákonom 355/2007 Z. z.):

- zmena medznej hodnoty pre chloridy, meď, kadmium, trichlóretén a 
tetrachlóretén,

- pridané ukazovatele: dusitany, fosforečnany, celkový organický uhlík, 
trihalometány spolu,

- niektorým organickým látkam neboli stanovené limitné hodnoty: styrén, 
tetrachlómetán, toluén, xylény a NMH pre dichlórbenzény, preto ich prahové 
hodnoty boli vyčiarknuté zo zoznamu prahových hodnôt v súlade so zákonom 
364/2004 Z. z. o vodách (okrem dichlórbenzénov),

• škriatkovia.
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• Príloha č. 1: Prahové hodnoty pre látky znečisťujúce podzemné vody 

a ukazovatele znečistenia

- Časť A. Prahové hodnoty pre útvary podzemných vôd v kvartérnych náplavoch

- Časť B. Prahové hodnoty pre útvary podzemných vôd v predkvartérnych
horninách

- Časť C. Prahové hodnoty pre organické znečisťujúce látky

• Príloha č. 2: Zoznam útvarov podzemných vôd

- Časť A. Útvary podzemných vôd v kvartérnych náplavoch

- Časť B. Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách

- Časť C. Útvary geotermálnych vôd

• Príloha č. 3: Zoznam preberaných právne záväzných aktov EÚ
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Organická látka/ukazovateľ 2010 2019

Benzén 0,75 0,8
Benzo(a)pyrén 0,00625 0,008
Celkový organický uhlík (TOC) - 2250
Dichlórbenzény 187,5 0,23
1,2-dichlóretán 1,65 2,3
Monochlórbenzén 6,25 7,5
Polycyklické aromatické uhľovodíky 
(PAU)

0,0625 0,08

Tetrachlóretén (PCE) 5,5
7,5

Trichlóretén (TCE) 5,5
Trihalometány spolu (THMs) - 75
Styrén 12,5 -
Tetrachlórmetán 1,1 -
Toluén 437,5 -
Xylény 312,5 -

Prahové hodnoty pre organické znečisťujúce látky v µg/l


