
Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante k článku  

„PRÁVE TERAZ: Výzva občanom – skontrolujte si vodu z verejného vodovodu, ktorú 

idete piť. Bol v nej objavený takýto červík“ zverejnenom na stránke www. 

seredonline.sk 

 

RÚVZ so sídlom v Galante dňa 08. 07. 2021 v predpoludňajších hodinách kontaktoval p. 

Majko s informáciou o náleze červíka v pitnej vode z verejného vodovodu v Seredi,  neskôr 

poskytol informácie o lokalite  a mieste,  kde došlo k tomuto nálezu (ul. Hrnčiarska, Sereď).  

RÚVZ v predmetnej veci  dňa 08. 07. 2021 popoludní : 

- vykonal  miestne šetrenie, pričom zistil, že miesto, kde bola voda spotrebiteľom naberaná, sa 

nachádza na dvore rodinného domu (exteriér) a jedná sa o výtok typu záhradného ventilu (nie 

je opatrený sitkom), rodinný dom je napojený na verejný vodovod, podľa vyjadrenia 

spotrebiteľa vlastný vodný zdroj na zásobovanie vodou nevyužíva,  

- odobral vzorky vody z verejného vodovodu na vyšetrenie - u spotrebiteľa zo záhradného 

ventilu a z rodinného domu a z ďalších dvoch rodinných domov (v rodinných domoch bol 

odber realizovaný z vodovodných batérií, po odstránení sitka), spolu 4 vzorky pitnej vody, 

z toho jedna vzorka bola  určená na analýzu v rozsahu minimálnej analýzy, zvyšné 3 vzorky 

na vyšetrenie mikrobiologických a biologických ukazovateľov a vyšetrenie vodivosti 

a absorbancie, zobral „červíka“ na podrobnejšie preskúmanie, 

- v odobraných vzorkách boli ku dňu 09. 07. 2021  ukončené analýzy ukazovateľov: 

biologické ukazovatele, vodivosť, absorbancia  – v sledovaných ukazovateľoch kvality 

vzorky vody v čase odberu spĺňali požiadavky na vodu pitnú,  

- preskúmaním živého nálezu („červíka“) bolo zistené, že sa jedná o larvu pakomára. 

RÚVZ so sídlom v Galante v predmetnej veci kontaktoval aj dodávateľa vody – ZsVS, a.s., 

Za hydrocentrálou 4, Nitra – stredisko Šaľa. Prevádzkovateľ v rámci svojich postupov 

preveruje skutkový stav a kvalitu vody v systéme.    

Záver: Analýzou biologických ukazovateľov nebola potvrdená   prítomnosť  podobného 

organizmu vo verejnom vodovode,  ako bol zistený spotrebiteľkou pri odbere vody zo 

záhradného ventilu v exteriéri.   

V Galante, 09.07. 2021  


