
Výsledky  cieleného štátneho zdravotného dozoru vo verejnom vodovode Sereď 

 
Dňa 10.10.2012 a 28.11.2012 vykonali zamestnanci Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej len RÚVZ) cielený štátny zdravotný dozor (ďalej len 
ŠZD), zameraný  na kontrolu vybraných ukazovateľov kvality pitnej vody vo verejnom vodovode 
Sereď. Boli sledované ukazovatele nepriaznivo ovplyvňujúce senzorické vlastnosti vody - farba, 
zákal a chemické ukazovatele ovplyvňujúce zákal:  železo, mangán.  

 
Odberové miesta boli zvolené tak, aby reprezentovali koncové nezaokruhované miesta vo 
vodovodnej sieti ako i lokality, kde bolo  poukazované obyvateľmi na občasné zhoršenie kvality 
vody v senzorických ukazovateľoch. 
 
Nesplnenie požiadaviek na kvalitu pitnej vody v zmysle požiadaviek Nariadenia vlády SR 
č. 354/2006 Z. z., ktorým s a ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 
kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády SR č. 496/2010 Z. z.. bolo zistené  
na  3 odberových miestach - odber 10. 10. 2012 a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty 
v ukazovateli mangán, pričom zhoršenie   senzorických vlastností vody zistené nebolo.  
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva o tomto zistení informoval prevádzkovateľa 
verejného vodovodu – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta so sídlom v Šali. 
Prevádzkovateľ následne vykonal opatrenia, zabezpečil  dňa 23. 10. 2012 následný odber vzoriek 
vôd na overenie kvality vody v daných   odberových miestach  a výsledky predložil na RÚVZ. 
Pri odbere, vykonanom v rámci ŠZD dňa 28. 11. 2012, prekročenie medzných hodnôt 
v sledovaných ukazovateľoch kvality zistené nebolo. 

 
Výsledky ŠZD:  
odber vykonaný dňa 10.10.2012  
odberové miesto             súlad/nesúlad s požiadavkami na vodu pitnú  

1. Kasárenská 985/34, rodinný dom    áno  
2. Cukrovarská 754/14, bytový dom – byt na 1. NP  nie  (v ukazovateli mangán) 
3. Mládežnícka 157/1, bytový dom – byt na 2.NP  nie  (v ukazovateli mangán)  
4. Garbiarska 51/52, bytový dom – byt na 1. NP  áno 
5. Pažitná 1014/15, bytový dom – byt na 2. NP  áno 
6. Hornočepenská 1486/24, rodinný dom    áno 
7. Kapustniská, Severná 3574/25, rodinný dom  áno 
8. Pod hrádzou 2255/50, rodinný dom   áno 
9. Čepenská 3047/116, bytový dom – byt na 3. NP  nie (v ukazovateli mangán) 
10. Priečna 1455/2      áno 
 
odber vykonaný dňa 28. 11. 2012 
1. D. Štúra, NOVA – bar Libresso    áno  
2. Cukrovarská 757/16, bytový dom    áno 
3. Mládežnícka 2937/12, bytový dom     áno 
4. Fándlyho 756, bytový dom      áno 
5. Veterná 7, RD      áno 
6. Hornočepenská 1471/10, rodinný dom    áno 
7. Nám. Slobody 30/8, bytový  dom                           áno 
8. Jelšová 2026, rodinný dom               áno 



9. Čepenská 3047/116, bytový dom – byt na 3. NP  áno  
10. Rovná 1432/4      áno  
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