
 Pitná voda 

Legislatívne požiadavky ohľadom pitnej vody upravuje zákon  NR SR č. 355/2007 Z.z.  
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
nariadenia 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 a vyhláška MZ SR č. 636/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu 
surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch v znení neskorších 
predpisov. 

 
Pitná voda je voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave určená na pitie, varenie, 

prípravu potravín alebo na iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná 
z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda 
používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji 
výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.  

 
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, a  
b) spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody 
 
Voda môže spôsobiť alebo sprostredkovať mnoho závažných poškodení zdravia. Ide 

najmä o tieto mechanizmy:  
a) okrem nedostatku zdravotne bezpečnej vody tzv. „vodné epidémie bez vody“ môže 

poškodiť ľudské zdravie predovšetkým kontamináciou patogénnymi 
mikroorganizmami bakteriálneho, vírusového, parazitárneho pôvodu prípadne 
niektorými prvokmi a helmintmi. (červami).  

b) kontaminácia vody látkami poškodzujúcimi zdravie môže byť takisto nebezpečná. 
Pitná voda nesmie obsahovať toxické, rádioaktívne ani biologicky účinné škodliviny,   
ktoré by mohli vyvolať akútne, či chronické poškodenie organizmu (ťažké kovy – 
arzén, ortuť, kadmium, s výrazným neurotoxickým účinkom, kyanidy, detergenty, 
fenoly, ropné látky, polycyklické aromatické uhľovodíky, vysokoprchavé organické 
zlúčeniny, pesticídy). 

c) zmenený obsah niektorých bežne sa vyskytujúcich látok vo vode môže spôsobiť  
poškodenie organizmu - zvýšený obsah dusičnanov a dusitanov v pitnej vode, ktorý     
spôsobuje methemoglobinémiu dojčiat. 

 
Preto je potrebné dbať na pravidelnú kontrolu kvality pitnej vody. 
 
Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu 

a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou, sú povinné okrem iného: 
- zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti, 
- zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala limity ukazovateľov kvality pitnej 

vody, 
- zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej v zmysle požiadaviek horeuvedenej 

legislatívy. 



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ) so sídlom v Trenčíne taktiež 
vykonáva v zmysle požiadaviek platnej legislatívy monitoring kvality pitnej vody. Ide 
o vopred stanovený plán odberov a vyšetrovania vzoriek vody z presne stanovených 
odberových miest v spotrebisku rozložených po celom území  pôsobnosti úradu, t.j okresy 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Bánovce nad Bebravou . 

Podľa distribúcie pitnej vody do verejných vodovodov a počtu zásobovaných 
obyvateľov je v súčasnosti na základe harmonogramu monitoringu kvality pitnej vody 
sledovaná kvalita pitnej vody v 115 mestách a obciach, stanovených je 145 odberových miest.   

         Okrem toho RUVZ sa vykonáva  štátny zdravotný dozor  

- nad kvalitou pitnej vody vo vytipovaných rizikových lokalitách alebo na základe 
podnetov obyvateľov na zhoršenie kvality vody. 

- nad kvalitou pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov – studní v oblastiach, 
ktoré nie sú zásobované verejnými vodovodmi, v domácnostiach gravidných žien, 
resp. matiek s novorodencami na základe požiadania pediatra, z dôrazom na zistenie 
obsahu dusičnanov v pitnej vode.  

V rámci  platených služieb  RUVZ vyšetruje vzorky vody fyzickým i právnickým 
osobám na základe objednávky podľa platného cenníka (viď. cenník). 

  

              

 


