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Vybavuje: 
Mgr. Kanderová, MPH 

V Žiline 
30.11.2020 

Z H O D N O T E N I E 
PROTOKOLOV O SKÚŠKACH VÔD 

Prevádzkovateľ: Obec Pohorie, 013 18 
Vodný zdroj: Verejný vodovod v správe obce Podhorie 
Odberové miesto: Vodovodný výpust v kuchyni Materskej školy v Podhorí 
Účel vyšetrenia: 
Objednávka prevádzkovateľa zo dňa 12.6.2020 na kontrolu kvality pitnej vody v rozsahu úplnej 
analýzy z vodovodu v správe obce Podhorie podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania 
a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. 
Odber vzorky: 
Zamestnancami odd. Hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ so sídlom v Žiline. 
Prílohy: Protokoly o skúškach vôd č. 5985/2020 zo dňa 30.9.2020, č. 6145/2020 zo dňa 5.10.2020, 
protokol INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina o skúške č. 14745/2020 zo dňa 19.10.2020. 

ZÁVER: 
Vzorka vody č. 5985/2020 odobratá dňa 30.9.2020 z uvedeného odberového miesta 

nevyhovovala v chemických skúškach pre zistenú na mieste prekročenú medznú hodnotu 
ukazovateľa voľný chlór (stanovená hodnota bola 0,72 mg/l, medzná hodnota je 0,30 mg/l), preto 
neboli vykonané mikrobiologické skúšky. Prevádzkovateľ bol okamžite informovaný o prekročenej 
medznej hodnote voľného chlóru a opatreniach. Na mieste zistená prekročená medzná hodnota bola 
následne potvrdená v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Žiline (0,68 mg/l). 

Vzorka vody č. 6145/2020 odobratá dňa 5.10.2020 po vykonaní opatrení vo vyšetrených 
ukazovateľoch úplnej analýzy nevyhovovala Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z. v 
mikrobiologických skúškach pre prekročené medzné hodnoty ukazovateľov Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 22 °C (stanovená hodnota bola 330 KTJ/ml, medzná hodnota je 200 KTJ/ml) a 
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (stanovená hodnota bola 240 KTJ/ml, medzná hodnota je 
50 KTJ/ml), v rámci iných izolovaných mikroorganizmov boli zistené plesne. Prevádzkovateľ bol 
okamžite informovaný o nevyhovujúcej mikrobiologickej kvalite vody a opatreniach. Vyšetrené 
ukazovatele v rámci fyzikálnych a chemických skúšok úplnej analýzy vyhovujú Vyhláške MZ SR 
č. 247/2017 Z.z. 

Protokol INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina o skúške č. 14745/2020 zo dňa 19.10.2020 po 
vykonaní opatrení v rozsahu mikrobiologickej a biologickej analýzy pre hromadné zásobovanie 
vyhovuje Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z. 

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH 
regionálny hygienik 

Rozdeľovník: 
1. Obec Pohorie, Obecný úrad, 013 18 
2. RÚVZ so sídlom v Žiline, odd. HŽP 
3. RÚVZ so sídlom v Žiline, ekonomický úsek 
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