
Súčasný systém monitorovania územia 
CHVO Žitný ostrov

Róbert Chriašteľ – Slovenský hydrometeorologický ústav
Katarína Chalupková – Výskumný ústav vodného hospodárstva



Čiastkové programy monitorovania kvality podzemnej vody

Monitorovanie na národnej úrovni

• Monitorovanie kvality podzemnej vody pre účely hodnotenia chemického stavu (Príloha V.   2.4 
RSV) – ktoré sa člení na:

• základné monitorovanie,
• prevádzkové monitorovanie;

• Monitorovanie kvality podzemnej vody v chránených územiach, ktoré sa člení na:
• monitorovanie kvality podzemnej vody v útvaroch podzemných vôd využívaných na odber 

pitnej vody (čl. 7 RSV),
• monitorovanie kvality podzemnej vody v zraniteľných oblastiach,
• monitorovanie kvality podzemnej vody v citlivých oblastiach z hľadiska pesticídov.

Na regionálnej úrovni monitorovanie kvality podzemnej vody vykonávajú:

• ŠGÚDŠ v rámci monitorovania environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách,
• prevádzkovatelia verejných vodovodov a verejných kanalizácií;
• prevádzkovatelia potenciálnych zdrojov znečistenia s vydanými integrovanými, alebo 

vodoprávnymi povoleniami s nariadeným monitorovaním kvality podzemnej vody. 



Organizácia Počet 
MM

Počet miest 
odberov 
vzoriek

SHMÚ 59 90*

ŠGÚDŠ 67 67

VÚVH 38 38

Počet spolu 164 195



Zodpovednosti rezortných organizácií MŽP SR pri realizácii
monitorovania kvality podzemných vôd

Monitorovanie
Výkon 

monitorovania

Organizácia

SHMÚ VÚVH ŠGÚDŠ

Kvalita podzemnej vody pre účely hodnotenia chemického 
stavu (základné a prevádzkové monitorovanie)

odbery X x

analýzy x X

Kvalita podzemnej vody v chránených územiach (útvary 
podzemných vôd využívaných na odber pitnej vody – čl. 7 
RSV)

odbery X x

analýzy x X

Kvalita podzemnej vody v chránených územiach 
(zraniteľné oblasti z hľadiska smernice Rady 91/676/EHS)

odbery x X

analýzy X x

Kvalita podzemnej vody v chránených územiach 
(zraniteľné oblasti z hľadiska pesticídov podľa smernice EP 
a Rady 2009/128/ES)

odbery x X

analýzy X x

Kvalita podzemnej vody (monitorovane 
environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách 
Slovenskej republiky)

odbery a analýzy X



Počty monitorovacích miest evidovaných v IMZZ

Spoločnosť Počet pozorovacích objektov

Slovnaft a.s. 35

DRON Industries s.r.o. 5

X-Bionic® Sphere a.s. 6

Schindler výťahy a eskalátory a.s. 4

FCC Slovensko s.r.o. 5

Agripent s.r.o. 3

BPS Hubice 2

Spolu 60





Dátové toky 



Počty prekročení limitných hodnôt v zmysle Vyhlášky MZ SR 
č. 247/2017 Z. z. v PzV CHVO Žitný ostrov v roku 2020















Zverejňovanie výsledkov monitorovania kvality podzemnej 
vody

SHMÚ

• Základné údaje (https://www.shmu.sk/sk/?page=2451); 

• Ročná správa – Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach 
(https://www.shmu.sk/sk/?page=2429);

• Dvojročná správa – Kvalita podzemných vôd na Žitnom ostrove za príslušné dva 
roky (https://www.shmu.sk/sk/?page=1939);

• Ročná správa – Kvalita podzemných vôd na Slovensku za príslušný rok 
(https://www.shmu.sk/sk/?page=1939);

• Ročná správa – Vodohospodárska bilancia kvality podzemnej vody SR za 
príslušný rok (https://www.shmu.sk/sk/?page=1939)

• Správy pre účely spracovania Vodných plánov SR 
(http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PDM):
• Vyhodnotenie trendov kvality podzemnej vody v kvartérnych a predkvartérnych 

útvaroch podzemných vôd Slovenska; 
• Hodnotenie ekosystémov závislých na podzemných vodách z pohľadu kvality 

podzemných vôd.

https://www.shmu.sk/sk/?page=2451
https://www.shmu.sk/sk/?page=2429
https://www.shmu.sk/sk/?page=1939
https://www.shmu.sk/sk/?page=1939
https://www.shmu.sk/sk/?page=1939
http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PDM


Zverejňovanie výsledkov monitorovania kvality podzemnej vody

VÚVH

• Ročná správa k hodnoteniu znečistenia podzemných vôd dusičnanmi, vývoja 
koncentrácií dusičnanov v zmysle smernice Rady 91/676/EHS;

• Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd 
pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v 
Slovenskej republike (https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-
ek/detail/1247)

• Revízia zraniteľných oblastí pre smernicu Rady 91/676/EHS 
(http://www.vuvh.sk/?lid=51);

• Hodnotenie chemického stavu kvartérnych a predkvartérnych útvarov podzemných 
vôd (http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PDM)

• Hodnotenie pre účely implementácie smernice EP a Rady 2009/128/ES a 
nariadenia EP a Rady (ES) č. 1107/2009.

ŠGÚDŠ

• Priebežné ročné správy vybraných lokalít – za príslušný rok;

• Záverečné správy ukončených geologických úloh (archivované v archíve Geofondu 
ŠGÚDŠ);

• Kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody na Slovensku 
(http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PDM).

https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/detail/1247
http://www.vuvh.sk/?lid=51
http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PDM
http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=PDM

