
BSK: Strategické dokumenty lesy/voda/klíma/prívalové dažde...  Zmeny a doplnky ÚP BSK
Vypustenie ropovodu z ÚP
Iniciatíva župy za Národný park Podunajsko
Memorandum o podpore Bratislavského Dunajského parku,  Biologické postreky proti
komárom
Realizácia zelených projektov, zelené dotácie BSK  Revitalizácia brehov Vydrice 
na Patrónke

Katalóg opatrení proti klimatickým zmenám pre obce aj extravilán  HUB - Envirovýchova, Mapový 

portál - Krajina, Lesy, Voda...

Regionálna samospráva je čoraz dôležitejší nástroj pre 

ochranu povrchovej a podzemnej vody v krajine



Územný plán ako nástroj

- vypustenie koridoru pre ropovod vedúci cez Žitný ostrov z ÚP BSK

- zväčšenie ochranného pásma VZ Šamorín v ZaD ÚP

- opatrenia proti prívalovým dažďom zapracované v ÚP

- opatrenia na ochranu pred dopadmi klimatických zmien zapracované v ÚP...



Mapový portál pre verejnosť a obce v regióne

- územný plán

- krajina

- zdravie

- HUB BSK environmentálná výchova...



www.bratislavskykraj.sk

VŠETKY DOKUMENTY A MAPY VOĽNE DOSTUPNÉ A ZVEREJNENÉ NA WEBE BSK

http://www.bratislavskykraj.sk/


ČIASTKOVÁ ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O STAVE ZNEČISTENIA 

PODZEMNÝCH VÔD Z ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE 

BRATISLAVA – VRAKUŇA – VRAKUNSKÁ CESTA, 

SKLÁDKA CHZJD A OKOLITÉHO ÚZEMIA.

SAV-ÚSTAV GEOTECHNIKY, KOŠICE -PFUK BRATISLAVA



KONCEPCIA OCHRANY VÔD BSK a AKČNÝ PLÁN

ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody



KONCEPCIA OCHRANY VÔD BSK a AKČNÝ PLÁN

ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody



KONCEPCIA OCHRANY VÔD BSK a AKČNÝ PLÁN

ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody



Nedostatočné informácie pre udržateľný stavebný rozvoj

- neúplné a neprehľadné informácie pre verejnosť a úrady

- absencia komplexného vyhodnocovania dat vo vsťahu k zdraviu
- problém dostupnosti dat
- problém nejednotnej metodiky pri spracovaní dat
- problém zverejňovania a výmeny dat medzi samosprávou a štátnou správou

Konzultácie s odbornou verejnosťou - pracovná skupina VODA na BSK:



Potreba zostavenia matematického modelu prúdenia  
podzemnej vody CHVO a výpočet šírenia existujúceho  

znečistenia zo známych zdrojov

Konzultácie s odbornou verejnosťou - pracovná skupina VODA na BSK:

Šírenie znečistenia

Cit.:„Potreba zostavenia matematického modelu prúdenia podzemnej vody CHVO a výpočet

ší- renia existujúceho znečistenia zo známych zdrojov ako je napr. zdroj znečistenia vo

Vrakuni. Po- trebné je preveriť kedy, kam a v akých koncentráciách sa existujúce znečistenie,

ktoré už dnes je v podzemnej vode, dostane a aké územia budú zasiahnuté v horizonte

desiatok rokov. Dá sa predpokladať, že sanácia environmentálnych záťaží nebude 100% a aj

naďalej budú menšie úniky znečistenia a rovnako sa dá predpokladať, že zdrojov znečistenia,

ktoré môžu mať vplyv na CHVO je(sa zistí) viac (Istrochem...).

Nezodpovedané otázky potrebné pre

udržateľný  stavebný rozvoj



Nedostatočné informácie pre udržateľný
rozvoj  na Žitnom ostrove

Konzultácie s odbornou verejnosťou - ciele a návrhy:

Vplyv zmeny klímy na hladiny podzemnej 

vody  na Žitnom ostrove
Potreba zostavenia matematického modelu prúdenia podzemnej vody CHVO a

preverenie možného vývoja hladín podzemnej vody vplyvom predpokladaného

zmeneného prieto- kového režimu v riečnej sieti, (predovšetkým Dunaja a Malého

Dunaja) pre horizont 2050 až 2100.

Vplyv urbanizácie na konektivitu Dunaj – podzemné vody

Potreba vytvorenia matematického modelu Dunaj – ľavostranné urbanizované územie

a modelovanie vplyvu podzemných konštrukcií stavieb na zmenu prúdenia

podzemných vôd, s cieľom vyhodnotiť vplyv každej novej plánovanej podzemnej

konštrukcie. V prípade negatívneho vplyvu pomocou modelu navrhnúť a preveriť

kompenzačné opatrenia.

Vplyv manažmentu sedimentov v Hrušovskej 

zdrži  na vodárenské zdroje

Potreba zostavenia matematického modelu Dunaj – CHVO s cieľom nastaviť

manažment sedimentov v Hrušovskej zdrži tak, aby bagrovanie a ukladanie

sedimentov nespôsobo- valo znižovanie konektivity Dunaj – vodárenské zdroje, ale

naopak, aby sa premysleným a modelovo prevereným manažmentom sedimentov v

dlhodobom horizonte dosiahla po- trebná úroveň dotácie vody z Dunaja do

vodárenských zdrojov.“



Riešenia na najvypuklejšie problémy samosprávy:

- ohrozenie zdrojov pitnej vody

- stavebná činnosť nad verejný záujem ochrany PV a PZ vody

- problém vodárenských spoločností

1. Legislatívná povinnosť pri EIA pre každú podzemnú  

stavbu/konštrukciu v CHVO:

doloženie vplyvu podzemných konštrukcií/stavieb na zmenu prúdenia podzemných vôd,  a 

vyhodnotenie vplyvu každej novej plánovanej podzemnej konštrukcie.

2. Reálná zodpovednosť za podzemné vody a vynutiteľnosť práva

Nejasný výklad súčasnej legislatívy o odbornej spôsobilosti, nejasná aplikácia zákona o
výkone práce vo verejnom zaujme vo vodárenských spoločnostiach spôsobuje, že
vodárenské spoločnosti často slúžia ako nástroj primátorov na politické dosadzovanie
vyššieho managementu bez odbornej spôsobilosti a zisky vodárenských spoločností slúžia
na vylepšenie rozpočtov obcí namiesto znižovania investičných dlhov vodární a
bezpečnosti dodávky pitnej vody. Neodborný management je často príčinou odchodu
skúsených odborníkov z prevádzok.
Návrhy:
- založenie odborne zdatnej sekcie pre VaK na MŽP
- vrátenie kompetencií za ÚP a ŽP z MV a Ministerstva dopravy späť na MŽP

- povinnosť akceptovať v stavebnom procese pripomienky odborných inštitúcií/
vodárenských spoločnosti ako záväzné, a ich dodržiavanie chrániť účinnými sankciami a
inšpekciou ŽP
- medzirezortná spolupráca MŽP a MZ na legislatíve
- zvýšenie právomocí inšpekcie ŽP až na úroveň právomoci environmentálnej polície

Prioritizácia hodnôt na všetkých stupňoch rozhodovania

- verejný záujem verzus stavebný rozvoj - jednoznačná legislatíva
- chýbajúca definícia verejného záujmu v zákone vo vzťahu k ochrane zdrojov pitnej vody



Ďakujem za

pozornosť

Budúcnosť Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný 

ostrov  Konferencia MŽP, 17. februára 2022

Znečistenie a ohrozenie územia Žitný ostrov

VÝSLEDNÝ CIEĽ
Ačného plánu ochrany CHVO Žitný ostrov by mal mať

ambíciu  akú mu ponúka vedecký a ľudský potenciál

Slovenska:

Žitný ostrov bude mať moderný

systém  komplexného manažmentu

vody.

Ochrana povrchovej a podzemnej vody bude  

samozrejmou súčasťou každého investičného

zámeru.


