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NA ZÁKLADE: 
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§12 ods. 5, §13 ods. 2; 

OBLASŤ: Právo životného prostredia a Správne právo

636/2004 Z.z.

VYHLÁŠKA 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

z 19. novembra 2004, 

ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody
a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 5 a § 13 ods. 2 zákona 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 ustanovuje:

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje 

a) požiadavky na kvalitu surovej vody a hraničné hodnoty ukazovateľov kvality vody pre jednotlivé kategórie 
štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu, 
b) spôsob a frekvenciu merania hodnôt jednotlivých ukazovateľov kvality vody, 
c) kategórie jednotlivých štandardných metód úpravy surovej vody na pitnú vodu, 
d) sledované parametre, odporúčané metódy, početnosť odberov vzoriek a analýz a spôsob odovzdávania ich 
výsledkov, 
e) početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov pitnej vody.
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§ 2 
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie 

a) odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality vody, na dosiahnutie ktorej je zameraná asanačná činnosť 
a ochranná činnosť v povodí a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, 1)
b) medznou hodnotou hraničná hodnota ukazovateľa na zaradenie do príslušnej kategórie štandardných metód 
úpravy surovej vody na pitnú vodu, 
c) upravovanou vodou voda na vstupe do prvého technologického stupňa úpravy vody a počas procesu úpravy na 
pitnú vodu, 
d) podzemnou vodou, ktorá nevyžaduje úpravu, voda odoberaná z podzemného vodárenského zdroja, ktorej 
kvalita bez úpravy zodpovedá ukazovateľom kvality pitnej vody podľa osobitných predpisov2) a ktorá sa 
odberateľovi dodáva v takomto prirodzenom stave.

§ 3
Kategórie kvality surovej vody 

(1) Kvalita surovej vody sa na základe hodnôt fyzikálnych, chemických, mikrobiologických, biologických a 
rádiologických ukazovateľov zaraďuje do kategórií A1, A2 alebo A3, ktoré zodpovedajú štandardným metódam 
úpravy povrchovej vody alebo podzemnej vody na pitnú vodu. Kategórie A1, A2, A3 sú uvedené v prílohe č.1 
tabuľke č.1.

(2) Pre kategórie kvality A1, A2 a A3 surovej vody z povrchových vodárenských zdrojov sú stanovené 
odporúčané hodnoty a medzné hodnoty ukazovateľov kvality surovej vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 
tabuľke č. 2. 

(3) Pre kategórie kvality A1 a A2 surovej vody z podzemných zdrojov platia odporúčané hodnoty a medzné 
hodnoty ukazovateľov kvality vody, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tabuľke č. 2. Pre kategóriu A3 platia 
odporúčané hodnoty a medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 2, 
okrem hodnôt vybraných ukazovateľov kvality vody, pre ktoré platia odporúčané hodnoty a medzné hodnoty 
ukazovateľov kvality vody, ktoré sú uvedené prílohe č. 1 tabuľke č. 3.

(4) Pri výbere vodárenského zdroja sa okrem kvality vody hodnotí najmä využiteľná výdatnosť vodárenského 
zdroja, možnosť ochrany kvality vody vo vodárenskom zdroji a potenciálne nebezpečenstvo znečistenia vody. 
Ak výber vodárenského zdroja možno uskutočniť z viacerých vodárenských zdrojov, posudzuje sa aj zložitosť 
technológie úpravy, náročnosť na dopravu vody a ekonomické požiadavky.

§ 4
Počet odberov vzoriek surovej vody, 

druhy rozborov vzoriek surovej vody a hodnotenie výsledkov kontroly kvality surovej vody

(1) Minimálny počet odberov vzoriek surovej vody za rok a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality 
surovej vody sú uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č. 3.

(2) Ak je to možné, odbery surovej vody sa uskutočňujú počas roka rovnomerne, a to tak, aby sa získal obraz o 
sezónnych zmenách kvality surovej vody.

(3) Surová voda sa považuje za vyhovujúcu na odber na účely úpravy na pitnú vodu, ak aspoň 95 % vzoriek zo 
súboru vzoriek vyhovuje medzným hodnotám ukazovateľov kvality vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 
tabuľkách č. 2 a č. 3, alebo 90 % vzoriek zo súboru vzoriek vyhovuje odporúčaným hodnotám ukazovateľov 
kvality vody, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 tabuľkách č. 2 a č. 3. 

(4) Surová voda sa považuje za vyhovujúcu na odber na účely úpravy na pitnú vodu, ak pre ostatné vzorky 
surovej vody okrem vzoriek podľa odseku 3 platí, že 



a) kvalita vody sa neodchyľuje od hodnôt ukazovateľov kvality vody o viac ako 50 % okrem teploty, pH, 
rozpusteného kyslíka a mikrobiologických ukazovateľov, 
b) nemôže dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí a
c) hodnoty ukazovateľov kvality vody vo vzorkách následne odobratých v štatisticky vyhovujúcom intervale sa 
neodchyľujú od hodnôt ukazovateľov kvality vody uvedených v prílohe č. 1 tabuľkách č. 2 a č. 3.

(5) Pri výpočte percent podľa odseku 3 sa nepoužívajú hodnoty ukazovateľov kvality vody vyššie, ako sú 
medzné hodnoty pre príslušnú kategóriu surovej vody, ak sú dôsledkom živelnej pohromy3) alebo iných 
mimoriadnych poveternostných situácií.

(6) Ak surovú vodu nemožno jednoznačne zaradiť do jednej z kategórií z dôvodu kolísania kvality vody v 
priebehu roka, určí sa priemerný index upraviteľnosti vybraných ukazovateľov kvality surovej vody a zaradenie 
do príslušnej kategórie podľa prílohy č. 2.

§ 5
Požiadavky na sledovanie kvality vody

vo verejných vodovodoch 

(1) Sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch (ďalej len prevádzková kontrola kvality vody ) sa 
zabezpečuje v objektoch a zariadeniach verejného vodovodu v rozsahu primeranom k technickému riešeniu 
verejného vodovodu. Prevádzková kontrola kvality vody sa vykonáva pred úpravou, počas úpravy a po jej 
úprave na pitnú vodu, pri doprave, akumulácii a dodávke pitnej vody odberateľovi. 

(2) Pri prevádzkovej kontrole kvality vody sa sleduje kvalita 

a) podzemnej vody, ktorá nevyžaduje úpravu, 
b) surovej vody, 
c) upravovanej vody a
d) pitnej vody.

(3) Výsledky prevádzkovej kontroly kvality podzemnej vody, ktorá nevyžaduje úpravu, musia poskytnúť 
informácie o kvalite a vývoji kvality vody v podzemnom vodárenskom zdroji.

(4) Výsledky prevádzkovej kontroly kvality surovej vody musia poskytnúť údaje o ukazovateľoch kvality vody 
podľa požiadaviek na kvalitu pitnej vody, 2) o vývoji kvality vody vo vodárenskom zdroji a údaje potrebné na 
kategorizáciu kvality surovej vody. 

(5) Výsledky prevádzkovej kontroly kvality upravovanej vody musia poskytnúť informácie potrebné na 
hodnotenie procesu úpravy vody z hľadiska zabezpečenia požadovanej kvality pitnej vody podľa osobitných 
predpisov.2) 

(6) Výsledky prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody musia poskytnúť informácie potrebné na hodnotenie 
kvality pitnej vody vo verejnom vodovode podľa osobitných predpisov.2) 

§ 6
Druhy rozborov a rozsah ukazovateľov

kvality vody pri prevádzkovej kontrole kvality vody

(1) Pri prevádzkovej kontrole kvality vody sa vykonáva minimálny rozbor, úplný rozbor alebo technologický 
rozbor.

(2) Minimálnym rozborom sa overuje stálosť kvality vody vo vodárenskom zdroji a účinnosť úpravy vody. 
Minimálny rozbor je súborom ukazovateľov kvality vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č.1.

(3) Úplným rozborom sa komplexne overuje kvalita vody. Úplný rozbor je súbor ukazovateľov kvality vody, 
ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č.1.



(4) Technologickým rozborom sa overujú hodnoty ukazovateľov kvality vody významných pri hodnotení 
funkcie jednotlivých technologických stupňov konkrétnej úpravne vody podľa kvality upravovanej vody a 
používanej technológie úpravy vody. Technologický rozbor je súbor ukazovateľov kvality vody, ktorých 
minimálny rozsah je uvedený v prílohe č. 3 tabuľke č. 2.

(5) Rozsah ukazovateľov kvality vody technologického rozboru sa upravuje jedenkrát ročne pri vypracovaní 
alebo pri aktualizácii Programu prevádzkovej kontroly kvality vody a vždy pri zistení náhlych zmien kvality 
vody alebo pri mimoriadnych situáciách.

(6) Rozsah ukazovateľov kvality vody jednotlivých druhov rozborov a počet odberov pri kontrole kvality pitnej 
vody možno zmeniť podľa konkrétnej kvality hydrogeologického pozadia vodárenského zdroja, potenciálnych 
rizík znečistenia vodárenského zdroja vo vodozbernom území a používanej technológie úpravy vody. 

(7) Ukazovatele kvality vody vyskytujúce sa vo viacerých druhoch rozborov sa stanovujú len raz, ak sa vzorky 
vody na jednotlivé druhy rozborov odoberajú v tom istom čase a na tom istom mieste.

§ 7
Program prevádzkovej kontroly kvality vody

(1) Program prevádzkovej kontroly kvality vody tvorí súčasť prevádzkového poriadku verejného vodovodu. 
Program prevádzkovej kontroly kvality vody sa aktualizuje raz ročne a vždy vtedy, ak nastanú nové skutočnosti, 
ktoré majú vplyv na prevádzkovanie verejného vodovodu. 

(2) V Programe prevádzkovej kontroly kvality vody sa určujú

a) miesta prevádzkovej kontroly kvality vody, 
b) počet odberov vzoriek vody a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality vody, 
c) metódy prevádzkovej kontroly kvality vody a hodnotenie výsledkov rozborov vody a
d) evidencia a uchovávanie výsledkov prevádzkovej kontroly kvality vody.

§ 8
Miesta prevádzkovej kontroly kvality vody 

(1) Vzorky podzemnej vody, ktorá nevyžaduje úpravu, sa odoberajú v mieste odberu vody z podzemného 
vodárenského zdroja, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí jedna studňa alebo prameň. Ak podzemný 
vodárenský zdroj tvorí sústava studní alebo prameňov, vzorky podzemnej vody sa odoberajú z jednotlivých 
studní alebo prameňov a zmes zo všetkých studní alebo prameňov.

(2) Vzorky surovej vody, ktorá sa upravuje len dezinfekciou, sa z podzemného vodárenského zdroja odoberajú v 
mieste odberu vody z podzemného vodárenského zdroja pred dezinfekciou, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí 
jedna studňa alebo prameň. Ak podzemný vodárenský zdroj tvorí sústava studní alebo prameňov, vzorky vody sa 
odoberajú z jednotlivých studní alebo prameňov a zmes zo všetkých studní alebo prameňov (ďalej len zmiešaná 
vzorka surovej vody ) pred dezinfekciou.

(3) Vzorky surovej vody, ktorá sa odoberá na úpravu na pitnú vodu z podzemného vodárenského zdroja alebo 
povrchového vodárenského zdroja, sa odoberajú pred jej dopravou do miesta úpravy vody 

a) v mieste odberu vody z podzemného vodárenského zdroja, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí jedna studňa 
alebo prameň, 
b) z jednotlivých studní alebo prameňov a zmiešaná vzorka surovej vody, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí 
sústava studní alebo prameňov alebo 
c) z povrchového vodárenského zdroja v mieste odberu vody z vodárenského zdroja.

(4) Vzorky upravovanej vody sa odoberajú pred technologickým procesom úpravy vody a počas neho a za 
každým technologickým stupňom. Ak je to potrebné, vzorky upravovanej vody sa odoberajú aj v rámci 
jednotlivých technologických stupňov.



(5) Vzorky pitnej vody sa na prevádzkovú kontrolu kvality vody odoberajú na výstupe z úpravne vody vrátane 
dezinfekcie vody a v rozvodnej vodovodnej sieti.

(6) Ak sa pitná voda upravuje len dezinfekciou, vzorky vody sa odoberajú za miestom dávkovania 
dezinfekčného prostriedku. 

(7) Na miestach prevádzkovej kontroly kvality vody musí byť nainštalované zariadenie na odber vzoriek vody. 

(8) Zásady výberu miest prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody a zásady osadenia zariadenia na odber 
vzoriek na prevádzkovú kontrolu kvality vody sú uvedené v prílohe č. 4 

§ 9
Počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality vody 

(1) Počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality podzemnej vody, ktorá 
nevyžaduje úpravu, určí prevádzkovateľ verejného vodovodu. 

(2) Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality surovej vody sú 
uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č. 3

a) pre povrchový vodárenský zdroj, 
b) pre podzemný vodárenský zdroj, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí jedna studňa alebo prameň, 
c) pre zmiešanú vzorku surovej vody, ak podzemný vodárenský zdroj tvorí sústava studní alebo prameňov.

(3) Pri prevádzkovej kontrole kvality surovej vody podľa odseku 2, ak vodárenský zdroj tvorí sústava studní 
alebo prameňov, sa vo vzorkách z jednotlivých studní alebo prameňov robí minimálny rozbor, pričom súčet 
počtu odberov vzoriek z jednotlivých studní alebo prameňov je rovnaký ako pre zmiešanú vzorku surovej vody. 
Počet odberov vzoriek z jednotlivých studní alebo prameňov sa rozdelí podľa ich výdatnosti. Ak minimálny 
počet odberov pre zmiešanú vzorku je menší ako počet studní alebo prameňov, vykoná sa aspoň jeden 
minimálny rozbor za rok pre každú studňu alebo prameň.

(4) Počet odberov vzoriek a rozsah ukazovateľov kvality vody technologického rozboru pri prevádzkovej 
kontrole kvality upravovanej vody určí prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa používanej technológie 
úpravy vody tak, aby výsledky rozborov upravovanej vody dostatočne charakterizovali kvalitu vody po realizácii 
jednotlivých technologických stupňov. Minimálny ročný počet odberov vzoriek na technologický rozbor je 
uvedený v prílohe č. 3 tabuľke č. 4. 

(5) Ak dôjde k prerušeniu prevádzky úpravne vody na viac ako 24 hodín, vykonáva sa mimoriadny odber 
vzoriek vody v rozsahu technologického rozboru rozšíreného o ukazovatele kvality vody, ktorých hodnoty sa v 
dôsledku prerušenia prevádzky úpravne vody môžu zvýšiť. 

(6) Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality pitnej vody z 
podzemného vodárenského zdroja upravenej len dezinfekciou vody sú uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č. 5. 

(7) Minimálny ročný počet odberov vzoriek a druhy rozborov pri prevádzkovej kontrole kvality pitnej vody v 
mieste odtoku z úpravne vody sú uvedené v prílohe č. 3 tabuľke č. 6. 

(8) Minimálny denný počet odberov vzoriek na kontrolu koncentrácie zvyškového dezinfekčného prostriedku v 
pitnej vode v mieste odtoku z úpravne vody alebo v mieste odtoku zo zariadenia umožňujúceho dávkovanie 
dezinfekčného prostriedku je uvedený v prílohe č. 3 tabuľke č. 7.

(9) Minimálny ročný počet odberov vzoriek pitnej vody, druhy rozborov pitnej vody a počet odberných miest pri 
prevádzkovej kontrole kvality pitnej vody v rozvodnej vodovodnej sieti sú ustanovené v osobitnom predpise.4)

§ 10
Metódy stanovenia ukazovateľov kvality vody

pri prevádzkovej kontrole kvality vody
a hodnotenie výsledkov



(1) Na stanovenie ukazovateľov kvality vody pri prevádzkovej kontrole kvality vody sa použijú metódy, ktoré 
spĺňajú kritériá podľa osobitného predpisu5) a podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 4.

(2) Výsledky prevádzkovej kontroly kvality vody sa hodnotia podľa

a) prekročenia hraničných hodnôt jednotlivých ukazovateľov kvality vody ustanovených v osobitných 
predpisoch2) a
b) počtu nevyhovujúcich vzoriek pitnej vody, ak je presiahnutá medzná hodnota aspoň jedného ukazovateľa 
kvality vody.

§ 11
Evidencia a uchovávanie výsledkov
prevádzkovej kontroly kvality vody

(1) Pri prevádzkovej kontrole kvality vody sa evidujú všetky činnosti pri kontrole kvality vody, výsledky 
stanovení jednotlivých ukazovateľov kvality vody a výsledky overovania správnosti stanovení jednotlivých 
ukazovateľov kvality vody.

(2) V rámci prevádzkovej kontroly kvality vody sa spracúvajú tieto evidenčné záznamy:

a) evidencia vzoriek vody; uchováva sa najmenej päť rokov, 
b) laboratórny záznam o kvalite vody; uchováva sa trvalo, 
c) laboratórna prevádzková kniha úpravne vody; uchováva sa najmenej dva roky, 
d) prevádzkový denník úpravne vody; uchováva sa najmenej päť rokov, 
e) záznam prevádzkovej kontroly dezinfekcie pitnej vody; uchováva sa najmenej dva roky, 
f) havarijná kniha; uchováva sa trvalo, 
g) záznamy z registračných prístrojov; uchovávajú sa najmenej päť rokov.

(3) Evidenčné záznamy o prevádzkovej kontrole kvality vody možno viesť v písomnej forme alebo elektronickej 
forme.

(4) Rozsah evidenčných záznamov prevádzkovej kontroly kvality vody je uvedený v prílohe č. 5.

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2004. 

László Miklós v. r.

1) § 4 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia 
ľudí.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a 
kontrolu kvality pitnej vody. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. 
o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.
3) § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
4) § 5 a tabuľka č. 1 prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 
Z. z. 
5) Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z. 



Príloha č. 1
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.

Príloha č. 2
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.

ZÁSADY VÝBERU MIEST PREVÁDZKOVEJ KONTROLY
KVALITY PITNEJ VODY A ZÁSADY OSADENIA ZARIADENIA NA ODBER VZORIEK

NA PREVÁDZKOVÚ KONTROLU KVALITY VODY

A. Zásady výberu miest prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody

A.1. Pri výbere miest prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody vo verejnom vodovode prevádzkovateľ 
zohľadní technické usporiadanie verejného vodovodu, použité konštrukčné materiály, stav vodovodnej siete, 
výskyt porúch na objektoch a zariadeniach verejného vodovodu, dobu zdržania pitnej vody vo vodovodnom 
potrubí a počas akumulácie, miesta s maximálnou a s minimálnou spotrebou vody a umiestnenie miest odberu 
pitnej vody medzi dvoma alebo viacerými vlastníkmi verejného vodovodu. 

A.2. Miesta prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody sa definujú geograficky a technicky. Prvý odberateľ má 
byť až za prvým miestom prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody. 

A.3. Miesta prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody sú trvalé alebo meniteľné. V trvalých miestach 
prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody sa kontrolujú zmeny kvality pitnej vody počas doby zdržania vody v 
objektoch a zariadeniach verejného vodovodu. Meniteľné miesta prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody sa 
menia podľa potreby prevádzkovej kontroly kvality pitnej vody a na účely zistenia príčin zmien kvality pitnej 
vody.

A.4. Prevádzková kontrola kvality pitnej vody na výstupe z úpravne vody sa robí v mieste za posledným 
technologickým stupňom vrátane dezinfekcie vody.

A.5. Vo verejnom vodovode, kde sa využívajú viaceré vodárenské zdroje s rôznou kvalitou vody, prevádzková 
kontrola kvality pitnej vody sa robí v miestach pred zmiešaním vody a po zmiešaní vody. 

A.6. V objektoch a zariadeniach verejného vodovodu na akumuláciu pitnej vody sa prevádzková kontrola kvality 
pitnej vody robí bezprostredne na každom prítoku a odtoku so zohľadnením veľkosti a spôsobu prevádzky týchto 
objektov a zariadení verejného vodovodu.

A.7. V zariadení verejného vodovodu na opakované dávkovanie dezinfekčného prostriedku sa prevádzková 
kontrola kvality pitnej vody robí pred týmto zariadením a za týmto zariadením tak, aby sa zabezpečil dostatočný 
čas pôsobenia dezinfekčného prostriedku.

B. Zásady osadenia zariadenia na odber vzoriek na prevádzkovú kontrolu kvality vody

B.1. Zariadenia na odber vzoriek (vzorkovacie kohútiky) majú byť umiestnené tak, aby bolo možné bez ťažkostí 
odobrať vzorku vody do dvojlitrovej nádoby (voľná výška asi 40 cm).

B.2. Vzorkovacie kohútiky musia mať kovové ukončenie, aby pri odbere vzorky na mikrobiologické rozbory 
bola možná ich sterilizácia plameňom.

B.3. Odberné miesto sa musí zabezpečiť, keď je to technicky možné, odpadom na odvod vody odtekajúcej pri 
odbere vzoriek.

B.4. Na studni vybavenej čerpadlom má byť osadený škrtiaci ventil a vzorkovací kohút na výtlačnom potrubí v 
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blízkosti čerpadla.

B.5. Na odber vzoriek zo sacích a násoskových potrubí zo zdrojov vody s väčším rozsahom a vyššou 
výdatnosťou sa odporúča na sacom potrubí urobiť dve krátke prepojené odbočky s uzatváracím ventilom, 
kohútikom, ďalším kohútikom a opäť uzatváracím ventilom. Pred odberom vzorky sa uzavrú obidva ventily, čím 
sa oddelí voda v odbočke od ostatného potrubia. Pod spodný kohút sa podloží vzorkovnica a oba kohútiky sa 
otvoria. Horným kohútikom vniká vzduch, dolným vytečie vzorka.

B.6. Vzorkovacie kohútiky na odber vzoriek z technologického procesu sa odporúča umiestniť pred 
technologickým stupňom a za každým technologickým stupňom, aby sa umožnila čo najúčinnejšia kontrola 
procesu. Musí sa zabezpečiť odber vzoriek kalov z prvého stupňa separácie vločiek a pracích vôd z jednotlivých 
filtrov všetkých druhov.

Príloha č. 5
k vyhláške č. 636/2004 Z. z.

ROZSAH EVIDENČNÝCH ZÁZNAMOV PREVÁDZKOVEJ KONTROLY KVALITY VODY

1. Evidencia vzoriek vody obsahuje 
1.1. poradové číslo vzorky vody, 
1.2. dátum, miesto a čas odberu, 
1.3. meno pracovníka, ktorý vzorku vody odobral, 
1.4. informácie o hydrologickej a poveternostnej situácii, o teplote vody a vzduchu, o množstve odoberanej alebo 
upravovanej vody a informácie o výdatnosti vodárenského zdroja, 
1.5. spôsob dezinfekcie vody, 
1.6. druh rozboru.

2. Laboratórny záznam o kvalite vody sa vypracúva pri prevádzkovej kontrole kvality surovej vody alebo pitnej 
vody a obsahuje
2.1. výsledky stanovení ukazovateľov kvality vody vo vzorkách surovej vody a pitnej vody, 
2.2. záznamy z registračných prístrojov.

3. Laboratórna prevádzková kniha úpravne vody obsahuje 
3.1. výsledky stanovení ukazovateľov kvality vody vo vzorkách vody odobratých medzi jednotlivými 
technologickými stupňami, prípadne aj v jednotlivých technologických stupňoch, 
3.2. výsledky všetkých laboratórnych, prípadne poloprevádzkových a prevádzkových technologických skúšok 
(na určenie dávok chemikálií), 
3.3. rozbory prevádzkových materiálov a chemikálií, ktoré sa používajú v procese úpravy vody, 
3.4. opatrenia na zabezpečenie a zlepšenie procesu úpravy vody, ktoré sa navrhli na základe výsledkov 
technologických skúšok.

4. Prevádzkový denník úpravne vody obsahuje 
4.1. navrhnuté technologické opatrenia s údajom o čase zavedenia realizovaného opatrenia vyplývajúce z 
laboratórnej prevádzkovej knihy úpravne vody, 
4.2. dosiahnutý výsledok s odkazom na kontrolné stanovenia pred realizáciou a po realizácii opatrenia, 
4.3. mimoriadne opatrenia.

5. Prevádzkový záznam kontroly dezinfekcie pitnej vody obsahuje 
5.1. poradové číslo vzorky vody, 
5.2. dátum, miesto a čas odberu vzorky vody, 
5.3. meno pracovníka, ktorý vzorku odobral, 
5.4. množstvo pitnej vody, 
5.5. výsledky stanovení koncentrácie zvyškového dezinfekčného prostriedku v pitnej vode.

6. Havarijná kniha obsahuje 
6.1. všetky náhle sa vyskytujúce prípady zhoršenia kvality vody, ktoré viedli k presiahnutiu hraničných hodnôt 
ukazovateľov kvality vody, 
6.2. dátum a presný čas, kedy sa zhoršenie spozorovalo, ako sa prejavilo a pravdepodobná alebo zistená príčina 
havárie, 



6.3. uskutočnené opatrenia, 
6.4. spôsob hlásenia udalosti príslušným orgánom verejnej správy.


