
Vodná nádrž  Ružín I. – západná  časť  nie určená ako „voda na  

kúpanie“. 

 

Nádrž je využívaná obyvateľmi okresu a blízkeho okolia na kúpanie napriek tomu, že kúpanie 

v tejto nádrži nie je povolené. RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi  vykonáva v roku 2014 

odbery  vzoriek vôd  na zisťovanie ich kvality 1x mesačne, výsledky sú zadávané do IS Vody 

na kúpanie, ktorý sa nachádza na stránke www.uvzsr.sk . 

Odbery vzoriek vôd sú zabezpečené na 4 odberných miestach vo vodnej nádrži a to:  

 v areáli vodného lyžovania  SKI – odberné miesto Ružín SKI 

 v lokalite chaty Pod skalou - odberné miesto Ružín chaty 

 na Hnileckom ramene - odberné miesto Ružín Hnilecké rameno 

 na Hornádskom ramene - odberné miesto Ružín Hornádske rameno  
 

 

Výsledky odobratých vzoriek vôd: 

 

25. týždeň  

Základné parametre vodnej  nádrže  sú  nezmenené  a  v uplynulom období  nedošlo   

k  žiadnym  zmenám  –  ubytovacie  kapacity, zmeny  v zásobovaní  vodou  a  pod. Vodná 

nádrž okrem individuálnej chatovej rekreácie a vodnolyžiarskych športov je prevažne 

využívaná  rybármi s divokým stanovaním. Odber vzoriek je plánovaný v 26. týždni. 

 

26. týždeň 

Vodná nádrž okrem individuálnej chatovej rekreácie a vodnolyžiarskych športov je prevažne 

využívaná  rybármi s divokým stanovaním. Odber vzoriek sa uskutočnil v 26. týždni. 

 

27. týždeň 

Situácia na vodnej nádrži je porovnateľná s predchádzajúcim týždňom. Limity vyšetrovaných 

mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách vôd odobratých v 26. 

kalendárnom týždni neboli prekročené, okrem vzorky vody na odbernom mieste Ružín - 

Hnilecké rameno, kde bol prekročený ukazovateľ E.coli.   

 

28. týždeň 

Vodná nádrž je využívaná obyvateľmi chatovej osady a športovcami na vodných lyžiach. Je 

tiež využívaná rybármi, ktorú využívajú divoké stanovanie. Limity vyšetrovaných 

mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách vôd odobratých v 26. 

kalendárnom týždni neboli prekročené okrem vzorky vody na odbernom mieste Ružín - 

Hnilecké rameno, kde bol prekročený ukazovateľ E.coli.   

 

29. týždeň 

Situácia je porovnateľná s predchádzajúcim týždňom. 

 

http://www.uvzsr.sk/


30. týždeň 

Vodná nádrž je využívaná obyvateľmi chatovej osady a športovcami na vodných lyžiach. Je 

tiež využívaná rybármi, ktorú využívajú divoké stanovanie. Limity vyšetrovaných 

mikrobiologických a biologických ukazovateľov vo vzorkách vôd odobratých v 26. 

kalendárnom týždni neboli prekročené okrem vzorky vody na odbernom mieste Ružín - 

Hnilecké rameno, kde bol prekročený ukazovateľ E.coli.   

 

31. týždeň 

Situácia je porovnateľná s predchádzajúcim týždňom. Vzorky vody  boli odobraté 

28.07.2014. Vzorka vody na odbernom mieste Hornádske rameno nebola odobratá z dôvodu 

vysokého zákalu. 

 

32. týždeň 

Limity vyšetrovaných ukazovateľov vo vzorkách vôd odobratých 28.7.2014 boli prekročené 

mierne v ukazovateli E.coli na odbernom mieste Ružín Chaty a na odbermom mieste Ružín 

SKI a Ružín Hnilecké rameno bol ukazovateľ E.coli prekročený niekoľkonásobne.  

 

 

 

 

 


