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Abstract: Occurrence of Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia and Clostridium 
perfringens in selected water reservoirs and drinking water distribution systems in 
Slovakia. Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia are protozoan pathogens that 
can cause enteric illness of people. Both organisms, in their persisting stages, are able 
to survive in the aquatic environment. The presence of Cryptosporidium parvum and 
Giardia lamblia in Slovak drinking water sources was monitored in seven seven 
drinking surface water reservoirs: Nová Bystrica, Klenovec, Málinec, Hriňová, Turček, 
Stariná and Bukovec. Sampling period for Cryptosporidium parvum and Giardia 
lamblia was performed in autumn 2001, 2002 and 2003. During 2002 and 2003 
sampling campaign also Clostridium perfringens was detected. Totally 58 water 
samples were analysed for Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia, and 20 
samples for Clostridium perfringens.  
Results of water analysis from surface drinking-water reservoirs have shown that 
protozoan parasites (Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia) are very important 
parameters of drinking water quality. Cryptosporidium parvum was detected in 43.1 % 
of samples using staining method and in 37.9 % of samples using staining method was 
positive for Giardia lamblia. Clostridium perfringens was detected only in reservoirs 
Klenovec, Hriňová and Starina, in raw water from Klenovec and in drinking water from 
Hriňová. This bacterium was confirmed in 25 % of samples. 
 
Kľúčové slová: Cryptosporidium, Giardia, Clostridium perfringens, pitná 
voda, nádrž, filtrácia 
 
 
ÚVOD 
 

Patogénne prvoky Cryptosporidium spp. a Giardia spp. prežívajú vo 
vodnom prostredí vo forme takých životných štádií (oocýst a cýst), ktoré im 
zabezpečia prečkávanie nepriaznivých podmienok. Vo vodohospodárskej praxi 
sa týmto mikroorganizmom dnes vo svete venuje náležitá pozornosť, nakoľko 
patria do skupiny potencionálnych patogénov človeka, ale sú problematické aj z 
technologického hľadiska úpravy vody. Prenos týchto parazitov sa uskutočňuje 
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fekálno-orálnou cestou, predovšetkým kontaminovanou pitnou vodou, 
znečistenými rukami, zvieratami (domáce aj voľne žijúce), ale aj 
kontaminovanými potravinami (surové kravské alebo kozie mlieko, 
nepasterizované ovocné šťavy, ovocie, zelenina, mäso, hydina). 

Kryptosporidióza a giardióza patria medzi parazitózy s oportúnnou 
infekciou so zoonickým potenciálom. Ochorenia, ktoré tieto parazity spôsobujú 
sú gastrointestinálneho pôvodu, prejavujú sa hnačkami, pri ťažkej dehydratácii 
môžu spôsobiť až smrť pacienta. 

Sledovanie výskytu a odstraňovanie kryptosporídií a giardií z pitnej vody 
je komplikované v dôsledku malej koncentrácie spomínaných mikroorganizmov 
vo vodnom prostredí a malými rozmermi týchto prvokov. 

 
 

ROZBOR PROBLEMATIKY 
 

Počas monitorovania výskytu kryptosporídií a giardií v Českej republike 
bol zaznamenaný ich najväčší výskyt na lokalite Slezská Harta, kde počty 
Cryptosporidium parvum dosahovali hodnoty 7 400 oocýst na 100 l vody. 
Podľa predpokladov tento vysoký výskyt prvokov súvisel s intenzívnym 
chovom dobytka a tiež s povodňovou situáciou v oblasti severomoravských 
nádrží (Ditrich et al. 1998). V Českej republike upozornila na giardiózu 
Gágyorová (1989). Problematikou výskytu giardií vo vode sa na Slovensku 
doposiaľ zaoberala len Onderíková (1999). Výsledkom tejto štúdie je 
potvrdenie výskytu cýst Giardia lamblia vo vyšetrovaných vzorkách z Tichého 
potoka. Jedná sa o povrchovú vodu, do ktorej vtekajú splaškové zariadenia. 
Druhý nález tohto patogénneho bičíkovca bol zaznamenaný v surovej vode z 
úpravne pitnej vody Hriňová, čo potvrdili i výsledky našej práce. 

Hygienické zabezpečenie vody nemá na odstraňovanie uvedených 
prvokov veľký účinok. Účinnosť odstránenia cýst giardií ovplyvňuje použitý 
koagulant, prevádzkovanie predozonizácie a viacvstvových filtrov. Bežné 
zabezpečenie vody chloráciou je málo účinné. Použitie ozónu je účinné, ale v 
koncentráciách, ktoré sú dokonca 10 – 20krát vyššie pre inaktiváciu 
Cryptosporidium spp. ako pre inaktiváciu Giardia spp. (Dolejš et al. 1997). 
Použitím vysokých dávok ozónu vzniká nebezpečie vzniku medziproduktov, 
ktoré predstavujú substrát pre baktérie. 

Pôvodcom ľudskej kryptosporidiózy je Cryprosporidium parvum Tyzzer 
1912. Jedná sa o vnútrobunkového parazita, ktorý patrí k najmenším kokcídiám, 
veľkosti 2 – 6 µm. Podľa Dolejša sa infekčná dávka pohybuje od 1 do 100 
oocýst C. parvum (Dolejš et al. 1999). 

Giardie sú prvými prvokmi, ktoré boli pozorované voľným okom. Druh 
Giardia intestinalis nie je špecializovaný na jedného hostiteľa, parazituje v 
čreve rôznych druhov cicavcov, vrátane človeka. Morfologicky sa giardia 
vyskytuje v dvoch formách, a to reproduktívny trofozoit a cysta. Počet 3 – 10 
cýst/100 l Giardia lamblia stačí na vyvolanie infekcie (Petrovičová 1996).  
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Robustná stavba oocýst a cýst umožňuje prežívanie v prirodzenom 
životnom prostredí dlhú dobu. Prežívanie sa zväčšuje vo vlhkom a chladnom 
období, z tohto dôvodu odbery vzoriek prebiehali v jesennom a zimnom období.  
 
 
METODIKA ODBERU A ANALÝZY VZORIEK 

 
Problematika protozoálnych parazitov (kryptosporídií a giardií) vo 

vodnom prostredí je obsiahla. Vzhľadom na to, že Slovensko je priemyselná a 
poľnohospodárska krajina, dá sa predpokladať kontaminácia vodných zdrojov 
týmito mikroorganizmami. Možným zdrojom kontaminácie môže byť aj voda 
kontaminovaná fekáliami používaná na zavlažovanie.  

Pre stanovenie Cryptosporidium spp. a Giardia spp. sme sledovali rôzne 
druhy vôd (vodu z nádrže, surovú a upravenú vodu) a podzemnú vodu. 
Sledovali sme vodárenské nádrže, ktorých je na Slovensku 7: Nová Bystrica, 
Hriňová, Klenovec, Turček, Málinec, Stariná a Bukovec. Súčasne boli 
odoberané vzorky vody aj s príslušnej úpravne vody. Druhým typom boli 
podzemné zdroje v Jelke s príslušnou úpravňou vody ako aj vybranými 
odberovými miestami diaľkového vodovodu – Jelka – Galanta – Nitra.  

Proces koncentrácie a separácie vyšetrovaných vzoriek vody sme 
uskutočnili podľa ISO 15553 (2003). Odberová aparatúra sa skladala z 
viacerých častí: z ponorného čerpadla, hadice privádzajúcej surovú vodu, 
kohútika regulujúceho prietok, špeciálneho filtra, ktorý obsahuje filtračnú 
vložku, a preto je potrebné ju umiestniť do univerzálneho plastového puzdra, 
prietokomeru a hadice odvádzajúcej filtrát do odpadu.  

Metodika detekcie kryptosporídií a giardií vo vodnom prostredí je 
komplikovaný proces, ktorý pozostáva z troch častí: 
1. koncentrácia a eluácia vzoriek,  
2. separácia oocýst a cýst, 
3. farbenie a identifikácia protozoálnych patogénov. 

Filtrovali sme 100 litrov vody z nádrže, surovej a upravenej vody cez 
polypropylénový filter s veľkosťou pórov 1 µm (Micro-Wynd). Uvedený filter 
je určený na filtráciu veľkých objemov kvapalín. Pri tomto type filtrácie sme 
postupovali nasledovne. Po prefiltrovaní uvedeného množstva vzoriek vody (po 
100 l vody z nádrže, surovej a upravenej vody) sa filter zložený z vlákien 
odmotal, rozdelil sa na polovicu, pričom do obidvoch polovíc sa pridalo 1,5 l 
pufrovacieho roztoku. Použitý pufrovací roztok sa skladal: 8 g NaCl, 0,2 g 
KH2PO4, 2,9 g Na2HPO4.12H2O, 0,2 g KCl, 1 g sodiumdodecylsulfát, 1 ml 
Tween 80, 100 µl Antifoam Sigma v 1 litri destilovanej vody, pH sme upravili 
na hodnotu 7.4 pridaním HCl alebo NaOH. Nasledovalo prepieranie filtra, 
vylúhovanie 24 hod. Výsledkom eluácie bolo získanie relatívne veľkého 
množstva kvapaliny, ktorú bolo potrebné zakoncentrovať centrifugáciou pri 
vysokých otáčkach (5000 rpm / 30 min.). Po centrifugácii sa supernatant odsal 
vodnou vývevou, nasledovala ďalšia centrifugácia pri 3000 rpm / 30 min., 
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posledným krokom bola centrifugácia pri podmienkach 2000 rpm / 10 min. 
Všetky použité kyvety a nádoby bolo potrebné po každom kroku dôkladne 
vymyť, aby na stenách nezostal prichytený infekčný materiál.  

Časť získaného sedimentu sme farbili špecifickým farbením. Na 
zviditeľnenie oocýst Cryptosporidium parvum sme použili farbenie 
metylvioleťou podľa Miláček a Vítovec (1985) a na zviditeľnenie cýst Giardia 
lamblia sme využili špecifické farbenie Gomoriho trichrómom (Markell et al. 
1999).  

Po príslušnom špecifickom farbení pre oba typy bičíkovcov nasleduje 
samotná detekcia mikroorganizmov pod mikroskopom. Zatiaľ čo cysty giardií si 
zachovávali väčšinou svoju typickú morfológiu, oocysty kryptosporídií boli 
predchádzajúcimi postupmi deformované a na ich rozlíšenie bolo treba určitú 
skúsenosť.  

Vo všetkých uvedených nádržiach a v podzemných zdrojoch sme 
sledovali i výskyt Clostridium perfringens. Stanovenie pozostáva z 
membránovej filtrácie vzorky, následnej anaeróbnej inkubácii membrány na 
agare (podľa STN EN 26461-2, 1998) a konfirmačných testov na potvrdenie 
výskytu práve Clostridium perfringens (podľa ISO 6461-2, 1986). Clostridium 
perfringens zvyčajne vytvára charakteristické čierne až žltohnedé kolónie ako 
výsledok redukcie siričitanov na sírany, ktoré reagujú so železitou soľou v 
médiu. Výsledky sa získavajú spočítaním charakteristických kolónií a udaním 
počtu kolónií na objem vzorky.  

 
 

VÝSLEDKY  
 

Chov dobytka, rozšírený v podhorských oblastiach a v blízkosti 
vodohospodárskych nádrží slúžiacich ako povrchový zdroj pitnej vody, môže 
byť príčinou kontaminácie vodného prostredia kryptosporídiami a giardiami. 
Spolu sme vyšetrili 58 vzoriek na prítomnosť Cryptosporidium parvum, 58 
vzoriek na prítomnosť Giardia lamblia. V priebehu rokov 2002 – 2003 sme 
spolu s kryptosporídiami a giardiami vyšetrovali aj 20 vzoriek na prítomnosť 
Clostridium perfringens, ktorého prítomnosť sa stanovuje v zmysle Nariadenia 
vlády 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú 
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.  

Výskyt kryptosporídií a giardií sme zaznamenali vo všetkých 
sledovaných vodárenských nádržiach, ako v surovej, tak aj v upravenej vode. 
Výsledky sú uvedené v tab. 1. Vo vode, ktorá ide už do distribučnej siete sme 
zistili prítomnosť patogénneho prvoka C. parvum len v štyroch prípadoch, ktoré 
však okrem jedného odberového miesta neboli potvrdené opakovaným nálezom. 
Na rozdiel od kryptosporídií sme giardie zistili len v šiestich vodárenských 
nádržiach, so sporadickou detekciou v surovej vode. V pitnej vode, ktorá ide k 
spotrebiteľovi, sme prítomnosť Giardia lamblia nezistili vôbec. Je potrebné 
podotknúť, že ani u jedného z týchto organizmov sa v pozitívnych vzorkách 
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nepotvrdil masový výskyt. Jednoznačne sa dá o prítomnosti vyššie 
spomenutých organizmov hovoriť len vo vodárenských nádržiach, kde sa ich 
prítomnosť resp. neprítomnosť potvrdila opakovanými nálezmi. V surovej vode 
sa potvrdil len nález Cryptosporidium parvum, ktoré sme detegovali opakovane 
z úpravne vody Klenovec. Giardia lamblia sme opakovane zistili len v surovej 
vode z úpravne vody v Hriňovej a Turček. Opakované vzorky z Málinca a 
Starinej nepotvrdili stálu prítomnosť giardií. Na obr. 1 sú identifikovaná oocysta 
Cryptosporidium parvum z lokality Klenovec zo surovej vody a na obr. 2 je 
zobrazená cysta Giardia lamblia z tej istej lokality ako na predchádzajúcom 
obrázku, ale z pracej vody.  

 
Tab. 1: Výskyt kryptosporídií a giardií vo vybraných vodárenskych nádržiach 

Slovenska za obdobie rokov 2001 – 2003 
 

voda z nádrže surová voda upravená voda vodárenská 
nádrž C.parvum G.lamblia C.parvum G.lamblia C.parvum G.lamblia 

Nová Bystrica + + + – + – 
Klenovec + + + – – – 
Málinec + + + + + – 
Hriňová +  + – + + – 
Turček + + + + – – 

Starina + + + + + – 

Bukovec + – + – – – 
C. parvum = Cryptosporidium parvum, G. lamblia = Giardia lamblia;  
+ pozitívny nález; – negatívny nález 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Opar
 K
 f
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Obr. 1: ocysta Cryptosporidium
vum zo surovej vody ÚV 

lenovec (zväčšenie 10 x 100, 
arbenie Miláček-Vítovec) 

Obr. 2: Cysta Giardia lamblia z pracej 
vody ÚV Klenovec (zväčšenie 
10 x 100, farbenie Gomori-
trichrom) 



V rokoch 2002 a 2003 sme vo vodárenských nádržiach sledovali aj 
výskyt Clostridium perfringens (tab. 2). V Málinci, Turčeku, Bukovci a Novej 
Bystrici sa nepozorovala prítomnosť Clostridium perfringens v žiadnom z 
technologických stupňov úpravy vody. Výskyt klostrídií doprevádzajúcich 
výskyt oocýst Cryptosporidium parvum sa potvrdil na ÚV Klenovec ako vo 
vode z nádrže tak aj v surovej vode. Na ÚV Hriňová sa Clostridium perfringens 
pozitívne objavovalo popri oocystách Cryptosporidium parvum vo vode z 
nádrže aj v upravenej vode z tejto vodárenskej nádrže. Výskyt klostrídií sa popri 
kryptosporídiách potvrdil aj vo vode z nádrže Starina. Navyše oocysty 
kryptosporídií boli zistené aj v surovej a upravenej vode z tejto nádrže. 

 
Tab. 2: Počty Clostridium perfringens v sledovaných vodárenských nádržiach v rokoch 

2002 a 2003 
 

vodárenská nádrž voda z nádrže 
(KTJ/100 ml) 

surová voda 
(KTJ/100 ml) 

upravená voda 
(KTJ/100 ml) 

Klenovec 12 9 0 
Málinec 0 0 0 
Hriňová 3 0 1 
Turček 0 0 0 

Bukovec 0 - - 

Starina 8 0 0 

Nová Bystrica 0 0 0 
Pozn.: KTJ – kolónie tvoriace jednotky 
 

Na základe predložených výsledkov sa ešte nedá dať spoľahlivá odpoveď, 
či sú klostrídiá indikátorovým organizmom pre prítomnosť kryptosporídií, ako 
to uvádza Nariadenie vlády 354/2006 MZ SR na základe Európskej smernice o 
vode pre ľudskú spotrebu. Táto problematika si vyžaduje ďalšie štúdium. 

Druhým typom sledovaných vôd boli podzemné zdroje v Jelke s 
príslušnou úpravňou vody ako aj vybranými odberovými miestami diaľkového 
vodovodu – Jelka – Galanta – Nitra. Sledovanie Cryptosporidium parvum, 
Giardia lamblia a Clostridium perfringens sa uskutočnilo v priebehu roka 2003. 

Na vyšetrovanie sme odoberali vzorky z čerpacej stanice Galanta a Šaľa, 
vodu z akumulačnej nádrže Jelka, z vodojemu Nitra a vodojemu Močenok. 
Sledovali sme vodu z výtlaku, zmiešanú vodu a vodu z prívodu. V sledovaných 
zdrojoch podzemnej vody v Jelke ako aj v distribučnej sieti sa nezistila 
prítomnosť ani oocýst kryptosporídií ani cýst giardií. Na základe našich 
výsledkov môžeme konštatovať, že v žiadnom zo sledovaných odberových 
miest podzemnej vody sa nezaznamenal pozitívny nález Clostridium 
perfringens.  
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DISKUSIA 
 

Parazitické prvoky predstavujú riziko v rámci celého procesu úpravy 
vody. Nachádzajú sa takmer vo väčšine sledovaných technologických stupňoch 
úpravy ako aj v distribučnej sieti. Podobne ako viacerí autori (Rose 1988; Rose 
et al. 1991; Kfir et al. 1995) aj my sme identifikovali prítomnosť 
Cryptosporidium parvum. Vzhľadom na to, že išlo o prvý komplexnejší 
prieskum výskytu kryptosporídií v slovenských vodách, považujeme výsledky 
za zaujímavé, ktorým by sa mala venovať náležitá pozornosť. 

Zo všetkých analyzovaných vzoriek bolo pozitívnych 41,4 % vzoriek, čo 
je v súlade s publikovanými údajmi, ktoré sa zaoberajú touto problematikou 
(Rose et al. 1991; Dolejš et al. 1997).  

Zo vzoriek sledovaných vodárenských nádrží sme zistili prítomnosť 
Cryptosporidium spp. vo všetkých sledovaných nádržiach, pričom nálezy boli 
potvrdené opakovanými stanoveniami. Takéto vysoké percento pozitívnych 
vzoriek z povrchových vôd uvádzajú aj iní autori (Zuckerman et al. 1997). 
Oveľa vyššie percento až 90 % pozitívnych vzoriek zaznamenali Hoornstra a 
Hartog (2001), pričom priemerná kontaminácia povrchovej vody oocystami 
bola v rozsahu 1 – 76 oocýst na 200 litrov vyšetrovanej vody.  

I keď sme sa nevenovali kvantitatívnemu vyhodnoteniu vo vybraných 
vodných zdrojoch na Slovensku, možno konštatovať, že v porovnaní s inými 
autormi (Roach et al. 1993) sme zisťovali len ojedinelý výskyt. Hojnejšie boli 
kryptosporídie zisťované v pracej vode, kde predpokladáme vyplavovanie 
oocýst, ktoré sa pri úprave zachytili a neprenikali do upravenej vody, nakoľko 
pranie filtrov je pravidelná činnosť, ktorá má vplyv na kvalitu pitnej vody aj z 
hľadiska iných ukazovateľov. Skutočnosť nachádzania kryptosporídií v pracej 
vode môže teda dokazovať dobrú záchytnosť oocýst na používaných filtroch a 
teda vhodné technologické procesy. Napriek tomu boli kryptosporídie 
sporadicky zisťované aj v upravenej vode. Hoci išlo o ojedinelý, ale potvrdený 
výskyt, bude potrebné sa touto problematikou zaoberať aj naďalej. 

Giardia lamblia patrí k organizmom, ktoré sa na Slovensku sledovali 
len sporadicky. Náš prieskum patrí v tomto smere k prvým komplexnejším, 
ktoré sa na Slovensku robili. Podobne ako u kryptosporídií, nerobili sme v 
sledovaných vodných zdrojoch kvantitatívne vyhodnotenie. Odhadovo boli 
nálezy len ojedinelé. Zo všetkých odobratých vzoriek sme giardie identifikovali 
v 37,9 % vzoriek, čo sa zhoduje s nálezmi iných autorov (Gilmour et al. 1991), 
ale boli o niečo nižšie ako uvádza vo svojich prácach Kfir et al. (1995) a 
Isaacrenton et al. (1996). O niečo vyššiu koncentráciu cýst giardií 44 % 
zaznamenali i Bushon a Koltun (2004) vo vzorkách z rieky Cuyahoga, čo 
predstavovalo 1 cysta/10 litroch.  

Surová voda z hľadiska prítomnosti giardií poukazuje na podobné čísla 
ako uvádzajú autori zaoberajúci sa touto problematikou (Isaacrenton et al. 
1996). Výskyt v surovej vode nebol taký častý ako v prípade kryptosporídií, a v 
prípade upravenej vody nebola prítomnosť dokázaná vôbec.  

 96 



V sledovanej distribučnej sieti, kde sa používa ako zdroj podzemná voda, 
sme nezistili prítomnosť kryptosporídií vôbec podobne, ako sa nepreukázala 
prítomnosť Clostridium perfringens. Vzhľadom na negatívne nálezy 
kryptosporídií a giardií nie je možné dať spoľahlivú odpoveď, či sú pre 
prítomnosť uvedených patogénov klostrídiá indikátorovým organizmom ako to 
uvádza Nariadenie vlády č. 354/2006 Z. z. na kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu. Otázka, nakoľko je Clostridium perfringens indikátorom pre 
výskyt oocýst kryptosporídií, bola predmetom niekoľkých prác, pričom v 
niektorých prácach sa korelácia potvrdila (Atherholt et al. 1998; Payment, 
Franco 1993), v iných sa naopak korelácia nepotvrdila (Chauret et al. 1995). 
Treba však podotknúť, že väčšina výsledkov sa týkala povrchových vôd.  

Hoci výskyt kryptosporídií v podzemnej vode uvádza (5 % vertikálnych 
studní) viacero autorov (Hancock et al. 1998), neuvádzajú v akých oblastiach sa 
tieto zdroje nachádzali. 5 % pozitivita však nie je zásadná a je možné, ak by 
sme robili viaceré podzemné zdroje pitnej vody, že dospejeme k podobnému 
číslu. Vzhľadom na to, že sme spracovali opakovane len niekoľko studní, 
prináležiacu distribučnú sieť, bude potrebné sa tejto problematike venovať aj v 
budúcnosti.  

 
 
ZÁVERY 
 

Medzi patogénmi prítomnými v pitných vodách tvoria zvláštnu skupinu 
parazitické prvoky. Napriek tomu, že sa vyskytujú často, bývajú prehliadané a 
pozornosť sa im venuje až vtedy, keď vyvolajú vážne problémy. Výskyt 
patogénnych a podmienene patogénnych mikroorganizmy v pitnej vode sa stáva 
čoraz väčším problémom, pretože môžu spôsobiť a aj spôsobujú mnohé 
ochorenia človeka. Prieskumom sme zisťovali situáciu vo výskyte vybraných 
patogénov a podmienených patogénov vo vybraných lokalitách na Slovensku.  

Môžeme konštatovať že: 
• bolo vyšetrených 58 vzoriek povrchovej, podzemnej, technologickej a pitnej 

vody na prítomnosť Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia, 
• pozitívnych bolo 41,4 % vzoriek pre Cryptosporidium parvum a 37,9 % pre 

Giardia lamblia, 
• vo všetkých sledovaných vodárenských nádržiach sa potvrdil výskyt 

kryptosporídií a giardií, 
• môžeme konštatovať dobrý technologický proces úpravy vody z hľadiska 

výskytu giadií, nakoľko sme nezistili prítomnosť týchto trvalých štádií v 
žiadnej upravenej vode,  

• v sledovaných zdrojoch podzemnej vody ako aj v distribučnej sieti sa nezistila 
prítomnosť oocýst Cryptosporidium parvum, cýst Giardia lamblia, ani 
anaerobného mikroorganizmu Clostridium perfringens. 

Ochrana vodných zdrojov je základným predpokladom pre elimináciu 
prvokov z pitných vôd, čo však nemusí byť vždy dostačujúce riešenie, lebo ako 
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jeden zo zdrojov kontaminácie prichádzajú do úvahy aj divoko žijúce zvieratá, 
ktoré sa ako zdroj nedajú eliminovať. Prebiehajúci výskum rozšírenia 
Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia naďalej ukazuje, že tieto prvoky 
predstavujú celosvetový problém, ktorý treba nepochybne riešiť a do tohto 
výskumu sa zapojilo aj Slovensko. 

Vzhľadom na pozitívnu identifikáciu predmetných prvokov bude 
potrebné sa venovať monitorovaniu i ostatných úpravní pitných vôd na 
východnom Slovensku. Pre lepšie zmapovanie situácie vo vodárenských 
nádržiach bude v budúcnosti vhodné odoberať viac vzoriek počas roka a to 
predovšetkým s ohľadom na ekológiu Giardia lamblia, ktorej vyhovujú 
chladnejšie vody. 
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