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Zdroje pitnej vody na Slovensku

• Najkvalitnejší zdroj pitnej vody: podzemná 

voda

• V SR sú na odber pre pitnú vodu 

využívané podzemné (82,2 %) a povrchové 

(17,8 %) vody

Najväčšou prirodzenou zásobárňou 

podzemnej vody v SR a v strednej 

Európe je Žitný ostrov s využiteľným 

množstvom cca 20 400 l/s.
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Žitný ostrov
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Využiteľné množstvá podzemných vôd v SR
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Chránené vodohospodárske oblasti SR
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Žitný ostrov

• 10 miliárd m3 kvalitnej pitnej vody, 

ktorá je neustále doplňovaná

• najvýznamnejšie vodné zdroje pre 

Bratislavský kraj a časť 

Trnavského a Nitrianskeho kraja

• Chránená vodohospodárska 

oblasť s najvyšším stupňom 

ochrany
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CHKO Dunajské luhy –

medzinárodne významné vtáčie územie
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Čo sa stalo v roku 1971?

• Jedna z najväčších ekologických 

katastrof v histórii Slovenska

• Únik 100 000 m3 ropných látok až 

do podzemných vôd

• 95 000 obyvateľov takmer rok 

zásobovaných vodou z cisterien
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Čo sa stalo v roku 1971?

• Obrovské škody - nielen pre 

vodárne a mesto Bratislava, ale aj 

pre všetkých obyvateľov Slovenska
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Plánovaný ropovod
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Hrozba ropovodu

• 1 liter ropných látok znehodnotí až 

1 milión litrov pitnej vody

• V prípade znečistenia 

kontaminovaný vodárenský zdroj 

nebude už NIKDY využiteľný na 

zásobovanie pitnou vodou
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Hrozba ropovodu...
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Ďakujem za pozornosť.


