
Atrazín v pitných vodách niektorých verejných vodovodov v okrese Dunajská 
Streda 

 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra (ďalej len „ZsVS a.s.“) písomne 
informovali tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva dňa 13.12.2017 o prekročení 
najvyššej medznej hodnoty (ďalej len „NMH“) v ukazovateli pesticídy „atrazín“ vo vzorkách 
vôd odobratých z vodných zdrojov verejných vodovodov resp. z vodovodnej siete vodovodu 
v dňoch 2.11., 8.11. a 30.11.2017, ktoré boli laboratórne vyšetrené v akreditovanom 
laboratóriu prevádzkovateľa verejného vodovodu v Bratislave. Týkalo sa to vodovodov 
Trstená na Ostrove, Holice, Blatná na Ostrove, Horný Bar a Mierovo (obec Mierovo je 

zásobovaná z verejného vodovodu Veľká Paka). Ďalej v tomto liste uviedli, že k daným 
zisteniam pristupujú ako k havarijnému stavu, ktorý sa musí riešiť okamžite a pre obnovenie 
kvality pitnej vody navrhujú realizáciu úpravní vody pri vodných zdrojoch.  
 
15.02.2017 a 19.12.2017 – vydanie zákazov používania pitnej vody (na pitie, varenie 
a prípravu potravín) pre  
- skupinový vodovod Trstená na Ostrove (pre obce Trstená na Ostrove, Baka, Jurová)  
- vodovod Blatná na Ostrove 
- skupinový vodovod Holice (pre obce Holice a Lúč na Ostrove). 
 
V prípade vodovodov Horný Bar a Veľká Paka, v ktorých bolo zistené mierne prekročenie 

NMH pre pesticid – atrazín (od 0,097 do 0,117 µg/l), bolo dohodnuté zabezpečiť sledovanie 
vývoja atrazínu a požiadať o výnimku na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity 
ukazovateľov kvality pitnej vody na základe hodnotenia zdravotného rizika vyplývajúce 
z prekročenia NMH atrazínu v pitnej vode.  
 
 
Po dobu vydaného zákazu na používanie pitnej vody z vodovodov v obciach Trstená na 
Ostrove, Baka, Jurová, Blatná na Ostrove, Holice a Lúč na Ostrove prevádzkovateľ vodovodu 
zabezpečoval náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternami resp. galónmi.  
 
Pri vodných zdrojoch verejných vodovodov v Trstenej na Ostrove, Holiciach a v Blatnej na 
Ostrove boli postupne vybudované úpravne pitnej vody na báze aktívneho uhlia na 
zachytávanie pesticídnych látok v dodávanej vode. 
 
08.01.2018 bol zrušený zákaz používania pitnej vody v obciach Trstená na Ostrove, Baka, 
Jurová na pitné účely a bola povolená prevádzka skupinového vodovodu Trstená na Ostrove, 
ktorá tieto obce zásobuje pitnou vodovodu.  
23.01.2018 bol zrušený zákaz používania pitnej vody v obciach Holice a Lúč na Ostrove na 
pitné účely a bola povolená prevádzka skupinového vodovodu Holice, ktorá tieto obce 
zásobuje pitnou vodou.  
02.02.2018 bol zrušený zákaz používania pitnej vody v obci Blatná na Ostrove na pitné účely 
a bola povolená prevádzka vodovodu Blatná na Ostrove 
 
ÚVZ SR v súčinnosti s RÚVZ Dunajská Streda situáciu monitorujú a vykonávajú vlastné 
odbery a analýzy atrazínu ako aj ďalšie súvisiace aktivity: 
 

• Overenie kvality vody po vykonaných opatreniach vo vodovodoch, kde boli vydané 
zákazy: 



- 18.01.2018 – odber vody zo sk.vodovodou Trstená na O. – voda po úprave 
vyhovuje 

- 25.01.2018 – odber vody z vodovodu Holice - voda po úprave vyhovuje 
- 16.02.2018 – plánovaný odber z verejného vodovodu Blatná na O.  

 
 

• Overenie kvality vody vo vodovodoch s mierne prekročenými resp. hraničnými 
hodnotami:  

- 25.01.2018 – Veľká Paka – limit mierne prekročený (0,101 µg/l) 
- 25.01.2018 – Mierovo – na hranici limitu  (0,100 µg/l) 
- 31.01.2018 – Horný  Bar – vzorka vyhovela (0,084 µg/l) 
- 31.01.2018 – H. Bar – Šuľany -  vzorka vyhovela (0,078 µg/l) 
- 01.02.2018 – Nový Život – Vojtechovce - vzorka vyhovela (0,067 µg/l) 
- 01.02.2018 – Nový Život – Eliašovce - vzorka vyhovela (0,039 µg/l) 

 
• RÚVZ Dunajská Streda posúdila žiadosti obce Veľká Paka a ZsVS a.s. Nitra na 

udelenie výnimky na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov 
kvality pitnej vody v ukazovateli pesticidy – atrazín pre vodovod Veľká Paka 
a vodovodnú sieť obce Mierovo, ktorá je napojená na vodovod V. Paka a vydala 
v dňoch 14.02.2018 resp. 13.02.2018 súhlas pre povolenú hodnotu 0,200 µg/l 
v termíne do 31.12.2018. 

  Súčasne bol zakázaný počas platnosti výnimky používať pitnú vodu na 

pitie pre tehotné ženy a na prípravu stravy deťom do 1 roka. O tejto skutočnosti 
musia dodávatelia pitnej vody bezodkladne informovať obyvateľov týchto dvoch obcí 
a súčasne musia  dodávatelia pitnej vody zabezpečiť monitorovanie koncentrácie 
atrazínu vo vodnom zdroji počas obdobia udelenia výnimky minimálne raz za mesiac 
a výsledky bezodkladne predkladať na tunajší regionálny úrad verejného 
zdravotníctva.   

  Táto výnimka bola vydaná na základe hodnotenie zdravotného rizika, z ktorého 
vyplýva, že pre obyvateľov, ktorí budú používať pitnú vodu z vodného zdroja Veľká 
Paka v obciach Veľká Paka a Mierovo s prekročenou NMH stanovenou pre atrazín, 
nebude príjem atrazínu z pitnej vody predstavovať významné zdravotné riziko do času 
ukončenia realizácie úpravne vody, najneskôr však do 31.12.2018, pokiaľ 
koncentrácia atrazínu v pitnej vode neprekročí hodnotu 0,200 µg/l. Výnimku tvoria 
dojčatá a tehotné ženy, pre ktoré je potrebné dodržiavať vyššie uvedené  podmienky 
a odporúčania.  
 

• Zamestnanci RÚVZ Dunajská Streda distribuujú tiež informačné materiály, týkajúce 
sa využívania vody v studniach na pitné účely 

 
• Orgány verejného zdravotníctva budú pokračovať vlastnými odbermi v preverení 

obsahu pesticídov a kvality pitnej vody aj v ďalších verejných vodovodoch v okrese. 
V rámci štátneho zdravotného dozoru budú dôsledne vyžadovať od prevádzkovateľov 
spoľahlivú kontrolu prítomnosti pesticídnych látok v pitných vodách . 
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