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Identifikácia vplyvov a dopadov
Rámcová smernica o vode 2000/60/ES v prílohe 
II, bod 2.1. určuje stanoviť vplyvy, ktorým je útvar 
podzemných vôd (ÚPzV) vystavený, vrátane 
difúznych a bodových zdrojov znečistenia.

Hlavné identifikované činnosti – významné 
antropogénne vplyvy spôsobujúce riziko a zlý 
chemický stav ÚPzV:

• poľnohospodárstvo

• priemyselná výroba

• staré záťaže

• domácnosti – neodkanalizované sídelné 
aglomerácie 

• banská činnosť

• doprava
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Hodnotenie chemického stavu ÚPzV (zdroj: VP 2015)
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Hodnotenie chemického stavu ÚPzV (zdroj: VP 2015)

ÚPzV
Plocha 
(km2)

Kontaminant
Významný trvalo 
vzostupný trend

Zdroj 
kontaminácie

SK1000400P 1943 SO4
2-, Cl-, NH4

+ Cl- difúzne, bodové

SK1000600P 515 SO4
2-, Cl-, phenmedipham SO4

2-, Cl-, NO3
- difúzne

SK1000700P 724 NO3
-, SO4

2-, Cl-, As SO4
2-, Cl-, NO3

- difúzne, bodové

SK1000800P 198 SO4
2- SO4

2-, Cl- difúzne

SK1000900P 111 SO4
2- difúzne, bodové

SK1001100P 140 SO4
2- difúzne, bodové

SK1001200P 934 chlortoluron, PCE SO4
2-, Cl-, TCE difúzne, bodové

SK2000500P 1043 NO3
- difúzne

SK2001000P 6248 NO3
-, SO4

2- SO4
2-, Cl-, NO3

-, NH4
+ difúzne

SK2001300P 548 NO3
- difúzne

SK2003700P 811 NH4
+, As

Kontaminanty: SO4
2- (7 ÚPzV), NO3

- (4 ÚPzV), Cl- (3 ÚPzV), NH4
+ (2 ÚPzV), pesticídy (po 1 ÚPzV)
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Identifikácia vplyvov a dopadov
Zdroje znečistenia podľa plošného rozsahu znečistenia:

• Bodové (lokálne) - významné riziko pre podzemné vody najmä pre ich 

priestorovú hustotu, pestrosť chemických látok (kontaminantov), veľká časť       

z nich nie je známa a presne lokalizovaná. Najvýznamnejšie sú environ. záťaže.

• Difúzne (plošné) - poľnohospodárska živočíšna a najmä rastlinná výroba -
aplikácia hnojív a používanie prípravkov na ochranu rastlín na poľnohospodársku 
pôdu a v lesoch.

• Líniové - produktovody, železnice, diaľnice a významné komunikácie, pre ktoré 
je charakteristické krátkodobé znečistenie v dôsledku havarijných situácií 
prejavujúcich sa mimoriadnym zhoršením kvality vôd (MZV).

Zdroje znečistenia podľa typu kontaminantu:

• Znečistenie podzemných vôd dusíkatými látkami (NO3
-, NH4

+)

• Znečistenie podzemných vôd pesticídnymi látkami 

• Znečistenie podzemných vôd ostatnými nebezpečnými látkami (SO4
2-, Cl-, kovy)
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV dusíkatými látkami 

• Hlavné zdroje kontaminácie  - plošné zdroje znečistenia z poľnohospodárskej živočíšnej 
a najmä rastlinnej výroby (aplikácia hnojív), nedostatočné čistenie komunálnych 
odpadových vôd na ČOV a neodkanalizované obyvateľstvo.

Legislatívny rámec v oblasti používania hnojív a monitorovania vôd:

• Nariadenie vlády č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti.

• Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách (konsolidovaná verzia 01.01.2019).

• Vyhlášky č. 151/2016, č. 215/2016 Z. z. ,  č. 577/2005,  č. 245/2005.

• Zákon č. 188/ 2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy ...

• Vyhláška č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností 
vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.

• Smernica 91/676/EHS z 12. decembra 1991, týkajúca sa ochrany vôd pred znečistením 
spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.

• Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011, Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009 a č. 
764/2008.
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV dusíkatými látkami 

Trend vývoja spotreby 
minerálnych hnojív na sledovanej 
poľnohospodárskej pôde v SR       
v r. 2003-2017 (zdroj: ÚKSÚP)

Okresy s najvyššou spotrebou N 
hnojív v r. 2017 (129 - 115 kg/ha): 
Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, 
Topoľčany a Zlaté Moravce.

V 144 z 804 (18%) monitorovacích 
objektoch prekročená norma 
kvality pre dusičnany (> 50 mg/l).
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV pesticídnymi látkami 

• Významným zdrojom je najmä difúzny prenos pesticídnych látok v dôsledku používania 
prípravkov na ochranu rastlín (POR) v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe.

Legislatívny rámec pre uvádzanie POR na trh a ich používanie:

• Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh 
a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS - transponované do zákona 
405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho doplňujúcich predpisov. 

• Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov.

• Smernica EP a Rady 2009/127/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ 
ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov - transponovaná do NV SR č. 140/2011.

• Smernica EP a Rady 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva 
na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov - transponovaná v SR do 
nasledovných predpisov: vyhlášky MPRV SR č. 485/2011 Z. z., č. 486/2011 Z. z.,                
č. 487/2011 Z. z., č. 488/2011 Z. z., č. 489/2011 Z. z. č. 490/2011 Z. z., č. 491/2011 Z. z.,  
č. 492/2011 Z. z.

=> národný akčný programu (NAP) na dosiahnutie trvalo udržateľného používania 
pesticídov (schválený vo vedení ministra MPRV SR 23. 11. 2012) - prebieha jeho aktualizácia
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV pesticídnymi látkami 

Trend vývoja spotreby účinných 
látok na ochranu rastlín na 
poľnohospodársku a lesnú pôdu   
v r. 2002-2017 v SR (zdroj: ÚKSÚP)

Okresy s najvyššou spotrebou 
POR v r. 2017 (> 1,1 kg/ha): Nitra, 
Hlohovec, Nové Zámky, Piešťany, 
Trnava, Topoľčany, Senec, Šaľa a 
Komárno.

Priemerná spotreba POR v okresoch SR v r. 2017 a výsledky monitorin-
gu pesticídov v r. 2017 v monitorovacej sieti VÚVH a SHMÚ
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV pesticídnymi látkami 

ÚPzV Pesticídy s koncentráciou ≥ 0,1 µg/l v r. 2017 (počet objektov)

SK1000200P terbutrín (1)

SK1000300P atrazín (3), desetylatrazín (1), dikamba (1), terbutrín (2), prometrín (1)

SK1000400P atrazín (2), desetylatrazín (2), klopyralid (2), prometrín (1)

SK1000500P alachlór ESA (1)

SK1000700P atrazín (1), desetylatrazín (1)

SK1000800P terbutrín (1)

SK1000900P chlortoluron (1)

SK1001000P prometrín (1)

SK1001100P desetylatrazín (1)

SK1001200P alachlór ESA (1), atrazín (3), metazachlór (1) desetylatrazín (1)

SK1001500P
alachlór ESA (1), atrazín (1), desetylatrazín (1), desizopropylatrazín

(1),chlortoluron (1), simazín (1)

SK2000200P alachlór ESA (1)

SK2001000P desetylatrazín (3), prometrín (1)

SK2001300P alachlór ESA (1)

SK2002300P desetylatrazín (1)

SK2003100P alachlór ESA (1)

SK2004000P alachlór ESA (1)

SK2005200P desetylatrazín (1)

SK2005800P alachlór ESA (3), klopyralid (1), desetylatrazín (1)

Pesticídy monitorované  
v PzV v 2009-2017:
• 54 v monitorovacej 
sieti kvality SHMÚ 
• 31 v účelovej 
monitorovacej sieti 
VÚVH v ZO.

Neschválené pesticídy:
atrazín - od r. 2005
alachlór - od r. 2007
acetochlór – od r. 2011 
linurón – od r. 2017
prometrín - od r. 2002
simazín - od r. 2005
terbutrín - od r. 2002
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV pesticídnymi látkami 

Pesticídy monitorované 

v PzV v 2009-2017:

• 54 v monitorovacej 

sieti kvality SHMÚ 

• 31 v účelovej 

monitorovacej sieti 

VÚVH v ZO.

Povrch.odtok

Drenáž
Úlet

Bodové zdroje

Výluh
Výluh

podzemná voda

Zdroj: TOPPS projekt

ÚPzV
Pesticídy s koncentráciou ≥ 0,5 µg/l (sumu)
v r. 2017

Názov objektu

SK1000300P atrazín, desetylatrazín, terbutrín Oľdza

SK1000400P atrazín, klopyralid, desetylatrazín, simazín Lefantovce

SK1001200P alachlór ESA, metazachlór Petrovany

SK1001200P atrazín, desetylatrazín, desizopropylatrazín Vyšný Čaj

SK1001500P
alachlór ESA, atrazín, desizopropylatrazín,                
simazín, chlortoluron

Veľké Revištia

SK2001300P alachlór ESA, izoproturon Ruskovce

SK2004000P alachlór ESA, atrazín, desetylatrazín, Belín

SK2004000P alachlór ESA, atrazín, desetylatrazín, Belža

SK2005800P alachlór ESA, klopyralid Závadka
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV ostatnými 

nebezpečnými látkami 

• Je spôsobené predovšetkým vplyvom bodových zdrojov znečistenia viazanými na sídelné 
aglomerácie. 

• Najvýznamnejšie bodové zdroje znečistenia - environmentálne záťaže (EZ) a rôzne 
prevádzky (reálne zdroje znečistenia). 

• Najčastejšie kontaminanty: sírany, chloridy, kovy a ropné látky.

Identifikované zdroje znečistenia

• Environmentálne záťaže

• Mimoriadne zhoršenie (kvality) vôd

• Vypúšťanie odpadových a osobitých vôd do podzemných vôd

• Chemické látky z banskej činnosti

• Ostatné zdroje znečistenia chemickými látkami - emergentné látky (farmaceutiká a PFAS)



Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Problémy ochrany podzemných vôd, VÚVH, 3. 12. 2019 www.vuvh.sk

Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV ostatnými

nebezpečnými látkami 

Environmentálna záťaž (EZ)

• je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené 
činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové 
prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.

• územia kontaminované priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou 
a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj nesprávnym nakladaním s odpadom.

Hodnotenie vplyvu bodových zdrojov znečistenia na kvalitu PzV:

• EZ z registra environmentálnych záťaží (REZ) - informačný systém environmentálnych 
záťaží (IS EZ) (www.enviroportal.sk) - SAŽP. 

REZ obsahoval 2000 EZ (k 5.12. 2018), ktoré sú rozdelené na tri časti:

- pravdepodobné environmentálne záťaže (časť A) – 883 lokalít,

- (potvrdené) environmentálne záťaže (časť B) – 312 lokalít,

- sanované a rekultivované environmentálne záťaže (časť C) – 802 lokalít. 

• Reálne zdroje znečistenia nebezpečnými látkami, ktorých vlastníci a prevádzkovatelia 
majú povinnosťou monitorovať ich vplyv na PzV - Integrovaný monitoring zdrojov 
znečistenia (IMMZ) - VÚVH (od r. 2007). 

http://www.enviroportal.sk/
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV ostatnými

nebezpečnými látkami 

Hodnotenie potenciálneho vplyvu EZ na PzV

• EZ (časť A a B) - hodnota K1 zahŕňajúca klasifikáciu rizika šírenia sa kontaminácie 
do podzemných vôd a podzemnými vodami

• stupeň zraniteľnosti územia. 

Matica a výsledné hodnotenie potenciálneho vplyvu EZ na podzemné vody

Riziko kontaminácie K1
Stupeň zraniteľnosti územia

1 2 3

1 (K1 < 20) 2 3 4

2 (20 ≤ K1 ≤ 29) 3 4 5

3 (30 ≤ K1 ≤ 39) 4 5 6

4 (K1 ≥ 40) 5 6 7

Potenciálny vplyv EZ: nízky (2,3), stredný (4), vysoký (5),
veľmi vysoký (6,7)
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV ostatnými

nebezpečnými látkami 

Kategorizácia vplyvu pravdepodobných EZ na podzemné vody
nízke riziko

stredné riziko

vysoké riziko

veľmi vysoké riziko

Kategorizácia vplyvu EZ na podzemné vody
nízke riziko

stredné riziko

vysoké riziko

veľmi vysoké riziko

kvartérne ÚPzV

Zraniteľnosť podzemných vôd
nízka

stredná

vysoká
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV ostatnými

nebezpečnými látkami

Kategorizácia vplyvu pravdepodobných EZ na podzemné vody
nízke riziko

stredné riziko

vysoké riziko

veľmi vysoké riziko

Kategorizácia vplyvu EZ na podzemné vody

nízke riziko

stredné riziko

vysoké riziko

veľmi vysoké riziko

predkvartérne ÚPzV

Zraniteľnosť podzemných vôd
nízka

stredná

vysoká
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Identifikácia vplyvov a dopadov - znečistenie PzV ostatnými

nebezpečnými látkami 

Počet evidovaných EZ v SR a ich potenciálny vplyv na PzV v SÚP Dunaj

ÚPzV

Počet
pravde-
podob-
ných EZ

Počet (percento) pravdepodobných
EZ podľa potenciálneho vplyvu na PzV Počet

EZ

Počet (percento) EZ podľa
potenciálneho vplyvu na PzV

veľmi 
vysoký

vysoký stredný nízky
veľmi 

vysoký
vysoký stredný nízky

Kvartérne 351 
113

(32,2)
117

(33,3)
90

(25,6)
31

(8,8)
166

81
(48,8)

65
(40,4)

18
(39,2)

2
(1,2)

Predkvartérne 832
153

(18,4)
207

(24,9)
261

(31,4)
211

(25,4)
303

99
(32,7)

96
(31,7)

79
(26,1)

29
(9,6)

Spolu 1183
266

(22,5)
324

(27,4)
351

(29,7)
242

(20,5)
469

180
(38,4)

161
(34,3)

97
(20,7)

31
(6,6)

Bošany Boldog

Najväčší počet EZ s vysokým potenciálnym vplyvom na PzV:
• v kvartérnych ÚPzV - SK1000500P (19 EZ) a SK1000400P 

(15 EZ)
• v predkvartérnych ÚPzV - SK2001000P (17 EZ) a 

SK2001800F (14 EZ).
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Významné vodohospodárske problémy
• Boli identifikované významné vplyvy spôsobujúce kontamináciu PzV,            

na základe ktorých bola pripravená aktualizácia dokumentu  MŽP SR 
„Významné vodohospodárske problémy“ – kapitola týkajúca sa 
podzemných vôd.

• Významné vodohospodárske problémy - zmena kvality podzemných vôd:

– znečistenie vôd dusíkatými látkami (difúzne zdroje),

– znečistenie vôd pesticídnymi látkami (difúzne zdroje),

– znečistenie vôd ostatnými nebezpečnými látkami (bodové zdroje).

Podkapitoly obsahujú - popis problému, cieľ, indikáciu akcií a 
koordinačných požiadaviek a doplnkové opatrenia.

Aktualizovaný dokument „Významné vodohospodárske problémy“ bude 
publikovaný 22.12.2019 a sprístupnený pripomienkovaniu verejnosti                
do 22.6.2020 (http://www.vodnyplan.online/pages/vodny_plan).
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Ďakujem za pozornosť

? ? ?


