
Výsledky  cieleného štátneho zdravotného dozoru vo verejnom vodovode Sereď 

zo dňa 15.07.2013 

 
Dňa 15. 07. 2013 boli na základe požiadania Mestského úradu v Seredi  v rámci výkonu 

štátneho zdravotného  dozoru (ďalej len ŠZD) vykonané odbery vzoriek pitných vôd z verejného 
vodovodu Sereď, z 8 odberových miest, ktoré boli vybrané spoločne RÚVZ a Mestom Sereď. 

 
Vyšetrenia boli vykonané v „minimálnom rozsahu“ – viď. Nariadenie vlády SR č. 496/2010 

SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 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 (ďalej len nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z.). 
 
Výsledky ŠZD:  
odberové miesto             súlad/nesúlad s požiadavkami na vodu pitnú  

1. bytový dom na ul. Cukrovarskej č. 733/44       áno 
2. MŠ na ul. D. Štúra č. 2116      nie (v ukazovateli mangán) 
3. MŠ na ul. Komenského, blok A       áno 
4. bytový dom na ul. Hornomajerskej č. 3046/11    áno 
5. rodinný dom na ul. 8. mája č. 2749/12     áno 
6. rodinný dom na ul. Hornočepenskej č. 2933/119    áno 
7. rodinný dom na ul. Šulekovskej č. 2915/48    áno 
8. mestský úrad na Námestí republiky č. 1176/10     nie (v ukazovateli mangán) 
 
 

 Z výsledkov analýz vyplýva, že vzorky vôd v čase odberu v sledovaných ukazovateľoch 
kvality vody spĺňali požiadavky nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., avšak vo vzorkách 
z odberových  miest  Mestský úrad Sereď a MŠ na ul. D. Štúra č. 2116 bolo zistené prekročenie 
medznej hodnoty ukazovateľa mangán, hodnoty ukazovateľov kvality vody  ovplyvňujúcich  zmenu 
senzorických vlastností vody neboli prekročené. Mangán, podobne ako železo je zdravotne 
nevýznamným ukazovateľom, ktorý však nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a 
spôsobuje hnedočiernu farbu príp. horkú chuť. Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je 
prípustné, ak ide o mangán z geologického podlažia a ak nedochádza k nežiaducemu  ovplyvneniu 
senzorických vlastností vody (viď. Príloha č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z.). 
Zvýšené hodnoty mangánu v spotrebisku môže ovplyvniť kvalita vnútorných rozvodov, dlhšie státie 
vody vo vodovodnej prípojke,  nízka spotreba vody – odber bol v zariadeniach vykonaný po 
víkende, kedy zariadenia nie sú v prevádzke, pitná voda sa nepoužíva a stagnuje v potrubí. 
Zjednanie nápravy – odpustenie vody zo systému.  

Nakoľko na ostatných odberových miestach nebolo  zistené prekročenie medznej hodnoty 
ukazovateľa mangán, je nepravdepodobné, že prekročenie tohto ukazovateľa bolo spôsobené 
v danom čase dodávkou vody z verejného vodovodu, ktorá by v tom čase nespĺňala limity 
v ukazovateli mangán.                                
 
 
Spracovala: Ing. Minárechová K., odd. HŽP a Z,  
V Galante dňa 30.07.2013 


