
 

 

              Hygienické kritéria na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody   

 

 

      Voda je základnou látkou, s ktorou súvisí vznik a vývoj života na zemi. V organizme 

človeka plní rad fyziologických funkcií, je podmienkou existencie ľudskej spoločnosti. 

Pre zdravie človeka má najväčší význam voda určená na ľudskú spotrebu, preto rozhodujúce 

kritéria sa viažu na jej kvalitu a množstvo. Predovšetkým musí spĺňať fyziologické nároky 

organizmu a nepoškodzovať zdravie.  

     Vznik ochorení prenosných vodou zapríčiňujú choroboplodné zárodky nachádzajúce sa vo 

vode, niektoré chemické látky, ak je ich vo vode nadmerné resp. nízke množstvo a nedostatok 

vody.   

Je nespochybniteľné, že základným predpokladom kvality i kvantity vody  je vodný zdroj. 

Najvhodnejšími vodnými zdrojmi pre  zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou sú také vodné 

zdroje, ktoré sa svojim zložením a vlastnosťami, čo najviac približujú požiadavkám na pitnú 

vodu a nepotrebujú zložitú technologickú úpravu. Týmto požiadavkám  najviac vyhovujú 

podzemné vody s kvalitou vyhovujúcou alebo blížiacou sa vode pitnej  a povrchové vody 

z horných tokov riek, z oblasti nezaťažených ľudskou činnosťou a akumulované vo 

vodárenských nádržiach.    

Pri výbere vodného zdroja sa musí hodnotiť aj možnosť vytvorenia jeho ochranného pásma 

a dodržiavanie hygienického režimu v tomto pásme.  

     Požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré sú povinné dodržiavať všetky členské štáty 

Európskej únie, ustanovuje Smernica Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú 

spotrebu (ďalej len „Smernica“), ktorá je na Slovensku implementovaná zákonom č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) a vyhláškou MZ 

SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality 

pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 

v znení vyhlášky MZ SR č. 97/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 247/2017 Z. z.“). 

Podľa § 17a ods. 1) zákona č. 355/2007 Z. z. dodávateľom pitnej vody je prevádzkovateľ 

verejného vodovodu a fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú 

vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo ktorá dodáva pitnú vodu 

alebo používa pitnú vodu vo verejnom záujme a nie je odberateľom pitnej vody z verejného 

vodovodu. 

Dodávateľ pitnej vody je povinný zabezpečiť, aby pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej 

bezpečnosti a zabezpečiť  kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody.  

Regionálne úrady verejného zdravotníctva monitorujú kvalitu pitnej vody z verejných 

vodovodov podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v spotrebisku, ale nenahrádzajú vyššie uvedené 

povinnosti dodávateľov pitnej vody. Cieľom monitorovania je získať údaje o kvalite pitnej 

vody dodávanej spotrebiteľom z verejných vodovodov a zistiť, či voda dostupná 

spotrebiteľom spĺňa požiadavky Smernice. Štátny zdravotný dozor nad zásobovaním 

obyvateľstva pitnou vodou sa vykonáva podľa osobitných odborných kritérií a je zameraný na 

kontrolu dodržiavania povinností uložených právnickým a fyzickým osobám zákonom č. 

355/2007 Z. z.  vrátane posudzovacej činnosti a nariaďovania opatrení pri zistení nedostatkov.  

       Na základe  výsledkov laboratórnych rozborov vzoriek vôd z verejných vodovodov v 

okrese Bardejov  možno hodnotiť kvalitu pitnej vody vo všetkých zdravotne významných 

ukazovateľoch ako vyhovujúcu aj napriek ojedinele prekročeným limitným hodnotám 

niektorých mikrobiologických ukazovateľov  hlavne v súvislosti so zvýšenou zrážkovou 

činnosťou v letných mesiacoch.     



      Požiadavky na kvalitu pitnej vody sa vyvíjajú veľmi rýchlo, čo súvisí s doplňovaním 

vedeckých poznatkov o vplyve pitnej vody na zdravie. Posledná smernica Svetovej 

zdravotníckej organizácie pre kvalitu pitnej vody bola publikovaná v roku 1998. 

Transpozíciou smernice Komisie (EÚ) 2015/1787, ktorou sa menia prílohy II  a III  Smernice  

o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu bola do zákona č.  355/2007  Z.  z.  ustanovená  

povinnosť  dodávateľov  pitnej  vody  vypracovať  a predložiť miestne  príslušným  

regionálnym  úradom  verejného  zdravotníctva   program  monitorovania,  ktorý  je  

komplexnou  informáciou    o celom  systéme  zásobovania pitnou vodou.  

 

 

 

  

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

        so sídlom v Bardejove  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


