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Potreba existencie databázy „Integrovaný 
monitoring zdrojov znečistenia“

• Databáza „Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia“ vznikla 
na základe požiadaviek Rámcovej smernice o vode (Water
Framework Directive – WFD, 2000/60/ES). Jej tvorcom je 
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava v 
spolupráci s JTS s.r.o. 

• Úlohou databázy „Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia“
je získavať, evidovať a archivovať existujúce dáta z 
monitoringu podzemných vôd od potenciálnych 
znečisťovateľov, ktorí majú legislatívnu povinnosť (nariadenú
OÚŽP, SIŽP...) monitorovať chemický stav podzemných vôd. 

• Jedná sa hlavne o priemyselné areály, skládky odpadov a 
znečistené územia, ktoré sa dajú označiť ako 
environmentálna záťaž. 



Cieľ databázy „Integrovaný monitoring 
zdrojov znečistenia“

• Cieľom databázy je zdokumentovať a odlíšiť
potenciálne a reálne bodové zdroje znečistenia 
o to práve na základe výsledkov z monitoringu 
podzemných vôd potenciálnych znečisťovateľov. 

• Na základe dát z monitoringu podzemných vôd 
je možné posúdiť skutočný dopad činnosti  
priemyslu/skládky/environmentálnej záťaže, ... 
na kvalitu podzemnej vody a identifikovať trend 
zmien kvality vôd.



Vývoj existencie databázy „Integrovaný 
monitoring zdrojov znečistenia“

• Databáza IMZZ sa začala vyvíjať v roku 2006, ako jednoduchá
databáza v programe MS Access.

• Postupne prešla rôznymi transformáciami, momentálne je 
sprístupnená na www.vuvh.sk a dáta je možné vkladať on-line.

• V súčasnosti je rozpracovaný nový projekt na zvýšenie nových 
administratívno - prevádzkových funkcionalít, analyticko -
štatistických prehľadov ako aj nové komfortnejšie klientské
rozhranie s množstvom nových vylepšení. Tento projekt je 
vyvíjaný pomocou OpenSource vývojových prostriedkov: 
operačný systém Linux, databázový server Ingres, aplikačný 
server Glassfish Application Server Open Source Edition. 

• Klientské programy sú tvorené v prostredí Java, ktorá je 
transformovateľná na ľubovoľnú platformu a taktiež pochádza z 
OpenSource komunity. 



Zdroje dát databázy „Integrovaný 
monitoring zdrojov znečistenia“

• Zdrojom údajov databázy IMZZ boli na začiatku archívne 
správy z výskumných úloh súvisiacich so sanáciami 
zdrojov znečistenia. Ďalšími zdrojmi údajov boli historické
údaje od úradov životného prostredia, jednalo sa prevažne 
o monitoring podzemných vôd zo skládok odpadov. 

• V súčasnosti sú hlavnými tvorcami obsahu databázy IMZZ 
samotní vlastníci a prevádzkovatelia potenciálnych zdrojov 
znečisťovania, ktorí dáta vkladajú priamo on-line cez 
internetové rozhranie. 

• Do databázy IMZZ sú vkladané základné informácie o 
lokalite, informácie o monitorovacom objekte (vrt, studňa, 
priesak...) a dáta o chemickom stave podzemnej vody. 
Posledne spomenuté dáta pribúdajú podľa intenzity 
monitoringu podzemných vôd v danej lokalite.



Databáza Integrovaný monitoring zdrojov 
znečistenia on-line

Databáza IMZZ je 
vytváraná a 
prevádzkovaná
na Výskumnom 
ústave vodného 
hospodárstva, 
technologický 
vývoj a prevádzku 
zabezpečuje 
firma JTS s.r.o.
Odkaz na 
www.vuvh.sk
(ľavá lišta-Služby) 



Databáza Integrovaný monitoring zdrojov 
znečistenia on-line

Po kliknutí na označený odkaz prídeme k úvodnému textu 
databázy, kde sa nachádza tiež link priamo na databázu 
IMZZ a takisto link s postupom registrácie



Prihlasovanie a vkladanie údajov do 
databázy IMZZ



Prihlasovanie a vkladanie údajov do 
databázy IMZZ



Prihlasovanie a vkladanie údajov do 
databázy IMZZ

Vkladanie detailov o lokalite:



Prihlasovanie a vkladanie údajov do 
databázy IMZZ
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databázy IMZZ



Prihlasovanie a vkladanie údajov do 
databázy IMZZ



Súčasný stav napĺňania databázy IMZZ

• V databáze IMZZ je v súčasnosti (k 31.3.2012) 
zaregistrovaných 373 subjektov potenciálnych 
znečisťovateľov, ktorí sú vlastníkmi resp. 
prevádzkovateľmi potenciálnych zdrojov znečistenia 
(duplicity). 

• Tieto zdroje znečistenia sú monitorované na cca. 
2000 monitorovacích objektov, ktoré sú
dokumentované v databáze. V týchto objektoch sa 
nachádza takmer 140 tis. hodnôt chemických 
parametrov z monitoringu podzemných vôd. 

• Export dát je možné uskutočniť pomocou MS-Excel, 
kde si môžeme vybrať dáta (lokality) podľa povodia, 
útvaru podzemných vôd a katastrálneho rozdelenia.



Súčasný stav napĺňania databázy IMZZ

• Databáza IMZZ svojím obsahom dopĺňa množstvo a 
kvalitu informácií o chemickom stave podzemných vôd.

• Dáta, ktoré sa v nej nachádzajú, pochádzajú zväčša 
priamo od priemyselných podnikov – potenciálnych 
znečisťovateľov, od prevádzkovateľov skládok odpadov a 
pod.

• Monitoring je vykonávaný na základe nariadení OÚŽP, 
SIŽP, KÚŽP a pod., alebo aj na základe interných potrieb 

• Tento monitoring nie je zahrnutý do štátnej monitorovacej 
siete, ale je dôležitým zdrojom informácii o chemickom 
stave podzemných vôd na Slovensku. 

• Dáta umožňujú spresnenie informácií o kvalite 
podzemných vôd, sú dobrým indikátorom nevhodnej  
ľudskej činnosti, jasne dokazujú vplyv na chemický stav 
útvarov podzemných vôd



Možnosti prepojenia databázy 
IMZZ s IS EZ

• Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ) 
zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie 
informácií o environmentálnych záťažiach a  je súčasťou 
informačného systému verejnej správy. 

• Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s 
výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych 
záťažiach sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR 
podľa osobitného predpisu.

• V roku 2010 SAŽP oslovila VÚVH s možnosťou prepojenia 
databázy IMZZ a IS EZ. Na základe štúdie uskutočniteľnosti 
prepojenia týchto informačných systémov/databáz prebiehali v 
roku 2011 právne úkony potrebné k oficiálnemu prepojeniu.

• Začiatkom roka 2012 začali odborné a technické práce na 
reálnom prepájaní IMZZ a IS ES



Možnosti prepojenia databázy 
IMZZ s IS EZ
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Možnosti prepojenia databázy 
IMZZ s IS EZ



Možnosti prepojenia databázy 
IMZZ s IS EZ - legislatívne návrhy 

hodnotenia

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady  
2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred 
znečistením a zhoršením kvality (pozaďová, 
prahová a referenčná hodnota)

• Indikačné a intervenčné kritériá pre podzemné
vody uvedené v metodickom pokyne č. 1/2012-7 z 
27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika 
znečisteného územia 

• Hodnotenie trendov (stúpajúci, klesajúci, 
stagnujúci)



Možnosti prepojenia databázy 
IMZZ s IS EZ - návrhy hodnotenia

• Prekročenie limitov dcérskej smernice o ochrane 
podzemných vôd pred znečistením a zhoršením 
kvality - prekročenie prahových, pozaďových a 
referenčných hodnôt

• Prekročenie indikačných a intervenčných kritérií
(Metodický pokyn č. 1/2012-7 z 27. januára 2012 na 
vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia) 

• Trend vývoja obsahu chemického parametra v danej 
lokalite



Záver
• Bodové zdroje znečistenia predstavujú významné

riziko pre podzemné vody, z hľadiska potenciálneho 
ohrozenia ich kvality a to najmä svojou priestorovou 
hustotou, pestrosťou chemických látok 
(kontaminantov), ktoré obsahujú a môžu zhoršovať
kvalitu podzemných vôd, čím sa zhorší aj chemický 
stav útvarov podzemných vôd. 

• Preto má databáza Integrovaný monitoring zdrojov 
znečistenia zásadný význam pri identifikácii 
reálnych  zdrojov znečistenia a pri následnom 
riešení environmentálnych problémov a ochrane 
podzemných vôd. 

• Je to dôležitý nástroj pre smerovanie a návrhy 
opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
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