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Vec

a v katastľi obce

Úrad veľejného zdravotníctva Slovenskej ľepubliky v Bľatislave (ďalej Ien" IJYZ SR") ako oľgán na ochranu
verejného zđravia v súvislosti so zvýšením záujmu Veľejnosti o pešiu turistiku a cyklotuľistiku vykonal nad rámęc
bežného monitoringu kvality pitnej vody odbery a anaIýZy vzoľięk vôd z vybľaných individuálnych zdľojov vody
v Bratislavskom ľegióne' Ide o vol'ne dostupné pľamene' studničky ľesp. artézske studne, ktoré môžu byť pľi
uvedených aktivitách a pobyte v pľírode príležitostne vyuźivané širokou verejnosťou na pitné účely. Úvz SR
vytipoval uvedęné zdroje v okresoch Pezinok, Senec a Malacky v spolupľáci s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva Bľatislava hlavné męsto so sídlom v Bľatislave.

Ciel'om odberov bolo zistiť kvalitu vody z týchto nekontrolovaných zdrojov a posúdiť vhodnosť jej používania na
pitné účely podl'a platných požiadaviek na pitnú vodu1), 2).

V nadväznosti na vyššie uvedené vámvvz SR oznamuje,žev katastri obce Lozomo bol dňa 5.8.20Ż0 vykonaný
odbeľ vzorky vody z artézskej studne. Na základe Pľotokolu o skúškach č. 152Ż12020 z vyšetľenia vzorky vody zo
dňa 14.8.2020 a jeho následného posúdenia (v prílohe) je v súlade s platnými pľedpismi možné konštatovať, že voda
nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody vzhl'adom na vysoký obsah že|eza, mangánu a sírovodíkový zápach.

I keď ide o ukazovatele, ktoľé nepredstavujú akútne zdravotĺé riziko a ohĺozenie zdľavia spotrebiteľa, ÚvZ SR
odporuča obci upozorniť vhodnými pľostriedkami širokú veľejnosť, Že kvalita vody v uvedenom zdroji nedosahuje
kľitériá pitnej vody a nie je vhodná na dlhodobé používanie. Nakoľko ide o verejne dostupný zdľoj vody,
Úvz sn odporuča ďalej obci vykonávať priebežne základĺű staľostlivosť o studňu, ktoľou je možné predísť jej

znečisteniu a pľípadným zdravotným ľizikám a tięž v pravidelných intervaloch overovať kvalitu vody v studni
laboratórnymí ana|ýzami. Zćsady starostlivosti o studňu je možné nájsť na http://www.uvzsr.slďdocslinfolpitnal
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I) Zákonč.35512007 Z. z. o ochĺane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o Zmęne a doplnení niektoých zákonov
v znęni neskorších predpisov.
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2) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ľepubliky č. Ż47l20t7 Z. z.,ktorou sa ustanovujú podľobnosti o
kvalite pitnej vody' kontrole kvality pitnej vody, progľame monitorovaniaamanažmente ľizík pri zásobovaní pitnou
vodou.

S pozđravom

Príloha: Posudok f Pľotokol

Mgr. RNDľ. MUDr' Ján Mikas, PhD.

hlavný hygienik Slovenskej ľepubliky

Infoľmatívna pomámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Únĺn vERBJl\nHo ZDRAvoľľÍcľvł
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

ffi

objednávatel'

Miesto odbeľu:
Dôvod vyšetrenia:
odbęr dňa:
Odobral:
Posudok vypracoval:
Pľotokol o skriškach č

POSUDOK

Úrad veľej ného zdľavotníctva S lovenskej ľepubl iky
Tľnavská cesta 52
826 45 Bratislava
Artézska studňa - Lozoľno (výtoková lradicďv rekonštľukcii)
mimoriadna kontrola kvality vody
s.8.2020
odberová skupina Úvz sn
odbor hygieny Životného prostredia na ÚvZ SR
I522lŻ020

Vyhodnotenie:
Vzoľka vody kódového označenia č. 152Żĺ2020 odobratá z Artézskej studne v Lozorne

nevyhovuje
hygienickým poŽiadavkám stanoveným pre pitnú vodu vyhlóškou Minisĺerstva zdravotníctva
Slovenskej ľepubliky č. 247/20I7 Z. z., ktoľou saustanovujúpodrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontľole kvality pitnej vody, progľame monitoľovania a manĺlžmente ľizík pri zćisobovaní
pitnou vodou v znení vyhlášlE Ministeľstva zdravoĺníctva Sloven.skej ľepublilry č. 97/20]B Z.
z.. vo vyšetrovaných ukazovatel'och:

* mangdn - 161 pg/l (medzná hodnota je 50 pgll; pľekľočenie koncentrácie do 200 pg/l
je pľípustné, len ak ide o mangán z geologického podloŽia a ak nedochádza k
nežiaducemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody)'

* pach _ síľovodíkový (medzná hodnota j ebezzápachu),

* železo _ Ż,067 mg/l (medzná hodnota je 0,2O mg/l; prekľočenie koncentľácie do 0,50
mg/l je prípustné, len ak ide o Železo z geologického podložia a ak nedochádza k
neŽiaducemu ovplyvneniu senzoľických vlastností vody).
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URÁD VEREJNÉHo ZDRAVoľľĺcľvł
SLOVEI.{SKEJ REPUB LIKY
Tľnar'ská cesta 52
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826 45 Bľatĺslava

ODBOR
oBJEKTtvlZÁclr paxloRov
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c. 152212020
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Reg. No. 12415-048

Zákazník Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava

Strana: 1t3

KÓd vzorky:

1522t2020

Typ vzorky pitná voda, hromadné zásobovanie, nedezinfikovaná

Miesto odberu vzorky: Artézska studňa, Lozorno

hadica

prameňZdroj

Odobral Úvz sR - Mgr. RNDr. Emĺlia Pavleová, PhD', Mgr. lng. Zuzana Sirotná, Mgr. Bc. Marian Umrian

Dátum odberu vzorky: 5.8.2020 Doprava a skladovanie vzorky:

prenosné chladiace zariadenie: 7,5'cDátum prevzatia vzorky: 5.8.2020

Dátum začiatku sktiŠky 5.8.2020

Dátum ukončenia skÚŠky: 12.8.2020

Uvedené výsledky sú platné len pre vzorky dodané laboratÓriu. A _ akreditovaná skúška, N - neakreditovaná skúŠka



Kod vzorky:

1522t2020

Program odberu č.: 7512020 Zäznam o odbere č 75t3t2020

Metodika odberu: podľa ŠPP: os/1/STAND A
Ukazovatele merané v teréne:

Ukazovateľ Jednotka Výsledok Rozšírená
neistota U(k=2)

Limit
- Vyhláška MZ SR
č.247l2o17 Z.z.

Metóda

teplota vody oc 11,7 0,1 8-12 sTN 75 7375 A

Technika odberu: Voda bola odobratá napustením

Strana: 213

M l KRoBloLoclcKÉ VYŠETREN l E

Parameter Jednotka Výsledok Rozšírená
neistota U(k=2)

Limit
- Vyhláška MZ SR
ě' 24712017 Z.z.

Metlda

koliformné bakterie KTJ/100m1 0 160/o 0 (Hz) sTN EN rSO 9308-1 A

Escherichia coli KTJ/100m1 0 16% o (HZ) STN EN ISO 93OB-1 A

enterokoky KTJ/100m1 0 15% 0 (HZ) STN EN ISO 7899-2 A

kultivovatel'né

m ikroorqanizmy pri 22 " C
KTJ/ml 0 22o/o 200 (Hz) sTN EN tSO 6222 A

kultivovatel'né

mikroorqanizmy Pri 36 "C
KTJ/mI 0 20To 50 (HZ) sTN EN tSO 6222 A

prítomnost' patogén nych

a podmienene patogénnych

mikroorganizmov v rozsahu
vvŠetrovaných metód

v 100 ml neprítomné
neprÍtomné

"* Zákon č.
35512007 Z.z.

MIP/3iMOD A

Vibrio v 400 ml neprítomné MIP/3/MOD N

ostatné identifikované
mikroorganizmy

aerÓbne sporotvorné mikroorganizmy,
Sta p h vl ococc u s e p i d e rm id i s

MIP/3/MOD A

Zodpovedná za vyšetrenie: Mgr' lng. Zuzana Sirotná

BloLoGlcrÉ wŠrrRENlE

Parameter Jednotka Výsledok Rozšĺrená
neistota U(k=2)

Limit
- Vyhláška MZ SR
č,' 247l2o17 Z'z'

Metlda

abiosestón
pokryvnosť
pol'a v % 3 20% 10 (HZ) sTN 75 7712 A

Železité a mangánové baktérie
pokľyvnosť
pol'a v % 0 20% 10 (HZ) sTN 75 7712 A

vláknité baktérie
(okrem Železitých a mangánových baktérií)

jedince/ml 0 30% 0 (Hz) sTN 75 771 1 A

mikromycéty
stanovitel'né mikroskopicky

jedince/ml 0 30% 0 (HZ) sTN 75 771 1 A

Živé organizmy jedince/ml 0 30% 0 (HZ) sTN 75 7711 A

mrtve organizmy jedince/ml 0 30% 30 (HZ) sTN 75 771 1 A

Zodpovedná za vyšetrenie: Mgr' Lucia Chomová, PhD
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CHEMlcKÉ wŠEĺnENlE

MetÓdaLOD LOQ
Limit

- Vyhláška MZ SR
č.247l2Q17 Z.z'

Výsledok Rozšírená
neistota U(k=2)JednotkaParameter

A0,50 sTN tso 7150-10,026 0,036NDmg/lamÓnne iÓny

AsrN EN rSO 78875,0 20,00,5mg/l Pt 5 ,0farba
CHV/3/MOD50,02,4 2 Vmg/l NDdusičnany

0 50 STN EN 267770,0020 0,0059NDmg/ldusitany

sTN EN ISO 8467 A0,30 3,00,816 0,082mg/lchemĺcká spotreba kyslíka
manqanistanom

STN EN 27888 A

0,50

0,10 125,01,6mSlm 32,4vodivost'
A50,0 sTN lso 633343 2,8 13p9/l 1 6 1mangán
Abez zápachu STN EN 1622sĺrovodíkovýpach

srN EN tso 10523 A6,5 - 9,57,00 0,07reakcia vody
sTN EN ISO 7027-'l A0,40 5,01 ,19 0,22 0,24FNUzćkal

sTN lso 6332 A0,030 4,200,062 0,020mg/l 2,067Żelezo

0 080 sTN 75 73600,0013 0,0'100,0190absorbancia (254 nm,1 cm)

A200 sTN EN tSO '149110 23 0,53mg/l 8,79 0,70Sodĺk

Zodpovedné za vyšetrenie: lng' Jana Jašková, PhD., lng' Elena Kurejová

Dátum vyhotovenia protokolu o skúškach

14.8.2020
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Mgľ. lng. Zuzana Sirotná

vedÚca odboru

I

Protokol o skúškach je dovolené kopírovať len ako celok. Prenos čiastkových údajov z P rotokolu o skúškach radu verejného zd íctva

Slovenskej republiky do protokolu objednávatel'a je dovolený len so súhlasom úradu a pri jeho uvedení ako subdodávaiel'a.

VýsIedky skúšok je możné reklamovať do 14 dní odo dňa prevzatia protokolu o skúškach.

Vysvetlivky: ŠPP _ štandardný pracovný postup FNU - formazĺnová nefelometrická jednotka

HZ - hromadné zásobovanie pitnou Vodou ND - nezistené poużitou metldou

KTJ _ kolónie tvoriace jednoiky LoD - limit detekcie
LoQ - limit kvantifikácie

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva sR č. 247l2o17 Z.z', ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody

programe monitorovania a manażmente rizĺk pri zásobovanĺ pitnou vodou
- zákon ć,' 355l2oo7 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdĺavia a o zmene a doplnenÍ niektoých zákonov, v znení neskorších

predPisov

tel.: 02-49284 352

KÓd formulá ra'. F -P o-12l 5b


