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Smernica EP a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 
o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (pitnej vody) 
Obsah prezentácie: nové požiadavky v oblasti PV s výnimkou čl. 7 až 12 

Dôležité termíny: 12. január 2021 → vstup do platnosti 
      4. apríl 2021    → uznesenie vlády SR č. 177/2021  
   gestor:  MZ SR v spolupráci s MŽP SR 
   termín prebratia: 30. jún 2022  
   12. január 2023 → termín transpozície podľa  čl. 24  
   Smernice (čl. 1 až 18, 23, prílohy I až V) 

Obsah Smernice:  55 preambúl  + 28 článkov + 7 príloh 

Východiská: Prepojenie na iné európske smernice, záväzné dokumenty, 
dohovory, iniciatívy s cieľom vzájomného dopĺňania  a využitia poznatkov a 
údajov získaných podľa iných smerníc / nevytvárať duplicitné požiadavky 
 .....Iniciatíva Right 2Water, Agenda 2030 OSN pre udržateľný 
  rozvoj  (Cieľ 6. Zabezpečiť dostupnosť a trvalo udržateľný 
 manažment vody a sanitárnych opatrení pre všetkých),  
 Rámcová smernica o vode... 



Rozšírenie cieľov (Čl. 1)  a pojmov (Čl. 2)  

Cieľ: ochrana ľudského zdravia pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek 
 kontaminácie PV  zabezpečením jej zdravotnej nezávadnosti a čistoty + 
 zlepšenie prístupu k vode  (dôraz na vybrané časti obyvateľstva, 
 najmä marginalizované skupiny, ktoré nemajú prístup k vode) 

Pojmy:  

• pitná voda 

 a) voda v pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá je určená na pitie, 
 varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, vo verejných aj 
 súkromných priestoroch,  bez ohľadu na jej pôvod a na to, či sa 
 dodáva  z rozvodnej  siete, zo zásobníka alebo je plnená do fliaš či 
 nádob vrátane pramenitých vôd 

 b)  všetka voda používaná v potravinárskych podnikoch  

• dodávateľ vody - je každý subjekt, ktorý dodáva PV 

 

 



Rozšírenie cieľov (Čl. 1)  a pojmov (Čl. 2)  

• domový rozvodný systém - potrubia, armatúry a zariadenia nainštalované 
medzi vodovodnými kohútikmi bežne slúžiacimi pre PV, vo verejných aj 
súkromných priestoroch, a rozvodnou sieťou, ak za nezodpovedá dodávateľ 
PV (podľa platného vnútroštátneho práva) 

• prioritné priestory - veľké verejne využívané priestory mimo domácností  s 
veľkým množstvom používateľov....nemocnice, zdrav. zariadenia, domovy 
dôchodcov, školy, škôlky, nákupné centrá... 

• potravinársky podnik + prevádzkovateľ potravinárskeho podniku – 
vymedzenie v zmysle Nariadenie EP a Rady (ES) č. 178/2002 

 (Nariadenie EP a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa 
 ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, 
 zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v 
 záležitostiach bezpečnosti potravín) 

(+ nebezpečenstvo, nebezpečná udalosť, riziko, východisková látka, zmes...)  

 

 



Pôsobnosť smernice (Čl. 3)  

Smernica sa nevzťahuje (úplne): 

• minerálne vody a liečivé vody – vymedzenie v zmysle Smernice EP a Rady 
2009/54/ES a Smernica EP a Rady 2001/83/ES  

 (Smernica EP a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a 
 uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd + Smernica EP a  Rady 
 2001/83/ES  zo  6.  novembra  2001,  ktorou  sa  ustanovuje 
 zákonník  Spoločenstva o humánnych liekoch) 

• PV z individuálneho zdroja (denne poskytuje <  10 m3  alebo zásobuje < 
50 osôb), ak nejde o obchodnú alebo verejnú činnosť 

• prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ak majú svoj vlastný zdroj 
vody (sú dodávateľmi PV) za  podmienky dodržiavania HCCP (Systém 
analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov) 



Pôsobnosť smernice (Čl. 3)  

Smernica sa vzťahuje vybranými článkami na: 

• námorné plavidlá, ktoré odsoľujú vodu, prepravujú cestujúcich 
(dodávatelia PV) 

• PV z individuálneho zdroja (denne poskytuje <  10 m3  alebo zásobuje < 50 
osôb) ak ide  o obchodnú alebo verejnú činnosť  (nevzťahuje sa 
manažment rizík, informovanie verejnosti) 

• dodávateľov PV dodávajúcich v priemere od 10 m3  do 100  m3  vody za 
deň alebo zásobujúcich od 50 do 500  osôb, ak sa vykonáva pravidelné 
monitorovanie (nevzťahuje sa manažment rizík) 

• výrobcov balenej PV plnenej do fliaš alebo nádob (vzťahujú sa čl. 1 až 5 a 
príloha I časť A a B. s výnimkou pramenitých vôd -  mikrobiol. požiadavky 
určuje smernica 2009/54/ES).....balená voda za miestom, kde sa plní do 
fliaš a nádob tzv.  miestom zhody sa stáva potravinou (Nariadenie EP a 
Rady (ES) č. 178/2002) 

 



Prehľad všeobecných povinností: Čl. 4 

 PV spĺňa základné požiadavky na zdravotnú bezpečnosť (vrátane limitov pre 
kvalitu pitnej vody) – pre mikrobiologické parametre, chemické parametre 
a parametre pre posúdenie rizika domových rozvodných systémov 

 Uplatňujú sa požiadavky na:  štandardy kvality, miesto zhody,  analýzu rizika,  
materiály v kontakte s PV, na chemické látky a filtračné materiály a na 
monitorovanie a vykonávanie nápravných opatrení 

 Vykonáva sa posúdenie miery strát vody a potenciálu na zlepšenie v krajine  - 
ak ide o dodávku > 10 000 m3 alebo zásobovanie > 50 000 ľudí....oznámenie 
EK do 12. januára 2026 / ak prekročí limit stanovený EK k tomuto dátumu – 
akčný plán pre zníženie strát do 12. januára 2028 

 Aplikujú sa princípy predbežnej opatrnosti. 

 Uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti podľa EK 
Má sa použiť, keď jav, produkt alebo proces môžu mať nebezpečný vplyv, ktorý sa zistí na základe 

vedeckého a objektívneho hodnotenia, ale toto hodnotenie neumožňuje určiť dané riziko s 
dostatočnou istotou. 

Zásada sa môže uplatniť len v prípade možného ohrozenia a nikdy sa ňou nemôžu odôvodňovať 
svojvoľné rozhodnutia. 

Cieľ – bezpečná  konzumácia počas celého života. 



Štandardy kvality (Čl.  5) a Miesto zhody (Čl.  6)  

Miesto zhody: bez zmien (miesto na odber vody z kohútikov, ktoré používajú 
spotrebitelia, plnenia do obalov, používania v potravinárskom podniku...) 

 

Požiadavky na kvalitu: určujú limity ukazovateľov kvality PV (Príloha I): 
 Mikrobiologické 
 Chemické 
 Indikačné  
 Relevantné pre posúdenie domových rozvodných systémov 

• štát si môže určiť iné ukazovatele a limity ukazovateľov podľa vlastných 
podmienok tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia – východiskom 
sú odporúčania WHO, vedecké odporúčania a princípy predbežnej 
opatrnosti podľa Zmluvy o fungovaní EÚ 

 

 

 

 



A Mikrobiologické parametre – bez zmien 
B Chemické parametre 

 Ukazovateľ  

Antimón  10 µg/l  (5 µg/l) 
Bisfenol A  2,5 µg/l ...jediná prijatá látka z pôvodne navrhovaných endokrinných 

disruptorov (s ohľadom na vplyv na zdravie) + nepovinný monitoring do 
12. január 2026 

Bór  1,5  mg/l (1 mg/l); 2,4 mg/l, ak ide o vodu odsoľovanú resp. súvisí 
s geolog. podložím 

Chlorečnany  0,25 mg/l; 0,7 mg/l ak sa na dezinfekciu používa metóda, pri ktorej 
vznikajú, najmä ClO2 ...viaže sa na spôsob dezinfekcie + nepovinný 
monitoring do 12. január 2026 

Chloritany  0,25 mg/l; 0,7 mg/l ak sa na dezinfekciu používa metóda, pri ktorej 
vznikajú, najmä ClO2 ...viaže sa na spôsob dezinfekcie + nepovinný 
monitoring do 12. január 2026  

Chróm 50 µg/l do 12.1.2036, potom 25 µg/l 

Halooctové 
kyseliny (HAAs)  

60 µg/l súčet 5 látok ...viaže sa na spôsob dezinfekcie + nepovinný 
monitoring do 12. január 2026  

Príloha I 



 
Ukazovateľ  

Olovo 10 µg/l do 12.1.2036, potom 5 µg/l 

Mikrocystín  1 µg/l;  len v prípade potenciálneho výskytu vodného kvetu + nepovinný 

monitoring do 12. január 2026 

Pesticídy Definovanie relevantných pesticídov v zmysle Nariadenia EP a Rady (ES) č. 
1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. 
 
Metabolit pesticídu sa pre PV považuje za relevantný, ak existuje dôvod 
domnievať sa, že z hľadiska jeho cieľového pesticídneho pôsobenia má 
porovnateľné vnútorné vlastnosti ako materská látka alebo že on sám alebo 
produkty jeho premeny vytvárajú zdravotné riziko pre spotrebiteľov. 
 

Členské štáty si môžu určiť odporúčanú hodnotu pre nerelevantné 

metabolity. 

 

Príloha I 



 
Ukazovateľ  

PFAS – 

spolu 

Je súčet všetkých perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok; po 
12. januári 2024, iba ak monitorovanie vyplynie z posúdenia rizika v 
súvislosti s plochami povodia (EK vypracuje technické usmernenie - čl. 13  
ods. 7) + nepovinný monitoring do 12. január 2026 . 
ČŠ sa potom môžu rozhodnúť „PFAS spolu“  alebo „súčet PFAS“. 

Súčet PFAS  

  

Je súčet perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok, ktoré sa 

považujú za problematické pre PV (zoznamu v prílohe III časti B bode 3) .... 

ide o vybranú podskupinu látok patriacich do skupiny PFAS spolu + 

nepovinný monitoring do 12. január 2026  

ČŠ sa potom môžu rozhodnúť, či  „PFAS spolu“  alebo „súčet PFAS“. 

Se  

  

20 µg/l (10 µg/l ); 30 μg/l pre regióny, ak ide o vysoké úrovne 

v podzemnej vode v súvislosti s geologickými podmienkami 

Uran  30 µg/l 

Príloha I 



C Indikačné parametre - zmeny len v poznámkach 

• len pre účely monitoringu a stanovenia vykonávania opatrení (čl. 5) - 
nemajú priamy vplyv na zdravie, sú významné z hľadiska správnej úpravy 
a distribúcie resp. priaznivých senzorických vlastností (čl. 14) – významné 
pre  budovanie dôvery spotrebiteľa 

• zdôrazňuje sa nielen neprítomnosť škodlivých látok, ale aj prítomnosť 
prírodných minerálov a esenciálnych prvkov 

 
Voda by nemala byť agresívna ani korozívna. To platí predovšetkým pre vodu, ktorá 

sa upravuje (demineralizácia, zmäkčovanie, úprava membránovými procesmi, 

reverzná osmóza atď.). 

Ak sa PV pri úprave výrazne demineralizuje alebo zmäkčuje, je možné ju upraviť 

pridaním Ca a Mg solí s cieľom znížiť prípadný negatívny vplyv na zdravie, ako aj 

znížiť korozívny či agresívny charakter vody, a zlepšiť jej chuť.  

Môžu sa stanoviť minimálne koncentrácie Ca a Mg  alebo celkových rozpustených 

látok v zmäkčenej alebo demineralizovanej vode. 

Príloha I 



D Parametre relevantné pre posúdenie rizika dom. rozv. systémov 

• výlučne pre posúdenie rizika domových rozvodov a vykonávanie opatrení 
resp. obmedzenie používania PV 

• monitoring prioritných priestorov 

Legionella

   

< 1 000 KTJ/l; opatrenia je možné v prípade infekcií a výskytu 

ochorení prijímať aj pri nižších hodnotách 

Podľa WHO spôsobujú baktérie rodu Legionella v Únii najväčšiu 

zdravotnú záťaž spomedzi všetkých patogénov prenášaných 

vodou.  

Olovo 

  

10 μg/l do 12. januára 2036; potom 5 μg/l 



Monitorovanie (Čl. 13)  
Požiadavky na monitoring:  

• pravidelný, vzorky musia reprezentovať kvalitu počas celého roka - podľa  
Príloha II (časť A, B)  a čl. 5  

• Programy monitorovania sú povinné a zamerané na konkrétnu dodávku: 

• pre monitorovanie systému zásobovania - závisia od výsledkov posúdenia 
rizika a riadenia rizika systému zásobovania (zníženie je možné s výnimkou 
základných ukazovateľov) 

• pre monitorovanie látok podľa zoznamu sledovaných látok (watchlist), 
nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí  

• pre prevádzkové monitorovania Príloha II (časť A, bod 3) 

• pre monitorovanie domových rozvodov  

• Každých 6 rokov prehodnotenie 

• Miesta odberu : Príloha II (časť A, bod 3, + usmernenie pre Legionelly) + rýchly 
prehľad o prevádzkovej výkonnosti a vopred plánovaných opatreniach pre 
potvrdenie účinnosti úprav + požiadavka na zákal a somatické kolifágy 

 

 



Prevádzkový parameter    

v úpravni  

Referenčná hodnota 

  
Zákal 

  
0,3 NTU u 95 % vzoriek,  pričom žiadna nepresahuje 1 

NTU 
  

Objem vody (m3) distribuovanej 

alebo vyrábanej každý deň v ZO 

  
Minimálna frekvencia odberu vzoriek a analýz 

  
≤ 1 000 

  
Týždenne 

  
> 1 000 až ≤ 10 000 

  
Denne 

  
> 10 000 

  
Nepretržite 

Prevádzkový 
parameter pre 
surovú vodu 

Referenčná 
hodnota 

Jednotka Poznámky 

Somatické 
kolifágy 

50  Plakotvorné jed 
Notky 

 (PFU)/100 ml 

Len na základe posúdenia rizika 
mikrobiologickej kontaminácie...pri 

prekročení opatrenia  



Frekvencia, Parametre, Metódy pre analýzy : bez zásadných zmien 

• 12. januára 2022 – vypracuje 1. zoznam sledovaných látok alebo zlúčenín, 
ktoré vzbudzujú obavy z hľadiska zdravia (watchlist) ako sú napríklad liečivá, 
endokrinné disruptory a mikroplasty.  

• Do 1. watchlistu sa zaradí  beta-estradiol a nonylfenol.  

• Východiská pre zaradenie:  

• Znečisťujúce látky podľa smernice 2006/118/ES 

• Prioritné  látky podľa 2008/105/ES 

• Znečisťujúce látky podľa Rámcovej smernice pre vodu   

• Na zozname sledovaných látok sa uvedie odporúčaná hodnota pre každú 
látku alebo zlúčeninu a metóda analýzy, ktorá neprináša nadmerné náklady.  

• 12. januára 2024  - EK pripraví podklady pre monitorovanie mikroplastov, 
endokrinných disruptorov, liečív - musí odôvodniť  

• 12. januára 2024  - EK vypracuje technické usmernenia týkajúce sa metód 
analýzy monitorovania v parametroch  „PFAS  spolu“ a  „súčet PFAS“  vrátane 
detekčných limitov, parametrických hodnôt a frekvencie odberu vzoriek 

 

 

Monitorovanie (Čl. 13)  



Nápravné opatrenia a obmedzenia používania (Čl. 14) 

• každé prekročenie musí byť okamžite preskúmané  s cieľom zistiť príčinu 

• pri opatreniach sa prihliada na riziko pre zdravie (v prípade indikačných 
ukazovateľov - len ak je to potrebné z hľadiska ochrany zdravia) + 
zohľadňuje sa riziko z prerušenia alebo obmedzenia používania 

 

Príklady:  

1) Aj nedodržanie min. hodnôt pre mikrobiologické a chemické ukazovatele môže byť 
vyhodnotené ako bezvýznamné (určí príslušný orgán). 

2) Bez ohľadu na limit môže byť prekročenie vyhodnotené ako významné (určí 
príslušný orgán). 

• ak ide o nesúlad v ukazovateľoch Legionella a Olovo -  súčasťou nápravných 
opatrení sú opatrenia vyplývajúce z posúdenia rizika domových rozvodných 
systémov 

 



Nápravné opatrenia a obmedzenia používania (Čl. 14) 

Ďalšie opatrenia: 

• informovanie  všetkých dotknutých spotrebiteľov o možnej hrozbe pre 
ľudské zdravie a jej príčine, o prekročení parametrickej hodnoty a 
prijatých nápravných opatreniach vrátane zákazu alebo obmedzenia 
používania či iných opatreniach 

• poskytovanie  poradenstva o podmienkach spotreby  a používania vody 
a jeho pravidelná aktualizácia 

• Informovanie, ak hrozba pre ľudské zdravie už neexistuje  a zásobovanie  
opäť funguje normálne 

 



Výnimky na použitie PV, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality 
(Čl. 15 Odchýlky) 

Podmienky:  

• maximálne hodnoty nesmú predstavovať  hrozbu pre ľudské zdravie 

• PV nemožno zabezpečiť iným spôsobom + len pre chemické ukazovatele 

• nevzťahuje sa na vodu plnenú do fliaš alebo nádob 

• len pre situácie:  

 a)  nová plocha povodia pre odber PV  

 b)  nový zdroj znečistenia zistený v ploche povodia pre odber PV alebo nové 
 ukazovatele  

 c)  nepredvídaná a výnimočná situácia v existujúcej ploche povodia pre 
 odber PV 

•  obyvateľstvo musí byť informované vhodným spôsobom + vydané pokyny 
pre skupiny, pre ktoré predstavuje osobitné riziko 

 



Výnimky na použitie PV, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality 
(Čl. 15 Odchýlky) 

Náležitostí výnimky: bez zmien 

Typy výnimiek: 

•  1. výnimka: 3 roky + preskúmanie pokroku   

•  2. výnimka: 3 roky + výnimočné okolnosti, oznamuje sa s výsledkami 
preskúmania a s dôvodmi udelenia EK 

•  3. výnimka – ruší sa, iba v prípadoch, kedy bola do 12. januára 2021 platná 
druhá výnimka (čl. 26)...3. výnimka bude platná aj po 12. januári 2023 

 

• Ak je prekročenie nevýznamné a opatreniami sa zabezpečí do 30 dní 
náprava, nie je výnimka potrebná .. určí sa iba maximálna povolená 
hodnota pre príslušný parameter a termín nápravy ...(nemožno uplatniť, ak  
parametrická hodnota nebola za posledný rok dodržaná celkovo viac ako 30 
dní) 

  

 

 

 



Prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu (Čl. 16) 

• Opatrenia na zlepšenie alebo zachovanie prístupu k PV - pre 
všetkých, najmä pre zraniteľné a marginalizované skupiny:  

 identifikovanie osôb  bez  prístupu  alebo  s  obmedzeným  prístupom  k 
PV vrátane  zraniteľných a marginalizovaných skupín a dôvodov 

 posúdenie možnosti zlepšenia prístupu  

 informovanie osôb o možnostiach pripojenia k rozvodnej sieti alebo o 
alternatívnych spôsoboch prístupu k PV 

 prijatie opatrení pre zraniteľné a marginalizované skupiny  (utečenci, 
kočovné komunity, bezdomovci, menšinové kultúry / Rómovia, 
Travelleri) 

• Opatrenia sú ponechané na členské štáty – alternatívne spôsoby 
zásobovania, individuálne úpravne, využívanie zásobníkov na vozidlách, 
vytváranie infraštruktúr pre tábory.....  



Prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu (Čl. 16) 

• Podpora a propagácia používania pitnej vody z vodovodu a 
zabezpečenie, aby sa vonkajšie a vnútorné zariadenia nainštalovali 
vo verejných priestoroch 

Príklady riešení (nezáväzné)...závisia od technických možností,  miestnych 
podmienok, podnebia a zemepisných charakteristík .... 

• zvyšovanie informovanosti o najbližších vonkajších alebo vnútorných 
zariadeniach s PV z vodovodu 

• kampane na informovanie občanov o kvalite PV z vodovodu 

• podpora zásobovania PV z vodovodu vo verejných administratívnych 
budovách a verejných budovách,   

• podpora poskytovania PV z vodovodu zákazníkom v reštauráciách, 
jedálňach a v rámci stravovacích služieb bezplatne alebo za nízky 
servisný poplatok 

 



Informovanie verejnosti (Čl. 17) 

• K  dispozícii musia byť primerané a aktuálne informácie o PV podľa 
prílohy IV online (na základe odôvodnenej žiadosti prístup k týmto 
informáciám aj iným spôsobom): 

•  identifikácia dodávateľa vody, ZO, počet zásob. obyv.,  spôsob výroby 
vody (vrátane informácie  o používaných typoch úpravy a dezinfekcie) 

• výsledky monitorovania (mimo ukazovateľov pre domové rozvody) nie 
staršie ako 1 rok vrátane frekvencie monitorovania a ich limitu* 

• tvrdosť vody, Ca, Mg, K* 
• informácie o riziku pre ľudské zdravie v prípade prekročenia limitných 

hodnôt + zdravotné odporúčania  
• relevantné informácie z posúdenia rizika systému zásobovania 
• poradenstvo ako znížiť spotrebu vody a predchádzať zdravotným 

rizikám súvisiacim so stagnujúcou vodou 

* na základe odôvodnenej žiadosti sa po 13. januári 2023 poskytuje aj prístup k 
historickým údajom až za posledných 10 rokov (ak sú k dispozícii) 

 

 

 



Ide o aktívne poskytovanie informácii. 
Prepojenie na Smernicu EP a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k 

informáciám o životnom prostredí, Smernicu EP a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou 
sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE), 
súlad s Aarhuským dohovorom z roku 1998 o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.... 

Informovanie verejnosti (Čl. 17) 

• Ak ide o dodávky > 10 000  m3 alebo zásobovanie > 50 000  osôb, ročné 
informácie o: stratách (najneskôr  k 12. január 2026), vlastníckej štruktúre 
dodávateľov PV,  štruktúre sadzby za m3 vody, súhrn sťažností spotrebiteľov a 
štatistiky týkajúce sa týchto sťažností (ak sú k dispozícií) 

• Všetky osoby zásobované PV musia dostať pravidelne a aspoň 1x za rok 
najvhodnejšou možnou a ľahko prístupnou formou, napríklad na faktúre 
alebo cez aplikácie  informácie o (bez žiadosti! )  
• kvalite PV 
• cene dodávanej PV za liter a m3 

• objeme spotreby domácnosti spolu s ročnými trendmi 
• porovnanie spotreby vody domácnosti s priemernou spotrebou domácnosti 
• odkaz na webové sídlo s informáciami 

 



Informácie o monitorovaní vykonávania (Čl. 18) 

Povinné údaje: 

• do 12.  januára  2029  / každých 6 rokov údaje o opatreniach prijatých na 
zlepšenie prístupu k PV a podporu jej používania a o podiele obyvateľov s 
prístupom k PV  

• do 12. júla 2027  / každých 6 rokov údaje súvisiace s posúdením rizika a 
riadením rizika v súvislosti s plochami povodia pre  miesta odberu (s 
použitím smernice INSPIRE)  

• do 12. januára 2029 / každých  6 rokov údaje súvisiace s posúdením rizika 
domových rozvodných systémov 

• každoročne údaje o prekročeniach parametrických hodnôt stanovených v 
prílohe I častiach A a B a informácie o nápravných opatreniach + údaje o 
výnimkách  



Informácie o monitorovaní vykonávania (Čl. 18) 

 

• každoročne údaje o incidentoch, týkajúcich sa PV,  ktoré spôsobili možné 
riziko pre ľudské zdravie a trvali dlhšie ako 10 dní po sebe + postihli aspoň 1 
000 osôb  + uvedenie príčin a nápravných opatrení (bez ohľadu či došlo k 
nedodržaniu parametrických hodnôt!) 

• Prístup k súborom údajov: EK, EEA (Európska environmentálna agentúra) a 
ECDC (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb)  

 

• EK môže dodatočne určiť formáty informácií (guidlines), ktoré sa majú 
poskytovať 



Aktuálny stav v SR 

Pracovná skupina pre transpozíciu Smernice (gestor MZ SR) 

• Členovia: MZ SR, MŽP SR, VÚVH, ÚVZ SR... 

   + AVS, SAVE a podľa potreby experti 

• 1. stretnutie PS dňa 20.6.2021 (Záver: Vypracovanie Tabuľky zhody a  
rozdelenie kompetencií rezortov) 

Zmena legislatívy v rezorte zdravotníctva: 
 Zákon č. 355/2007 Z. z. ( novela § 17, § 17a až § 17d, § 18 + súvisiace §  

upravujúce kompetencie ÚVZ SR, RÚVZ, sankcie..) 
 Vyhláška 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 – nová vyhláška 

 vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
výrobky určené na styk s pitnou vodou – nahradí sa novou vyhláškou  

 

 


