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Prebieha revízia smernice o pitnej vode - Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu 

V rámci súčasného návrhu prepracovaného znenia Smernice Komisie o kvalite vody na ľudskú 

spotrebu (KOM (2017) 753 v konečnom znení), ktorý navrhuje Komisia, sa vyžaduje vedecký 

prístup k bezpečnosti vody vrátane pitnej vody založený na hodnotení rizika, a zvyšuje 

prepojenie s požiadavkami Rámcovej smernice o vode (RSV).

 Súčasťou revízie je rozšírený zoznam sledovaných chemických látok v pitných vodách, 

ktorého dôležitou časťou je aj monitorovanie pesticídnych látok a ich metabolitov.

 Navrhované  limitné hodnoty:

 Pre organické pesticídy (insekticídy, herbicídy, fungicídy, nematocídy, akaricídy, algicídy, 

rodencticídy a príbuzné produkty (okrem regulátorov rastu) a ich príslušné relevantné metabolity

definované v článku 3 ods. 32 Nariadenia (ES) č. 1107/2009, ktoré sa považujú za relevantné pre 

vodu určenú pre ľudí – 0,01 μg/l

 V prípade aldrínu, dieldrínu, heptachlóru a heptachlór-epoxidu - 0,03 μg/l.

 V prípade nerelevantných metabolitov pre ktoré neexistuje vedecky stanovená hodnota, môžu si 

štáty definovať vlastnú hodnotu alebo použiť hodnotu - 0,75 μg/l.

 Monitorujú sa iba tie pesticídy, ktorých prítomnosť v pitnej vode je pravdepodobná.
Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 3.12.2019
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Vo vzťahu k tomuto procesu, ako aj na základe objavujúcich sa prípadov ohrozenia pitných vôd 

znečistením pesticídnymi látkami (kauza atrazín vo vodárenských zdrojoch na Žitnom ostrove), 

Ministerstvo zdravotníctva SR poverilo ÚVZ vypracovaním odporúčania pre monitorovanie 

pesticídov v pitnej vode a jej zdrojoch, a zriadilo Pracovnú skupinu pre aktualizáciu zoznamu 

pesticídov – zástupcovia MZ SR, UVZ SR, MŽP SR, MPRV SR, VÚVH, SHMÚ, ÚKSÚP.

Cieľom bolo poskytnúť:

 Jednotný postup pri zisťovaní a hodnotení pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a v jej 

zdrojoch 

 Pripraviť odporúčaný zoznam pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov

 Určiť limity pre vybrané nerelevantné metabolity

Začiatkom roku 2019 bol zverejnený „Odporúčaný postup pri zisťovaní a hodnotení 

pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a v jej zdrojoch“ s priloženým zoznamom.

Platnosť: od 1. februára 2019

http://www.uvzsr.sk/docs/info/pesticidy/Pesticidy_Pokyn.pdf
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Odporúčaný zoznam pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov:

 je jednotný pre celé územie SR

 je špecifický pre monitorovanie pitných vôd zo zdrojov podzemnej vody a monitorovanie 

pitných vôd zo zdrojov povrchovej vody

 uvádza významné a doplnkové látky

Zoznam  zahŕňa 89 pesticídnych látok (účinné látky + metabolity).

 Pre podzemné vody: 68 významných a 21 doplnkových látok

 Pre povrchové vody: 46 významných a 43 doplnkových látok

Postup uvádza aj kritéria úpravy počtu látok – ako možnosť pre zníženie alebo zvýšenie 

rozsahu monitorovaných pesticídnych látok

– pre tento účel sa vyžaduje súčinnosť ÚKSUP

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
3.12.2019
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„Odporúčaný postup pri zisťovaní a hodnotení pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode 

a v jej zdrojoch“ s prílohou zoznamu významných a doplnkových účinných látok a ich 

relevantných a nerelevantných metabolitov osobitne pre pitnú vodu z podzemných zdrojov 

a pitnú vodu z povrchových zdrojov uvádza v bode III. je spomenutá možnosť znížiť zoznam 

sledovaných látok o pesticídne látky, ktorých prítomnosť sa nepredpokladá, a to vtedy, ak:

 ide o schválenú účinnú látku a na základe aktuálnych údajov o spotrebe sa účinná látka 

v zásobovanej oblasti vôbec nepoužívala alebo jej spotreba v tejto oblasti za posledných 

5 rokov nepresiahla aplikačné množstvo 0,05 kg/ha ornej pôdy za rok,

 ide o účinnú látku, ktorá nie je v súčasnosti schválená alebo ide o zakázanú účinnú látku 

a na základe údajov o spotrebe účinnej látky v zásobovanej oblasti za posledných 20 

rokov nepresiahlo jej aplikačné množstvo za rok 0,01 kg/ha ornej pôdy.

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
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Vysvetlivky: 

• čierny text / tučný – účinná látka

• čierny text / obyčajný – metabolit bez určenej 

relevantnosti (v zátvorke účinná látka)

• zelený text / obyčajný – nerelevantný 

metabolit (v zátvorke účinná látka)

• červený text / obyčajný – relevantný  metabolit

(v zátvorke účinná látka)

• (2007) – neschválená látka pre používanie 

od roku v zátvorke

• – významná látka pre monitoring 

v pitnej vode a jej zdrojoch

• – doplnková látka pre monitoring 

v pitnej vode a jej zdrojoch



• odbor ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 

poľnohospodárskeho v rámci svojich legislatívnych kompetencií zhromažďuje 

a spracúva údaje o spotrebe prípravkov na ochranu rastlín od jednotlivých subjektov 

podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe

• pre poľnohospodárov je táto povinnosť zakotvená v § 35 zákona NR SR č. 405/2011 

Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

• vzor, podľa ktorého treba tieto údaje zasielať, je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky MPRV 

SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní 

údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu 

rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
3.12.2019
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• 1. Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba podľa § 35 ods. 2 zákona:

• .............................................................................................................................................

• 2. Obec: .......................................................... Okres: ..............................................................

• 3. Zodpovedná osoba: ................................................................................................................

• 4. Celková výmera: poľnohospodárskej pôdy – ............................................................................

• z toho ornej pôdy – ......................................................................................

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
3.12.2019
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SÚHRNNÉ ÚDAJE O SPOTREBE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN 

ROZDELENÉ PODĽA PLODÍN A ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV ZA ROK .........
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Plodina Výmera 

v ha

Škodlivý 

organizmus

Prípravok na 

ochranu rastlín

Spotreba v kg 

alebo litroch

Ošetrené ha alebo 

tony

Pšenica

ozimná

5,24 Buriny Aminex 500 SL 7,86 5,24 ha



• najmenšou plošnou jednotkou zisťovania je obec

• v súčasnosti ÚKSÚP disponuje údajmi od roku 1991 v elektronickej podobe. Avšak čím 

viac do minulosti, tým menej sú tieto údaje podrobné:

– za roky 1991 a 1992 iba celoslovenské čísla,

– od roku 1993 do roku 1999 okresné,

– od roku 2000 podnes podľa obcí.

• úplnosť údajov kolíše okolo 50-80 %

• všetky tieto údaje sú spracúvané v programe, ktorého konečnú verziu máme od konca 

roku 2002

• od roku 2016 sa začali práce na úplne novom programe a v novej štruktúre zberu údajov

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
3.12.2019
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• Najmenšou plošnou jednotkou, podľa ktorej poľnohospodári žiadajú o dotačné platby, je 

tzv. pôdny diel.

• V roku 2018 bolo takýchto jednotiek v rámci Slovenskej republiky niečo nad 132 000 

s výmerou od 0,01 ha do necelých 770 ha.

• Pôdny diel je ohraničený buď prirodzenými alebo umelými hranicami a tvorí ucelenú 

plochu vytvorenú na základe jasných kritérií.

• Na tomto pôdnom diele môže byť jedna alebo viac plodín a hospodáriť na ňom môže 

jeden alebo viac užívateľov.

• Z toho vyplýva aj podrobnosť údajov, ktoré musí poľnohospodár viesť v rámci svojich 

zákonných povinností. Podľa legislatívy musí každý podnikateľ v poľnohospodárstve 

viesť podrobnú evidenciu jednotlivých ošetrení, tzv. „denník ochrany“. V ňom vedie 

evidenciu podľa dátumov ošetrenia a plodín na každom pôdnom diele.

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
3.12.2019
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• Pre nový program bude najmenšou jednotkou zberu údajov každé jednotlivé ošetrenie. To 

znamená, že budeme mať k dispozícii podrobné údaje na parcelu, čo je vlastne plocha 

osiata jednou plodinou a obhospodarovaná jedným užívateľom.

• Okrem toho bude program umožňovať aj mapové prepojenie, nakoľko od vlaňajšieho 

roka sú poľnohospodári povinní žiadať o podporu žiadosťami prepojenými na mapové 

služby.

• Pre tento rok by mali byť ukončené databázové práce s možnosťou výstupov podľa 

pôdnych dielov.

• Reálne však počítame približne najmenej s ročným oneskorením ich praktického 

používania.

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
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• Funkčná aplikácia so všetkými údajmi od roku 1993 vie poskytnúť údaje v prepočte na 

účinné látky podľa okresného členenia.

• V tomto roku sme obdržali spolu 6 žiadostí, ktoré sa odvolávali na postup vydaný ÚVZ 

SR. Definícia údajov, ktoré subjekty požadovali, nebola rovnaká a nie vždy 

korešpondovala s týmto pokynom.

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
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Súčasný stav žiadostí vodárenských spoločností
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1. Grand hotel Permon zásobovaný z riečky Belá, v ktorej území sa prípravky na ochranu 

rastlín nepoužívajú desiatky rokov.

2. RÚVZ Galanta - spotreba podľa účinných látok členených podľa obcí okresu Galanta 

za roky 2013-2017. Okrem toho požadovali aj menný zoznam používateľov prípravkov, 

ten sme však nespracovali, pretože program nám to neumožňuje, bolo by potrebné ručné 

spracovanie veľkého množstva údajov.

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
3.12.2019
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3. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. - spotreba účinných látok pre 4 okresy za rok 

2017. Okrem toho sme vo výstupe uviedli prevodník názvoslovia účinných látok, ktorý 

používa ÚKSÚP a ktorý je v postupe ÚVZ SR.

4. Slovenské cukrovary, s.r.o. - spotreba účinných látok v obci Dolná Streda za posledných 

5 rokov. Zaslali sme im údaje za roky 2013-2017 (rok 2018 nebol ešte spracovaný).

5. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. - požadovali osobitne spotrebu na 

poľnohospodárskej a lesnej pôde. Pre ornú pôdu ako prvý požadovali prepočet 

schválených účinných látok na hektár. Obecné údaje sme im v takejto podobe nevedeli 

poskytnúť, ale okresné sumáre bolo možné prepočítať na hektár ornej pôdy.

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
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6. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. - najpodrobnejšia žiadosť, požadovali prepočet 

spotreby účinných látok na hektár pre veľký počet obcí vo svojej pôsobnosti. Naša 

odpoveď nebola úplná, pretože spotrebu podľa obcí sme nemohli prepočítať na hektár, 

prepočet bol možný iba z okresných údajov.

- Spôsob výpočtu:

spotreba účinnej látky v kg : celková ošetrená výmera v danej oblasti v ha

(k tomu prepočet pre roky s nulovou spotrebou) = priemer v kg/ha

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
3.12.2019

www.uksup.sk

Reálne žiadosti 2019 (3)

15



Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
3.12.2019

www.uksup.sk

Okresy Trenčín, Nove Mesto nad Váhom a Myjava 

2014-2018 (povolené ú. l.)

16

Červeným tučným písmom sú vyznačené údaje presahujúce limit 0,05 kg/ha (50 g/ha).

účinná látka

priemer v gramoch na ha

účinná látka

priemer v gramoch na ha

účinná látka

priemer v gramoch na ha

TN NM MY TN NM MY TN NM MY

2,4-D 31,72 34,77 32,08 DIMETHACHLOR 7,98 4,32 14,92 METAZACHLOR 43,43 46,78 14,30

AMINOPYRALID 4,96 2,91 8,10 DIMETHENAMID-P 23,80 23,31 5,95 METRIBUZIN 2,01 2,35 0,00

AZOXYSTROBIN 6,21 5,31 4,38 DIQUAT 31,34 19,25 3,89 NICOSULFURON 4,41 2,75 4,47

BENTAZONE 4,33 2,48 0,00 EPOXICONAZOLE 19,04 10,97 2,57 PENDIMETHALIN 12,86 25,40 10,64

CHLORIDAZON 0,41 59,25 0,00 ETHOFUMESATE 12,99 39,82 0,00 PETHOXAMID 10,55 27,40 0,00

CHLORMEQUAT 142,73 164,05 96,54 FLUFENACET 7,29 5,38 0,00 PHENMEDIPHAM 17,40 45,43 0,00

CHLOROTOLURON 14,29 8,60 2,01 FLUROXYPYR 2,58 3,81 4,38 PROCHLORAZ 42,71 40,20 15,91

CHLORPYRIFOS 50,68 52,84 29,02 GLYPHOSATE 269,10 255,17 155,32 PROPICONAZOLE 10,62 10,41 11,33

CHLORSULFURON 0,20 0,48 0,37 LENACIL 2,14 8,19 0,00 PROTHIOCONAZOLE 14,30 11,96 4,67

CLOPYRALID 5,55 6,37 3,64 MCPA 6,23 1,14 1,31 QUINMERAC 12,19 9,57 1,78

CYPROCONAZOLE 5,10 6,25 6,78 MCPB 0,08 0,36 0,00 S-METOLACHLOR 63,38 10,84 63,01

DESMEDIPHAM 6,46 26,39 0,00 MECOPROP-P 8,61 9,20 0,00 TEBUCONAZOLE 70,35 86,47 20,84

DICAMBA 13,99 14,22 10,71 MESOTRIONE 9,06 2,77 4,61 TERBUTHYLAZINE 38,43 26,49 28,86

DIFLUFENICAN 12,69 11,63 0,66 METAMITRON 41,82 74,56 0,00
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Okresy Trenčín, Nove Mesto nad Váhom a Myjava 

2014-2018 (zakázané a nepovolené ú. l.)
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Červeným tučným písmom sú vyznačené údaje presahujúce limit 0,01 kg/ha (10 g/ha).

Učinná látka

priemer v gramoch na ha

Trenčín Nové Mesto nad Váhom Myjava

2,4-DP 0,00 0,00 0,00

ACETOCHLOR 84,18 86,09 19,78

ALACHLOR 6,53 18,86 5,98

ATRAZINE 20,48 15,76 13,72

CARBENDAZIM 14,88 18,10 5,25

DIMETHENAMID 0,57 1,46 0,00

ISOPROTURON 15,42 8,01 5,59

LINURON 13,47 3,23 1,55

METOLACHLOR 0,77 2,90 1,29

METYLTIOFANAT 0,00 0,00 0,00

PROMETRYN 2,16 5,96 1,58

PROPAZIN 0,00 0,00 0,00

SIMAZINE 0,49 0,15 0,00

TERBUTRYN 0,06 1,20 1,00



• všetkým žiadateľom sme zaslali upravenú prílohu postupu ÚVZ SR, kde sme vložili stĺpec 

názvoslovia ÚKSÚP a stĺpec s informáciou, či k danej látke disponujeme údajmi alebo nie

Seminár o ochrane vôd, VÚVH Bratislava 
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Doplňujúce informácie pre žiadateľov
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Skupina 

pesticídov
Pesticíd/Metabolit CAS názvoslovie ÚKSÚP

informácia 

o spotrebe

Triazínové

pesticídy 

a ich 

metabolity

Atrazín (2005) 1912-24-9 ATRAZINE áno

2-hydroxyatrazín (Atrazín) 2163-68-0 nie

Desetylatrazín (Atrazín) 6190-65-4 nie

Desizopropylatrazín (Atrazín) 1007-28-9 nie

Desetyldesisopropylatrazín (Atrazín) 3397-62-4 nie

Terbutylazín 5915-41-3 TERBUTHYLAZINE áno

Desetylterbutylazín (Terbutylazín) 30125-63-4 nie

Hydroxyterbutylazín (Terbutylazín) 66753-07-9 nie

2-hydroxydesetyl-terbutylazín (Terbutylazín) 66753-06-8 nie

Simazín (2005) 122-34-9 SIMAZINE áno

2-hydroxysimazín (Simazín) 2599-11-3 nie

Metamitrón 41394-05-2 METAMITRON áno

Metribuzín 21087-64-9 METRIBUZIN áno

Diketodesaminometribuzín (Metribuzín) 52236-30-3 nie

Terbutrín 886-50-0 TERBUTRYN áno

Prometrín 7287-19-6 PROMETRYN áno

Propazín 139-40-2 nikdy nebola v POR nie



• pomerne zložitý proces spracovania veľkého množstva údajov

• súčasné databázy neobsahujú potrebné údaje v jednom programe, zároveň nie je možné 

spracovanie priemerov za viac rokov spolu

• čaká nás proces úpravy a aktualizácie viacerých databázových programov a ich 

prispôsobenie požiadavkám praxe za účelom rýchlejšieho a presnejšieho spracovania 

potrebných výstupov
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Ďakujem za pozornosť
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