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ABSTRACT

On October 23, 2000 the European Parliament and the Council adopted the Directive
2000/60/EC, the Water Framework Directive, hereafter referred to as the "WFD", establishing
a framework for Community action in the field of water policy. This Directive forms the basic
legislation for the protection of the European aquatic environment. One of the issues required
by the "WFD" is to delineate adequate groundwater bodies on the territory of each member
state to help the achievement of good groundwater status and to that end provides for the
monitoring of groundwater bodies as well as measures to protect and restore groundwater. At
present, three "Iayers" of groundwater bodies were delineated on Slovak territory, following
the primary division of the 141 hydrogeological regions, sub-regions and partial regions for
the first two layers. At first, layer of Quaternary sediments was generated, and the underlying
layer of pre Quaternary groundwater bodies. Independent layer of geothermal waters was
created beneath. Present sate will require more attitudes to cope with already delineated
surface water bodies as well as to cope with future transboundary groundwater bodies'
problem.
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ÚVOD
Vývoj ľudskej spoločnosti v minulosti bol a aj
v budúcnosti bude vždy spojený s využívaním
zdrojov vôd, čoho priamym alebo nepriamym
dôsledkom je zmena prirodzeného charakteru
ekosystému a kvantitatívne a kvalitatívne zmeny
množstiev vôd. Do popredia v posledných rokoch

vstupuje najmä významnosť zdrojov pitných vôd,
voda sa stáva významným ekonomickým faktorom
- strategickou surovinou ovplyvľlujúcou orientáciu
možného hospodárskeho rastu krajiny. Z týchto
dôvodov si štáty Európskej U111e koncom
deväťdesiatych rokov uvedomili nutnosť prijatia
všeobecne záväzného dokumentu, ktorý by stano
vil základný rámec pre ochranu a zlepšenie kvality
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vodných ekosystémov a trvalo udržateľné, vyvá
žené a spravodlivé využívanie vôd. V decembri
2000 vstúpila do platnosti Smernica 2000/601ES
Európskeho parlamentu a Rady (ďalej "RSV"),
vydaná 23. októbra 2000, ktorá ustanovuje rámec
pre činnosť Spoločenstva, týkajúceho sa politiky
v oblasti vôd. Ustanovením smernice sa vytvára
nadnárodný prístup v oblasti ochrany vôd
a dochádza k výraznému posilneniu environmen
tálneho pohľadu v procese ich ochrany. Pre
členské štáty EÚ, ako aj pre kandidátske krajiny,
vrátane Slovenska, tak vzniká povinnosť v súlade
s RSV postupne transponovať tieto legislatívne
prístupy do národných hodnotení vôd a do
ochrany vôd.

POSTUP PRI VYMEDZOVANí ÚTVAROV
PODZEMNÝCH VÔD
Účelom RSV z pohl'adu Slovenskej republiky
je stanoviť rámec pre ochranu vnútrozemských
povrchových a podzemných vôd, ktorý najmä:
•
zabráni ich ďalšiemu zhoršeniu, chráni
a zlepšuje stav vodných ekosystémov, krajin
ných ekosystémov a mokradí závislých od
vodných ekosystémov,
•
podporí udržatel'nú spotrebu vody založenú na
dlhodobej ochrane dostupných zdrojov vody,
•
zabezpečí postupné znižovanie existujúceho
znečistenia podzemných vôd a zabráni ich
prípadnému ďalšiemu znečisteniu,
•
zabezpečí ochranu vôd,
•
umožní dosiahnuť "dobrý stav" všetkých vôd
do konca roku 20 15.
Pre naplnenie týchto ciel'ov sa od členských
a asociovaných štátov očakáva v stanovenom časo
vom harmonograme vykonať v oblasti podzem
ných vôd:
•
vymedzenie útvarov podzemných vôd,
•
charakterizáciu útvarov podzemných vôd (geo
logickú, hydrogeologickú) a určenie vplyvov,
ktorými sú tieto útvary vystavené (zhodnotenie
bodových a difúznych zdrojov znečistenia,
odberov podzemných vôd), zhodnotenie nad
ložných vrstiev, z ktorých sa útvar podzemných
vôd doplľ1uje, vrátane charakteristiky povrcho
vých sedimentov a pôd, ako aj stanovenie
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závislých ekosystémov povrchových vôd
a suchozemských ekosystémov,
určenie kvantitatívneho a chemického stavu
podzemných vôd,
určenie "rizikových útvarov podzemných vôd"
s ohl'adom na dosiahnutie ich dobrého stavu.

Základným prvkom hodnotenia vôd v súlade
s RSV sa teda stáva hodnotenie stavu podzemných
vôd a tomu musí predchádzať práve určenie
útvarov podzemných vôd - územných jednotiek,
pre ktoré je možné vypracovať charakterizáciu
vôd, vyhodnotiť ich stav a porovnať ich s
požadovanými environmentálnymi cieľmi. Navyše
musia vymedzené útvary vôd spÍiíať i ďalšie
kritérium, ktoré stanovuje, že nápravné opatrenia
uskutočnené vo vnútri vymedzenej územnej
jednotky, útvaru podzemnej vody, zabezpečia
zvrátenie prípadného nepriaznivého stavu vôd vo
vnútri útvaru.
Vymedzenie vodných útvarov podzemných vôd
predstavuje prvý krok pre naplnenie ciel'ov
aproximácie RSV v oblasti podzemných vôd na
Slovensku. Ich vymedzenie nie je však cieľom
smernice, ale nevyhnutným krokom k splneniu jej
požiadaviek.
V súlade s RSV a nadväznými usmerneniami
EÚ pre vymedzovanie útvarov podzemných vôd
(Horizontálne usmernenie ES) bolo nevyhnutné pri
tomto procese vychádzať z nasledovných požiada
viek:
•
útvar podzemnej vody je vymedziteľný objem
podzemnej vody vo zvodnenci,
•
je nevyhnutné vymedziť všetky vodné útvary
podzemných vôd, ktoré poskytujú alebo sa
u nich počíta s odberom väčším ako 10 m3/det'í
(t.j. 0,116 I.s-I), resp. zásobujú viac ako 50
osôb,
•
samostatne je nutné vymedziť vodné útvary
podzemných vôd, ktoré presahujú hranice
štátov,
•
útvary podzemných vôd je nutné priradiť
k oblastiam povodí, pretože práve oblasti
povodí sa stávajú hlavným prvkom pri
spracovávaní národných dokumentov - plánov
povodí,
•
útvary podzemných vôd by mali byť
vymedzované na podklade geologických
a hydrogeologických pomerov a hydraulických
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hraníc, nie je to však absolútne nevyhnutnou
podmienkou,
kvalitatívny aspekt podzemných vôd a signifi
kantné rozdielnosti v kvalite podzemných vôd
musia byť pri vymedzovaní útvarov pod
zemných vôd zohľadnené.

Navyše, s ohľadom na dlhodobé skúsenosti
a informačnú databázu v oblasti hodnotenia pod
zemných vôd na Slovensku od roku 1974, bolo
nevyhnutné zohľadniť v maximálnej miere
v procese vymedzenia útvarov podzemných vôd
i národné špecifiká. Tieto v budúcnosti umožnia
jednoduchšie zabezpečiť hodnotenia požadované
RSV, a to i napriek tomu, že pri porovnaní
požiadaviek na vymedzenie útvarov podzemných
vôd a cieľov, ktoré podmienili vznik Hydrogeo
logickej rajonizácie Slovenska existujú značné
rozdiely. Z tohoto dôvodu boli do postupu pre
vymedzenie útvarov podzemných vôd zahrnuté
nasledovné zásady:
•
maximálne zohľadnenie hraníc platnej hydro
geologickej rajonizácie Slovenska z roku 1995
(t.j. zohľadnenie stratigrafickej príslušnosti
kolektorov a bilancovateľnosť územia),
•
s ohľadom na nadnárodný pohľad na hodno
tenie podzemných vôd prípustné genera
lizovanie a zjednodušenie hydrogeologickej
rajonizácie (napr. formou zlúčenia hydrogeo
logických rajónov, čiastkových rajónov) do
takej miery, aby bol výsledok komparabiiný
s už prezentovanými návrhmi štátov EÚ
s približne podobnými hydrogeologickými
pomermi.

VYMEDZOVANIE ÚTVAROV OBYČAJNÝCH
PODZEMNÝCH VÔD
Pri snahe zohľadniť všetky vyššie spomenuté
požiadavky a transponovať ich na prírodné
podmienky Slovenska sa nám zdalo ako naj
prijateľnejšie riešenie, vychádzať z predpokladu
vertikálneho vymedzenia útvarov podzemných vôd
do troch samostatných "vrstiev". Významné
kvartérne sedimenty budú tvoriť samostatnú vrstvu
zvodnencov tvoriacich podklad pre vymedzenie
"vrstvy" útvarov podzemných vôd kvartérnych
sedimentov. A rovnako geotermálne štruktúry
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s ohľadom na ich odlišný režim dopÍt'íania
a vyprázd110vania budú tiež podkladom pre
samostatnú "vrstvu" útvarov geotermálnych vôd.
Menej významné kvartérne sedimenty sú pričle
nené k predkvartérnym sedimentom a horninám
a v nich sa vyskytujúce podzemné vody spÍI'íajúce
požadované kritériá RSV budú predstavovať
základ pre tretiu "vrstvu" vymedzených (zjedno
dušene nazvaných) útvarov podzemných vôd
predkvartérnych hornín.
Zvolený prístup k vymedzen iu útvarov
podzemných vôd kvartérnych a predkvartérnych
. hornín vychádzal výlučne z existujúcich hydro
geologických rajónov a existujúcich čiastkových
hydrogeologických rajónov (Šuba et al. 1984
v zmysle neskorších úprav). Bol vypracovaný
v zmysle požiadaviek RSV so zohľadnením
identifikácie miest' významných prestupov pod
zemných vôd medzi vymedzenými útvarmi
podzemných vôd, voľnosti a napätosti hladín
podzemných vôd a so snahou o uzavretosť cyklu
infiltrácia - akumulácia - výstup, a snahou
o zabezpečenie nutnej ochrany podzemných vôd,
dostačujúcej pri uplatnení vo vnútri útvaru
podzemných vôd. Vodohospodársky významné
regióny boli ako strategické oblasti vymedzené
samostatne.
Základným rysom konečného návrhu bolo aj
vyčleňovanie samostatných útvarov podzemných
vôd kvartérnych alúvií, superponovaných nad
útvarmi podzemných vôd predkvartérnych hornín.
V rámci útvarov podzemných vôd predkvartérnych
hornín takto vzniklo niekoľko skupín útvarov
s analogickým spôsobom obehu podzemných vôd.
Sú to nasledovné typy útvarov podzemných vôd
(Obr. l ):
•
útvary s dominantnými krasovo-puklinovými
podzemnými vodami Vnútorných Karpát,
•
útvary puklinových a puklinovo-krasových
podzemných vôd Vnútorných Karpát,
•
útvary puklinových podzemných vôd flyšového
pásma a podtatranskej skupiny (vonkajší flyš
a vnútrokarpatský paleogén/podtatranská skupi
na),
útvary puklinových a medzizrnových podzem
•
ných vôd neovulkanitov,
•
útvary medzizrnových podzemných vôd panví
a vnútrohorských depresií.
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Typ utvoru pod... mnoi vody (podložio)
B
O
OJ
cl
�

Dominantné !c.rasoyo·puklinow podzemné vody Vnutomých Karpát
Medzamové podzemné vody panvi a vnútl"Ohorských depresii
Puklinové a krasovo-pukJlnové pod:emné vody Vnútorných Karpát
Puklinové a medxi:moYé podzemné vody neovulkanitov
Puklinové podzemné vody flyšového pásma a podtatranskej skupiny

Obr. l: Návrh vyčlenenia útvarov podzemných vôd predkvartérnych hornín, kategórie skupín útvarov s analogick)'m obehom
podzemných vôd, Hranice oblastí hlavných povodí nie sú uvažované,
Fig, l:

Proposal of pre-Quaternary groundwater bodies delineation, categorics with analogical groundwater circulation type, surface
watershcd boundaries not included,

Vodohospodársky významné regióny boli
vymedzené samostatne tak, že sa z útvarov
podzemných vôd predkvartérnych hornín s pukli
novo-krasovou priepustnosťou odčlenili útvary
s dominantným krasovo-pukliným typom priepust
nosti, Kritériom tohoto členenia boli bilančné
ukazovatele využiteľných množstiev podzemných
vôd, Takýmto spôsobom boli vyčlenené útvary
podzemných vôd, ktoré je možné pokladať za
nositeľov vodohospodársky "strategických" využi
teľných množstiev podzemných vôd: sú to oblasti
na severe Pezinských Karpát, Brezovských Karpát,
Čachtických Karpát, juhu Považského Inovca,
celej oblasti Strážovských vrchov, územia Veľkej
Fatry, Chočských vrchov a mezozoika Západných
Tatier, Vysokých a Belianskych Tatier, severných
svahov Nízkych Tatier, Muránskej Planiny,
Slovenského Raja a Galmusu, Braniska a Čiernej
Hory a napokon územie Slovenského Krasu
(Obr. 1),
Návrh vyčlenenia útvarov podzemných vôd bol
v prvej fáze vytváraný bez zohľadnenia rozvodníc
povrchových vôd, Vzhľadom na vzájomnú kompa
tibilitu hodnotení útvarov jednak povrchových vôd
a jednak podzemných vôd je potrebné zahrnúť do
vyčlenenia útvarov podzemných vôd aj povrchové
rozvodnice, a to napriek tomu, že vo viacerých

prípadoch nemusia rešpektovať priebeh hydrogeo
logických rozvodníc, Členenie útvarov podzem
ných vôd, ktoré je na obr. 1 prezentované bez
zohľadnenia povodí povrchových vôd, bude takto
ďalej segmentované podľa príslušného rozsahu
útvarov povrchových vôd, resp, podľa hlavných
povodí vyčlenených príslušnou legislatívnou
normou, Jej súčasný návrh je na obr. 2 premietnutý
do mapy Slovenskej republiky spolu s vyčle
nenými útvarmi podzemných vôd predkvartérnych
hornín.
V prípade zvlášť vymedzenej "vrstvy" útvarov
podzemných vôd kvartérnych sedimentov je ich
rozčlenenie v súlade s priebehom hlavných povodí
- vzhľadom na temer recentnú genézu kvartérnych
zvodnencov geograficky koherentnú s rozsahom
povodí - oveľa jednoduchšie. Aj v prípade útvarov
podzemných vôd kvartérnych sedimentov boli tieto
útvary
vymedzované
v súlade
s hranicami
jestvujúcich hydrogeologických rajónov kvartéru
(Q... ) a čiastkových hydrogeologických rajónov
(Šuba et al. 1984 v zmysle neskorších úprav z r.
1995) kvartérnych sedimentov, resp. ich spájaním
a zlučovaním.
Vyčlenený
rozsah
útvarov
podzemných vôd kvartérnych sedimentov je
znázornený na obr. 3.
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Obr. 2: Návrh vyčlenenia útvarov podzemných vôd predkvartérnych hornín s hranicami oblastí hlavných povodí SR.
Fig. 2:

Proposal of pre-Quaternary groundwater hodies delineation, with included surface watershcd boundaries.

Ohr.3: Návrh vyčlenenia útvarov podzemných vôd kvartérnych sedimentov s hranicami oblastí hlavných povodí SR.
Fig.3:

Proposal of Quaternary groundwater bodies delineation, surface watershed boundaries included.

VYMEDZENIE ÚTVAROV GEOTERMÁLNYCH
VÔD
Vymedzenie samostatnej vrstvy útvarov
geotermálnych vôd vychádzalo zo špecifických
vlastností a podmienok režimu geotermálnych vôd
10

a je V súlade s požiadavkami RSV. Prevažná časť
geotermálnych
vôd je viazaná na hlboké
hydrogeologické štruktúry karbonátov mezozoika
(triasu) v príkrovoch Vnútorných západných
Karpát, v menšej miere na neogénne sedimentárne
a neovulkanické štruktúry. (Fendek et al. 2000) Na
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základe dlhodobých výsledkov geologických
výskumov a prieskumov realizovaných najmä
ŠGÚDŠ bolo v minulosti vyčlenených 26
perspektívnych oblastí a štruktúr geotermálnych
vôd v SR. Pri vymedzení útvarov geotermálnych
vôd sme vychádzali z doterajších poznatkov
a skúseností a navrhli vymedzenie 26 útvarov
l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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geotermálnych vôd plne odpovedajúcich doteraj
šiemu členeniu perspektívnych oblastí a štruktúr
geotermálnych vôd Slovenska v súlade s prácami
Franko et al. (1995) a Fendek et al. (2002).
Zoznam útvarov geotermálnych vôd a návrh ich
označenia:

GWB SK 3-lIM
GWB SK 3-2/M
GWB SK 3-3/M

Geotermálne vo�štruktúry Komárľíanská vysoká kI}'ha.
Geotermálne vody štruktúry Komárľíanská okrajová kryha
Geotermálne vody štruktúr Saštínska elevácia s priľahlým SZ a SV
poklesnutým pásmom, Lakšárska elevácia, Závodsko-studienske poklesové
�ásmo, Lábsko-malacká elevácia s priľahlými poklesnuli'mi kI}'hami
GWB SK 3-4/M
Geotermálne vody oblasti Trnavský záliv
GWB SK 3-5/M
Geotermálne vody oblasti Piešťanský záliv
GWB SK 3-6/M
Geotermálne vody oblasti Trenčianska kotlina
GWB SK 3-7/M
Geotermálne vody oblasti Ilavská kotlina
GWB SK 3-8/M
Geotermálne vody oblasti Zilinská kotlina
GWB SK 3-9/M
Geotermálne vody oblasti Bánovská kotlina
GWB SK 3- 1 O/M
Geotermálne vo�oblasti Hornonitrianska kotlina
GWB SK 3- 1 1/M
Geotermálne vody oblasti Turčianska kotlina
GWB SK 3-12/M
Geotermálne vody štruktúry Skorušinská panva
GWB SK 3-13/M
Geotermálne vody oblasti Liptovská kotlina
GWB SK 3-14/M
Geotermálne vo�štruktúry Levočská panva - Z a J časť
GWB SK 3-15/M
Geotermálne vody štruktúry Levočská panva - SV časť
GWB SK 3-16/M
Geotermálne vody štruktúry Humenský chrbát
GWB SK 3- 17/M
Geotermálne vody oblasti Košická kotlina
GWB SK 3-18/M
Geotermálne vody štruktúry Komjatická depresia
GWB SK 3-19/M
Geotermálne vo�štruktúry Stredoslovenské neovulkani!y- SZ časť
GWB SK 3-20/M
Geotermálne vody štruktúry Stredoslovenské neovulkanity - JV časť
GWB SK 3-2 11M
Geotermálne vo�štruktúry Levická kryha
GWB SK 3-22/M
Geotermálne vo�oblasti Rimavská kotlina
GWB SK 3-23/M
Geotermálne vo�štruktúry Beša-Cičarovce
GWB SK 3-24/NV Geotermálne vody štruktúry Centrálna depresia podunajskeiQanvy
GWB SK 3-25/N
Geotermálne vody štruktúry Dubnická depresia
GWB SK 3-26/N
Geotermálne vody štruktúry hornostrhársko-trenčská prepadlina

ZÁVER
V decembri 2000 vstúpila do platnosti
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu
a Rady, vydaná 23. októbra 2000, ktorá ustanovuje
rámec pre činnosť Spoločenstva, týkajúceho sa
politiky v oblasti vôd. Ustanovením smernice sa
vytvára nadnárodný prístup v oblasti ochrany vôd
a dochádza k výraznému posilneniu environmen
tálneho pohľadu v procese ich ochrany. Pre
členské štáty EÚ, ako aj pre kandidátske krajiny,
vrátane Slovenska, tak vzniká povinnosť v súlade
s RSV postupne transponovať tieto legislatívne
prístupy do národných hodnotení vôd a do

ochrany vôd. Pre naplnenie týchto cieľov sa od
členských a asociovaných štátov očakáva okrem
iného aj určenie útvarov podzemných vôd územných jednotiek, pre ktoré je možné vypra
covať charakterizáciu vôd, vyhodnotiť ich stav
a porovnať ich s požadovanými environmentál
nymi cieľmi. V snahe zohľadniť všetky vyššie
spomenuté požiadavky a transponovať ich na
prírodné podmienky Slovenska sme vyčlenili tri
samostatné "vrstvy" útvarov podzemných vôd vo
vertikálnom pohľade. Sú to významné kvartérne
sedimenty ako samostatná "vrstva" útvarov
podzemných vôd kvartérnych sedimentov, "vrstva"
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útvarov podzemných vôd predkvartérnych hornín
a samostatná "vrstva" útvarov geotermálnych vôd,
Prvé dve z uvedených "vrstiev boli vyčlenené
zlučovaním hraníc existujúcich hydrogeologických
rajónov a čiastkových hydrogeologických rajónov
(Šuba et al. 1984 v zmysle neskorších úprav z r.
1995), Vymedzenie útvarov geotermálnych vôd
odpovedá doterajšiemu členeniu perspektívnych
oblastí a štruktúr geotermálnych vôd Slovenska
(Franko et al. 1995, Fendek et al. 2002),
Hierarchia postupov v procese vymedzovania
útvarov podzemných vôd by mala zaistiť, že
nebude existovať významný neevidovaný prestup
podzemných vôd z jedného útvaru podzemnej
vody do druhého, V súčasnosti však evidencia
skryto prestupujúcich množstiev podzemných vôd
medzi jednotlivými hydrogeologickými rajónmi,
subrajónmi a čiastkovými rajónmi v dnešnej fáze
poznania existuje často len ako primárna - ne
kvantifikovaná alebo hrubo kvantifikovaná - infor
mácia, Na našom území je však častým prípadom,
že podzemné vody generované infiltráciou zrážok
na kryštalinickom chrbte jadrového pohoria
postupne prestupujú do mezozoických karbonáto
vých hornín, z týchto následne do paleogénnej
alebo neogénnej výplne kotliny/nížiny a z týchto
terciérnych sedimentov potom do sedimentov
kvartéru v údolných nivách, V takomto prípade by
bolo potrebné vyčleniť iba jeden útvar pod-

l

zemných vôd pre celý tento cyklus. Vzhľadom na
to, že na regionálnej úrovni nateraz nepoznáme
dostatočne podrobne všetky postupnosti vzájomnej
vodovýmeny medzi regionálnymi celkami, bolo
potrebné zohľadniť súčasný stav poznania, kedy
existujú oblasti, kde je evidencia prestupujúcich
množstiev spracovaná na pomerne vysokom
stupni, avšak v mnohých oblastiach jestvujú len
nepriame indície skrytej vodovýmeny. V budúc
nosti však bude nevyhnutne komplexne sa venovať
kvantifikácii vzťahov (prestupov) podzemných vôd
medzi jednotlivými útvarmi a vytvoriť pre tento
cieľ dostatočné dátové zložky v rámci štátnej
vodohospodárskej bilancie.
Treba podotknúť, že proces vymedzovania
útvarov podzemných vôd v zmysle rámcovej
smernice o vodách 2000/60/ES Európskeho parla
mentu a Rady nemožno zďaleka považovať za
ukončený. Je totiž ešte potrebné zohľadniť
v jestvujúcom členení kvalitatívny stav podzem
ných vôd, resp. rozdeliť útvary podzemných vôd
podľa kvalitatívneho stavu podzemných vôd.
V ďalšom procese vymedzovania bude potrebné
postupne zlaďovať útvary podzemných, ale
i povrchových vôd so všetkými susediacimi štátmi
EÚ, čO pri rôznorodosti prístupov v jednotlivých
členských krajinách ešte nastolí množstvo
technických, ale i odborných diskusných problé
mov.
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TRANSPOSITION OF THE EU WATER FRAMEWORK DIRECTIVE 2000j60jEC AND ITS IMPACT ON
GROUNDWATER ASSESSMENTS IN SLOVAKIA

RESUMÉ

According to Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive
(2000/60/EC), Horizontal guidance document on the application of the term "water body" in
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the context of the Water Framework Directive Identification of water bodies" (15 January
"
2003), the "water body" should be a coherent sub-unit in the river basin (district) to which the
environmental objectives of the directive must apply. Hence, the main purpose of identifying
"water bodies" is to enable the status to be accurately described and compared to
environmental objectives. A body of groundwater must be within an aquifer or aquifers.
However, not all groundwater is necessarily within an aquifer. The significance of
groundwater flow should be understood in the context of the purpose and provisions of the
Directive. Accordingly, a significant flow of groundwater is one that, were it from reaching an
associated surface water body or a directly dependant terrestrial ecosystem, would result in a
significant diminution in the ecological or chemical quality of that surface water body or
significant damage to the directly dependent terrestrial ecosystems. Article 7 of the Water
Framework Directive (2000/60/EC) requires the identification of all groundwater bodies used,
or intended to be used, for the abstraction of more than 10 m3 of drinking water a day as an
average. By implication, this volume could be regarded as a significant quantity of
groundwater. Geological strata capable of permitting such levels of abstraction (even only
locally) would therefore qualify as aquifers. Practically all geological units in Slovakia are
able of yielding more than 0,116 I.s-1 of abstracted groundwater and thus all the territory of
Slovakia should be involved in the process of delineation of groundwater bodies. The
boundaries of groundwater bodies should follow geological and hydrogeological units until
environmental objectives of the directive should not require further subdivisions.
After WW Il, up to 1974, groundwater in Slovakia was classified and balanced within main
watershed regions. Although it was recognized also by authorities, that groundwatersheds are
inconsistent with watershed in these times, only after completion of hydrogeological maps of
l : 200 000 scale in mid seventies, 141 hydrogeological regions were delineated for complex
balancing. Those hydrogeological regions were selected according to the presence of main
stratigraphical units (Crystalline - Mesozoic - Paleogene - Neogene - Quaternary), and
possibility of closed groundwater circuit presence (infiltration - accumulation - output).
Annually, a report of each region was completed for each hydrogeological region within the
framework of State Water Balance report. Because of a need of better link between balancing
profiles of surface waters, hydrogeological regions were subdivided into sub-regions
according to their positions on the areas of surface watersheds. Their delineation in the mid
seventies followed the natural settings due to the best knowledge of that times, groundwater
bodies delineation following the implementation strategy for the Water Framework Directive
(2000/60/EC) can be based on existing units, and generated by combining them taking into
account dominating permeability types.
"
At present, three "Iayers of groundwater bodies were delineated on Slovak territory,
following the primary division of the 141 hydrogeological region s, subregions and partial
regions for the first two layers. At first, layer of Quaternary sediments was generated (Fig. 3),
and the underlying layer of pre-Quaternary groundwater bodies (Fig. l). Independent layer of
geothermal waters was created beneath. Present sate will require more attitudes to cope with
already delineated surface water bodies (Fig. 2) as well as to cope with future transboundary
groundwater bodies' problem.
Recenzoval: RNDr. Vladimír Hanzel, PhD.
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