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                   Materiál bol spracovaný v rámci projektu „Škola aktívneho občana“ 
                                                ktorého realizáciu podporilo Mesto Zvolen poskytnutím dotácie.  
                                                Aktualizácie nájdete na http://www.slatinka.sk/ekoporadna/rady-kontakty/ 

VODA 

Stali ste sa svedkom havárie, napr. úniku ropných látok, chemikálií do rieky, 
potoka, priehrady? 

Volajte hasičov na tel. 150, v hlásení uveďte: kto volá, kde a čo sa stalo, tel. číslo, z ktorého voláte (pre 
overenie), príp. iné dôležité informácie. Nemanipulujte s otvoreným ohňom, nefajčite, poslúchnite 
výzvu hasičov alebo tých, ktorí koordinujú záchranné práce. 

Zistili ste neobvyklé znečistenie vody alebo iné zvláštnosti vo vode? 

Kontaktuje ihneď Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, Odbor inšpekcie ochrany vôd, tel. 048 471 96 70, 
471 96 73, havarijná služba - 0903 770 173 alebo aj Slovenský vodohospodársky podnik, Správa 
stredného Hrona, Stráž 11, Zvolen, tel. 045/532 04 21-2, dispečing 045/520 14 20, 
dispecing.hron.zv@svp.sk. Do príchodu inšpektorov zdokumentujte situáciu (napr. nafotením, 
odchytom uhynutých rýb plávajúcich v rieke, odberom vody do čistej uzatvárateľnej nádoby a pod.). 

Uniká voda z poškodeného vodovodu? 

Kontaktujte správcu vodovodu, vo Zvolene je to dispečing Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti 0907 881 436, 048/432 73 77. V prípade, ak uniká voda z vášho vodovodu (od ulice do 
domu je väčšinou vodovod vo vlastníctve toho, komu patrí aj dom), musíte si opravu zabezpečiť na 
vlastné náklady a vo vlastnej réžii. Kvôli prípadnému zastaveniu unikania vody kontaktujte správcu 
vodovodu. 

Chcete zistiť kvalitu vody, napríklad vo vašej studni? 

Pre vlastné účely Vám postačí rozbor (nie je to bezplatná služba!) urobený napr. Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 5, tel. 048/432 77 71, 
eva.azzamova@stvps.sk alebo rôznymi komerčnými firmami. Niektoré organizácie majú certifikát od 
ministerstva zdravotníctva, ktorý ich oprávňuje robiť rozbor vody aj pre iné účely (napr. použitie 
vody pre verejné podujatia), okrem Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica je 
to napr. ANALPO s. r. o., Borovianska cesta 43, Zvolen, tel. 045/532 19 50, www.analpo.sk. 

Kto Vám podá informácie o kvalite vody vo verejných vodovodoch a zdrojoch? 

Vo Zvolene a jeho okolí zásobovanie pitnou vodu zabezpečuje Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, Ľ. Štúra 15, Zvolen, tel. 045/533 51 91, 524 91 50, call centrum 0850 111 
234. Kvalitu kontroluje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 3366/12, Zvolen, tel. 
045/555 23 51, 555 23 52, zv.ruvz@uvzsr.sk  

Kto Vám podá informácie o kvalite vody v priehradách a kúpaliskách? 

Informačný systém o kvalite vody na kúpanie je na http://vodanakupanie.sazp.sk/. Počas sezóny sú 
prevádzkovatelia kúpalísk povinní robiť ich kontrolu tak, aby kvalita vody vyhovovala normám, teda 
najaktuálnejšie informácie by mal podať prevádzkovateľ konkrétneho kúpaliska. Kontrolu vykonáva 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, Zvolen, tel. 045/555 23 51, 555 23 52, 
zv.ruvz@uvzsr.sk.  

Čo sa týka prírodných alebo umelo vytvorených vodných plôch (rybníky, nádrže, jazerá a pod.), 
ministerstvo ŽP – ako orgán štátnej vodnej správy, vydáva zoznam schválených prírodných kúpacích 
oblasti (https://enviroportal.sk/agendy/obcan/kvalita-vody-na-kupanie), ktoré musia spĺňať 
kvalitatívne kritéria. Tie potom priebežne kontroluje príslušný regionálny úrad verejného 
zdravotníctva. V regióne Zvolena neexistuje ani jedna schválená prírodná kúpacia oblasť. 
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