
1 
 

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 

 
 

 
 

PRÍRUČKA 
PRE VYTVORENIE PROGRAMU MONITOROVANIA 

(určené dodávateľom pitnej vody) 
 

Aktualizované k 26.11.2018 

 
Program monitorovania (ďalej len „Program“) je dokument, ktorý je povinný vytvoriť pri 
zásobovaní pitnou vodou každý dodávateľ pitnej vody. Za dodávateľa pitnej vody sa 
považuje: 

- prevádzkovateľ verejného vodovodu, 

- subjekt, ktorý vyrába alebo používa pitnú vodu v rámci svojej podnikateľskej 
činnosti1) alebo vo verejnom záujme2), pričom nevyužíva verejný vodovod (t. j. nie 
je odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu), ale vlastný vodný zdroj.  
Povinnosť sa v tomto prípade vzťahuje na každý subjekt bez ohľadu na počet 
zásobovaných obyvateľov príp. objem dodávanej vody; za dodávateľa pitnej vody sa 
v tomto prípade považuje aj subjekt, ktorý zásobuje menej ako 50 obyvateľov alebo 
dodáva menej ako 10 m3 pitnej vody denne. 

Prvý Program je dodávateľ pitnej vody povinný vypracovať a predložiť miestne príslušnému 
regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) do 31.12.2018. Program je 
potrebné v ďalších rokoch aktualizovať a to vždy, keď dôjde k zmenám v procese 
zásobovania (napr. doplnenie ďalšieho vodného zdroja alebo zmeny vodného zdroja, úpravy 
v technologickom postupe atď.) alebo ak sa vyskytnú okolnosti (napr. havarijné situácie, 
vplyv klimatických zmien atď.), ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu pitnej vody; 
najneskôr však do 5 rokov.  

Povinnosť vytvoriť a aktualizovať Program bola zavedená novými legislatívnymi predpismi, 
ktoré nadobudli účinnosť dňa 15.10.2017 a v oblasti monitorovania kvality pitnej vody 
transponovali do právnych predpisov Slovenskej republiky požiadavky európskej legislatívy 
(Smernica Rady (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice 
Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu).  

                                                 
1) K takýmto subjektom patria najmä prevádzkovatelia stravovacích, ubytovacích a zotavovacích zariadení, 
zariadení pre deti a mládež a malé podniky, ktoré pre činnosť a zásobovanie pitnou vodou nevyužívajú vodu z 
verejného vodovodu, ale vodu z vlastného zdroja. 
2) Pod verejným záujmom sa v oblasti dodávky pitnej vody rozumie najmä zásobovanie zariadení spoločného 
stravovania, ubytovacích zariadení alebo školských zariadení (ktoré neslúžia na podnikateľské účely), 
zásobovanie obecných budov alebo iné zásobovanie v spoločenskom a všeobecnom záujme. 
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Základné princípy Programu a povinnosti, ktoré sa týkajú jeho vypracovania a predkladania 
orgánom verejného zdravotníctva ustanovuje zákon č. 355/2017 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (§ 17 ods. 3, § 17a ods. 2 a § 63h) (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“). Rámcový 
obsah Programu určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 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 (§ 5); (ďalej len 
„vyhláška č. 247/2017 Z. z.“). Pre prevádzkovateľov verejných vodovodov ustanovuje 
povinnosť vykonávať monitorovanie podľa Programu aj zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.  
o regulácii v sieťových odvetviach (§ 13); (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“).  

Program využívajú RÚVZ ako podklad pri výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len 
„ŠZD“) v oblasti pitnej vody. K Programu nevydávajú RÚVZ pre dodávateľov pitnej vody 
súhlasné stanovisko ani rozhodnutie. Výnimkou sú prípady, kedy bol pre zásobovanie pitnou 
vodu dodávateľom vytvorený manažment rizík3). V prípade, že predložený Program 
neobsahuje náležitosti, potrebné pre posúdenie systému zásobovania a pre výkon ŠZD, RÚVZ 
zašle dodávateľovi pitnej vody informáciu s upozornením a s odporúčaniami na doplnenie 
Programu.  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pripravil v prílohách č. 1 až č. 5 pre 
dodávateľov pitnej vody 2 pilotné vzory Programov s vysvetľujúcimi poznámkami a ďalšie 
doplňujúce materiály, ktoré môžu využiť podľa konkrétnych podmienok a spôsobu 
zásobovania pri tvorbe dokumentov. Vzor 1 je určený pre prevádzkovateľov verejných 
vodovodov (3 typy), vzor 2 pre subjekty, ktoré využívajú vlastné vodné zdroje. Vzory sú však 
nezáväzným postupom; ich cieľom je zjednotiť postup pri príprave Programov a zaistiť, aby 
obsahoval všetky náležitosti, ktoré sú z hygienického hľadiska potrebné pre posúdenie 
bezpečnosti a spoľahlivosti systému zásobovania pitnou vodou a pre vyhodnotenie správnosti 
kontroly kvality a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.  

Príručka bola k 26.11.2018 upravená na základe skúseností z praxe. Aktualizáciou boli  
zo vzorov Programov v prílohách č. 1 a č. 2 vyňaté údaje, týkajúce sa dokladov o odbornej 
spôsobilosti. 

	Prílohy č. 1 až 5     
 
 
 
 
 

 
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 
hlavný hygienik Slovenskej republiky    

 
 

 

                                                 
3) Ak dodávateľ  pre zásobovanie pitnou vodou vypracuje manažment rizík a na jeho základe požiada 
v Programe o výnimku na zníženie rozsahu alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody, 
vyjadruje sa RÚVZ rozhodnutím v zmysle § 13 ods. 4) písm. n) alebo o) zákona č. 355/2007 Z. z. 
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PRÍLOHA Č. 1: VZOR 1– VEREJNÝ VODOVOD/ZÁSOBOVANÁ OBLASŤ4) 

PRÍLOHA Č. 2: VZOR 2 – VLASTNÝ VODNÝ ZDROJ  

PRÍLOHA Č. 3: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VEREJNÝ VODOVOD – 
JEDNODUCHÝ SYSTÉM (Verejný vodovod s jednoduchým systémom zásobovania je vodovod, ktorý 
zásobuje menej ako 5000 obyvateľov alebo dodáva menej ako 1 000 m3 pitnej vody za deň). 

PRÍLOHA Č. 4: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VEREJNÝ VODOVOD – 
ZLOŽITÝ SYSTÉM  

PRÍLOHA Č. 5: KATALÓG NEBEZPEČENSTIEV A NEBEZPEČNÝCH UDALOSTÍ PRE VLASTNÝ VODNÝ ZDROJ  

Prílohy č. 4 až 6 zahŕňajú príklady najčastejších nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí pre verejný 
vodovod (jednoduchý a zložitý systém) a vlastný vodný zdroj; do Programu je potrebné zahrnúť na 
základe konkrétnej situácie aj ďalšie nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti, ktoré sú pre systém 
relevantné a môžu mať vplyv na kvalitu pitnej vody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4) Podľa prílohy č. 2 vyhlášky č. 247/2017 Z. z. je zásobovaná oblasť geograficky vymedzená oblasť, v ktorej 
pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov; kvalitu pitnej vody v zásobovanej oblasti 
možno považovať za približne rovnakú. 


