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Vec: Využívanie studní  v lokalite Istrochem - s t a n o v i s k o  

___________________________________________________ 

 
Dňa 16.07.2020 ste na tunajší úrad doručili žiadosť o usmernenie vo veci odberu a užívania 

podzemných vôd zo studní pre potreby jednotlivých občanov v súvislosti s medializovanou kontamináciou 

podzemných vôd a pôdy v lokalite Mierová kolónia a Nobelova ulica v Bratislave pochádzajúcou z podniku 

Istrochemu. 

Po preskúmaní problematiky Vám z hľadiska záujmov ochrany verejného zdravia oznamujeme 

nasledovné:  

Na základe dostupných informácií, ktoré poukazujú na možné znečistenie podzemných vôd  v danom 

území organickými látkami z výroby pesticídov v bývalom závode Istrochem  (tunajší úrad oficiálnymi údajmi 

a výsledkami z prieskumu starej enviromentálnej záťaže nedisponuje) zdôrazňujeme, že na pitné účely treba 

používať vodu z verejného vodovodu, ktorá je pod systematickou kontrolou prevádzkovateľa (BVS, a.s.) 

i regionálneho hygienika.  

Do doby zverejnenia oficiálnych výsledkov z prieskumu enviromentálnej záťaže  z Istrochemu v danej 

lokalite a navrhnutia i realizácie účinných sanačných opatrení  opatrení, zo zdravotného hľadiska vodu 

z individuálnych studní z tejto oblasti považujeme za dlhodobo nevhodnú na pitné účely i osobnú hygienu, resp. 

z hľadiska uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti aj za zdravotne rizikovú.  

Čo sa týka využívania vlastných studní na závlahy a polievanie záhradiek, kontrola kvality vody 

z takýchto zdrojov nespadá do pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva, jej používanie je na 

vlastné riziko majiteľov individuálnych studní. Odporúčame využívať ju ak, tak iba na polievanie okrasných 

rastlín a kultúr (trávniky, živé ploty apod.).  

Vzhľadom na to, že každá rastlina inak (druhovo špecificky) v sebe koncentruje toxické látky, nie je 

možné odhadnúť, aké množstvo konzumovanej zeleniny/ovocia by mohlo predstavovať zdraviu škodlivú/toxickú 

dávku pre človeka. Z tohto pohľadu je vhodné konzumovaniu zeleniny pôvodom z danej lokality sa vyhnúť.

 Hodnotenie možného prieniku znečisťujúcich látok do jednotlivých plodín však môže zabezpečiť iba 

príslušná odborná inštitúcia, napr. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Poľnohospodárska 

univerzita apod..  

Vzhľadom na to, že lokalita Mierová kolónia má zabezpečené zásobovanie pitnou vodou z verejného 

vodovodu, je potrebné využívať ju na pitie i osobnú hygienu; orgán verejného zdravotníctva nemá vecný dôvod 

prijímať v danej veci osobitné opatrenia.  

 

Záverom sumarizujeme, že na ľudský konzum (pitie, varenie/prípravu stavy) a osobnú hygienu je 

potrebné využívať zdravotne bezpečnú vodu z kontrolovaného zdroja (= verejného vodovodu), záhradky 

odporúčame takisto polievať vodou z verejného vodovodu alebo zachytenou dažďovou vodou; plodiny 

podozrivé z kontaminácie nekonzumovať.   
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