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Vaše logo alebo názov

• poľnohospodársky využívané územia

• prevaha veľkých blokov ornej pôdy (užívateľský stav územia 
= dopad na krajinu a na krajinnú mozaiku)

• dominantný krajinný prvok –Vodné dielo Gabčíkovo a s 
ním súvisiaci Dunajský kanál

KRAJINNÁ 

MOZAIKA 

NA ÚZEMÍ CHVO 

ŽITNÝ OSTROV
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Vaše logo alebo názov

VPLYVY URBANIZÁCIE
NA ÚZEMIE CHVO ŽITNÉHO 

OSTROVA

- zmena krajinnej 
pokrývky

- zmena funkčného 
využitia územia

- zmena podmienok pre 
mobilitu voľne žijúcich 
zvierat (bariéry, strata 
biotopov)

- zdroj znečisťovania 
zdrojov pitnej vody

- zmena vlastností pôdy 
- zmena biotických 
podmienok životného 
prostredia

kvalita zložiek 

životného 

prostredia

funkčné využitie 

územia

aktivity v 

poľnohospodárstve

- pôda

- voda

- fauna, flóra, biotopy



Vaše logo alebo názov

URBANIZÁCIA 

KRAJINY

ŽITNÉHO 

OSTROVA

• zvyšovanie intenzity urbanizácie = zvýšený podiel spevnených, zastavaných

povrchov = zväčšovanie nepriepustnej krajiny (z hľadiska vody, ale aj z hľadiska

biodiverzity)

• so zastavanosťou sa úmerne zvyšuje podiel populácie na jednotku plochy; prímestské 

oblasti a vidiecke sídla rastú v súčasnosti omnoho rýchlejšie v porovnaní s nedávnou 

minulosťou; najmä sídla lokalizované v západnej časti Žitného ostrova sú v posledných 

rokoch atakované intenzívnym urbanizačným tlakom (výstavba domov, bytových domov, 

dopravnej infraštruktúry)

• zvyšovanie počtu obyvateľov = zvýšené nároky na vybavenosť územia (dopravná a 

technická infraštruktúra, služby...)

• zvýšené riziko vzniku environmentálnych problémov – kumulácia stresových prvkov 

a javov s negatívnymi dopadmi na zdroje podzemných vôd vyplývajúcich z minulosti, 

zo starých environmentálnych záťaží 



Vaše logo alebo názov

OHROZENIA
CHVO ŽITNÝ OSTROV



Vaše logo alebo názov

PROBLÉMY A OHROZENIA

- zmena vlastností pôdy

- absencia systematicky 

obnovovaného systému 

zavlažovania 

poľnohospodárskej pôdy

- nedostatočné 

zadržiavanie vody v 

krajine – absencia 

krajinných prvkov 

podporujúcich 

zadržiavanie vody v 

krajine

- problémy so vsakovaním 

vody do pôdy

- zmena podmienok pre 
existenciu fauny a flóry

- znížená kvalita až strata 
biotopov

- zásadné zmeny v 
priepustnosti krajiny, 
vznik bariér

- zvýšený podiel inváznych 
druhov

= narušené základné 
ekologické cykly = 
dopad na existenciu 
človeka 

- doprava, infraštruktúra 

- investície s veľkým 

záberom ornej pôdy

- zmeny chemických a 

fyzikálnych vlastností pôdy

- zmeny chemických 

vlastností podzemnej vody, 

negatívny dopad na zdroje 

pitnej vody

- extrémne znížená diverzita 

poľnohospodárskych 

plodín – vplyv na vlastnosti 

a kvalitu pôdy

- veľké bloky ornej pôdy 

- záber územia, zvýšený podiel 

nepriepustných povrchov

- zvýšené nároky na budovanie 

infraštruktúry

- nedodržiavanie ochranných 

pásiem vodných zdrojov -

nedostatky pri povoľovaní 

stavieb 

- zvyšujúce sa nároky na odber 

pitnej vody

- zastaraná alebo nedostatočná 

kapacita kanalizácie

- absencia kanalizácie, ČOV

- zdĺhavé a problémové 

vodoprávne konania

zmena
klímy

manažment
s vodou

zmena         
biodiverzity

výrobné a 
hospodárske činnosti

urbanizácia

- meniace sa hodnoty  

klimatických 

ukazovateľov v 

porovnaní s údajmi z  

dlhodobých pozorovaní

- obdobia tropických dní a 

nocí

- dlhé obdobia sucha

- zvyšujúci sa počet 

extrémnych klimatických 

udalostí



Vaše logo alebo názov

RIZIKÁ  

VYPLÝVAJÚCE 

Z URBANIZÁCIE 

ÚZEMIA 

ŽITNÉHO 

OSTROVA

• poľnohospodárska činnosť – riziko nárastu koncentrácie dusíkatých látok, chloridov, síranov (aplikácia 

agrochemikálií, odpady zo živočíšnej výroby, fekálne znečistenie z nedostatočného odkanalizovania a i.)

• kontaminácia podzemných vôd v dôsledku znečisťovania povrchových vôd anorganickými i 

organickými látkami

• zanedbaná starostlivosť o umelo vytvorené odvodňovacie zariadenia (kanále, stavidlá)

• budovanie dopravnej infraštruktúry cez územia významných zdrojov podzemných vôd

• zvyšovanie objemu odpadových vôd 

• riziká priesakov a únikov odpadových vôd (výrobné prevádzky, domácnosti), poškodenia a netesnosti 

kanalizácie (zastaraná kanalizácia)

• absencia kanalizácie (vysoký počet žúmp) alebo nedostatočná kapacita ČOV

• znečistenia podzemných vôd v dôsledku dopravných havárií

• environmentálne záťaže (najčastejšie skládky TKO, sklady pesticídov) – nevysporiadané staré 

environmentálne problémy (priesaky, absencia alebo poškodená izolácia skládok odpadu a pod.)

• vzrastajúca ťažba štrkopieskov ako stavebného materiálu (dopyt stavebného materiálu pre veľké 

investície, vznik ťažobných jám v krajine

• znížený podiel lesnej vegetácie, fragmentácia vegetačných porastov

• nízka kvalita krajinnej vegetácie (brehové porasty, vegetačné línie medzi veľkými blokmi ornej pôdy)

• významný vzostup podielu inváznych druhov rastlín

• akútny nedostatok kvalitných vegetačných prvkov v poľnohospodárskej krajine – vegetačné plochy 

alebo línie sú schopné plniť súčasne mnoho funkcií: zadržiavanie vody v krajine, zvyšovanie kvality 

mikroklímy, vytváranie podmienok podporu biodiverzity, plnia ekologickú, estetickú a krajinotvornú 

funkciu

• nízke environmentálne povedomie obyvateľstva
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POZITÍVNE
INFORMÁCIE



Vaše logo alebo názov

atraktivita územia z hľadiska urbanizácie

• rovinatý reliéf

• blízkosť hlavného mesta SR

• preferencia bývania na vidieku s 
možnosťou dochádzania za prácou do 
miest

• zlepšovanie komunikačného prepojenia 
územia s hlavným mestom

• budovanie cyklotrás

• rozvoj zariadení cestovného ruchu a 
rekreácie (wellness, agroturizmus)

• hydrologický – zdroj podzemnej vody = zásobáreň pitnej 

vody

• poľnohospodársky – prítomnosť kvalitných a chránených 

pôd = jedna z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí 

Slovenska

• ochrana prírody – územia národnej a európskej siete 

chránených území

• krajinný – lokálne zachované zvyšky lužných lesov; 

možnosti krajinotvorby – vznik nových prvkov vegetácie v 

krajine (dobrý nástoroj – pozemkové úpravy)

• energetický – lokalizácia alternatívnych zdrojov energie, 

pestovanie biomasy

• urbanizačný

ŽITNÝ OSTROV – POTENCIÁLY



Vaše logo alebo názov

Zo zákona č. 305/2018 z. z. 

vyplýva pre MŽP SR povinnosť od 

1. 1. 2021 informovať každoročne 

k 15. 7. verejnosť o kvalite vôd 

v jednotlivých chránených 

vodohospodárskych oblastiach

za predchádzajúci kalendárny rok. 

Výsledky monitoringu sú 

zverejnené na  webovom sídle 

SHMÚ.



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.

Eva Pauditšová
eva.pauditsova@uniba.sk

https://fns.uniba.sk/pracoviska/environmentalna-

sekcia/kem/zamestnanci/eva-pauditsova/


