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Nový prístup pre zdravotnú bezpečnosť pitnej vody                       
a jej spoľahlivého dodávania spotrebiteľom 

 • Plány bezpečnosti pitnej vody (Water Safety Plans)  
     - smernica WHO pre kvalitu pitnej vody 3. vydanie (r.2004) 
 

• Manažment rizík 
     - implementácia Smernice Komisie (EÚ) 2015/1787, ktorou sa menia prílohy II a III  
       smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 

     - dobrovoľné zavedenie do národných legislatív ČŠ 
     - zákon č.150/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, 
       podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov 

     - vyhl. č.247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody,  
       kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík                 
       pri zásobovaní pitnou vodou 
 

• Posúdenie rizika a riadenie rizika 

     - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 o kvalite vody určenej  

       na ľudskú spotrebu 

     - povinné zavedenie do národných legislatív ČŠ 
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SÚČASNÝ STAV KONTROLY KVALITY PITNEJ VODY 

 
• kontrola kvality pitnej vody u spotrebiteľa 

• porovnanie výsledkov monitorovania s limitnými hodnotami 
ukazovateľov (minimálna početnosť odberu vzoriek) 

• tento postup využívali Smernice 80/778/EEC a 98/83/EC 

• národná legislatíva SR – STN 75 7111, vyhl. č.29/2002,  

     vyhl. č.151/2004, NV č.354/2006, NV č.496/2010 

• Smernica 2015/1787 – navrhovaná zmena v zabezpečení kvality 
pitnej vody 

• vyhl. č.247/2017 –  § 5, manažment rizík 
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SÚČASNÝ STAV KONTROLY KVALITY PITNEJ VODY 

 
Tento prístup umožnil: 
 
• definovať presné požiadavky na kvalitu pitnej vody 
 
• rozvoj európskeho vodárenstva 
   (vysoká úroveň kvality pitnej vody a vodárenskej 
   infraštruktúry v Európe) 
 
• vytvorenie pocitu dôvery spotrebiteľa v zdravotnú 
   bezchybnosť dodávanej pitnej vody  
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SÚČASNÝ STAV KONTROLY KVALITY PITNEJ VODY 

Nevýhody tohto prístupu: 

 

• rozsiahly zoznam chemických a biologických ukazovateľov 

    - pravidelný monitoring a hodnotenie 

 

• veľký počet patogénnych mikroorganizmov  

    - obtiažna indikácia pomocou klasických indikátorových  

                mikroorganizmov ako sú E. coli, koliformné baktérie, 

                enterokoky (vírusy a prvoky) 

  - výskyt epidémií vodou prenášaných chorôb, aj keď voda 

                vyhovovala normám a bola bez prítomnosti    

                indikátorových mikroorganizmov (Millwauke, USA,1993) 
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SÚČASNÝ STAV KONTROLY KVALITY PITNEJ VODY 

• výsledky monitorovania  

  - sú k dispozícii po dlhšom čase 

  - opatrenia už nemusia byť aktuálne 

 

• kontrola u spotrebiteľa nie je úplne reprezentatívna 

   metóda hodnotenia stavu vody 

  - analyzuje sa veľmi malý podiel z celkového objemu 

                 dodávanej vody 

  - početnosť úplne nezaručuje reprezentatívnosť výsledkov  

                 z hľadiska času a priestoru 
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PLÁNY BEZPEČNOSTI PITNEJ VODY (PBPV) 

• smernica WHO pre kvalitu pitnej vody 3. vydanie (r.2004) 

   Water Safety Plans – Plány bezpečnosti pitnej vody 

 

• nové postupy zabezpečenia kvality pitnej vody a jej  

   spoľahlivého dodávania spotrebiteľom založené na holistickom  

   prístupe k celému vodárenskému systému  

 

• komplexné hodnotenie a riadenie rizík vo vodárenskom 

   systéme od oblasti zdroja vody až po spotrebiteľa 
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PLÁNY BEZPEČNOSTI PITNEJ VODY 

IWA podporila snahu WHO a v r.2005 vyhlásila  

tzv. Bonnskú chartu o bezpečnej pitnej vode 

 

• hlavný cieľ Bonnskej charty: 

 

Dobrá, zdravotne bezchybná pitná voda,  

ktorá má dôveru spotrebiteľa. 
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PLÁNY BEZPEČNOSTI PITNEJ VODY 

Bezpečnosť pitnej vody závisí: 

 

• kvalita zdroja vody 

• ochrana zdroja pitnej vody pred znečistením 

 

• účinnosť technológie úpravy vody 

• odstránenie alebo zníženie znečistenia vhodným procesom 
úpravy 

 

• integrita distribučného systému 

• zabránenie opätovnej kontaminácii v rozvodnom systéme 
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Postup vypracovania PBPV 

1. Zostavenie pracovnej skupiny na vypracovanie PBPV 

2. Popis systému zásobovania vodou 

3. Uskutočnenie analýzy nebezpečenstiev, t.j. identifikácia nebezpečenstiev a 
nebezpečných udalostí, hodnotenie rizík, stanovenie ich priorít a určenie 
kritických bodov 

4. Stanovenie kontrolných opatrení 

5. Určenie prevádzkových a kritických medzných hodnôt 

6. Vypracovanie systému monitorovania kontrolných opatrení 

7. Overenie efektívnosti PBPV 

8.  Príprava manažérskych postupov, t.j. prevádzkových postupov  
          pre normálny stav a pre havarijné situácie 

9.       Vypracovanie príslušnej dokumentácie 

10.  Plánovanie a uskutočnenie pravidelnej revízie PBPV, t.j. vyhodnotenie  

          kvality vody, fungovania objektov a procesov 

11.    Vypracovanie podporných programov 

12.    Revízia PBPV po nehode 
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Postup vypracovania PBPV 

1. Zostavenie pracovnej skupiny na vypracovanie PBPV 
 
• skúsená, multidisciplinárna pracovná skupina 
• dokonalé poznanie jednotlivých zložiek systému  

• schopnosť vyhodnotiť možné riziká systému 

• poznať hygienické a ďalšie ciele, ktoré sa majú dosiahnuť 

• po vyhodnotení systému schopnosť posúdiť, či sa v ňom dajú 
dosiahnuť príslušné normy pre kvalitu vody 
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Postup vypracovania PBPV 

2. Popis systému zásobovania vodou 

• príslušné normy kvality pitnej vody 
• zdroj/zdroje vody vrátane pomerov odtoku a/alebo dopĺňania zdrojov, alternatívne 

zdroje v prípade havárií 
• známe alebo predpokladané zmeny kvality vody v zdrojoch v závislosti na počasí a 

iných podmienkach 
• všetky prepojenia medzi zdrojmi a vonkajšími podmienkami 
• podrobnosti o využívaní pôdy v povodí 
• miesto čerpania 
• informácie o akumulácii vody 
• informácie o úprave vody, vrátane používaných procesov a chemikálií alebo 

materiáloch pridávaných do vody  
• podrobnosti o spôsobe rozvodu vody vrátane siete, akumulácie a vodojemov 
• opis materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou 
• identifikácia používateľov vody a spôsobov používania vody 
• dostupnosť kvalifikovaného personálu 
• spôsob dokumentácie existujúcich postupov 

Vypracovanie schémy vodovodu so všetkými jeho prvkami. 
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Postup vypracovania PBPV 

3. Uskutočnenie analýzy nebezpečenstiev, t.j. identifikácia 
nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí a hodnotenie rizík a 
stanovenie ich priorít 

• pre každé identifikované N resp. NU sa stanoví pravdepodobnosť 
jeho výskytu a závažnosť následkov 

• ich súčinom sa určí stupeň rizika (E, H, M, L) 

• potom sa odlíšia významné a nevýznamné riziká, čiže sa stanoví 
priorita rizík 

• s nevýznamnými rizikami sa ďalej nepracuje, ale musia sa evidovať 

• miesta, v ktorých boli riziká stanovené ako významné, sa považujú 
za kritické body 
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Postup vypracovania PBPV 

4. Stanovenie kontrolných opatrení 

•  určenie existujúcich kontrolných opatrení (opatrení na zmiernenie;    
      bariér) v kritických bodoch a zaznamenanie a zaoberanie sa  
      chýbajúcimi kontrolnými opatreniami v kritických bodoch 
 

5. Určenie prevádzkových a kritických medzných hodnôt 

•  sledovanie účinnosti kontrolných opatrení  

 

 6. Vypracovanie systému monitorovania kontrolných opatrení 

•  sledovanie účinnosti kontrolných opatrení  a pri zistení odchýlky  
      upozornenie na nutnosť včasného zásahu, aby nedošlo k zhoršeniu  
      kvality pitnej vody 
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Postup vypracovania PBPV 

7. Overenie efektívnosti PBPV 
 
• zaručenie správneho fungovania a efektívnosti PBPV 
 
• overenie by malo poskytnúť dôkazy, že celý vodovodný systém, tak 

ako je navrhnutý a prevádzkovaný, je schopný trvalo dodávať vodu s 
kvalitou spĺňajúcou hygienické kritériá 
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Postup vypracovania PBPV 

8. Príprava manažérskych postupov, t.j. prevádzkových postupov pre 
normálny stav a pre havarijné situácie 

 
• dokumentácia činností, ktoré sa majú vykonávať v čase normálnej 

prevádzky vodovodného  systému (štandardné prevádzkové 
postupy - ŠPP) a v čase výskytu mimoriadnych udalostí/podmienok 
(nápravné opatrenia) 

 
• vypracovávať skúsení pracovníci a podľa potreby ich aktualizovať 
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Postup vypracovania PBPV 

9. Vypracovanie príslušnej dokumentácie 

 

• obsahuje súčasný PBPV 

• ďalšie záznamy tvoriace súčasť príprav k plánu 

• implementačný proces 

• monitoring  

• všetky nevyhnuté vykonané nápravné opatrenia 

• záznamy o spôsobe riešenia porúch, validácii a verifikácii 
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Postup vypracovania PBPV 

10. Plánovanie a uskutočnenie pravidelnej revízie PBPV, t.j. 
vyhodnotenie kvality vody, fungovania objektov a procesov 

 

• pravidelné stretnutia pracovnej skupiny pre PBPV 

• hodnotenie celkového plánu 

• na základe skúseností s jeho uplatňovaním 

• na základe nových postupov (popri pravidelnej revízii PBPV 
na základe analýzy údajov získaných v rámci monitoringu) 

• základňa pre budúce hodnotenie; na základe vyhodnotenia 
núdzových situácií, nehôd alebo ohrození prevádzky -
prehodnotenie rizík  (možnosť ich dodania do 
aktualizovaného/vylepšeného plánu) 
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Postup vypracovania PBPV 

11. Vypracovanie podporných programov 

• činnosti zvyšujúce kvalifikáciu a vedomosti ľudí, ich angažovanosť 
pri zavádzaní princípov PBPV a ich schopnosť riadiť vodovodné 
systémy tak, aby sa dodávala bezpečná pitná voda 

• programy školení, výskumu a vývoja 

• programy optimalizácie procesov alebo zlepšenia kontroly kvality v 
laboratóriách  

• stále  kurzy na zvýšenie kvalifikácie, kalibrácia zariadení, preventívna 
údržba, hygienické postupy 

• programy na pochopenie legálnej povinnosti vodárenskej 
spoločnosti zabezpečovať kvalitu vody 
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Postup vypracovania PBPV 

12. Revízia PBPV po nehode 

• prehodnotenie PBPV po každej havárii, nehode alebo neočakávanej 
udalosti (aj ak sa nezistia nové nebezpečenstvá) na možné 
zabránenie opakovaniu udalosti 

• vyhodnotenie primeranosti reakcie na udalosť a zvládnutie situácie 

• odhalenie možných oblastí zlepšenia 

• prehodnotenie už identifikovaného rizika alebo hodnotenie 
nového rizika 

• revízia prevádzkových postupov 

• školenia pracovníkov 

• spôsoby komunikácie 
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Plány bezpečnosti pitnej vody 

Nebezpečenstvo  
• biologický, chemický, fyzikálny alebo rádiologický činiteľ, ktorý môže   

vyvolať poškodenie zdravia 
• zdroj potenciálneho poškodenia alebo situácia s potenciálnou možnosťou 

poškodenia alebo ujmy 

Nebezpečná udalosť  
• udalosť, ktorou sa do vodovodného systému vnášajú nebezpečenstvá 

alebo, ktorou sa neodstraňujú 

Riziko  
• pravdepodobnosť, že identifikovaným nebezpečenstvom dôjde k 

poškodeniu populácie, ktorá je nebezpečenstvu vystavená po určité 
časové obdobie 

• je kombinácia pravdepodobnosti vzniku a závažnosti následkov 
nebezpečenstva, resp. nebezpečnej udalosti 
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Plány bezpečnosti pitnej vody 

Nebezpečenstvo podľa pôvodu 
• prírodné (suchá, povodne, zemetrasenia, ...) 
• spoločenské (ľudský faktor, neúmyselné) 
• technologické (poruchy zariadení, starnutie materiálu, ...) 
 
Kategórie následkov 
• rozdelenie podľa povahy a subjektu, ktorému následky vznikli  
      (životné prostredie, odberateľ, prevádzkovateľ) 

• zdravotné 
• ekonomické 
• sociálno-ekonomické 
• environmentálne 
 

Systémy zásobovania pitnou vodou 

• kvalitatívne riziko: dodávka vody nevyhovujúcej kvality 
• kvantitatívne riziko: nedodanie vody v požadovanom množstve, čase a tlaku 
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Plány bezpečnosti pitnej vody 

Určenie miery rizika nebezpečenstva / nebezpečnej udalosti (R)  
podľa kritérií: 
 
• pravdepodobnosť jeho výskytu (P)  
• závažnosť možných následkov (Z)  
 
Výsledné riziko: R = P x Z  →  priradenie miery rizika (L, M, H, E) 

 

L – nízke riziko (zvládnutie bežnými postupmi) 

M – mierne /stredné/ riziko (treba špecifikovať zodpovednosť) 

H – vysoké riziko (nutná zvýšená pozornosť) 

E – extrémne riziko (okamžité riešenie) 
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Plány bezpečnosti pitnej vody 
Pravdepodobnosť výskytu 

• zriedkavá  
- raz za 5 rokov  
- nebol výskyt v minulosti a vysoká nepravdepodobnosť výskytu v budúcnosti 
 

• nepravdepodobná    

- raz za rok  
- výskyt je možný a nedá sa úplne vylúčiť 
 

• stredne pravdepodobná 
- raz za mesiac 
- výskyt je možný a za určitých okolností môže nastať 

 

• pravdepodobná 
- raz za týždeň 
- výskyt v minulosti a potenciálny opätovný výskyt 
 
• takmer určitá 
- raz za deň 
- výskyt v minulosti a možnosť opätovného výskytu 
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Plány bezpečnosti pitnej vody 

Závažnosť následkov 
 

• nevýznamná   
žiadny alebo nepozorovateľný účinok 

• málo významná  
malý estetický vplyv, ktorý vyvoláva nespokojnosť; krátkodobé alebo lokálne následky;            
zdravotne nevýznamný nesúlad s normami alebo senzorickými požiadavkami 

• stredná  
veľký estetický vplyv; rozsiahle senzorické problémy alebo dlhodobý nesúlad 
s normami bez zdravotných následkov 

• veľká   
významné následky – nesúlad s nariadeniami; možné dlhodobé vplyvy na zdravie 

• katastrofálna  
závažné následky na verejné zdravie; možné ochorenie 

 



Porovnávacia matica na určenie poradia rizík  
(WHO 2005) 

 

Pravdepodobnosť 

Závažnosť následkov 

výskytu 1 -
nevýznamná 

2 - málo 
významná 

3 - stredná 4 - veľká 5 - 
katastrofálna 

1 - zriedkavá L L M H H 

2 - nepravdepodobná L L M H E 

3 - stredná L M H E E 

4 - pravdepodobná M H H E E 

5 - takmer určitá H H E E E 
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Plány bezpečnosti pitnej vody 

Stanovenie priority rizík 
 
Kritické kontrolné body (určenie kontrolných opatrení) 
 

• nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti s rizikom E a H 
• vybrané nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti s rizikom M 

(princíp ALARP) 
 
Evidovanie rizík v ďalšom postupe 
 

• ostatné nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti s rizikom M 
• nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti s rizikom L 
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Plány bezpečnosti pitnej vody 

Stanovenie kontrolných opatrení 
 
• kontrolné opatrenia (resp. bariéry alebo opatrenia na zmiernenie) sú tie 

kroky pri zásobovaní pitnou vodou, ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu pitnej 
vody a zabezpečujú trvalé dodržiavanie požiadaviek na kvalitu pitnej 
vody 

 
• sú to činnosti a procesy zamerané na zníženie alebo zmiernenie rizík  

 

• výber a realizácia kontrolných opatrení má vychádzať z princípu 
viacnásobných bariér - zlyhanie jednej bariéry sa môže kompenzovať 
pomocou ostávajúcich bariér 

 

 



  Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava 

    www.vuvh.sk 

Plány bezpečnosti pitnej vody 

Stanovenie kontrolných opatrení 

 
• mnoho kontrolných opatrení sa môže podieľať na regulácii viac ako 

jedného nebezpečenstva a naopak, účinná kontrola iných nebezpečenstiev 
si bude vyžadovať viac ako jedno kontrolné opatrenie 

 
• všetky kontrolné opatrenia majú svoj význam a mala by sa im venovať 

trvalá pozornosť 

 

• mali by byť predmetom prevádzkového monitoringu a kontroly, pričom 
rozsah monitorovania a frekvencia zberu údajov by mali závisieť na type 
kontrolného opatrenia a na rýchlosti zmien 
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STN EN 15 975 – 2 
Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou 

Pokyny na riadenie rizika a krízové riadenie 

Táto norma podporuje holistický prístup Plánov bezpečnosti pitnej vody 
(WSP, Water Safety Plans) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, World 

Health Organization) 

 

Riadenie rizika 

1. Interdisciplinárna skupina na riadenie rizika 

2. Opis systému zásobovania pitnou vodou 

3. Identifikácia nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí 

 

4. Posudzovanie rizika 

    4.1. Analýza rizika 

    4.2. Hodnotenie rizika  
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STN EN 15 975 – 2 
Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou 

Pokyny na riadenie rizika a krízové riadenie 

5. Kontrola rizika 

    5.1. Identifikácia opatrení na kontrolu rizika 

    5.2. Validácia opatrení na kontrolu rizika 

    5.3. Implementácia opatrení na kontrolu rizika 

    5.4. Prevádzkový monitoring opatrení na kontrolu rizika 

    5.5. Nápravné činnosti 

 

6. Overenie systému riadenia rizika 

7. Dokumentácia 

8. Preskúmanie 

Príloha A (informatívna) – Matrica posudzovania rizika (príklad) 
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Príloha II, Monitorovanie, Časť A 

Všeobecné ciele a programy monitorovania vody určenej na ľudskú spotrebu 

 

1. Programy monitorovania vody určenej na ľudskú spotrebu musia: 

a) overiť, či zavedené opatrenia na kontrolu rizík pre ľudské zdravie v celom  

      dodávateľskom reťazci vody, počnúc odberom vody v povodí, úpravou a  

      akumuláciou až po distribúciu fungujú účinne a že voda v mieste zhody je  

      vyhovujúca a čistá; 

c) určiť najvhodnejšie prostriedky na zmiernenie rizika pre ľudské zdravie 

 

3. Programy monitorovania môžu byť založené na hodnotení rizika, tak ako je  

      stanovené v časti C – hodnotenie rizík 
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Príloha II, Časť C – Hodnotenie rizík 

 
2. Hodnotenie rizík sa musí zakladať na všeobecných zásadách hodnotenia 
    rizík stanovených v zmysle medzinárodných noriem, napr. normy EN 15975-2 
    týkajúcej sa bezpečnosti zásobovania pitnou vodou, usmernenia pre riadenie rizík        
    a krízové riadenie 
 
3. Pri hodnotení rizík sa berú do úvahy výsledky z monitorovacích programov 
    vypracovaných podľa článku 7 ods.1 druhého pododseku a článku 8 smernice EP a  
    Rady 2000/60/ES pre vodné útvary vymedzené podľa článku 7 ods.1, ktoré  
    poskytujú v priemere viac ako 100 m3 vody denne v súlade s prílohou V k uvedenej  
    smernici. 
 
4. Na základe výsledkov hodnotenia rizík je možné: 
    - rozšíriť zoznam ukazovateľov a/alebo zvýšiť početnosť odberu vzoriek 
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5. Na základe výsledkov hodnotenia rizík je možné: 
 
    - znížiť početnosti odberu vzoriek: 
      všetky výsledky získané zo vzoriek odobratých v pravidelných intervaloch počas  
      obdobia najmenej 3 rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú oblasť  
      dodávky musia predstavovať menej než 60 % parametrickej hodnoty  

 

    - odstrániť ukazovateľ zo zoznamu: 
      všetky výsledky získané zo vzoriek odobratých v pravidelných intervaloch počas  
      obdobia najmenej 3 rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú oblasť  
      dodávky musia predstavovať menej než 30 % parametrickej hodnoty  
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Zákon č.150/2017 Z.z. a vyhl. č.247/2017 

 
Implementovanie smernice 2015/1787 do národnej legislatívy 
 
Manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou je systematicky proces, ktorý 
pozostáva: 

 
1. Analýzy rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorá je procesom 
    identifikujúcim pravdepodobnosť výskytu a závažnosť nežiadúcich  
    následkov nebezpečných udalostí        

                                                                                                                                                
2. Vyhodnotenie rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa určuje miera  
     rizík a vypracovanie opatrení na ich zmiernenie alebo odstránenie 

 
3. Riadenie rizík pri zásobovaní pitnou vodou, ktorým sa prijímajú, zavádzajú 
    a kontrolujú opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie neprijateľných rizík  
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Usmernenia WHO, v ktorých sa stanovuje prístup nazývaný „Plán bezpečnosti pitnej 
vody“, a to aj pre malé systémy, sú spolu s normou EN 15975-2 týkajúcou sa 

bezpečnosti dodávok pitnej vody medzinárodne uznávanými zásadami, na ktorých sa 
zakladá výroba a distribúcia vody určenej na ľudskú spotrebu, a monitorovanie a 
analýza ukazovateľov takejto vody. Uvedené prvé prvky prístupu založeného na 

riziku by sa mali prevziať do tejto smernice. 

 
Prístup založený na riziku: 
 
Článok 2 – Vymedzenie pojmov 

Článok 7 – Prístup založený na riziku v oblasti bezpečnosti vody 
Článok 8 – Posúdenie rizika a riadenie rizika v súvislosti s plochami povodia               
                   pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu 
Článok 9 – Posúdenie rizika a riadenie rizika systému zásobovania 
Článok 10 – Posúdenie rizika domových rozvodných systémov 
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Článok 2 – Vymedzenie pojmov 
 
nebezpečenstvo – je biologický, chemický, fyzikálny alebo rádiologický faktor vo vode 
alebo iný aspekt stavu vody s potenciálom poškodiť ľudské zdravie; 
 
nebezpečná udalosť – je udalosť, pri ktorej vznikne v systéme zásobovania vodou 
určenou na ľudskú spotrebu nebezpečenstvo, alebo pri ktorej sa uvedené 
nebezpečenstvo nepodarí z tohto systému odstrániť; 
 
riziko – je kombinácia pravdepodobnosti vzniku nebezpečnej udalosti a závažnosti 
následkov, ak v systéme zásobovania vodou určenou na ľudskú spotrebu nastane 
nebezpečenstvo alebo nebezpečná udalosť 
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Článok 7 - Prístup založený na riziku v oblasti bezpečnosti vody 

a) posúdenie rizika a riadenie rizika v súvislosti s plochami povodia pre 
miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu v súlade s článkom 8;       
(prvé sa vykoná do 12. júla 2027; pravidelné preskúmanie, nie dlhšie 
ako 6 rokov; zohľadnenie požiadaviek v čl.7 smernice 2000/60/ES; 
aktualizácia podľa potreby) 

b) posúdenie rizika a riadenie rizika pre systém zásobovania, ktorý zahŕňa 
odber, úpravu, akumuláciu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu 
k miestu dodávky vykonávané dodávateľmi vody v súlade s článkom 9; 
(prvé sa vykoná do 12. januára 2029; pravidelné preskúmanie, nie 
dlhšie ako 6 rokov; aktualizácia podľa potreby) 

c) posúdenie rizika domových rozvodných systémov v súlade s článkom 10 
(prvé sa vykoná do 12. januára 2029; pravidelné preskúmanie, nie 
dlhšie ako 6 rokov; aktualizácia podľa potreby) 
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Článok 8 – Posúdenie rizika a riadenie rizika v súvislosti s plochami povodia 
                    pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu 

 
2. Členské štáty zabezpečia, aby posúdenie rizika obsahovalo tieto prvky: 

a) charakteristika plôch povodia pre miesta odberu 

      - identifikácie a mapovanie plôch povodia pre miesta odberu 
      - zmapovanie ochranných pásiem (ak boli zriadené na základe článku 7 ods.3  
        smernice 2000/60/ES) 
      - georeferenčné údaje pre všetky miesta odberu v plochách povodia 
        (potenciálne citlivé údaje – členské štáty zabezpečia, aby sa takéto údaje chránili     
        a oznamovali len príslušným orgánom a dodávateľom vody) 
      - opis využívania pôdy, odtokov a procesov dopĺňania vodných zásob v plochách  
        povodia pre miesta odberu 
 
b) identifikácia nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí v plochách povodia        

pre miesta odberu vody (možné riziká spôsobujúce zhoršenie kvality vody v takom 
rozsahu, ktorý by mohol predstavovať riziko pre ľudské zdravie)  
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Článok 8 
c) monitorovanie príslušných ukazovateľov, látok alebo znečisťujúcich látok  
    v povrchovej vode a/alebo podzemnej vode v plochách povodia pre miesta  
    odberu alebo v surovej vode, pričom tieto látky sa vyberajú z: 
 
- ukazovateľov uvedených v prílohe I častiach A a B alebo stanovených v súlade             
  s článkom 5 ods.3 tejto smernice 
 
- látok znečisťujúcich podzemnú vodu uvedených v prílohe I k smernici EP a Rady  
  2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality          
  a znečisťujúcich látok a ukazovateľov znečistenia, v prípade ktorých stanovili členské  
  štáty prahové hodnoty podľa prílohy II k uvedenej smernici 
 
- prioritných látok a niektorých ďalších znečisťujúcich látok uvedených v prílohe I k  
  smernici EP a Rady 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej  
  politiky 
 
- znečisťujúcich látok špecifických pre povodie, ktoré členské štáty stanovili v súlade 
  so smernicou 2000/60/ES 
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Článok 8 
- ďalších relevantných látok znečisťujúcich vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktoré  
  členské štáty stanovili na základe informácií zozbieraných v súlade s písm. b) –  
  identifikácie nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí  

 
- prirodzene sa vyskytujúcich látok, ktoré by mohli predstavovať možné  
  nebezpečenstvo pre ľudské zdravie prostredníctvom používania vody určenej             
  na ľudskú spotrebu 
 
- látok a zlúčenín zahrnutých do zoznamu sledovaných látok vypracovaného v súlade      
  s článkom 13 ods.8 tejto smernice (u verejnosti a vedeckej obce vzbudzujú obavy       
  z hľadiska zdravia napr. liečivá, endokrinné disruptory a mikroplasty – prvý zoznam  
  sledovaných látok sa vypracuje do 12. januára 2022) 
 
3. Dodávatelia vody, ktorí monitorujú plochy povodia pre miesta odberu alebo  
    surovú vodu, sú povinní informovať príslušné orgány o trendoch a neobvyklých  
    množstvách alebo koncentráciách monitorovaných parametrov, látok                           
    a znečisťujúcich látok. 
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Článok 8 
4. Na základe výsledku posúdenia rizika vykonaného v súlade s odsekom 2 členské  
    štáty zabezpečia, aby sa podľa potreby prijali opatrenia na riadenie rizika zamerané                      
    na predchádzanie identifikovaným rizikám: 

a) vymedzenie a vykonávanie preventívnych opatrení v plochách povodia pre miesta odberu, 
ako doplnok k opatreniam plánovaným alebo prijatým v súlade s článkom 11 ods.3 písm. d) 
smernice 2000/60/ES (opatrenia na splnenie požiadaviek článku 7, vrátane opatrení na 
zabezpečenie takej kvality vody, aby sa znížila miera potrebnej úpravy pri výrobe pitnej vody) 

b) vymedzenie a vykonávanie zmierňujúcich opatrení v plochách povodia pre miesta odberu, 
ako doplnok k opatreniam plánovaným alebo prijatým v súlade s článkom 11 ods.3 písm. d) 
smernice 2000/60/ES 

c) zabezpečenie náležitého monitorovania parametrov, látok alebo znečisťujúcich látok v 
povrchovej a/alebo podzemnej vode v plochách povodia pre miesta odberu, alebo v surovej 
vode, ktoré by mohli predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo viesť k neprijateľnému 
zhoršeniu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a ktoré sa nezahrnuli do monitorovania 
vykonávaného v súlade s článkom 7 a 8 smernice 2000/60/ES 

d) posúdenie potreby zriadiť alebo upraviť ochranné pásma pre podzemnú vodu alebo 
povrchovú vodu podľa článku 7 ods.3 smernice 2000/60/ES (aj iné relevantné pásma) 
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Článok 8 
5. Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia vody a príslušné orgány mali prístup k informáciám  
    uvedeným v odsekoch 2 a 3. 
 
Na základe informácií uvedených v odsekoch 2 a 3 môžu členské štáty: 
 
a) požiadať dodávateľov vody o vykonanie ďalšieho monitorovania alebo o úpravu vody, pokiaľ  
    ide o niektoré parametre; 
 
b) povoliť dodávateľom vody, aby znížili frekvenciu monitorovania parametra alebo vypustili  
    parameter zo zoznamu parametrov, ktoré v súlade s článkom 13 ods.2 písm. a) majú  
    dodávatelia vody monitorovať, bez toho, aby boli povinní vykonať posúdenie rizika systému  
    zásobovania, a to za predpokladu, že: 
 
       - parameter nie je základným parametrom podľa príloha II časti B bodu 1 
         (Escherichia coli a črevné enterokoky sa považujú za základné parametre a frekvencie ich  
         monitorovania nesmú byť predmetom zníženia v dôsledku posúdenia rizika systému  
         zásobovania) 
       - žiadny faktor, ktorý sa dá odôvodnene predpokladať, pravdepodobne nespôsobí zhoršenie  
         kvality vody určenej na ľudskú spotrebu 
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Článok 9 – Posúdenie rizika a riadenie rizika systému zásobovania 

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby posúdenie rizika systému zásobovania: 

 
a) zohľadňovalo výsledky posúdenia rizika a riadenia rizika v súvislosti s plochami  
    povodia pre miesta odberu vykonaných v súlade s článkom 8; 
 
b) obsahovalo opis systému zásobovania od miesta odberu cez úpravu, akumuláciu        
    a rozvod vody do miesta dodávky; 
 
c) identifikovalo nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti v systéme zásobovania             
    a obsahovalo posúdenie rizík, ktoré by mohli predstavovať pre ľudské zdravie  
    prostredníctvom používania vody určenej na ľudskú spotrebu, a to s prihliadnutím  
    na riziká vyplývajúce zo zmeny klímy, strát vody a presakujúcich potrubí 
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Článok 9 

3. Členské štáty na základe výsledku posúdenia rizika podľa odseku 2 zabezpečia, aby  
    sa prijali opatrenia pri riadení rizika: 
 
a) vymedzenie a vykonávanie kontrolných opatrení na predchádzanie a zmiernenie rizík    
    identifikovaných v systéme zásobovania 
 
b) vymedzenie a vykonávanie kontrolných opatrení v systéme zásobovania ako doplnok                    
     k opatreniam plánovaným alebo prijatým v súlade s článkom 8 ods.4 tejto smernice alebo  
     článkom 11 ods.3 smernice 2000/60/ES (Program opatrení) 
 
c) vykonávanie prevádzkového monitorovacieho programu pre jednotlivé dodávky v súlade s  
    článkom 13 (Monitorovanie) 
 
d) overenie účinnosti použitej dezinfekcie – akákoľvek kontaminácia vedľajšími produktami  
     dezinfekcie sa udrží na najnižšej možnej úrovni, bez toho, aby zhoršila účinnosť dezinfekcie,     
     ako aj akákoľvek kontaminácia chemikáliami na úpravu vody sa udrží na čo najnižšej úrovni 
 
e) overenie, či sú materiály, chemikálie na úpravu vody a filtračné média, ktoré prichádzajú             
    do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu, používané v systéme zásobovania v súlade  
    s článkami 11 a 12 
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Článok 9 

4. Členské štáty na základe výsledkov posúdenia rizika v systéme zásobovania: 

 
a) umožnia znížiť frekvenciu monitorovania parametra alebo vypustiť parameter zo zoznamu    
    parametrov, ktoré sa majú monitorovať, s výnimkou základných parametrov uvedených  
    v prílohe II, časti B, bode 1, ak sa príslušný orgán presvedčí, že by to neohrozovalo kvalitu vody  
    určenej na ľudskú spotrebu: 
 
    - na základe výskytu niektorého z parametrov v surovej vode v súlade s posúdením rizika               
      v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu, ako sa uvádza v článku 8 ods.1 a 2; 
    - výskyt parametra môže byť výlučne výsledkom používania určitého postupu úpravy vody  
      alebo metódy dezinfekcie a dodávateľ vody tento postup ani metódu nepoužíva; 
    - na základe špecifikácií uvedených v prílohe II časti C (60 % resp. 30 % z parametrickej hodnoty) 
 
b) zabezpečia rozšírenie zoznamu parametrov monitorovaných vo vode v súlade s článkom 13,                
     alebo zvýšenie frekvencie monitorovania:   
 
    - na základe výskytu niektorého z parametrov v surovej vode v súlade s posúdením rizika                    
      v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu, ako sa uvádza v článku 8 ods.1 a 2; 
    - na základe špecifikácií uvedených v prílohe II časti C 
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Článok 9 

 
5. Posúdenie rizika systému zásobovania sa týka parametrov: 
    - v prílohe I častiach A, B a C (mikrobiologické, chemické a indikačné ukazovatele) 
 
    - v súlade s článkom 5 ods.3 (ukazovatele nezahrnuté v prílohe I, ak je to nutné z dôvodu  
      ochrany ľudského zdravia na jeho území členského štátu alebo jeho časti) 
 
    - zahrnutých do zoznamu sledovaných látok stanoveného v súlade s článkom 13 ods.8 
 
6. Členské štáty môžu vyňať dodávateľov vody dodávajúcich v priemere 10 až 100 m3 za deň       
    (50 až 500 osôb) z požiadavky vykonávať posúdenie rizika a riadenie rizika systému  
    zásobovania za predpokladu, že sa príslušný orgán presvedčí, že takáto výnimka by  
    neohrozila kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. 
 
    Vyňatí dodávatelia vody vykonávajú pravidelné monitorovanie v súlade s článkom 13. 
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Článok 10 – Posúdenie rizika domových rozvodných systémov 

 

1. Posúdenie rizika pozostáva z týchto prvkov: 

 
a) všeobecná analýza potenciálnych rizík súvisiacich s domovými rozvodnými systémami                  
    a súvisiacimi výrobkami a materiálmi; vplyv potenciálnych rizík na kvalitu vody v mieste, kde  
    vyteká z vodovodných kohútikov (všeobecná analýza nezahŕňa analýzu jednotlivých vlastností) 
 
b) monitorovanie parametrov uvedených v prílohe I časti D v priestoroch, v ktorých sa počas  
     všeobecnej analýzy zistili osobitné riziká pre kvalitu vody a ľudské zdravie 
 
Pre baktérie rodu Legionella alebo olova sa členské štáty môžu rozhodnúť, že monitorovanie 
podľa písm. b) zamerajú na prioritné priestory. 
 
Prioritné priestory – sú veľké priestory mimo domácnosti s veľkým množstvom používateľov, 
ktorí sú potenciálne vystavení rizikám spojeným s vodou, najmä veľké priestory využívané 
verejnosťou, tak ako ich vymedzujú členské štáty. 
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Článok 10 

Opatrenia na odstránenie alebo zníženie rizika 

 
2. Ak zo všeobecnej analýzy v súvislosti s domovým rozvodným systémom alebo súvisiacimi  
    výrobkami a materiálmi sa dospejú členské štáty k zisteniu, že existuje riziko ohrozenia  
    ľudského zdravia alebo v prípade, že z monitorovania kvality vody vyplynulo, že neboli splnené  
    parametrické hodnoty stanovené v prílohe I časti D (legionella, olovo), členské štáty 
    zabezpečia  prijatie vhodných opatrení na odstránenie alebo zníženie rizika nesúladu                  
    s parametrickými hodnotami stanovenými v prílohe I časti D. 

Pre baktérie rodu Legionella sa opatrenia zameriavajú predovšetkým na prioritné priestory. 

 
3. Za účelom zníženia rizík spojených s domovým rozvodom vo všetkých domových rozvodných  
    systémoch členské štáty zabezpečia, aby sa zvážili všetky ďalej uvedené opatrenia a aby boli  
    prijaté tie opatrenia, ktoré sa pre daný systém považujú za relevantné:  
 
a) nabádať vlastníkov verejných a súkromných priestorov na vykonanie posúdenia rizika    
    domového rozvodného systému; 
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Článok 10 
 
b) informovať spotrebiteľov a vlastníkov verejných a súkromných priestorov o opatreniach  
     zameraných na odstránenie alebo zníženie rizika nesúladu so štandardmi kvality vody  
     spôsobeného domovým rozvodným systémom; 
 
c) poskytovať spotrebiteľom poradenstvo a možné opatrenia s cieľom predísť opätovnému  
    vzniku rizika; 
 
d) podporovať odbornú prípravu inštalatérov a iných odborníkov pracujúcich v oblasti  
    domových rozvodných systémov; 
 
e) v prípade baktérií rodu Legionella zabezpečiť zavedenie účinných kontrolných a riadiacich  
     opatrení primeraných riziku s cieľom predchádzať a riešiť možné výskyty ochorení; 
 
f) v prípade olova, ak je to ekonomicky a technicky uskutočniteľné, vykonávať opatrenia                 
    na nahradenie komponentov vyrobených z olova v existujúcich domových rozvodných  
    systémoch 
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Možné prínosy zo zavedenia prístupu založeného na riziku  
pre zdravotnú bezpečnosť pitnej vody  

• zvýšenie úrovne riadenia v celom vodárenskom systéme a transparentnosti 
procesov pri zabezpečovaní kvality pitnej vody 

 

• používanie metód a postupov, ktoré minimalizujú alebo odstraňujú možnosti 
zlyhania systému a vzniku situácií ohrozujúcich ľudské zdravie   

 

• zvýšenie dôvery spotrebiteľov 

 

• vytváranie podmienok na zvyšovanie úrovne vedomostí a know-how 
zamestnancov dodávateľa pitnej vody o všetkých faktoroch, ktoré môžu 
ovplyvňovať kvalitu pitnej vody 
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Ďakujem Vám za pozornosť 


