
 

Pitná voda 

 

Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak: 

 

a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo 

koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo 

neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu 

alebo 

používaniu, 

b) spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody. 

     Limity ukazovateľov kvality pitnej vody  sú stanovené nariadením vlády SR č. 354/2006 Z.z. 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody 
určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov. 
   
 
Zásobovanie pitnou vodou v okrese Bardejov 

    

 Z celkového počtu obcí okresu 86 má  verejný vodovod 62 obcí. Ide o 53 zásobovaných 
oblasti z toho 2 sú veľké zásobované oblasti (ZO Bardejov - Bardejovské Kúpele, ZO Hertník - 
Fričkovce-Osikov-Bartošovce-Raslavice-Abrahámovce), ostatné sú malé zásobované oblasti.  
V správe VVS, a.s., závod Bardejov je 47 verejných vodovodov, v správe obcí 15 verejných 
vodovodov.  
V obciach bez verejného vodovodu (15) je zásobovanie pitnou vodou z vlastných vodných zdrojov .  
 Situácia z hľadiska počtu zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov je   
uspokojivá. Z hľadiska druhu a  vhodnosti využívaných vodných zdrojov pre verejné vodovody je  
už situácia horšia a to z dôvodu,  že  z celkového počtu obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z 
verejných vodovodov je približne 60 %  zásobovaných pitnou vodou , ktorej zdrojom sú aj 
povrchové vody  (vodovod Bardejov , skupinový vodovod  Kobyly - Kľušov - Janovce a skupinový 
vodovod  Hertník - Fričkovce - Osikov - Bartošovce - Raslavice ).    

Najrizikovejším povrchovým zdrojom pre uvedené  vodovody  je stále   povrchový tok 
Topľa  (pre verejný vodovod Bardejov, ktorý ma miešanú vodu), v povodí ktorého leží 24 obcí. V 
súvislosti s tým je od  r. 2003  na úpravni vody Bardejov  nainštalovaný systém skorého varovania. 
Táto úpravňa vody s kapacitou 105 l/s ide v ostatných rokoch z dôvodu výrazného poklesu  
spotreby vody len na minimum.   

 Úprava vody sa zabezpečuje  u  povrchových zdrojov pitnej vody a to v úpravni vody 
Bardejov, Hertník a Kobyly, a u podzemných zdrojov vo verejnom vodovode  Kurima – Dubinné.  
na odstraňovanie bóru z podzemných  zdrojov pitnej vody pre verejný vodovod Kurima - Dubinné. 
Ostatné zdroje verejných vodovodov sa upravujú len dezinfekciou vo vodojemoch. V úpravni vody  
Bardejov  a   Hertník   je klasická úprava povrchovej vody (usadzovanie a filtrácia).  Na  
dezinfekciu   upravenej   povrchovej  vody  sa  v   úpravni  vody  Bardejov používa  plynný chlór a  
v úpravni vody Hertník a Kobyly chlórňan sodný. V úpravni vody Kobyly došlo v roku 2015 k 
zmene úpravy vody z  pomalej filtrácie biologickými filtrami na úpravu vody ultrafiltráciou. 
V úpravni vody Kurima je odstraňovanie bóru  na princípe reverznej osmózy.  

Dezinfekcia podzemných zdrojov vody pre všetky vodovody  sa zabezpečuje  chlórňanom 
sodným. K zmene spôsobu dezinfekcie vody  nedošlo na žiadnom verejnom vodovode.     
          Dozor nad zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou zabezpečuje okrem prevádzkovateľa aj 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove , ktorý vykonáva monitoring 
kvality pitnej vody vo verejných vodovodoch na tzv. stabilných odberových miestach .  
Štátny zdravotný dozor nad kvalitou  pitnej vody RÚVZ vykonáva v rizikových lokalitách, z 
vodných zdrojov objektov občianskej vybavenosti, ktoré sú napojené na vlastné vodné zdroje, v 
mimoriadnych situáciách a pri haváriách. V okrese neevidujeme vodovod, v ktorom by voda 
dlhodobo nespĺňala hygienické limity.  


