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VODNÉ ZDROJE
� sú nenahraditeľnou zložkou prírodného 

prostredia. Aj keď patria do kategórie 
obnovovaných prírodných zdrojov je 
nutné ju chrániť, regenerovať a to tým 
starostlivejšie, čím intenzívnejšie sa 
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starostlivejšie, čím intenzívnejšie sa 
využíva.

Ochrana vôd v SR je založená na uplat ňovaní 
smerníc 2000/60/ES (RSV) a 2006/118/ES, ktoré 
sú v SR transponované do Zákona 364/2004 Z.z. 
o vodách, v znení neskorších predpisov.
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LEGISLATÍVNY RÁMEC

• Politiku SR v oblasti vôd ustanovuje Rámcová smernica o vode 
2000/60/E, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2000. Smernica 
vytvára nadnárodný prístup v oblasti ochrany množstva a kvality 
podzemných a povrchových vôd a posilňuje environmentálny 
pohľad  v procese ich ochrany pri všetkých antropogénnych 
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pohľad  v procese ich ochrany pri všetkých antropogénnych 
činnostiach s vplyvom a dopadom na režim a kvalitu vôd.
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LEGISLATÍVNY RÁMEC
V  nadväznosti na RSV sú  pri ochrane vôd pred znečistením a 

zhoršením kvality uplatňované ďalšie smernice

• SMERNICA o ochrane podzemných vôd pred znečistením a 
zhoršením kvality  podzemných vôd 2006/118/ES (december 
2006)

• SMERNICA o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorýnu
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• SMERNICA o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorýnu
nebezpečnými látkami 80/68/EHS z roku 1979

• SMERNICA o ochrane podzemných vôd pred znečistením 
dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov 91/979/ESH z roku 
1991

• SMERNICA o trvalo udržateľnom používaním pesticídov 
2009/128/ES
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LEGISLATÍVNY RÁMEC
Tieto smernice sú implementované do našich legislatívnych 

predpisov

� Zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov    
a ním súvisiacich predpisov

� Nariadenia vlády 296/2005 Z.z. , ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a 
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požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a 
limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a 
osobitných vôd

� Nariadenie vlády SR 354/ 2006 Z. z., v znení neskorších predpisov 
o požiadavkách na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

� Vyhláška 29/2005 o určovaní ochranných pásiem vodárenských 
zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách 
v ochranných pásmach vodárenských zdrojov



ďalej

� Zákon 405/2011 Z.z., o rastlinolekárskej starostlivosti                    
a súvisiacich predpisov

� Zákon 136/2000 Z.z., o hnojivách                                                                
a s ním súvisiacich predpisov
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LEGISLATÍVNY RÁMEC

a s ním súvisiacich predpisov

predstavujú predstavujú predstavujú 

ZÁKLADNÉ OPATRENIAZÁKLADNÉ OPATRENIAZÁKLADNÉ OPATRENIA

www.vuvh.sk
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CIEĽOM NOVEJ PESTICÍDNEJ LEGISLATÍVY JE

• podporiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia pri 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín a používaní pesticídov.

• Hydroekosystém (vodná zložka) je prostredie veľmi citlivé na 
pesticídy a to nielen z hľadiska zabezpečenia ochrany vodných 
organizmov, ale najmä z hľadiska využívania vodných zdrojov 
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organizmov, ale najmä z hľadiska využívania vodných zdrojov 
pre pitné účely.

• V súlade s uplatňovaním zásady obozretnosti a prevencie vo 
vzťahu k ochrane životného prostredia určuje aj opatrenia na 
predchádzanie a zníženie rizík a vplyvov znečistenia 
podzemných a povrchových vôd a na ochranu zdrojov pitných 
vôd (článok 11 Smernice TUPP).
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AKČNÝ PLÁN

• Tieto opatrenia, majú byť súčasťou akčného plánu, a majú 
dopĺňať opatrenia ustanovené v súlade s RSV, smernicou o 
ochrane pzv, ktoré sú zamerané na predchádzanie znečisťovania 
vôd a postupné znižovanie emisií znečisťujúcich látok do vôd, a 
najmä nebezpečných látok, ku ktorým patria aj pesticídy. 
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najmä nebezpečných látok, ku ktorým patria aj pesticídy. 

• V súlade týmto bol v roku 2010 schválený Vodný plán Slovenska, v 
ktorom sú uvedené opatrenia, ktoré je potrebné realizovať na 
dosiahnutie dobrého stavu vôd. Tieto opatrenia sa týkajú aj 
pesticídov.

• V súčasnosti prebieha zber údajov o realizovaných opatreniach za 
účelom zistenia pokroku pri realizovaných opatreniach (čl.15., ods.(3) RSV)
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STAV PODZEMNÝCH VÔD V SR - PESTICÍDY
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STAV PODZEMNÝCH VÔD V SR - DUSIČNANY

www.vuvh.sk
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OPATRENIA v Pláne povodí SR
Pre poľnohospodárov:
PLOŠNÉ ZNEČISTENIE
�zamerané na zníženie znečistenia pesticídmi 

(použivanie prípravkov na ochranu rastlín)
�zamerané na zníženie znečistenia dusíkatými 
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�zamerané na zníženie znečistenia dusíkatými 
látkami (hnojenie)

BODOVÉ ZNEČISTENIE
�Poľnohospodárske dvory – živočíšnej výroby
�Hnojiská a silážne jamy
�Prevádzky pohonných hmôt a manipulačné 

plochy



Opatrenia

Vodný plán SR (RSV)

zamerané na 

zníženie znečistenia 

pesticídmi

Číslo opatrenia Popis opatrenia 

OP3-KvPzV Zákaz priameho vypúšťania látok uvedených v zozname I a II (škodlivých a obzvlášť škodlivých 

látok) do podzemných vôd pre všetky subjekty 

OP4-KvPzV Obmedzenie nepriameho vypúšťania látok uvedených v zozname I a II (škodlivých a obzvlášť 

škodlivých látok) do podzemných vôd pre všetky subjekty 

OP5- KvPzV Uplatňovania Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe.  

OP6-KvPzV Plnenie podmienok Akčného plánu. 

OP13-KvPzV Vybudovanie databázy bodových a plošných zdrojov znečistenia z poľnohospodárskej činnosti. 

OP15-KvPzV Zákaz používania prípravkov na ochranu rastlín v ochrannom pásme vodného zdroja 1 stupňa. 

OP16-KvPzV Súhlas orgánu štátnej vodnej na nakladanie s nebezpečnými látkami. 

OP17-KvPzV Preventívne opatrenia – budovanie zabezpečených izolovaných skladovacích priestorov pre 

prípravky na ochranu rastlín  a správne nakladanie s nimi. 

OP18-KvPzV Zabezpečené manipulačné plochy pre nakladanie s nebezpečnými látkami (samostatná kanalizácia, 

záchytné nádrže, správne čistenie manipulačných zariadení). záchytné nádrže, správne čistenie manipulačných zariadení). 

OP18-KvPzV Bezpečná likvidácia nespotrebovaných zvyškov a obalov z prípravkov na ochranu rastlín 

v spaľovniach pre nebezpečný odpad. 

OP19- KvPzV Predchádzanie možnosti úniku nebezpečných látok pri nakladaní do podzemných vôd (technické 

opatrenia, predchádzanie haváriám – havarijne plány) 

OP22- KvPzV Registrácia prípravkov na ochranu rastlín – systém hodnotenia rizík. 

OP23-KvPzV Zákaz používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré neboli registrované v SR. 

OP24-KvPzV Dodržiavanie zákazu a obmedzenia aplikácie pesticídov v ochranných pásmach vodárenských 

zdrojov a chránených územiach. 

OP25-KvPzV Likvidácia starých skladov pesticídov 

OP36-KvPzV Používanie alternatívnych a menej škodlivých prípravkov na ochranu rastlín. 

OP37-KvPzV Podpora (daňové úľavy) pre organické (ekologické) farmy a ekologické poľnohospodárstvo, použitie 

ekologických technológii a výrobkov. 

OP38-KvPzV Zmena systému hospodárenia a využívania krajiny.  

 



Opatrenia

Vodný plán SR (RSV)

zamerané na 

zníženie znečistenia 

dusičnanmi

Číslo opatrenia Popis opatrenia

OP1- KvPzV Výstavba verejných kanalizácií (odkanalizovanie sídelných aglomerácii a domácnosti bez kanalizácie)

OP2-KvPzV Výstavba a intenzifikácia existujúcich ČOV

OP3-KvPzV
Zákaz priameho vypúšťania látok uvedených v zozname I a II (škodlivých a obzvlášť škodlivých látok) do
podzemných vôd pre všetky subjekty

OP4-KvPzV
Obmedzenie nepriameho vypúšťania látok uvedených v zozname I a II (škodlivých a obzvlášť škodlivých látok)
do podzemných vôd pre všetky subjekty

OP5- KvPzV Uplatňovania Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe v zraniteľných oblastiach. Kódex upravuje
poľnohospodárske aktivity poľnohospodárov formou opatrení pre použitie dusíkatých hnojív.

OP6-KvPzV Plnenie podmienok Akčného plánu v zraniteľných oblastiach.

OP13-KvPzV Vybudovanie databázy bodových a plošných zdrojov znečistenia z poľnohospodárskej činnosti.OP13-KvPzV Vybudovanie databázy bodových a plošných zdrojov znečistenia z poľnohospodárskej činnosti.

OP14- KvPzV Obmedzenie používania hnojív s obsahom dusíka (limit 170 kg N/ha na rok)

OP15-KvPzV Zákaz hnojenia dusíkatými hnojivami v ochrannom pásme vodného zdroja 1 stupňa.

OP16-KvPzV Súhlas orgánu štátnej vodnej na nakladanie s nebezpečnými látkami.

OP17-KvPzV
Preventívne opatrenia – budovanie zabezpečených izolovaných skladovacích nádrží na živočíšne odpady z
poľnohospodárstva s dostatočnou kapacitou a správne nakladanie s nimi.

OP18-KvPzV
Zabezpečené manipulačné plochy pre nakladanie s nebezpečnými látkami (samostatná kanalizácia, záchytné
nádrže, čistenie a likvidácia).

OP19- KvPzV
Predchádzanie možnosti úniku nebezpečných látok pri nakladaní do podzemných vôd (technické opatrenia,
predchádzanie haváriám – havarijne plány)

OP38-KvPzV Zmena systému hospodárenia a využívania krajiny.

OP39- KvPzV Zmena systému zavlažovania alebo odvodňovania.
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Doplnkové opatrenia –Akčný plán

� zamerané na zníženie znečistenia pesticídmi (prípravkami na ochranu rastlín)

�Používanie najúčinnejších aplikačných techník a 

nízkoúletových postrekových zariadení na 

aplikáciu pesticídov, ktoré minimalizujú vplyv 

www.vuvh.sk

aplikáciu pesticídov, ktoré minimalizujú vplyv 

pesticídov úletom postrekovej hmly, odtokom a 

odplavením na zdroje povrchových a 

podzemných vôd. 

�Vytvorenie nárazníkových zón okolo vodných 

plôch.
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Doplnkové opatrenia –Akčný plán

OBMEDZENIE POUŽÍVANIA
� V chránených oblastiach vymedzených v smernici 2000/60/ES 

najmä v citlivých oblastiach (NATURA 2000, chránených 
vodohospodárskych oblastiach a ďalších) 

� V zraniteľných oblastiach (vyhlásených nariadením vlády SR č. 
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� V zraniteľných oblastiach (vyhlásených nariadením vlády SR č. 
617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti), kde hrozí v dôsledku vysokej priepustnosti prostredia 
zvýšené riziko znečistenia vodného prostredia a iných citlivých 

oblastiach.,
� V citlivých  územiach – parky, detské ihriská, areály  

liečební, nemocníc, škôl...
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Chránené vodohospodárske oblasti
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Zraniteľné oblasti
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Chránené územia
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Ochranné pásma zdrojov pitných vôd
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OBMEDZENIE POUŽITIA PESTICÍDOV VZHĽADOM K RIZIKU 

ZNEČISTENIA PITNÝCH VôD

� V 1 ochrannom pásme zdrojov pitných vôd sú  z  používania 
vylúčené všetky prípravky.

� V ostatných ochranných pásmach je použitie jednotlivých 
prípravkov na ochranu rastlín upravené na základe výsledkov 
hodnotenia rizika, pridelením indexu:    PHO1 - PHO5
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hodnotenia rizika, pridelením indexu:    PHO1 - PHO5
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Doplnkové opatrenia –Akčný plán

�Dodržiavanie správnej poľnohospodárskej praxe. 

� Vedenie záznamov o každom použití pesticídov v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi.

� Vypracovanie havarijných plánov v súlade s Vyhláškou 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
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Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach 
havarijného plánu a o postupe   pri riešení 
mimoriadneho zhoršenia vôd.

� Podpora výskumných programov zameraných na 
stanovenie vplyvov používania pesticídov na vodné 
zdroje (klimatické meny).
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Doplnkové opatrenia –Akčný plán
� Zvyšovanie ekologického povedomia vo vzťahu k rizikám a 

ochrane vodných zdrojov v rámci systému povinnej odbornej 
prípravy pre profesionálnych používateľov, distribútorov, 
poradcov, predajcov (kvalifikovaní odborníci).

� Monitorovanie používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré 
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� Monitorovanie používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré 
obsahujú účinné látky vzbudzujúce určité obavy rizika znečistenia 
vôd.

� Kontrola plnenia legislatívnych požiadaviek a opatrení v súvislosti 
s uvádzaním prípravkov na ochranu rastlín na trh a ochranou vôd 
- overované kontrolou inšpektorov ŽP a ÚKSUP.  



Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Poľnohospodárstvo – vplyvy

� Zvyšovanie ekologického povedomia vo vzťahu k rizikám a 
ochrane vodných zdrojov v rámci systému povinnej odbornej 
prípravy pre profesionálnych používateľov, distribútorov, 
poradcov, predajcov (kvalifikovaní odborníci).

� Monitorovanie používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré 
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� Monitorovanie používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré 
obsahujú účinné látky vzbudzujúce určité obavy rizika znečistenia 
vôd.

� Kontrola plnenia legislatívnych požiadaviek a opatrení v súvislosti 
s uvádzaním prípravkov na ochranu rastlín na trh a ochranou vôd 
- overované kontrolou inšpektorov ŽP a ÚKSUP.  
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Poľnohospodárstvo – vplyvy

Vývoj spotreby POR   
a anorganických hnojív 

Prehaľad spotreby pesticídnych ú činných látok (kg, l) v SR 
roku 2002-2010  

2011116

1768572
1615742

15104771597049

2811748

1720424 17252361629722

y = 42141x + 2E+06

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Ú
č
in

ná
 lá

tk
a 

(k
g,

l))

www.vuvh.sk

0

500000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rok

Ú
č

Priemerná spotreba dusíkatých hnojív (kg/ha) v rámc i 
SR v období 2003-2010

59,6 59,007

55,4187

64,126
56,2157,49254,97 67,643

y  = 0,3093x + 57,917

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

rok

P
rie

m
er

ná
 s

po
tr

eb
a 

N
 v

 k
g/

ha



Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

MONITORING / KONTROLA

Za účelom overenia trvalo udržate ľného 
používania pesticídov (POR) je 
realizovaný monitoring vôd.

www.vuvh.sk
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MONITORING / KONTROLA

Celkovo sa v rámci monitoringu 
kvality podzemných vôd sa sleduje 
49 pesticídnych látok vo viac ako 
100 pozorovacích objektoch. 
Frekvencia odberov je 2 – 4 x ročne 

www.vuvh.sk

Frekvencia odberov je 2 – 4 x ročne 
(v jarnom a jesennom období ).
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MONITORING / KONTROLA

Sledovanie dusi čnanov sa 
uskuto čňuje v 1324 pozorovacích 
objektoch:
- 573 objektov ú čelovej siete VÚVH 
- 267 objektov ZS SHMÚ ur čených na  

www.vuvh.sk

- 267 objektov ZS SHMÚ ur čených na  
sledovanie režimu
- 220 monitorovacích objektov monitorovacej 
siete SHMÚ na kvalitu
-264 monitorovacích objektov jednotlivých 
vodárenských spolo čností 

Frekvencia odberov je 2 – 4 x ro čne (v jarnom 
a jesennom období).
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MONITORING / KONTROLA
Monitoringom dokumentovaná 
koncentrácia pesticídov v 
podzemnej vode je porovnaná s 
normou kvality pre pesticídy 
= 0,1 µg/l pre jednu ú činnú látku. 

www.vuvh.sk

= 0,1 µg/l pre jednu ú činnú látku. 

Monitoringom dokumentovaná 
koncentrácia dusi čnanov v 
podzemnej vode je porovnaná s 
normou kvality pre dusi čnany 
= 50 mg/l .



č. objektu lokalita útvar PZV
Heptachlór 
>0.1µµµµg/l

Simazín 
>0.1µµµµg/l

Atrazín 
>0.1µµµµg/l Trend 2002-07

251490 MUZLA - KENDELES SK1000600P
601691 ROVINKA SK1000300P, SK1000200P
601692 ROVINKA SK1000300P, SK1000200P
601092 DOBROHOST SK1000200P
601095 DOBROHOST SK1000200P
601096 DOBROHOST SK1000200P
601191 OLDZA SK1000300P
601192 OLDZA SK1000300P
601195 OLDZA SK1000300P
601291 VLKY SK1000300P
601292 VLKY SK1000300P
601293 VLKY SK1000300P

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

MONITORING / VÝSLEDKY

601293 VLKY SK1000300P
601391 KALINKOVO SK1000200P, SK1000300P
601392 KALINKOVO SK1000200P, SK1000300P
601393 KALINKOVO SK1000200P, SK1000300P
601591 POD.BISK. - NOVE KOSARISKA SK1000300P, SK1000200P
601592 POD.BISK. - NOVE KOSARISKA SK1000300P, SK1000200P
601593 POD.BISK. - NOVE KOSARISKA SK1000300P, SK1000200P
601691 ROVINKA SK1000300P, SK1000200P
601692 ROVINKA SK1000300P, SK1000200P
602792 JAROVCE SK1000200P
602891 RUSOVCE - MOKRAD SK1000200P
602892 RUSOVCE - MOKRAD SK1000200P
602893 RUSOVCE - MOKRAD SK1000200P
602991 RUSOVCE SK1000200P
602992 RUSOVCE SK1000200P
602993 RUSOVCE SK1000200P
603091 CUNOVO SK1000200P
603092 CUNOVO SK1000200P
603093 CUNOVO SK1000200P
603291 GABCIKOVO SK1000300P, SK1000200P
603292 GABCIKOVO SK1000300P, SK1000200P
726591 SAMORIN - MLIECNO SK1000300P, SK1000200P
726592 SAMORIN - MLIECNO SK1000300P, SK1000200P
726593 SAMORIN - MLIECNO SK1000300P, SK1000200P

koncentrácia účinnej látky nad 0.1 µg/l
stúpajúci trend
klesajúci trend

www.vuvh.skHodnotenie trendov
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Trend vývoja koncentrácie simazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007  
lokalita: 601691 -  Rovinka (1. úroveň vrtu), útvar: SK1000300P, SK1000200P

y = 0.0238x - 0.0285

R2 = 0.673
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simazín prahová koncentrácia Detekčný limit trendová čiara

Trend vývoja koncentrácie simazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007  
lokalita: 601692 -  Rovinka (2. úroveň vrtu), útvar: SK1000300P, SK1000200P

y = -0.0006x + 0.0159

R2 = 0.0171
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Trend vývoja koncentrácie atrazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007  
lokalita: 601691 -   Rovinka (1. úroveň vrtu), útvar:  SK1000200P, SK1000300P

y = 0.0685x + 0.0953

R2 = 0.5879
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Trend vývoja koncentrácie atrazínu v podzemnej vode za obdobie 2002 - 2007  
lokalita: 601692 -   Rovinka (2. úroveň vrtu), útvar:  SK1000200P, SK1000300P

y = -0.0771x + 0.6323

R2 = 0.5164

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

0.500

0.600

2
0.3.2

0
0
2

1
3.3.2

0
0
3

1
8.3.2

0
0
4

1
7.3.2

0
0
5

9
.5
.20
0
6

1
0.05

.2
0
0
7

dátum odberu

µµ µµ
g
/
l

atrazín prahová koncentrácia detekčný limit trendová čiara



Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

MONITORING / VÝSLEDKY

www.vuvh.sk

PESTICÍDY



Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

MONITORING / VÝSLEDKY

www.vuvh.sk

DUSIČNANY



Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

MONITORING / VÝSLEDKY
Trend koncentrácie v 
monitorovaných miestach

Podľa ročného priemeru 
obsahov NO 3
Podzemné vody

Podľa ročného priemeru 
obsahov NO 3
Povrchové vody

Narastajúcich

Výrazne 5 % 8 %

Mierne 14,3 % 22 %

www.vuvh.sk

DUSIČNANY

Mierne 14,3 % 22 %

Stabilných 43,2 % 73 %

Klesajúcich

Výrazne 30 % 0 %

Mierne 7,5 % 13 %
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DUSIČNANY

www.vuvh.sk
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Počet 
prekročení Zraniteľná
nad 50 mg/l zóna

B561000O Trnávka-1 – Hriadky 20,2 1 2011 54,13 áno
D083000P Mužliansky potok -nad Mužľou, most 6,6 5 2011 58,63-97,44 áno
H379000O Belžiansky potok - Belža 4 9 2010 51,00-82,90 áno

NEC Názov miesta rkm Rok
Rozsah         
(mg/l)

Prehľad miest, v ktorých bol prekro čený limit 50 mg/l pre dusi čnany 
v povrchových vodách  (2008-2011)

www.vuvh.sk

DUSIČNANY

H379000O Belžiansky potok - Belža 4 9 2010 51,00-82,90 áno
I150000D Krtíš – Nová Ves* 11,6 1 2009 71,2 áno
M051000F Teplica – Vrbovce nad* 25,8 1 2008 73,09 áno
N397500D Handlovka - Prievidza 6,6 1 2008 51,93 áno

N768000D Cabajský potok - Poľný Kesov, nad 13,5 2 2010 51,20-76,70 áno
R302010D Malianka- Veľký dvor 6,3 6 2011 64,00-80,00 áno
R309010D Lužianka - Hronovce 2,4 10 2009 51,00-76,49 áno
V371000D Jarčie – nad Dvorníkmi 21,4 2 2010 61,50-64,60 áno
V374000D Bábsky potok – nad Bábom 6 1 2010 63,29 áno
V655502D Trnávka – pod ČOV Trnava 4,7 1 2008 50,47 áno

40 prekročení z 13 636 analýz
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Hodnotenie potenciálneho environmentálneho rizika 
(PECgw a PECsw) pri uvádzaní POR na trh je dôležitým 

Poľnohospodárstvo predstavuje 
významný potenciálny zdroj znečistenia 
zdrojov pitných vôd. 

www.vuvh.sk

(PECgw a PECsw) pri uvádzaní POR na trh je dôležitým 
prvkom zabezpečenia ochrany vôd. Konečným indikátorom 
prijateľného vplyvu a dopadu používania pesticídov na 
vodné zdroje sú výsledky monitoringu. 
Výrobcovia prípravkov na ochranu rastlín a poľnohospodári 
môžu sami, v rámci predchádzania negatívnych dopadov na 
vody a životné prostredie, v súlade s podmienkami a 
odporučeniami VÚVH uvedenými pri registrácii prípravkov 
v SR vykonávať a napomáhať pri indikačnom monitorovaní.



V súlade so zásadou uplatňovanou v rámci zákona o vodách, že 
„znečisťovateľ platí“, zistené a preukázané znečistenie vodných 
zdrojov pesticídmi z poľnohospodárskej výroby a jeho následky zdrojov pesticídmi z poľnohospodárskej výroby a jeho následky 
musia byť odstránené a náklady na ich odstránenie bude musieť 
znášať každý pôvodca znečistenia v plnej miere – teda aj 
poľnohospodár. 
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Akčné plány sú preto zamerané na preventívne 
opatrenia a predchádzanie zne čistenia vôd. 
V tomto kontexte je potrebné ve ľkú pozornos ť 
venova ť práve vzdelávaniu a povedomiu 
poľnohospodárov a ľudí nakladajúcich s 
pesticídmi.

www.vuvh.sk

ZÁVER
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Ďakujem za pozornosť
E-mail: patschova@vuvh.sk


