
Úvod

Voda ako jeden z najvýznamnejších prírodných zdrojov vyžadovala
v minulosti, ale vyžaduje aj v dnešnej priemyselnej súčasnosti mimo-
riadnu ochranu kvality, pretože nie je len životu dôležitá surovina, ale
aj transportné médium rôznych, hlavne antropogénnych kontaminan-
tov, pre pôdy, riečne sedimenty a tiež pre celú živú prírodu.

Voda sa nevyužíva len na ľudskú spotrebu (pitie, kúpanie), v nemalej
miere sa využíva aj ako technologické médium vo všetkých odvetviach
priemyslu (technologická, odpadová voda atď.). V súčasnosti je už na
ochranu kvality vody vytvorený celoeurópsky legislatívny rámec, ktorý
jednoznačne stanovuje rozsah ochrany podzemných a pitných vôd, ako
aj kvality vypúšťaných odpadových a špeciálnych vôd do recipientu.

Legislatívne vymedzenie

Základný zákon, ktorý rieši právnu úpravu vodného hospodárstva,
ochranu akosti a množstva vôd, je zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Tento
zákon vytvára podmienky na:
• všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a ekosysté-

mov v krajine priamo závislých od vôd,
• zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd,
• účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd,
• manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho

zložiek,
• znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha,
• zabezpečenie funkcie vodných tokov,
• bezpečnosť vodných stavieb.

Tento zákon upravuje aj práva a povinnosti fyzických a právnických
osôb na vody a nehnuteľnosti, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účel-
nom a hospodárnom využívaní, oprávnenia a povinnosti orgánov štát-
nej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto
zákona.

Predmetný zákon v § 2 Vymedzenie základných pojmov presne defi-
nuje základné pojmy na účely predmetného zákona. Ide o nasledujúce
pojmy (výber): odpadovou vodou je voda, splaškovou odpadovou
vodou je použitá voda, priemyselnou odpadovou vodou je voda,
komunálnou odpadovou vodou je voda, recipientom je vodný útvar,
čistiarňou odpadových vôd je súbor objektov a zariadení, jestvujúcim
priemyselným zdrojom je výrobná prevádzka, novým priemyselným
zdrojom je výrobná prevádzka, škodlivou látkou alebo obzvlášť škodli-
vou látkou sú látky zo skupiny, nebezpečnou látkou je škodlivá látka
alebo obzvlášť škodlivá látka, znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka,
znečistením vôd je priame alebo nepriame vypúšťanie.

Vodný zákon vo svojich ďalších častiach a paragrafoch stanovuje pod-
mienky, za akých sa zisťuje výskyt a stav povrchových a podzemných
vôd, ako sa realizuje a zabezpečuje vodné plánovanie, ako sa má
nakladať s vodami (odber povrchových a podzemných vôd, odvádzanie
a vypúšťanie povrchových vôd atď.), ochrana vodných pomerov a vo-
dohospodárskych zdrojov (vypúšťanie odpadových a osobitných vôd
do povrchových a podzemných vôd atď.), definícia vodných tokov,

správa vodných tokov, vodné stavby, tiež sa rieši pôsobnosť orgánov
štátnej vodnej správy, zodpovednosť za porušenie povinností, spoplat-
ňovanie za užívanie vôd.

Z pohľadu kontroly kvality povrchových vôd a následnej kontroly kva-
lity vypúšťaných priemyselných odpadových aj splaškových vôd je v sú-
časnosti v Slovenskej republike v platnosti nariadenie vlády SR
č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd. Toto nariadenie vlády ustanovuje:
• požiadavky na kvalitu povrchovej vody, kvalitatívne ciele povrchovej

vody určenej na odber pitnej vody, vody určenej na závlahy a vody
vhodnej na život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah
monitorovania týchto vôd,

• klasifikáciu dobrého ekologického stavu povrchových vôd, dobrého
chemického stavu povrchových vôd a dobrého ekologického poten-
ciálu povrchových vôd,

• limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových
vôd, komunálnych odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných
do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich
vypúšťanie v citlivých oblastiach,

• limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemyselných odpado-
vých vôd s obsahom škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok a pri-
oritných látok vypúšťaných do povrchových vôd,

• požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov
a vôd z povrchového odtoku.

Predmetné nariadenie v § 2 a 3 stanovuje požiadavky na kvalitu po-
vrchovej vody a kvalitatívne ciele povrchovej vody, ako aj hodnotenie
kvality povrchovej vody. V ďalších paragrafoch sú stanovené limitné
hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných vôd
vypúšťaných do povrchových alebo podzemných vôd. Limitné hodno-
ty sú spracované v prílohách tabuľkovou formou. Týmto nariadením
vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prí-
lohe č. 15.

Ďalšia právna úprava vôd je nasledujúca (výber):
• Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnos-

ti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarij-
ného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

• Vyhláška MŽP SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti o vymedzení oblastí povodí, environmentálnych cieľov a o vod-
nom plánovaní.

• Vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah
a početnosť odberu vzoriek a požiadaviek na rozsah a vykonávanie
rozborov odpadových vôd.

• Nariadenie vlády SR č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych
normách kvality v oblasti vodnej politiky

Vzorkovacie a laboratórne práce

Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prí-
pustných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových a osobitných
vôd vypúšťaných do povrchových alebo podzemných vôd sa vykonáva-
jú pre oblasť odpadových vôd podľa požiadaviek STN EN ISO/EC
17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibrač-
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ných laboratórií, čiže odbery a analýzy odpadových vôd môžu vykoná-
vať iba akreditované laboratóriá.

Zákon 364/2004 Z. z. vodný zákon v rámci vymedzenia základných
pojmov definuje škodlivé látky takto:
• škodlivou látkou a obzvlášť škodlivou látkou sú látky zo skupiny látok

alebo látok im príbuzných, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdra-
votnú bezchybnosť vôd; zoznam škodlivých látok a obzvlášť škodli-
vých látok, z ktorých sú vyčlenené prioritné látky, je uvedený v prí-
lohe č. 1 zákona;

• nebezpečnou látkou je škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka, ktoré
nie sú súčasťou odpadových vôd.

Z pohľadu NV SR č. 269/2010 Z. z. možno sledované parametre vo
vodách rozdeliť takto:
• všeobecné ukazovatele kvality vody (výber): O2, BSK5, CHSKCr,

TOC, S2-, hodnota pH, RL105, RL550, vodivosť, Cl-, SO4
2-, 

N-NH4, N-NO3, N-NO2, Ncelk., Pcelk., fenolový index, PAL-A, 
NELIČ,UV, AOX, TOXlim(toxicita);

• ukazovatele kvality vody – nesyntetické látky: As, Crcelk., Cd, Cu,
Ni, Pb, Hg, Zn;

• ukazovatele kvality vody – syntetické látky (výber): alochlór, PAU,
benzén, toluén, xylén, cyklodiénové pesticídy, chlórované pesticídy,
triazínové pesticídy, PCB a jeho kongenéry, styrén, benztiazol,
bisfenol A;

• ukazovatele kvality vody – ukazovatele rádioaktivity: celková
objemová aktivita alfa, beta, 226Ra, Unat., 3H, 90Sr, 137Cs;

• ukazovatele kvality vody – hydrobiologické a mikrobiologické
(výber) – koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie,
črevné enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

Metódy odberu vzoriek

Odber reprezentatívnej vzorky je prvý krok k objektívnemu posúdeniu
kvality povrchovej podzemnej a odpadovej vody. Odber vzoriek je ce-
lý rad po sebe nasledujúcich úkonov, ktorých dodržiavanie zabezpečí
reprezentatívny odber vzorky a následne objektívne posúdenie kvality
sledovanej vody. Vzorkovanie vôd sa realizuje v týchto krokoch:
1. preskúmanie objednávky na odber napr. odpadovej vody – o aký

priemysel ide, kde je umiestnené odberové miesto, ako je zabezpe-
čené odberové miesto z pohľadu BOZP;

2. vypracovanie plánu a postupu vzorkovania – tento dokument pred-
stavuje kvalitný základ vlastnej vzorkovacej činnosti, o ktorú sa opie-
rajú aj výsledky laboratórnych prác; plány vzorkovania a protokoly
o odbere vzorky obsahujú presný postup odberu, odchýlky od štan-
dardného postupu a všetky vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu
a objektívnosť vzorkovania, a tiež analýzy a sú súčasťou vzorkovacie-
ho procesu; dokumentácia vzorkovania je súčasťou celkovej doku-
mentácie projektu;

3. príprava vzorkovníc – podľa požadovaných parametrov sa pripravia
vzorkovnice aj s fixačnými roztokmi; konzervácia vzoriek sa realizu-
je podľa STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 10:
Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu s nimi;

4. vlastný odber vzorky sa rozdeľuje na:
• odber kvalifikovanej bodovej vzorky,
• odber zlievanej vzorky za určité časové obdobie.
Vlastný odber odpadových vôd sa realizuje podľa STN ISO 5667-10
Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Pokyny na odber vzoriek odpa-
dových vôd;

5. doprava vzoriek do laboratória – v závislosti od požadovaných para-
metrov sa postupuje podľa STN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber
vzoriek. Časť 10: Pokyny na konzerváciu vzoriek a manipuláciu 
s nimi.

Analýza vzoriek

Laboratórny výsledok analýzy vody ako kvantitatívny údaj, ktorý
charakterizuje kvalitu vody, je z pohľadu správnosti veľmi dôležitý.
V dôsledku dôležitosti analýz môže požadované analýzy realizovať iba

akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/EC 17025 Všeobecné
požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
Odporúčané metódy na stanovenie ukazovateľov limitných hodnôt
a kvalitatívnych cieľov vo vodách sú uvedené v prílohe č. 3 NV SR
č. 269/2010 Z. z. Ak limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpove-
dajú odporúčanej metóde, možno použiť aj inú metódu (§ 5, odsek 13,
NV SR č. 269/2010 Z. z.).

EL, spol. s r. o., je súkromná firma založená v r. 1992. Zakladatelia
firmy sú odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v analytickej chémii,
geochémii, environmentálnej chémii, biochémii, biológii a geológii.

Akreditované skúšobné laboratóriá EL, spol. s r. o., sú vybavené mo-
dernou technológiou zodpovedajúcou svetovému štandardu. Kvalitné
ľudské zdroje firmy umožňujú aplikovať také metódy a postupy, ktoré
sú optimálne na riešenie aktuálnych problémov našich zákazníkov.

Oblasť akreditácie je skúšanie a vzorkovanie požívatín, potravín, nápo-
jov a ich jednotlivých zložiek, biologických materiálov, pitných, mine-
rálnych, liečivých, odpadových, podzemných, povrchových, závlaho-
vých a priemyselných vôd, krmív a ich jednotlivých zložiek,
farmaceutických surovín, liečiv a pomocných látok, chemických látok,
kozmetických výrobkov, priemyselných výrobkov a hračiek, hnojív,
pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov, odpadov a vý-
luhov, pôd a geologických materiálov. Ide o fyzikálno-chemické analy-
tické skúšky, biologické skúšky, skúšky mikrobiologickej bezpečnosti
a skúšky ekotoxicity vrátane vzorkovacích prác.
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