
VODA PITNÁ, POVRCHOVÁ, ODPADOVÁ, VODA NA KÚPANIE 

 

Minimálny rozbor pitnej vody - podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. v znení zmien  

a doplnkov NV SR č. 496/2010 Z.z. 

  

* Akreditovaný odber + analýza vzorky pitnej vody pre okresy: TN, NM,  BN, MY  117,20 €  
  Uvedená cena je konečná a zahŕňa - akreditovaný odber vzorky pracovníkmi RÚVZ,  
analýzu, protokol, dopravu (rozsah potrebný ku kolaudácii a na iné úradné účely)   

 

Rozbor pitnej vody (len vybrané ukazovatele) - podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 

Z.z. v znení zmien  a doplnkov NV SR č. 496/2010 Z.z. 

 

* Akreditovaný odber pracovníkom RÚVZ + analýza vybraných ukazovateľov  Podľa 
aktuálneho 

cenníka         

 
* Odber vzorky zákazníkom + analýza vzorky vody    
  (slúţi pre informáciu zákazníka, protokol nie je moţné pouţiť pre úradné účely   

Podľa 
aktuálneho 

cenníka  

Informácia pre odber vzorky pitnej vody zákazníkom  

 

Rozbor vody na kúpanie –  bazény - podľa Vyhlášky MZ SR  č. 308/2012 Z.z.  

 
* Odber vzorky pracovníkom RÚVZ + analýza vzorky vody na kúpanie pre 
okresy: TN,  NM,  BN, MY 68,00 € 

  Uvedená cena je konečná a zahŕňa - odber vzorky, analýzu, protokol, doprava      

  

* Odber vzorky pracovníkom RÚVZ + analýza vybraných ukazovateľov Podľa 
aktuálneho 

cenníka  

  

Rozbor vody na kúpanie – povrchová voda - podľa  Vyhlášky MZ SR č. 

309/2012 Z.z.  

  
* Odber vzorky pracovníkom RÚVZ + analýza vzorky vody na kúpanie pre 
okresy: TN, NM,  BN, MY 

Podľa 
aktuálneho 

cenníka         

  

* Odber vzorky pracovníkom RÚVZ + analýza vybraných ukazovateľov Podľa 
aktuálneho 

cenníka     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozsah minimálneho rozboru pitnej vody 

Escherichia coli Absorbancia A 254 

Koliformné baktérie    Amónne ióny               

Enterokoky / fekálne streptokoky/   Farba 

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 
0
C  Dusičnany              

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 
0
C  Dusitany            

Bezfarebné bičíkovce    Chemická spotreba kyslíka manganistanom   

Ţivé organizmy  (okrem bezfarebných bičíkovcov) Vodivosť            

Vláknité baktérie  (okrem  Fe  a  Mn  baktérií) Mangán                                                        

Ţelezité a mangánové baktérie   Pach                                              

Mikromycéty                          Reakcia vody  (pH)             

Mŕtve organizmy   Zákal          

Abiosestón         Ţelezo       

   

Teplota - pri odbere    
stanovené len pri odbere pracovníkmi RÚVZ  

Chlór voľný - pri odbere    

 
Rozsah základného rozboru kvality vody na kúpanie 

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 
0
C  Chemická spotreba kyslíka manganistanom   

Escherichia coli Reakcia vody  (pH)            

Črevné enterokoky    

Staphylococcus aureus  

Pseudomonas aeruginosa  

Producenty  

Konzumenty  

  

   

Priehľadnosť  

stanovené len pri odbere pracovníkmi RÚVZ  
Teplota vody - pri odbere    

Chlór voľný - pri odbere    

Chlór viazaný - pri odbere 

  

 

 

VODA PITNÁ, POVRCHOVÁ, ODPADOVÁ, VODA NA KÚPANIE 

Stanovenie mikrobiologických ukazovateľov:                                                                              € 

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C 5,00 € 

Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C 5,00 € 

Enterokoky (fekálne streptokoky) 5,00 € 

Koliformné baktérie 5,00 € 

E.coli (Termotolerantné koliformné baktérie) 5,00 € 

Pseudomonas aeruginosa 10,00 € 

Klostrídie (sporulujúce sulfitredukujúce anaeróbne baktérie) 6,50 € 

Staphylococcus aureus 6,50 € 

Kvasinky (Candida sp.) 5,00 € 

Plesne 5,00 € 

Bacillus  5,00 € 

Salmonella sp. 10,00 € 

Kolifágy 13,00 € 

Patogénne mikroorganizmy 10,00 € 

Legionella sp. 15,00 € 
 
 
  



Stanovenie biologických ukazovateľov:                                                                                        € 

Abiosestón 2,50 € 

Bezfarebné bičíkovce 2,50 € 

Ţivé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov) 2,50 € 

Mŕtve organizmy 2,50 € 

Ţelezité a mangánové baktérie 2,50 € 

Vláknité baktérie (okrem ţelezitých a mangánových baktérií) 2,50 € 

Mikromycéty 2,50 € 

Producenty 5,00 € 

Konzumenty 5,00 € 

Vajíčka helmintov 5,00 € 

Saprofytické améby 7,00 € 

Améby kultivovateľné pri 36°C a 44°C vo voľnej vode 30,00 € 

Améby kultivovateľné pri 36°C a 44°C v sedimentoch 30,00 € 

Améby kultivovateľné pri 36°C a 44°C v steroch 30,00 € 

Cynobaktérie (sinice) so schopnosťou tvoriť vodný kvet 10,00 € 

Riasy 10,00 € 

Spektrofotometrické stanovenie chlorofylu 15,00 € 

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza biosestónu 45,00 € 

 
Stanovenie fyzikálnych a chemických ukazovateľov:                                                                  

Homogenizácia vzorky 1,30 € 

Mineralizácia suchou cestou 6,60 € 

Mineralizácia mokrou cestou 6,60 € 

Absorbancia A 254 3,00 € 

Teplota vody - terén 0,70 € 

Teplota vzduchu - terén 0,70 € 

Farba 2,70 € 

Chuť 1,30 € 

Zákal 3,00 € 

Zápach 1,30 € 

Priehľadnosť - terén 0,70 € 

Špecifická vodivosť (konduktivita) 3,00 € 

Reakcia vody (pH) 3,00 € 

Chlór voľný (aktívny) viazaný - terén 4,30 € 

Chlór voľný aktívny 0,70 € 

Sediment 0,70 € 

Amónne ióny (amoniakálny dusík) fotometricky bez destilácie 4,70 € 

Amónne ióny (amoniakálny dusík)  s destiláciou 8,60 € 

Dusičnany 6,00 € 

Dusitany 4,70 € 

Dusík celkový po mineralizácii (kyvetový test) 12,80 € 

Chloridy 4,70 € 

Sírany (kyvetový test) 6,00 € 

Ortofosforečnany 4,70 € 

Fosfor celkový po mineralizácii (kyvetový test) 10,30 € 

Stanovenie fluoridov fotometricky 6,00 € 

Stanovenie hliníka fotometricky 6,00 € 

Ţelezo   fotometricky 6,00 € 



Chróm celkový   10,30 € 

Kyanidy destilačne 9,60 € 

Kyanidy bez destilácie 4,70 € 

Chemická spotreba kyslíka manganistanom - CHSKMn 6,60 € 

Chemická spotreba kyslíka dvojchrómanom - CHSKCr 12,80 € 

Biochemická spotreba kyslíka - BSK5  - pozn. *1 10,00 € 

Rozpustený kyslík, % nasýtenia 5,30 € 

Celková tvrdosť (vápnik a horčík) 4,70 € 

Vápnik titračne 4,70 € 

Horčík výpočtom / z celkovej tvrdosti a vápnika /- pozn. *2 1,30 € 

Heyerova skúška = Agresívny CO2 ( 2x KNK + výpočet ) 10,00 € 

HCO2   výpočtom (  KNK  + výpočet ) 6,00 € 

CO3
2-    

výpočtom (  KNK  + výpočet ) 6,00 € 

Zjavná alkalita - KNK do pH 4,5 4,70 € 

Celková alkalita - KNK do pH 8,3 4,70 € 

Zjavná acidita - ZNK do pH 4,5 4,70 € 

Celková acidita - ZNK do pH 8,3 4,70 € 

Celkové látky (sušina) - výpočtom  - pozn. *3 1,30 € 

Látky rozpustené  sušené – RL105 7,30 € 

Látky nerozpustené sušené – NL105 7,30 € 

Extrahovateľné látky Soxhletom 13,30 € 

Nepolárne extrahovateľné  látky NEL gravimetricky 11,60 € 

Tenzidy aniónové PAL-A  (kyvetový test) 9,50 € 

Fenoly (kyvetový test) 7,60 € 
Stanovenie kovov  (kadmium, olovo, mangán, chróm, nikel, meď, zinok, sodík.) 
na AAS za kaţdý kov 13,90 € 

Stanovenie ortuti na  AMA 254 13,90 € 

Plávajúce znečistenia - terén 0,70 € 

Fenoly - terén 0,70 € 

Minerálne oleje - terén 0,70 € 

Povrchovo aktívne látky - terén 0,70 € 

  

Pozn. *1 : K stanoveniu   BSK5 v odpadovej vode je potrebné stanoviť CHSKCr , preto k  cene  BSK5 
účtujeme aj sumu za stanovenie CHSKCr . 

Pozn. *2: Pri poţadovaní analýzy ukazovateľa horčík je potrebné vykonať analýzu ukazovateľov 
celková tvrdosť a vápnik, preto sa do fakturácie zahŕňa aj cena za tieto ukazovatele. 

Pozn. *3 : K stanoveniu celkových látok výpočtom je potrebné stanoviť látky rozpustené a látky 
nerozpustené, preto účtujeme k celkovým látkam aj cenu rozpustených a nerozpustených látok. 

 

Protokol                                                                                                                                             € 

Cena za protokol a iné administratívne práce        4,00 € 
 

Všeobecné výkony                                                                                                                           € 

Cena práce 7,20 € / hod. 

Dopravné (mimo okresy TN, NM, BN, MY) – jednorazové odbery                  0,66 € / km 

Dopravné (okresy TN, NM, BN, MY) – jednorazové odbery:  

I.   Trenčín + mestské časti  0 € 

II.  pásmo   6 – 30 km  8 € 

III. pásmo 31 – 80 km 14 € 

 

 

 



 

 

Informácia pre odber vzorky pitnej vody zákazníkom: 

1. Analýza vzorky pitnej vody na základe odberu, ktorý vykonal zákazník slúži pre 

informovanosť zákazníka o kvalite vody avšak nie je možné protokol z laboratórnej 

analýzy použiť pre úradné účely (napr. kolaudácia stavby). 

2. Zákazník sa osobne alebo telefonicky (032/6509558, 032/65809533, 032/6509554) 

ohlási, za účelom odberu vzorky pitnej vody.  

3. Na základe konkrétnych požiadaviek zákazník: 

- písomne na mieste objedná analýzu pitnej vody, 

- bude podrobne oboznámený s cenovou ponukou, spôsobom vystavenia 

protokolu a úhrady za vykonané služby,  podmienkami ako vykonať samotný 

odber, spôsobe doručenia vzorky pitnej vody do laboratória,  

- prevezme odberné nádoby (podpis) 

 

 

Odber vzoriek pitnej vody zákazníkom - postup: 

Pred odberom odstrániť akékoľvek hubice na odbernom kohútiku alebo iné prídavné 

zariadenia a doplnky.   

Prečistiť odberný kohútik odpustením dostatočného objemu vody (cca 2 až 3 min., prípadne aj 

dlhšie, do ustálenia konštantnej teploty vody) silnejším prúdom, aby sa z vodovodnej prípojky 

vypláchla stojatá voda. Následne vodu pustiť stredne silným prúdom tak, aby neboli strhávané 

častice z potrubia.   

Otvoriť odbernú nádobu pre chemicko-fyzikálne ukazovatele, umiestniť ju pod kohútik bez 

toho aby sa kohútik zatvoril a znova otvoril. Naplniť odbernú nádobu odoberanou vodou a po 

naplnení až po okraj ju uzatvoriť.  

Otvoriť sterilnú nádobu pre mikrobiologické a biologické ukazovatele tak, aby sa zabránilo 

kontaminácii zátky alebo hrdla vzorkovnice rukou alebo prostredím (zátka musí byť 

s ochrannou fóliu smerom hore, nesmie sa položiť, nechránené časti zátky musia smerovať 

dole). Naplniť  vzorkovnicu do 3/4 objemu, pričom nesmie dôjsť ku kontaktu vzorkovnice a 

odberového miesta. Hneď po odbere vzorkovnicu uzavrieť zátkou s hliníkovou fóliou. 

Označiť všetky odberné nádoby štítkom s údajmi o odbernom mieste a doručiť ich čo najskôr 

do laboratória.   


