
Zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoh a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

§ 12

Požiadavky na kvalitu vody odoberanej na úpravu na pitnú vodu

(1) Surová voda je voda odoberaná z povrchových vodných zdrojov alebo z podzemných vodných zdrojov
na účely úpravy na pitnú vodu.

(2) Surová voda musí spĺňať v mieste odberu pred jej dopravou do miesta úpravy vody požiadavky na jej
kvalitu vo väzbe na štandardné metódy úpravy povrchovej a podzemnej vody na pitnú vodu.

(3) Výnimočne možno na úpravu na pitnú vodu odoberať vodu, ktorá v mieste odberu nespĺňa požiadavky
na kvalitu surovej vody. Výnimku povoľuje na žiadosť prevádzkovateľa verejného vodovodu ministerstvo,
ak možno predpokladať, že technológia úpravy vody z takéhoto zdroja povrchovej vody zaručuje zdravotnú
bezchybnosť pitnej vody ustanovenú osobitným predpisom.1)

(4) Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu
vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru.

(5) Ukazovatele kvality surovej vody a ich hraničné hodnoty pre jednotlivé kategórie štandardných metód
úpravy surovej vody na pitnú vodu, spôsob a frekvenciu merania hodnôt jednotlivých ukazovateľov, definície
jednotlivých štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu, sledované parametre, odporúčané
metódy, početnosť odberov vzoriek a analýz a spôsob odovzdávania výsledkov ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 13

Kvalita pitnej vody a sledovanie kvality vôd

(1) Pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej
vody ustanovenú osobitným predpisom.1)

(2) Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodného zdroja
počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi a zistené hodnoty výsledkov odovzdá-
vať príslušnému orgánu na ochranu zdravia1) a okresnému úradu. Početnosť odberov vzoriek a požiadavky
na rozsah a výkon rozborov pitnej vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(3) Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek odpadových vôd, ich
rozbory a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať okresnému úradu. Rozsah a početnosť odberov vzoriek
a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.

(4) Najvyšším metodickým centrom na kontrolu kvality vody a s vodou súvisiacich matríc na všetkých stupňoch nakladania s vodou v 
zmysle tohto zákona je Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku.

(5) Metodiky určené Národným referenčným laboratóriom pri stanovovaní jednotlivých prvkov vo vode sú
záväzné pre všetky orgány verejnej správy.

Zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

§ 7

Vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu

(1) Útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné
na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo umožňujúce odber vody na takýto účel v priemere
väčšom ako 10m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave sú vodárenskými zdrojmi.

(2) Vodárenský zdroj, ktorým je vodný tok, je vodárenským tokom.



(3) Povrchové vody určené na odbery vôd pre pitnú vodu musia spĺňať požiadavky na kvalitu vody podľa
vykonávacieho predpisu;10) ich splnenie sa nevyžaduje pri záplavách alebo iných prírodných katastrofách.

(6) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich kontrolu ustanovuje osobitný predpis.17)

Nariadenie vlády č. 354/2006 ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu 
a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje
 
	 a)	povinnosti	fyzických	osôb-podnikateľov	a	právnických	osôb,	ktoré	vyrábajú	a	dodávajú	vodu	určenú
	 na	ľudskú	spotrebu1)	(ďalej	len	„pitná	voda“)	a	využívajú	vodárenské	zdroje	na	zásobovanie	pitnou	vodou

	 b)	povinnosti	fyzických	osôb	a	právnických	osôb,	ktoré	vlastnia	vodárenský	zdroj	na	zásobovanie	pitnou	vodou	ktorý	poskytuje	
	 viac	ako	10	m3	pitnej	vody	za	deň	alebo	slúži	viac	ako	50	osobám,	ak	nejde	o	vodárenský	zdroj	podľa	písmena	a)

	 c)	ukazovatele	kvality	pitnej	vody	vrátane	pitnej	vody	balenej	do	spotrebiteľského	balenia	a	ich	limity

	 d)	rozsah,	početnosť	a	kritériá	kontroly	kvality	pitnej	vody

	 e)	náležitosti	žiadosti	o	povolenie	na	dočasné	použitie	pitnej	vody,	ktorá	nespĺňa	limity	ukazovateľov	kvality	pitnej	vody

	 f)	náležitosti	žiadosti	o	zúženie	rozsahu	a	početnosti	kontroly	ukazovateľov	kvality	pitnej	vody

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
 
	 a)	hromadným	zásobovaním	pitnou	vodou	zásobovanie	pitnou	vodou	z	verejného	vodovodu	alebo	z	vodárenského	zdroja,	
	 ktorý	zásobuje	najmenej	50	osôb

	 b)	individuálnym	zásobovaním	pitnou	vodou	zásobovanie	pitnou	vodou	z	jedného	zdroja	s	dennou	produkciou
	 menej	ako	10	m3	pitnej	vody	alebo	zo	zdroj	zásobujúceho	menej	ako	50	osôb

	 g)	domovým	rozvodným	systémom	rozvody	potrubí,	armatúr	a	zariadenia	nainštalovanémedzi	vodovodnými
	 výtokmi	určenými	na	odber	pitnej	vody	a	verejným	vodovodom,	ak	nie	je	súčasťou	verejného	vodovodu

§ 3

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
Osoby uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) a b) sú povinné

	 a)	zabezpečiť,	aby	dodávaná	pitná	voda	spĺňala	požiadavky	zdravotnej	bezchybnosti,

	 b)	predložiť	regionálnemu	úradu	verejného	zdravotníctva	návrh	na	využívanie	vodárenského	zdroja	na	zásobovanie	pitnou	vodou;	súčas	
	 ťou	žiadosti	musí	byť	návrh	na	určenie	ochranného	pásma4)	a	pri	vodárenskej	úprave	pitnej	vody	aj	návrh	na	jej	úpravu,	návrh	na	dezinfek	
	 ciu	pitnej	vody	a	návrh	prevádzkovéhoporiadku

	 c)	zabezpečiť,	aby	dodávaná	pitná	voda	spĺňala	limity	ukazovateľov	kvality	pitnej	vody,

	 d)	zabezpečiť	kontrolu	ukazovateľov	kvality	pitnej	vody.

	 e)	zabezpečiť	zaznamenávanie	výsledkov	kontroly	ukazovateľov	kvality	pitnej	vody	a	výsledky	uchovávať	desať	rokov

	 f)	bezodkladne	oznámiť	regionálnemu	úradu	verejného	zdravotníctva	prekročenie	limitov	ustanovených	medznou	
	 hodnotou	a	najvyššoumedznou	hodnotou,

	 g)	používať	pri	vodárenskej	úprave	vody	na	pitnú	vodu	a	pri	distribúcii	pitnej	vody	len	také	technologické	a	pracovné	postupy,	materiály	a		
	 chemické	látky	alebo	chemické	prípravky	prichádzajúce	do	styku	s	pitnou	vodou,	ktorých	použitie	schválil	príslušný	orgán
	 verejného	zdravotníctva,5)



	 h)	overovať	účinnosť	dezinfekcie	pitnej	vody,	ak	sa	pitná	voda	dezinfikuje.

§ 4

Ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity

(2) Pitná voda sa nemusí dezinfikovať, ak

 a)	nehrozí	jej	kontaminácia	vo	vodárenskom	zdroji	a	v	rozvodnej	sieti

	 b)	vo	vodárenskom	zdroji	dlhodobo	spĺňa	limity	ukazovateľov	kvality	pitnej	vody

(3) Ak voda v domových rozvodoch nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, vlastníci bytových budov a nebytových 
budov sú povinní bez meškania

 a)	zabezpečiť	nápravné	opatrenia

	 b)	informovať	spotrebiteľov	o	stave	kvality	pitnej	vody	v	domových	rozvodoch	a	o	ďalších	nápravných	opatreniach,	ktoré	musia	vykonať

(5) Odvodené zásahové úrovne rádiologických ukazovateľov a najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov 
v pitnej vode ustanovuje osobitný predpis.7)

§ 5

Kontrola kvality pitnej vody

(1) Rozsah rozborov a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Mimoriadna kontrola kvality pitnej vody sa vykonáva

	 a)	pred	uvedením	novej	časti	verejného	vodovodu	do	prevádzky

	 b)	počas	prevádzky	verejného	vodovodu,	ak	došlo	k	prerušeniu	zásobovania	pitnou	vodou	na	viac	ako	24	hodín

	 c)	pred	začiatkom	sezónneho	využívania	časti	verejného	vodovodu	alebo	vodárenského	zdroja	určeného	na	hromadné	zásobovanie

(3) Odber vzoriek pitnej vody podľa odseku 2 sa vykonáva v rozsahu minimálneho rozboru podľa prílohy č. 2 rozšíreného o ukazovatele, 
ktorých hodnota sa môže zvýšiť vplyvom zmien v režime zásobovania.

(4) Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky sa vykonáva úplný rozbor pitnej vody 
podľa prílohy č. 2.

(5) Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky sa vykonáva
minimálny rozbor pitnej vody podľa prílohy č. 2.

(6) Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej laboratórnym rozborom sú vyššie ako medzné hodnoty a najvyššie medzné 
hodnoty uvedené v prílohe č. 1, odber vzorky pitnej vody a jej rozbor sa musí bezodkladne zopakovať.

(7) Ak opakovaný rozbor pitnej vody potvrdí výsledky prvotného rozboru, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou 
vodou bezodkladne vykoná nápravné opatrenia.

§ 6

Požiadavky na odber vzoriek pitnej vody

(1) Vzorky pitnej vody sa odoberajú tak, aby reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode počas celého kalendár-
neho roka. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.8)

§ 7

Kritériá kvality pitnej vody

(1) Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať limity ukazovateľov kvality pitnej vody

	 a)	dodávanej	z	rozvodnej	siete	vnútri	objektu	na	vodovodnom	výtoku	určenom	na	odber,
	



	 b)	dodávanej	z	verejnej	studne	v	mieste	jej	výtoku	zo	studne

	 c)	dodávanej	pri	náhradnom	zásobovaní	pitnou	vodou	cisternami	na	mieste,	kde	vyteká	z	cisterny,

	 d)	plnenej	do	spotrebiteľského	balenia	v	mieste,	kde	sa	voda	plní	do	obalov,

	 e)	používanej	v	potravinárskych	podnikoch	na	výrobu	potravín	na	mieste,	kde	sa	voda	na	tento	účel	používa.

(2) Pri kontrole pitnej vody sa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 4 považujú zo strany výrobcu alebo dodávateľa za splnené, 
ak je preukázané, že ich nedodržanie je spôsobené domovým rozvodným systémom s výnimkou objektov, v ktorých sa pitná
voda dodáva verejnosti


