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Inzercia

Nová Open S-tube® hydraulika

SuperVortex voľno-prietokové obežné kolesá sú ideálne
pre náročné aplikácie s vysokým obsahom abrazív alebo s
dlhými vláknitými materiálmi.

Dostupné s kalovými
čerpadlami SE/SL:

Spoľahlivá a bezproblémová
prevádzka
Open S-tube® sú polootvorené obežné kolesá, ktoré
poskytujú vysokú účinnosť v širokom
prevádzkovom rozsahu. Úpravou ich priemeru je
možné jednoducho splniť špecifický pracovný bod
– čerpadlá rady SE/SL vybavené obežným kolesom
Open S-tube® sú tak ideálnym riešením pre stredne
znečistenú až extrémne znečistenú odpadovú vodu.

S-tube® uzavreté obežné kolesá s jedným alebo s dvoma
kanálmi, teraz už v inovovanom dizajne Mk2, poskytujú
veľkú priechodnosť a vysokú účinnosť. Čerpadlá SE/SL
vybavené uzavretým obežným kolesom S-tube® sú
ideálne pre nízko až stredne znečistenú odpadovú vodu.
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S-tube® uzavreté obežné kolesá s jedným alebo s dvoma
kanálmi, teraz už v inovovanom dizajne Mk2, poskytujú
veľkú priechodnosť a vysokú účinnosť. Čerpadlá SE/SLveľkú priechodnosť a vysokú účinnosť Čerpadlá SE/SL
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vybavené uzavretým obežným kolesom S-tube® sú
ideálne pre nízko až stredne znečistenú odpadovú vodu.

Pre viac informácii
nás neváhajte kontaktovať:

+421 2/6820 1111
dopyty@sales.grundfos.com
www.grundfos.sk
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Legislatíva

Asociácia vodárenských spoločností sa venovala 

pripomienkovaniu finálnej verzie Plánu obnovy,

z ktorého vypadla podpora významného segmentu 

Zelenej ekonomiky, ktorým sú verejné kanalizácie 

a účinné čistenie odpadových vôd. AVS dôrazne upo-

zornila predkladateľa, že dosiahnutie hlavných cieľov 

uvedených v Komponente č. 5 s názvom „Adaptácia 

na zmenu klímy“ nebude možné bez efektívneho od-

vádzania a čistenia odpadových vôd. Vodárenským 

spoločnostiam sa zároveň otvárajú nové možnosti ku 

zabezpečeniu financovania investičných projektov 

v pripravovanej výzve Ministerstva životného pros-

tredia SR z OP Kvalita životného prostredia. Výzva 

bude zverejnená v júni 2021.

Členovia AVS sa zapojili do medzirezortného pri-

pomienkového konania ku dvom novým zákonom, 

ktoré majú nahradiť Stavebný zákon. Ide o Zákon 

o územnom plánovaní a Zákon o výstavbe. V oboch 

návrhoch zákonov chýbajú základné ustanovenia tý-

kajúce sa prípravy a priebehu stavebných konaní vod-

ných stavieb. Prioritou AVS je spracovanie jednotnej 

legislatívy pre všetky sieťové odvetvia hlavne s ohľa-

dom na povoľovanie stavieb a ochranu vodárenských 

sietí.

Asociácia vodárenských spoločností odovzdala 

predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 

komplexný materiál, ktorý hodnotí reguláciu v oblas-

ti vodárenstva z pohľadu dopadov súčasnej legisla-

tívy na hospodárenie vodárenských spoločností a pl-

nenia úloh vyplývajúcich predovšetkým z Rámcovej 

smernice o vodách 2000/60/ES, Plánu rozvoja verej-

ných vodovodov a verejných kanalizácií v SR, Zákona 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách. Materiál s názvom „Cenová regulácia 

vo vodárenstve z pohľadu potrieb regulovaných 

subjektov pre Regulačné obdobie 2023-2028“ ho-

vorí o potrebe nevyhnutnej zmeny pri regulácii vodá-

renstva v najbližšom období a to z dôvodu potreby 

trvalej udržateľnosti prevádzky vodárenskej infraš-

truktúry.

Mozaika

Zasadnutie valného zhromaždenia EurEau
V úvode videokonferencie prezident-

ka EurEau Claudia Castell-Exner privíta-

la všetkých zúčastnených na valnom 

zhromaždení a navrhla schválenie 

programu, ktorý bol všetkými odobre-

ný. V ďalšom bode sa schválila zápisnica 

z predošlého zasadnutia.

Hosť zasadnutia valného zhromažde-

nia Cristina de Avila, vedúca oddelenia 

„ENV.B2 Udržateľné chemikálie“ prezen-

tovala Európsku chemickú stratégiu pre 

udržateľnosť a jej vplyv na vodný sektor.

Táto stratégia „Zelená dohoda“ ohla-

suje rad pozitívnych zmien v politikách 

EÚ v oblasti chemikálií, ktoré by mali zlepšiť ochranu našich vodných zdrojov.

Valné zhromaždenie sa malo pôvodne konať v Prahe, ale kvôli pandémii bolo 

zrušené, a tak zástupca SOVAK Ondrej Beneš na videokonferencii prezentoval 

český vodárenský sektor.

Generálny tajomník EurEau Oliver Loebel pokračoval správou o práci sekreta-

riátu EurEau od posledného valného zhromaždenia. Jeho informácie doplnili pra-

covníci sekretariátu Caroline Greene a Bertrand Vallet.

Rokovanie pokračovalo dokladovaním predsedami komisií správami o ich čin-

nosti a to EU1 Tom Leahy, spolupredsedovia EU2 a to Michael Bentvelsen a Sarah 

Gillman a EU3 Denis Bonvillain, ktorý zaujal svojou prezentáciou o kritickej infraš-

truktúre.

Bertrand Vallet informoval o práci spoločnej pracovnej komisie pri Európskej 

komisii na znovu využitie odpadových vôd a komisii zameranej na inovácie.

Taktiež o práci spoločnej pracovnej komisie informovali Carla Ciaretti (Rámco-

vá smernica o vode) a Klara Ramm (vodárenské služby).

Popoludní zasadnutie pokračovalo prerokovaním finančných záležitostí 

EurEau.

Pokladník Alain Gillis informoval o konečných účtoch za rok 2020 a o zaplate-

ní poplatkov všetkých členov.

Predstavil finančnú situáciu k 31. marcu 2021 a predložil plán členských prí-

spevkov na rok 2022 vypočítaných podľa vzorca uvedeného v prílohe k vnútor-

ným predpisom EurEau. Poskytol tiež približný výhľad na očakávaný vplyv Co-

vid-19 na finančnú situáciu EurEau v roku 2023.

V závere prvého dňa rokovania Claudia Castell-Exner predložila valnému zhro-

maždeniu návrh schváliť uznesenie konsolidujúce predtým dohodnuté zmeny 

stanov EurEau.

Druhý deň zasadnutia valného zhromaždenia formou videokonferencie po-

kračoval voľbami do orgánov EurEau.

Za prezidentku EurEau bola opätovne zvolená na dobu od 1. 6. 2021 do 

30. 6. 2023 Claudia Castell-Exner (Nemecko, DVGW,BDEW).

Za predsedov a podpredsedov komisií na to isté obdobie (budú sa po roku 

striedať vo funkciách) boli zvolení do EU1 Riina Liikanen (Fínsko, FIWA) a Miquel 

Paraira Faus (Španielsko, AEAS), do komisie EU2 boli zvolení Sarah Gillman (Spo-

jené kráľovstvo, Water UK) a Michael Bentvelsen (Holandsko, VEWIN, UvW) a do 

komisie EU3 Denis Bonvillain (Francúzsko, FP2E) a Gari Villa-Landa Sokolova (Špa-

nielsko AEAS).

Za členov ExCom (výkonného výboru) boli zvolení Mariano Blanco Oroz-

co (Španielsko, AEAS), Stuart Colville (Spojené kráľovstvo, Water UK), Luigi 

Joseph Del Giacco (Taliansko, Utilitalia), Pär Dielheim (Švédsko, SvensktVat-

ten), Mircea Macri (Rumunsko, ARA), Klara Ramm (Poľsko, IGWP), Iztok Roz-

man (Slovinsko, CCIS-CPU). Za pokladníka bol zvolený Alain Gillis (Belgicko, 

Belgaqua).

Zasadnutie valného zhromaždenia ukončila Claudia Castell-Exner, ktorá infor-

movala, že kongres a valné zhromaždenie by sa v prípade priaznivej pandemic-

kej situácie konali 13.–15. 10. 2021 na Malte.

Ing. Vladimír Jakub

člen valného zhromaždenia EurEau

foto: archív AVS

Snem AVS
Zasadanie Snemu AVS prebehlo po dlhých mesiacoch on line 

rokovaní prezenčnou formou. Uskutočnilo sa dňa 20. 5. 2021 vo 

Vodárenskom múzeu BVS, a.s. v Bratislave za prítomnosti 14tich 

členov asociácie. Snem AVS schválil Správu o činnosti a hospo-

dárení AVS za rok 2020 aj Plán činnosti na rok 2021. Prezident AVS 

vyjadril nádej, že v roku 2021 budeme môcť realizovať plánova-

né podujatia a činnosť AVS nebude obmedzená pandémiou. Čle-

novia AVS stanovili priority asociácie na oblasť legislatívy vodné-

ho hospodárstva a presadenie záujmov vlastníkov 

a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

v novej Vodnej politike Slovenska. Zároveň sa budú aktívne po-

dieľať na príprave Regulačnej politiky na regulačné obdobie 

2023-2028. kancelária AVS, foto: archív AVS
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Zasadanie EurEau, komisia EU2 Odpadové vody
V dňoch 20. - 21. mája 2021 prebehlo on line ro-

kovanie EurEau, komisie EU2 odpadové vody. Pripra-

vili ho zástupcovia asociácie prevádzkovateľov ve-

rejných kanalizácií z Rakúska spoločne so 

sekretariátom EurEau. Na on line rokovaní sa zúčast-

nilo 50 účastníkov. Prvý deň bol zameraný na prácu 

vo forme interaktívnych workshopov. Medzi hlavné 

témy patrili:

- Príprava na obhajobu procesu revízie smernice 

o čistení mestských odpadových vôd, UWWTD

- Finančné dôsledky revízie smernice o čistení 

mestských odpadových vôd, UWWTD

- Obehová ekonomika, klimatické zmeny z pohľa-

du UWWTD

- Individuálne systémy zneškodňovania odpado-

vých vôd, IAS

Členovia EU2 sa zhodli, že v súčasnosti je dôleži-

té byť pripravení na otvorenie verejného pripomien-

kovania smernice. Je nutné zbierať argumenty na 

podporu návrhov prevádzkovateľov verejných ka-

nalizácií zo všetkých členských krajín a nájsť zhodu 

na pôde EurEau. Zároveň je potrebné stanoviť fi-

nančné dopady revízie smernice na vlastníkov a pre-

vádzkovateľov sietí a tiež konečného užívateľa. Je 

dôležité určiť efektivitu jednotlivých opatrení s ohľa-

dom na prínosy pre životné prostredie verzus vyna-

ložené finančné náklady. Ide sa hlavne o technolo-

gické zmeny pri zavádzaní štvrtého stupňa čistenia 

odpadových vôd, odstraňovania mikropolutantov 

a znižovania emisií plynov ako vedľajšieho produk-

tu čistenia odpadových vôd.

Zavádzanie obehovej ekonomiky do procesu 

zneškodňovania odpadových vôd, energetická ne-

závislosť ČOV a dopady klimatických zmien na pre-

vádzku verejných kanalizácií boli hlavnými témami 

ďalšieho workshopu EU2. Vďaka aktivite Svetovej 

Aliancie pre Klímu, ktorú podporilo 120 krajín sveta 

so záväzkom k uhlíkovej neutralite a nulovým emi-

siám do roku 2050 bude možné spomaliť globálne 

otepľovanie a tým redukovať nepriaznivé dôsledky 

klimatických zmien. Na dosiahnutie tohto cieľa je po-

trebné realizovať mnohé opatrenia aj v rámci proce-

su zneškodňovania odpadových vôd súvisiace 

s využívaním inovatívnych a zelených technológií.

Dôležitou témou boli individuálne systémy 

zneškodňovania vôd. V tejto oblasti stále chýbajú re-

levantné štatistické údaje z členských krajín. Členo-

via EU2 uviedli, že bez podrobných štatistík získa-

ných od zodpovedných inštitúcií krajín EU, nie je 

možné nastaviť prijateľný legislatívny rámec na pôde 

Európskej komisie. Zároveň poukázali na potrebu 

tvorby európskej legislatívy pre individuálne systé-

my zneškodňovania odpadových vôd.

Druhý deň rokovania komisie EU2 prebiehal štan-

dardne v troch pracovných komisiách. Na jeseň 2021 

EurEau pripravuje kongres pre všetkých členov zdru-

ženia. Veríme, že pôjde o prezenčné podujatie, kde 

sa budeme môcť po dlhom čase opäť stretnúť.

 Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING.

 člen komisie EurEau, EU2 odpadové vody

Žitný ostrov sa nachádza na území Podunajskej nížiny v juhozápadnej časti Slo-

venska. Z geologického hľadiska je charakterizovaný riečnymi kvartérnymi sedi-

mentami určujúcimi hydrogeologické vlastnosti kolektorov podzemných vôd. Sú-

časné hydrologické podmienky sú silno ovplyvnené výstavbou vodného diela 

Gabčíkovo.

Lokalita bola vybraná na základe modelov vývoja klímy a geologických a hyd-

rogeologických podmienok. Navyše, vzhľadom na súčasné využitie pôdy na poľ-

nohospodárske účely predpokladáme v budúcnosti zvýšené nároky na vodu. 

Z tohto dôvodu bude v budúcnosti aplikácia MAR schémy pomocou využitia exis-

tujúcej siete hydromelioračných kanálov vhodným riešením.

Pilotné územie je ohraničené kanálmi Gabčíkovo-Topoľníky (S7), Vojka-Krača-

ny (A7) and Šuľany-Jurová (B7), v ktorých sú technické možnosti pre reguláciu prie-

toku vody, teda pre vytvorenie tzv. retenčnej nádrže pre riadené dopĺňanie zásob 

podzemných vôd. Hlavným účelom meraní na pilotnom území je preskúmať vzťah 

medzi hladinou vody v povrchových kanáloch a hladinou podzemnej vody, ako 

aj laterálny rozsah tohto vplyvu. Štúdia uskutočniteľnosti bude vychádzať z terén-

nych prác a vyhodnotenia údajov pomocou matematického modelovania.

Na základe výsledkov pilotnej štúdie budú navrhnuté opatrenia na cielené ria-

denie zadržiavania vody v krajine a tým zabezpečenie dostatku vody pre miestne 

komunity.

Diskusnú platformu o projektových úlohách a výsledkoch projektu nájdete na: 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/slovensk-.html

Informácie o projekte:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/DEEPWATER-CE.html

Krátke inštruktážne video o postupe ako stanoviť potenciálne oblasti riadeného 

dopĺňania zásob podzemných vôd (MAR):

https://www.youtube.com/watch?v=pVwd2CLRABU

 Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING.

 vedúca kancelárie AVS

Medzinárodné projekty
Aktivity medzinárodného projektu „Zdravá voda pre Cherson“ boli 

v marci 2021 ukončené. Záverečná správa spolu s vyúčtovaním bola za-

slaná na posúdenie audítorovi.

Vzhľadom na dobré skúsenosti so spoluprácou s Asociáciou vodáren-

ských spoločností na Ukrajine, kancelária AVS pripravila žiadosť o pod-

poru pre nový projekt s názvom „Zdravá voda pre Rivne“. Momentál-

ne uvedenú žiadosť posudzuje Slovenská agentúra pre rozvojovú 

spoluprácu SlovakAid.

Kancelária AVS sa formou expertnej činnosti zapojila do aktivít pro-

jektu DEEPWATER-CE. Projekt je zameraný na zadržanie vody v kraji-

ne umelo riadenou infiltráciou povrchových vôd do podzemných, čím 

dôjde ku nadlepšovaniu zásob podzemných vôd. Zámer projektu spo-

číva v racionálnom prístupe ku bilancii vodných zdrojov a tokov tak, 

aby sme ich mohli využívať v čase potreby na pitné účely alebo zavla-

žovanie. Do projektu je zapojených sedem partnerov z 5 krajín (Ma-

ďarsko, Nemecko, Poľsko, Chorvátsko a Slovensko). Hlavným cieľom je 

príprava spoločnej stratégie hospodárenia s vodnými zdrojmi, ktorá 

je zameraná na zadržiavanie nadbytočnej vody v období intenzívnych 

zrážok a jej následné použitie na dopĺňanie zásob podzemných vôd 

(Managed Aquifer Recharge – MAR).

Prieskumné práce sa realizujú v štyroch pilotných oblastiach:

• Ostrov Vis, Chorvátsko – semiaríde krasové prostredie

• Aluviálny kužeľ Maros, Maďarsko – aluviálne náplavy inundačnej oblasti

• Podunajská nížina, Slovensko – pórové prostredie v poľnohospodársky využívanej krajine

• Vodné dielo Tarnow, Poľsko – pórové prostredie v priemyselnej oblasti

Pilotná lokalita na Slovensku – Podunajská nížina

Obr. 6 typov MAR schém požitých v projekte DEEPWATER-CE (Author: Andrew Berry)
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„
Profesor 

Kriš bol ino-
vátor, ktoré-

mu sa po 
páde železnej 
opony otvorili 
nové možnos-

ti rozvíjať 
svoje schop-

nosti v zahra-
ničí, čo mu 

zároveň 
umožnilo 

popularizovať 
slovenskú 

vodu v Euró-
pe a vo svete.   „

Medzi vodou a spoločnosťou

Spomienky na nedávno zosnulého gestora slovenského vodárenstva
prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD.

Kým v minulosti bol vzťah medzi vodou a spoločnosťou relatívne jednoduchý a bez väč-

ších problémov, keďže znečisťovanie vodných tokov sa riešilo spravidla ich samočistiacou 

schopnosťou, v súčasnosti je to zložitejšie, napísal v roku 2011 pre Vodárenské pohľady prof. 

Ing. Jozef Kriš, PhD. z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fa-

kulty STU v Bratislave, významný vedec, pedagóg, autor mnohých publikácií a gestor sloven-

ského vodárenstva.

Ako ďalej dodal, našu súčasnosť možno charakterizovať jed-

nak požiadavkami na zvýšenú potrebu vody a na jej vhodné fy-

zikálne, chemické a bakteriologické vlastnosti na jednej strane 

a jednak znečisťovaním vodných zdrojov na strane druhej. „Tre-

ba si uvedomiť, že existuje zdanlivý paradox hojnosti vody. Napriek 

tomu, že jej celkové zásoby na Zemi sú svojím objemom nevyčer-

pateľné, musíme cirkulujúci podiel dispozičných zdrojov sladkej 

vody - aj v závislosti od regionálneho členenia - pokladať za prírod-

ný zdroj vyčerpateľný, neudržateľný a nenahraditeľný…“

Čo všetko nám týmito slovami pán profesor povedal? Ako 

ich treba chápať a rozmeniť na drobné napríklad aj v každo-

dennej praxi vodárov, vodohospodárov?

Ing. Stanislav Hreha, PhD., prezident 

Asociácie vodárenských spoločností 

(AVS) a generálny riaditeľ  Východoslo-

venskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

(VVS), Košice: Slová pána profesora vní-

mam ako veľmi dôležitý odkaz pre nás 

všetkých. Ak si nebudeme chrániť pod-

zemné vody, môže to do budúcnosti zna-

menať, že síce budeme mať vodu, no ne-

použiteľnú na pitné účely. Človek sa neraz 

správa nezodpovedne k podzemným vo-

dám, s čím sa stretávame pomerne často, 

hlavne na dedinách. Ak nie je vybudova-

ná kanalizácia odpadové vody, ktoré ob-

sahujú chemikálie, antibiotiká, probiotiká, 

ale aj množstvo ďalších látok končia 

v podzemných vodách a tak kontaminá-

ciou ničia možný zdroj pitnej vody. No sú 

aj obce, ktoré majú kanalizáciu, no nezod-

povední jedinci sa k nej nepripoja z rôz-

nych dôvodov, hlavne ekonomických.

Zastávam názor, že prvoradou povinnos-

ťou každého majiteľa nehnuteľnosti je napojenie na kanalizáciu, 

ktorá odvádza tieto odpadové vody. Výhovorky, že prípojka je 

drahá, je len odďaľovaním a ignorovaním spomínaného problé-

mu znečisťovania podzemných vôd.

Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING., vedúca kancelárie 

Asociácie vodárenských spoločností (AVS): Pre profesora Kri-

ša bolo vodné hospodárstvo nielen povolanie, ale predovšetkým 

celoživotné poslanie. Bol pedagóg, vedec, autor publikácií, me-

dzinárodný expert, vášnivý ochranca vodných zdrojov a popu-

larizátor vodárenstva na Slovensku. Svojim zanietením pre ochra-

nu vody a jej hospodárne využívanie dokázal strhnúť nielen 

svojich študentov, medzi ktorých patrilo viacero významných 

osobností pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva, ale aj 

laickú verejnosť, študentov základných a stredných škôl.

Svojou silnou osobnosťou, širokým rozhľadom, zaujímavým 

prejavom a všade prítomnou láskou k vode dokázal strhnúť davy 

a zaujať auditóriá doma aj v zahraničí. Už v roku 2010 hovoril 

o recyklácii vody: „Naučme sa šetriť vodou a vážiť si obrovské bo-

hatstvo vo forme vodných zdrojov, ktorými je Slovensko obda-

rené. Začnime využívať nové recyklačné technológie pri znovu-

využívaní vody. Prečo nevyužiť vyčistenú odpadovú vodu 

z domácností pri zavlažovaní v poľnohospodárstve, alebo ako 

úžitkovú vodu v priemyselnej výrobe?“

Profesor Kriš bol inovátor, ktorému sa po páde železnej opo-

ny otvorili nové možnosti rozvíjať svoje schopnosti v zahraničí, 

čo mu zároveň umožnilo popularizovať slovenskú vodu v Euró-

pe a vo svete. Bol členom viacerých zahra-

ničných profesijných združení a mana-

žérom európskych pedagogických 

a vedeckých projektov.

Vieme, že s pánom profesorom Kri-

šom sa oslovení odborníci poznali 

osobne, stretávali sa. Aký bol v ich 

očiach nielen ako medzinárodne 

uznávaný odborník vo vodárenstve, 

v zdravotnom a environmentálnom 

inžinierstve, ale predovšetkým ako 

človek?

Ing. Stanislav Hreha, PhD.: Pre mňa, 

hoci som nebol jeho študentom, to bol 

pán profesor v tom najlepšom zmysle slo-

va. Uznával som ho ako veľkého odbor-

níka, ktorý presne vedel o čom rozpráva. 

Robil som pri ňom skúšky na certifikát, 

takže som ho mal možnosť spoznať aj z tej 

pedagogickej stránky, no v prvom rade 

by som chcel vyzdvihnúť, aký to bol člo-

vek.

Okrem toho, že bol skvelým učiteľom, bol to aj príjemný a sluš-

ný človek, ktorý mi aj pri množstve povinností nikdy nezabudol 

popriať k sviatkom, čo som si vždy veľmi vážil. Zároveň bol ke-

dykoľvek pripravený poradiť i pomôcť s akýmkoľvek problémom. 

Bolo mi cťou stráviť chvíle s tak ľudským, ochotným a pracovi-

tým človekom. Tiež som rád, že sme ho mohli podporovať pri 

jeho dôležitej publikačnej činnosti, určenej vodárenským spo-

ločnostiam a hlavne na štúdium.

Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING.: Profesora Kriša som 

spoznala ako študentka odboru Vodné stavby a vodné hospo-

dárstvo na SVŠT v Bratislave. Jeho prednášky z oblasti Balneo-

techniky zaujali nielen mňa, ale aj mojich spolužiakov. Bol tým 
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„
Všetky 

aktivity 
a projekty, 
ktoré viedol 
profesor Kriš 
boli zárukou 
zaujímavého 
inovatívneho 
riešenia 
a zároveň 
úspešného 
zvládnutia 
zadanej 
úlohy.„

typom pedagóga, ktorý dokázal nadchnúť svojich poslucháčov 

pre dobrú vec a nasmerovať mladých ľudí správnym smerom. Aj 

vďaka tomu máme v súčasnosti v oblasti vodného hospodárstva 

veľa kvalitných pracovníkov, ktorí prešli jeho výchovou.

Neskôr som mala tú česť byť jeho spolupracovníčkou na Ka-

tedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva. Pre mla-

dého človeka vstupujúceho do profesijného života bol ideál-

nym vzorom. Vždy plný energie, nápadov a nových projektov. 

Neobával sa prijať ponuky na spoluprácu v zahraničných pro-

jektoch, ktorých sa iní kolegovia obávali. Spolupracovali sme 

s krajinami Európskej únie aj mimo nej. Ako súčasť vý-

skumných projektov NATO „Science for Piece“ sme boli súčas-

nosťou NATO skôr ako do neho vstúpila samotná Slovenská 

republika. V rámci projektov TEMPUS sme prednášali študen-

tom vodárenstvo a odvádzanie a čistenie odpadových vôd na 

univerzitách v Rusku, Kazachstane, Uzbekistane, ale aj v Ta-

liansku, Dánsku a vo Veľkej Británii. Pripravili sme veľký me-

dzinárodný odborný slovník pod názvom Aqualigua, kde bolo 

možné nájsť výrazy z oblasti vodárenstva v 15 jazykoch aj s prí-

slušným grafickým vyobrazením.

Všetky aktivity a projekty, ktoré viedol profesor Kriš boli záru-

kou zaujímavého inovatívneho riešenia a zároveň úspešného 

zvládnutia zadanej úlohy. Zo zahraničných partnerstiev, ktoré 

som získala vďaka profesorovi Krišovi čerpám dodnes, čo mi po-

máha posilniť postavenie slovenského vodárenstva v celej Euró-

pe.

Mal vždy blízky vzťah k vodárenských spoločnostiam. Spolu-

pracoval s nimi počas celého svojho profesijného života. Dokon-

ca aj po odchode do dôchodku pravidelne komunikoval s kole-

gami z vodární, často prispel dobrou radou pri riešení problémov 

v praxi. My sme zase podporili jeho publikačnú činnosť, ktorej sa 

nevzdal ani vo vyššom veku.

Bol to vodár dušou aj srdcom o čom svedčí aj deň, v ktorý nás 

opustil, 22. marca 2021 na Svetový deň vody. Dovoľte nám roz-

lúčiť sa s Vami, pán profesor, slovami gréckeho filozofa Thálesa 

Milétskeho, ktorého ste rád citovali:

„Princípom všetkých vecí je voda - z vody je všetko a všetko sa do 

vody vracia“.

Prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., členka predsedníc-

tva Slovenského národného komitétu IWA: Slová pána pro-

fesora Kriša budú rezonovať v mysliach jeho súčasníkov, nasle-

dovníkov, ale najmä všetkých tých, ktorým sektor vodného 

hospodárstva nie je ľahostajný. Nikto, kto ho poznal, nepochy-

buje o jeho kvalifikovaných tvrdeniach vzťahujúcich sa na 

vodu. Sami sme od neho preberali jeho myšlienky, ktoré rezo-

novali nielen na formálnych, ale vo veľkej miere aj neformál-

nych a hlavne osobných stretnutiach. Bol ako “nepokoj” v ho-

dinách, neustále na sebe pracoval, študoval, vzdelával sa, 

diskutoval, publikoval. Navyše bol veľmi rád, keď svoje nadše-

nie pre vodu mohol zdieľať s priateľmi, odborníkmi, ale aj laik-

mi v odbore.

Svoje vedomosti a skúsenosti vedel odovzdať profesionálne, 

ale aj na úrovni detí, ktoré ho počúvali s otvorenými ústami. 

V rámci Slovenského národného komitétu IWA (International Wa-

ter Association), v ktorom dlhé roky predsedal, využil svoje aka-

demické danosti k širšej osvete a k popularizácii informácií 

o vode, ktoré s radosťou jemu vlastnou zdieľal a nielenže nadvä-

zoval takto nové priateľstvá, ale spájal aj nových odborníkov 

a spájal odbornú a laickú verejnosť.

Keďže precestoval veľký kus sveta, vedel jasne a s istotou za-

členiť aj naše Slovensko a jeho výnimočnú polohu bohatú na 

vodu do svetového konceptu. Vedel, že voda je naším ak nie 

najcennejším, tak obrovským bohatstvom, ktoré je potrebné 

chrániť nielen pre nás, ale predovšetkým pre budúce generá-

cie. Pán profesor Kriš bol človekom s veľkým „Č”, ktorý za sebou 

zanechal výraznú stopu a vytvoril silný odkaz. I keď nám už te-

raz chýba, jeho myšlienky v jeho mnohých tvrdeniach, nás budú 

do budúcna inšpirovať a zaväzovať k úcte k nemu a k úcte 

k vode!

Prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., vedúci Katedry zdravotné-

ho a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU 

Bratislava, predseda Slovenského národného komitétu IWA:

Pán profesor Kriš bol človekom s veľkým srdcom. Na Katedre sme 

s ním počas mnohých rokov prežili vážne chvíle, chvíle radosti, 

ale aj chvíle osláv dosiahnutých úspechov.

Jozef bol známy svojou autoritou, sebe vlastnou, ale nie auto-

ritatívny a vždy vedel jasne komunikovať vážnosť chvíle, ale aj 

chvíle relaxu. Mnohí sme s ním zažili rôzne príhody a obdivova-

li jeho nezlomnú vitalitu. V poslednom rozhovore s ním, na deň 

jeho mena, sa ako bolo jeho zvykom, zaujímal o dianie na aka-

demickej pôde, na ktorej mu záležalo a ktorá sa stala jeho celo-

životným javiskom, kde zohral významnú úlohu ambasádora nie-

len „vody“, ale hlavne jej úlohy v živote nás všetkých a vždy 

s dôvetkom mladej generáciii, k svojim a nielen k svojim študen-

tom: „O vodu sa musíme neustále starať! Je nenahraditeľná a jej 

kvalita je čoraz viac ohrozená. Nie je tovarom, ale je základnou 

zložkou nášho bytia!“. A takýchto tvrdení bolo oveľa viac.

Jozef vždy videl veci jasne, vedel ich pomenovať a tak vedel 

hľadať aj racionálne riešenia. Jeho slová v zložitých chvíľach: 

„Dobre je tak, ako je!”, eliminovali akékoľvek nariekanie pri 

neúspechu, skôr naopak, podmieňovali vôľu nevzdávať sa! Jeho 

širokospektrálne odborné aktivity ho priviedli až k založeniu Slo-

venského národného komitétu IWA, (predtým IWSA), kde má 

Slovensko plnoprávne zastúpenie v rámci celosvetovej organi-

zácie IWA – International Water Association s právom hlasovať 

a ovplyvňovať tak celosvetový vývoj a zároveň chrániť záujmy 

vodného hospodárstva Slovenska.

Bolo povzbudzujúce kdekoľvek ho sprevádzať, keďže všade 

kde prišiel ho vítali a vážili si ho ako odborníka a priateľa. Voda 

a všetko čo s ňou súvisí, nebola pre Jozefa práca, bolo to posla-

nie, ktorým žil, ktorým napĺňal aj osudy mnohých z nás!

Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD. sa na-

rodil 18. augusta 1945 v Záhradnom. 

Od decembra 1969 bol pracovní-

kom Katedry zdravotného a envi-

ronmentálneho inžinierstva Staveb-

nej fakulty STU a bol aj jej 

dlhoročným vedúcim. Vyučoval rôz-

ne základné a výberové predmety, 

z ktorých sa časom vyprofiloval na 

oblasť vodárenstva, balneotechniky a inžinierskych sietí. Bol 

v komisiách pre štátne záverečné skúšky a obhajoby diplo-

mových prác na Stavebnej fakulte, Fakulte chemickej a po-

travinárskej technológie STU v Bratislave i na Stavebnej fa-

kulte ČVUT Praha a VUT Brno.

Pôsobil ako garant a školiteľ doktorandského štúdia Vod-

né hospodárstvo a neskôr ako školiteľ študijného programu 

Vodohospodárske inžinierstvo. Bol predsedom Akademic-

kého senátu na Stavebnej fakulte, členom Kolégia dekana 

Stavebnej fakulty, členom Vedeckej rady Stavebnej fakulty. 

Od roku 2003 bol predsedom komisárov pre vykonávanie 

skúšok odbornej spôsobilosti na vydávanie Osvedčenia pre 

prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanali-

zácií.

Popri pedagogickej práci sa aktívne zapájal do organizo-

vania a riešenia vedeckovýskumných úloh, z ktorých vyply-

nula aj jeho bohatá publikačná činnosť doma i v zahraničí. 

Svoje poznatky zúročil pri spolupráci s Úradom pre norma-

lizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, kde dlhoročne pôso-

bil ako predseda odbornej komisie č. 1 Vodovody a kanali-

zácie a stál aj pri kreovaní odbornej výstavy AQUA 

v Trenčíne.

Pedagogická, odborná, vedecká a spoločenská práca 

a aktivita prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD. bola veľmi rozsiahla 

a spoločensky prospešná.

Zomrel dňa 22. marca 2021 v Bratislave.

Česť jeho pamiatke!
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Za zreálnenie vodného
a stočného treba bojovať!

Vodárenskú obec západného Slovenska reprezen-

tovali JUDr. Peter Olajoš, generálny riaditeľ Bratislav-

skej vodárenskej spoločnosti (BVS), a.s. Bratislava BVS, 

za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť (ZsVS) 

a.s. Nitra na anketové otázky odpovedali Ing. Marek 

Illéš, generálny riaditeľ, Mgr. Monika Budaiová, výrob-

no-technická riaditeľka a Ing. František Alchus, ob-

chodno-ekonomický riaditeľ a za Považskú vodáren-

skú spoločnosť (POVS), a.s. Považská Bystrica 

odpovedal projektový manažér Ing. Jozef Horečný.

Za stredné Slovensko sa zapojili Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie (SEVAK), a.s. Žilina v zastúpení 

obchodno-ekonomickej riaditeľky Ing. Oľgy Žieriko-

vej, vedúcej útvaru investícií Ing. Tatiany Štrbovej 

a manažérky útvaru organizačno-personálneho Mgr. 

Dagmar Roškovej, a Stredoslovenská vodárenská pre-

vádzková spoločnosť (StVPS), a.s. Banská Bystrica re-

prezentovaná ekonomickou riaditeľkou Ing. Denisou 

Beníčkovou, riaditeľom výrobno-prevádzkových čin-

ností Ing. Miroslavom Fajčíkom a riaditeľkou marke-

tingu a komunikácie Mgr. Slavomírou Vogelovou.

Za vodárov z východného Slovenska v diskusii vy-

stúpili Ing. Peter Ďuroška, generálny riaditeľ Podtat-

ranskej vodárenskej spoločnosti (PVS), a.s. Poprad, Ing. 

Božena Dická, referentka marketingu a komunikácie 

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti 

(PVPS) a.s. Poprad a za Východoslovenskú vodárenskú 

spoločnosť (VVS) a. s. Košice odpovedali dvaja riadi-

telia závodov Ing. Marián Červeňák (Michalovce) a Ing. 

Stanislav Ševčík (Bardejov).

Odpolitizovať tvorbu cien

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) oslo-

vil Asociáciu vodárenských spoločností s požiadavkou 

na dodanie námetov na prípravu regulačnej politiky 

na nadchádzajúce šesťročné regulačné obdobie, kto-

ré začne v roku 2023. Hlavnou témou, ktorou by sa 

podľa vodárov mal ÚRSO zaoberať, sú možnosti 

zreálnenia skutočných nákladov v cene vodného 

a stočného. Cestou vedúcou k tomuto cieľu by mohlo 

byť zavedenie dvojzložkovej ceny vodného a stočné-

ho. Politici sa tomu v predchádzajúcich rokoch urput-

ne bránili, pretože by to bol pre ľudí nepopulárny krok, 

ktorý vždy môže výrazne ovplyvniť výsledky volieb. 

S manažérmi vodárenských spoločností opäť raz hovoríme
o skutočne aktuálnych témach dňa.

Podľa epidemiológov hrozia svetu ďalšie vlny koronavírusovej pandémie a na Slovensku sa všetko môže ešte 

viac zamotať aj referendom a prípadnými predčasnými voľbami (stav ku koncu mája 2021). Do hry však vstupu-

je nielen politika, ale aj klimatické zmeny, ktoré majú priamy vplyv na prevádzku vodárenských spoločností? Do 

diskusií na horúce témy sa zapojili zástupcovia vodárov z viacerých regiónov Slovenska.
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„
Vodáren-

stvo je 
z pohľadu 
regulačnej 
politiky 
Popoluškou 
spomedzi 
infraštruk-
túrnych 
odvetví 
a náš regu-
lačný rámec 
treba zme-
niť.„

Manažérov vodárenských spoločností sme sa pýtali, či si myslia, že 

za zavedenie dvojzložkovej ceny vodného a stočného treba bojo-

vať a či to má šancu uspieť?

O. Žieriková (SEVAK): Áno, z dôvodu dosiahnutia spravodlivej-

šieho prerozdelenia nákladov medzi všetkých odberateľov a zave-

denia poriadku je potrebné zaviesť dvojzložkovú cenu vodného 

a stočného. Veríme, že pri dobrej argumentácii to má šancu.

D. Beníčková (StVPS): Dvojzložková cena znamená spravodlivej-

šie prerozdelenie poplatkov medzi odberateľmi. Z pohľadu vodá-

renských spoločností je podstatné, aby boli v cene uplatnené všet-

ky daňovo uznateľné náklady na výrobu, distribúciu pitnej vody a na 

odvedenie a čistenie odpadovej vody. Pokiaľ regulátor nepochopí 

súčasnú ekonomickú situáciu vodárenského sektora a potrebu ob-

novy majetku, tak nám nepomôže ani 5-zložková cena. To, či má cena 

dve zložky alebo jednu, je len mechanizmus výpočtu a rozdelenia, 

podstatná je uznateľnosť nákladov a spôsob kalkulácie ceny.

B. Dická (PVPS): Vzhľadom na skutočnosť, že ceny vodného 

a stočného sú dlhodobo nedostačujúce na obnovu vodárenskej in-

fraštruktúry, treba bojovať za ich zreálnenie. Myslíme si, že zavede-

nie dvojzložkovej ceny vodného a stočného má možnosť uspieť. Vo 

vodárenskom sektore by to znamenalo efektívnejšie rozdelenie ná-

kladov dodávateľa.

P. Olajoš (BVS): Vodárenstvo je z pohľadu regulačnej politiky Po-

poluškou spomedzi infraštruktúrnych odvetví a náš regulačný rá-

mec treba zmeniť. Bez debaty! Či to má byť dvojzložková cena ale-

bo iný mechanizmus, ktorý bude reálnejšie odrážať náklady 

vodárenských spoločností, to je na diskusiu. Sme ale radi, že táto 

diskusia sa už začala. BVS bude v týchto rozhovoroch veľmi aktívna 

a som presvedčený, že spoločne nájdeme cestu, ktorá umožní zdra-

vé fungovanie vodárenských spoločností na celom Slovensku.

M. Červeňák (VVS): Áno, za zavedenie dvojzložkovej ceny vod-

ného a stočného nám treba bojovať!

F. Alchus (ZsVS): Dvojzložková cena, t.j. fixná a variabilná zložka 

ceny má svoje ekonomické opodstatnenie a je aj spravodlivejšia 

z dôvodu podieľania sa všetkých odberateľov na celkových nákla-

doch vodárenskej spoločnosti. Aj tí odberatelia, ktorí majú malé od-

bery, sú napojení na vodovodnú alebo kanalizačnú sieť, o ktorých 

bezproblémové fungovanie je potrebné trvalo sa starať. ÚRSO de-

klaruje, že si uvedomuje potrebu obnovy, ale vždy sa bude prihlia-

dať na sociálne dopady prípadného zvýšenia ceny vodného a stoč-

ného. Všetky najdôležitejšie regulované odvetvia okrem nás majú 

dvojzložkovú cenu schválenú.

P. Ďuroška (PVS): Viaczložková cena vodného a stočného je po-

dobne ako pri elektrickej energii a plyne dôležitým krokom k tvor-

be reálnej ceny za poskytované dodávky a služby. Fixná čiastka pred-

stavuje viac ako 60% zo súčasnej ceny vodného a stočného a po jej 

zavedení bude slúžiť na tvorbu finančných zdrojov na zabezpeče-

nie obnovy vodovodov a kanalizácií. Tvorbu cien je nutné odpoliti-

zovať a vytvoriť podmienky pre zavedenie viaczložkových cien tak, 

ako je to v ostatných regulovaných odvetviach.

S. Ševčík (VVS): Podľa môjho názoru by zavedenie dvojzložko-

vej ceny prispelo aj k možnému zvýšenému oceneniu tých, ktorí 

s vodou pracujú.

J. Horečný (POVS): Či má zavedenie dvojzložkovej ceny vodného 

a stočného šancu uspieť, z našej pozície nevieme predpovedať. Ne-

vyhnutné ale je, aby v cenotvorbe na nadchádzajúce obdobie bola 

zohľadnená skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov.

P. Olajoš (BVS): Faktom ale je, že ak bude nová regulačná politi-

ka odrážať potrebné investície do obnovy a výstavby novej infraš-

truktúry, ceny pôjdu skokovo hore a politicky to bude veľmi citlivé!!!

Beh na dlhé trate

Starí vodárenskí harcovníci zvyknú hovorievať: „Úniky vody vždy 

boli, sú a zrejme aj vždy budú.“ Voda je však čoraz vzácnejšia a drah-

šia a tak sa do boja proti stratám chcú orgány EÚ zapájať čoraz ak-

tívnejšie. Za straty vody vo vodovodnej sieti najviac môžu dlhodobé 

nedostatočné investície do údržby a obnovy infraštruktúry vodá-

renských spoločností.

M. Budaiová (ZsVS): Straty vody vo verejných vodovodoch sú 

vnímané ako jeden z dôležitých ukazovateľov efektivity prevádz-

kovania vodovodných systémov. Naša spoločnosť má pripravené 

komplexné riešenie - metodiku, ktorá zahŕňa všetky potrebné po-

stupy vedúce k znižovaniu strát v sieti. Ako nástroje na dosiahnutie 

čo najlepších výsledkov budú využívané automatizované procesy 

s monitoringom v reálnom čase a systematický proces aktívnej kon-

troly únikov, riadení tlaku v sieti a prevádzkovej údržby. Ale je to 

beh na dlhé trate!

T. Štrbová (SEVAK): Téma strát vody trápi aj našu spoločnosť. 

Vzhľadom na vysoký vek vodovodných potrubí čoraz nástojčivejšie 

vystupuje do popredia potreba rekonštrukcie starých rozvodov. 

Naša spoločnosť má vypracovaný prehľad problémových úsekov 

na verejnom vodovode a postupne zabezpečuje ich rekonštrukciu. 

Tento proces sa rieši buď opravami konkrétnych bodových porúch, 

alebo rekonštrukciou celých problémových úsekov tam, kde vzni-

kajú najväčšie straty.

P. Ďuroška (PVS): Znižovanie strát pitnej vody je nevyhnutné 

nielen z ekonomického pohľadu. Tesnosť potrubí je totiž nevyhnut-

ným predpokladom pre zachovanie dobrej kvality dodávanej pit-

nej vody. Obnova vodovodov na Slovensku je dlhodobo vykonáva-

ná v nedostatočnom rozsahu.

F. Alchus (ZsVS): V rámci možností robíme maximum pre to, aby 

sa straty čo najviac znižovali. Uvedomujeme si spoločenskú zodpo-

vednosť, že každý liter pitnej vody, ktorý skončí mimo vodovodnej 

siete, je ekologická aj ekonomická strata. Sú krajiny, ktoré majú stra-

ty na úrovni 10 - 15 percent a krajiny, ako napríklad Slovensko, kde 

sú straty 25 - 35 percent. Čiže aj najekologickejšie a technicky 

vyspelé bohaté krajiny majú nejaké straty, ale treba ich znižovať. 

K tomu ale potrebujeme cielenú podporu zo strany ministerstva ži-

votného prostredia.
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Veľkým 

darom je, že 
v rámci Slo-

venska 
máme zatiaľ 

dostatok 
vodných 

zdrojov vo 
vynikajúcej 

kvalite.„

P. Olajoš (BVS): Straty vody v sieti sú samozrejme problémom aj 

u nás a veľmi intenzívne pracujeme na ich znižovaní, čo sa nám aj 

darí. Máme špecialistov na túto problematiku a riešime nielen ope-

ratívne úniky vody, ale snažíme sa aj investičný plán nastaviť syste-

maticky, aby sme v sieti minimalizovali celkové straty. Výsledkom je, 

že aj keď klesá spotreba vody, zároveň nám rastie objem vody fak-

turovanej. Samozrejme, žiadna vodárenská spoločnosť sa nikdy ne-

dostane na nulové straty, pretože to nie je ani ekonomicky efektív-

ne. V najbližších rokoch však budeme v znižovaní strát pokračovať.

M. Fajčík (StVPS): Máme vytvorené samostatné oddelenie vy-

hľadávania porúch a skrytých únikov vody. Pre čo najpresnejšiu lo-

kalizáciu skrytých únikov využívame modernú technológiu a prí-

strojovú techniku, ktorou ročne preveríme viac ako 1.500 km 

vodovodnej siete. Z konkrétnych opatrení by som ešte spomenul 

merania okrskov pomocou prenosných snímačov šumu či preven-

tívne merania korelačnou metódou. Napriek našej snahe podiel strát 

vody z celkového množstva vody dodanej do siete neklesá želaným 

tempom.

S. Ševčík (VVS): Znižovaniu stratovosti sa venujeme intenzívnou 

odbornou činnosťou i neustálym zvyšovaním investícií do zariade-

ní súvisiacich s každodenným monitorovaním výroby vody. Naša 

spoločnosť každoročne vynakladá maximálne možné finančné pro-

striedky na rekonštrukcie zastaraných, poruchových úsekov rozvod-

ných sietí, ale i technologických zariadení. Investujeme ale aj do 

najdôležitejšej zložky v našej spoločnosti, a to sú naši pracovníci, 

pre ktorých zabezpečujeme stále modernejšie materiálno-technic-

ké vybavenie, ale aj školenia a odborné vzdelávacie semináre.

B. Dická (PVPS): Znižovaniu strát vody v distribučnej sieti sa ve-

nujeme aktívne a prijali sme opatrenia v rámci prevádzok na zákla-

de hodnotenia jednotlivých vodovodov. Sledujeme a posudzujeme 

napríklad podiel vody fakturovanej a nefakturovanej, jednotkový 

únik, vek potrubia a počet porúch. Na dennej báze pravidelne kon-

trolujeme prietoky a tlaky vo vodovodnej sieti. Pre zlepšenie moni-

toringu distribučného systému využívame zariadenia s prenosom 

na dispečerský systém a našou snahou je dosiahnuť optimálne zní-

ženie strát vody.

J. Horečný (POVS): Straty vody je potrebné posudzovať z dvoch 

hľadísk, Tým prvým je nepresnosť meraní a neoprávnená (nemera-

ná) spotreba, tým druhým sú skutočné straty ako úniky spôsobené 

najmä vekom potrubí a armatúr, poruchami (trhliny, netesnosti spo-

jov), použitím nekvalitných materiálov a podobne. Okrem potreby 

financií na rozvoj vodárenskej infraštruktúry je potrebné značnú 

časť finančných prostriedkov venovať aj na obnovu (výmenu) jestvu-

júcich potrubí, objektov a zariadení verejného vodovodu.

M. Červeňák (VVS): V rámci operatívneho dispečingu sa pravi-

delne venujeme tým úsekomi kde dochádza ku zvýšenej spotrebe 

vody nefakturovanej. Úniky vody môžu byť spôsobené ako poru-

chami, tak aj opotrebovanými a zastaralými úsekmi vodovodnej 

siete. Preto je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť postupnej 

obnove siete v oblastiach, kde je stratovosť najvyššia.

M. Budaiová (ZsVS): Najmä v mestách máme rozvody staré 60 

a viac rokov. Nepriaznivý stav môže odvrátiť jedine obnova vodá-

renskej infraštruktúry, ktorá je však finančne náročná a bez pomoci 

štátnych inštitúcií alebo pomoci EÚ v krátkom časovom rozmedzí 

nereálna. Ďalšie zanedbávanie obnovy môže ohroziť aj trvalé záso-

bovanie zákazníkov čoraz vzácnejšou a pre život nevyhnutnou pit-

nou vodou!

Východiskom prepojenie sietí

Na nedávnom zasadnutí komisie EurEau pre pitnú vodu sa ho-

vorilo o klimatických zmenách a potrebnej adaptácii vodárenské-

ho sektora. Klimatické zmeny majú priamy vplyv na prevádzkové 

činnosti vodárenských spoločností a vodári sa musia pripravovať 

na neustále sa rozširujúci rozsah negatívnych dopadov. Napríklad 

na dlhotrvajúce kruté suchá. Alebo aj na prudké striedanie suchých 

období s obdobiami intenzívnych zrážok, po ktorých všetka voda 

rýchlo odtečie preč. Nehovoriac už o povodniach a záplavách.

Manažérom vodárenských spoločností sme adresovali otázku, či 

si myslia, že slovenské vodárenstvo je dostatočne pripravené 

a schopné bojovať s dopadmi klimatických zmien?

J. Horečný (POVS): Nie, nie je. Klimatické zmeny s negatívnymi 

dopadmi sú globálnym problémom a v tomto zmysle musí byť ten 

problém riešený. Pokiaľ ide o zásobovanie obyvateľstva pitnou vo-

dou, sú potrebné cielené štúdie, prieskumy s vyhodnotením dopa-

dov klimatických zmien na výdatnosť vodných zdrojov. Pre zásobo-

vané oblasti, kde nie je možné za súčasných podmienok pokryť 

požadovanú spotrebu vody treba rátať s finančnými zdrojmi na pro-

jekty, ktoré zabezpečia transport vody, z vodných zdrojov s dosta-

točnou výdatnosťou t. j. budovanie diaľkových privádzačov a roz-

širovanie skupinových vodovodov.

P. Olajoš (BVS): Naša spoločnosť je na tom z pohľadu podzem-

ných zásob vody mimoriadne dobre a v prípade potreby dokážu 

vodárenské zdroje BVS dodávať pitnú vodu aj do ostatných regió-

nov Slovenska. Pravda, len za predpokladu, že na to bude vybudo-

vaná infraštruktúra a existujúce vodárenské zdroje budeme v do-

statočnej miere chrániť. Aj preto je dôležité nedávne vytýčenie 

ochranných pásem okolo najväčšieho vodárenského zdroja na Slo-

vensku VZ Šamorín, ktorý môže sám o sebe zásobovať pitnou vo-

dou polovicu Slovenska! Problém ale už teraz máme v niektorých 

studniach na Záhorí, ktoré vysychajú.

M. Fajčík (StVPS): Slovenské vodárenstvo nie je zatiaľ priprave-

né bojovať s dopadmi klimatických zmien. Dôvodom je najmä to, 

že nie sú zrealizované investičné projekty, ktoré by dokázali zabez-

pečiť dodávky vody aj v čase sucha. Mám na mysli výstavbu nových 

vodárenských nádrží, projekty prepájania vodárenských sústav nad-

regionálneho charakteru či prepájanie oblastných vodovodov. V sú-

vislosti so zodpovedným hospodárením s vodou by bolo potrebné 

intenzívne sa zamerať na znižovanie strát, rekonštrukciu privádza-

čov, systémovú obnovu vodovodnej siete, efektívnu diagnostiku 

a odstraňovanie porúch a havárií na sieti. A taktiež na pravidelné 

čistenie a regeneráciu podzemných zdrojov.

M. Illéš (ZsVS): Naša spoločnosť zabezpečuje dodávku pitnej 

vody z vodárenských zdrojov z rôznych typov geologických a hyd-

rogeologických prostredí. Klimatické zmeny najviac ohrozujú lokál-

ne pramene s nižšou výdatnosťou, ktoré majú poklesový trend vý-

datnosti. Na zabezpečenie dodávok pitnej vody v tomto prípade 

boli už v minulosti navrhované opatrenia na prepojenie vodovod-

ných sietí z území s nedostatočne využívanými zdrojmi (napríklad 

veľkozdroje) do oblastí postihnutých suchom. Otázku súčasného 
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„
S tým, ako 

sa uvoľňujú 
protipande-
mické opatre-
nia a podob-
né akcie sa 
rozbiehajú, 
máme už 
viaceré dopy-
ty na zabez-
pečovanie 
pitného reži-
mu.„

stavu a zhodnotenia perspektív v zabezpečenosti vodných zdrojov 

pri zohľadnení dopadov klimatickej zmeny riešime v spolupráci 

s prof. Ing. Petrom Halajom, CSc. z Katedry krajinného inžinierstva 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

B. Dická (PVPS): Klimatické zmeny sa dotýkajú všetkých odvet-

ví nevynímajúc vodárenstvo. Veľkým darom je, že v rámci Sloven-

ska máme zatiaľ dostatok vodných zdrojov vo vynikajúcej kvalite. 

Aj napriek tejto výhode vodárenské spoločnosti musia zavádzať 

nové technológie úpravy vody a monitoringu vodných zdrojov. 

V spolupráci s katedrou zdravotného a environmentálneho inžinier-

stva STU v Bratislave sa podieľame na výskume, ktorý je zameraný 

na riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na kli-

matické zmeny. Výsledky výskumu budú použité ako podklad pre 

rekonštrukciu úpravní vôd.

S. Ševčík (VVS): Klimatické zmeny určite neobídu ani našu spo-

ločnosť. Máme pripravených niekoľko verzií - štúdií, ktoré sú navrh-

nuté tak, aby prípadné klimatické zmeny do budúcna mali čo naj-

menší dopad na prevádzkovanie vodných zdrojov a spotrebísk. Je 

nutné zdôrazniť, že takéto projekty si budú vyžadovať nemalé fi-

nančné zdroje a pomoc od štátu bude nevyhnutná!

T. Štrbová (SEVAK): Slovenské vodárenstvo najmä po ekono-

mickej stránke nie je pripravené na boj s dopadmi klimatických 

zmien. Našťastie máme regióny, ktoré vďaka dostupnosti vodáren-

ských zdrojov s vysokou výdatnosťou a vybudovanému skupinové-

mu vodovodu nepredpokladajú výraznejšie problémy s nedostat-

kom vody. V rámci našej spoločnosti problémy pociťujeme len 

lokálne, pri malých a pre jednu obec slúžiacich vodárenských zdro-

joch, kde hľadáme možnosti intenzifikácie existujúcich zdrojov ale-

bo prepojenia obce na skupinový vodovod.

P. Ďuroška (PVS): V súčasnosti sa pripravuje aktualizácia Vodné-

ho plánu Slovenska a je nutné, aby sa do plánovaných aktivít do-

stali aj opatrenia smerujúce ku zníženiu rizík vplyvov očakávaných 

klimatických zmien. Jedným z riešení je aj dobudovanie a prepoje-

nie vodárenských sústav.

M. Červeňák (VVS): Podľa môjho názoru Slovensko má vodné 

zdroje, ktoré sú v súčasnosti dostačujúce. Je však potrebné veno-

vať pozornosť údržbe a starostlivosti o tieto zdroje a pravidelne mo-

nitorovať ich stav a výdatnosť.

M. Fajčík (StVPS): Pokiaľ ide o povrchové zdroje, vo vodáren-

ských nádržiach bude vplyvom klimatických zmien dochádzať 

ku zmene kvality vody. Jej ohrievaním v nádržiach dôjde ku väčšie-

mu výskytu biologického oživenia a k tvorbe vodného kvetu 

i k zhoršeniu kvality vody vo fyzikálno-chemických a mikrobiolo-

gických ukazovateľoch. To všetko znamená zvýšené náklady na 

úpravu vody. Nemáme prepojené jednotlivé skupinové vodovody 

ani vodárenské sústavy, takže si v prípade výpadkov v zásobovaní 

nevieme navzájom pomôcť. Je to horúca téma, pretože klimatické 

zmeny sa na pitnej vode už prejavujú!

P. Olajoš (BVS): Pre budúcnosť Slovenska bude kľúčové hlavne 

to, či vodárenské spoločnosti včas získajú dostatok zdrojov, aby 

mohli postaviť veľké infraštrukturálne projekty na dopravu vody 

z oblastí, kde je jej dostatok do oblastí, kde jej bude nedostatok. 

A samozrejme bez aktívneho manažmentu zadržiavania vody v kra-

jine, prídu tieto problémy skôr a oveľa intenzívnejšie. Či už z pohľa-

du vysychania krajiny, ale aj zachytávania vody po prívalových daž-

ďoch.

Možno aj príliš rizikové…

V súvislosti s postupným uvoľňovaním protiepidemických opat-

rení sme sa v máji zaujímali, či vodárenské spoločnosti uvažujú 

v tomto roku o pitných stánkoch, vodných baroch a ďalších podob-

ných osvedčených letných aktivitách na propagáciu pitnej vody, 

resp. či už príp. komunikovali s regionálnymi hygienikmi o podmien-

kach, za akých by takéto aktivity mohli fungovať?

S. Vogelová (StVPS): Neplánujeme počas tohto leta takéto ak-

tivity, ak ale bude zo strany organizátorov hromadných podujatí 

záujem a budú na to vhodné podmienky, môžeme im poskytnúť 

cisternu s pitnou vodou. Naozaj radi pomôžeme!

S. Ševčík (VVS): Z dôvodu stále nepredvídaných a často sa me-

niacich protiepidemiologických opatrení je veľmi zložité a ťažké po-

dieľať sa na organizovaní vodných barov a iných osvedčených let-

ných aktivít na propagáciu pitnej vody. Takže tento rok je to 

viac-menej nereálne!

P. Olajoš (BVS): Naša spoločnosť poskytuje v rámci partnerských 

podujatí cisternu s pitnou vodou na rôzne kultúrne, spoločenské 

alebo športové podujatia. S tým, ako sa uvoľňujú protipandemické 

opatrenia a podobné akcie sa rozbiehajú, máme už viaceré dopyty 

na zabezpečovanie pitných režimov. Voda z cisterien je hygienicky 

nezávadná a v prípade záujmu ju čapujeme do jednorazových po-

hárov. Podľa môjho názoru je to bezpečnejšie, ako keby si ľudia mali 

kúpiť jednu fľašu minerálky a piť z nej viacerí.

B. Dická (PVPS): Vzhľadom na aktuálne hygienické opatrenia 

v období po zrušení núdzového stavu a zákazu vychádzania naša 

spoločnosť zatiaľ neuvažuje o tohtoročnom Vodnom bare pre ve-

rejnosť. Ak sa ale epidemiologická situácia v letnom období udrží 

na prijateľnej úrovni, budeme rokovať s Regionálnym úradom ve-

rejného zdravotníctva i so zástupcami mesta Poprad.

M. Illéš (ZsVS): V čase uzávierky tohto vydania VP sme v spolu-

práci s predsedom predstavenstva našej spoločnosti PhDr. Mgr. art. 

Otokarom Kleinom riešili koncepciu a dolaďovali spôsob umiestne-

nia pitných stánkov na mestských pozemkoch. Prvý testovací stá-

nok by mal byťv meste Nové Zámky.

M. Červeňák (VVS): V závode Michalovce s uvedenými aktivita-

mi v tomto roku ani nerátame.

D. Rošková (SEVAK): Naša spoločnosť má už niekoľko rokov vy-

budované vo viacerých mestách a obciach vodné fontánky s čer-

stvou pitnou vodou. Z dôvodu epidemiologických opatrení sú už 

viac ako rok mimo prevádzky. Veríme však, že čo najskôr budú môcť 

opäť slúžiť svojmu účelu - osvieženiu okolo idúcich v teplých let-

ných dňoch.

J. Horečný (POVS): Za súčasnej epidemiologickej situácie neplá-

nujeme takéto aktivity, bolo by to príliš rizikové. (fur.)

Foto: archív redakcie
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„
Práca 

z domu má 
množstvo 

výhod ale aj 
nevýhod tak 

pre zamestná-
vateľa ako aj 

zamestnanca.„

Argumentuje sa ekonomickými dôvodmi a veľkou výhodou 

môže byť aj zníženie nárokov na veľmi preťaženú dopravu v ran-

nej i popoludňajšej dopravnej špičke, čo môže výrazne pomôcť 

ekológii. Veľké softvérové a technogické spoločnosti (Microsoft, 

Google, Apple a mnohé ďalšie) k tomu dodávajú, že na prácu 

z domu jestvuje množstvo spoľahlivých aplikácií, ktoré v plnom 

rozsahu nahrádzajú živé pracovné stretnutia, porady, výmeny skú-

seností, školenia a pod., pričom ponuka týchto aplikácií aj ich funk-

cie a možnosti sa neustále rozširujú.

Jestvujú ale aj opačné názory, podľa ktorých moderná techni-

ka živý kontakt medzi ľudmi nenahradí a dôsledkom dlhodobé-

ho home office môže byť frustrácia, depresie. Vážnou témou je, 

že ak je na home office žena - matka, tak neraz celý deň zabezpe-

čuje full service pre rodinu a práci sa zväčša venuje až v noci - na 

úkor spánku a zdravia.

Dajme ale radšej slovo vodárenským manažérom! Sme zveda-

ví, ako oni vidia túto tému.

Obrátili sme sa na nich s otázkou, či sa stotožňujú s názorom, 

že denné dochádzanie na pracovisko tam, kde sa práca dá rých-

lejšie a pohodlnejšie urobiť z domu, je anachronizmus, prežitok?

JUDr. Eva Benčeková, vedúca útvaru rozvoja ľudských zdro-

jov a miezd, Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS), 

a.s. Nitra: Nestotožňujem sa s názorom, že denné dochádzanie 

na pracovisko tam, kde sa dá práca rýchlejšie a pohodlnejšie uro-

biť z domu, je prežitok. Práca z domu, má množstvo výhod, ale aj 

nevýhod tak pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. Takýto 

spôsob práce je samozrejme možné dohodnúť si len pri niekto-

rých povolaniach, najmä tých, ktoré si nevyžadujú prítomnosť za-

mestnanca na pracovisku. Myslím si však, že vykonávanie práce 

z domu trvalým spôsobom vytvára sociálnu izoláciu, v dôsledku 

ktorej zamestnanci strácajú empatiu, spolupatričnosť a možnosť 

osobnej komunikácie, ktorú aplikácie suplujúce živé pracovné 

stretnutia nikdy nenahradia!

Ing. Božena Dická, referentka marketingu a komunikácie 

Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS) 

a.s. Poprad: Práca z domu prináša so sebou výhody, ale aj nevý-

hody. Z pohľadu charakteru práce a niektorých pozícií je možnosť 

vykonávania práce z domu efektívnym prostriedkom novej doby. 

Mnoho ľudí vidí tento spôsob ako obrovský benefit. Už len čas 

ušetrený na cestu do a z práce v čase dopravnej špičky je úžasná 

vec! Tento čas môžu venovať sebe a rodine. Je možnosť pracovať 

odkiaľkoľvek, kde je pripojenie na internet a takto si plniť všetky 

úlohy a povinnosti. Záleží ale na tom, ako si vieme doma prácu 

zorganizovať.

Ako nevýhoda, ktorú si možno ani neuvedomujeme, je strata 

osobných kontaktov so spolupracovníkmi, pri ktorých prejavuje-

me a kontrolujeme svoje emócie a chápeme emócie druhých. Milé 

Pandémia síce ukázala aj výhody moderných technológií, ale väčšina práce vo vodárňach sa nedá robiť doma.

Jedným z dôsledkov koronapandémie je masové rozšírenie práce z domu. Prieskumy a štúdie, ktoré v ostatnom čase 

realizovali po svete mnohé renomované agentúry, ukazujú, že trend home office sa už nedá zvrátiť a celosvetovo sa v rôz-

nych odvetviach čoraz viac zamestnancov domáha práce z domu. Každodenné dochádzanie na pracovisko, ak sa tá prá-

ca dá lacnejšie a pohodlnejšie urobiť z domu, považujú mnohí analytici za anachronizmus, doslova za prežitok starých čias.

Keď sa povie
home office…

12

Anketa



„
Zabezpečenie 

zdravia našich 
zamestnancov 
a následne aj 
odberateľov 
bolo v čase 
pandémie prio-
ritné.„

slovo a úsmev kolegov môže spríjemniť pracovný deň. Ďalším ne-

gatívom môže byť rozptýlenie zo strany rodiny či spolubývajúcich 

alebo domácich miláčikov.

Čo sa týka charakteru práce, vo vodárenstve prevažujú zamest-

nanci, ktorí pracujú v teréne. Aj niektoré administratívne činnosti 

si vyžadujú najmä osobnú komunikáciu a rokovania. Ale čo mož-

no vyzdvihnúť je, že najmä v pandemickom období, kedy bolo 

potrebné prioritne chrániť zdravie zamestnancov a obmedzovať 

osobný kontakt, práca formou home office určite znamenala po-

krokové riešenie!

Ing. Marián Červeňák, riaditeľ závodu Michalovce, Výcho-

doslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s. Košice: Otáz-

ka znela, či sa stotožňujeme s názorom, že denné dochádzanie na 

pracovisko tam, kde sa práca dá rýchlejšie a pohodlnejšie urobiť 

z domu, je anachronizmus, prežitok. Nie, s týmto názorom sa ja 

nestotožňujem!

JUDr. Peter Olajoš, generálny riaditeľ Bratislavskej vodá-

renskej spoločnosti (BVS), a.s. Bratislava: V čase pandémie sme 

zaviedli preventívny home office oveľa skôr, ako prišlo oficiálne 

vládne usmernenie. Ukázalo sa, že v tomto režime sme schopní 

plniť nielen svoje základné činnosti, ale aj pracovať na nových pro-

jektoch. Na strane druhej nie je dobre, ak ľudia úplne stratia kon-

takt s firmou, v ktorej pracujú a svojich kolegov vidia iba cez ob-

razovku počítača. Preto sme sa po ústupe pandémie postupne 

vrátili k práci na našich pracoviskách, ale samozrejme upravujeme 

smernicu, ktorá umožní zamestnancom časť pracovného času od-

pracovať z domu, ak to povaha ich práce umožňuje.

Každá minca má dve strany

Ing. Jana Lehotská, vedúca odboru ľudských zdrojov, Stre-

doslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS), a.s. 

Banská Bystrica: Otázka znela, či sa stotožňujeme s názorom, že 

denné dochádzanie na pracovisko tam, kde sa práca dá rýchlejšie 

a pohodlnejšie urobiť z domu, je anachronizmus, prežitok? Áno, 

do určitej miery sa s týmto stotožňujem, ale ako sa hovorí, každá 

minca má dve strany a aj v tomto prípade vstupuje do procesu 

množstvo premenných. Napríklad veľa záleží na umiestnení firmy, 

teda či sa bavíme o Bratislave, kde môže byť dochádzanie do prá-

ce skutočne neefektívne strávený čas alebo o menšom meste, kde 

ste v práci do 10 - 20 minút.

Ďalšou premennou je oblasť podnikania, je predsa rozdiel me-

dzi firmou, ktorá podniká napríklad v oblasti IT a výrobnou firmou, 

ako je napríklad naša vodárenská prevádzková spoločnosť. Aj u nás 

sú administratívne pozície, rozdiel je však v tom, či sa bavíme o prá-

ci z domu pri referentovi oddelenia kontrolingu alebo výrobnom 

riaditeľovi.

S príchodom koronavírusu sme boli nútení reagovať na aktuál-

nu situáciu a home office sa stal pre našu administratívu bežným 

spôsobom výkonu práce. Otázne je, za akých podmienok. Zamest-

nanci neboli na takýto spôsob práce zvyknutí, nemali vytvorené 

vhodné pracovné podmienky, boli doslova nasilu vytrhnutí z bež-

ného fungovania a postavení pred nové výzvy. Vývoj však ide do-

predu a ako aj mnohé štúdie ukázali, záujem o prácu z domu je 

veľký. A práve toto si ako zamestnávateľ uvedomujeme a kedže 

podmienky trhu sú nekompromisné, chceme aj my v tejto oblasti 

pôsobiť ako atraktívny zamestnávateľ. Uvažujeme preto o spôso-

be, akým budeme v nastolenom trende pokračovať. Naši zamest-

nanci prejavili záujem o home office v rozsahu niekoľkých dní 

v týždni a ja v tejto forme práce vidím určitú pridanú hodnotu.

Ing. Oľga Žieriková, obchodno - ekonomická riaditeľka, Se-

veroslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK), a.s. Žilina: Home 

office sme pri niektorých pracovných pozíciách využili počas vr-

cholu pandémie. V súčasnosti, pri uvoľňovaní opatrení ho využí-

vame v len v opodstatnených prípadoch. Denné dochádzanie na 

pracovisko vo vodárenskom sektore nepovažujeme za prežitok 

z dôvodu, že každodenne vidíme nutnosť komunikácie a spolu-

práce pri riešení problémov medzi zamestnancami na rôznych po-

zíciách naprieč celou spoločnosťou.

Pripúšťame, že pandémia nás naučila, že nie všetku agendu je 

potrebné vybavovať osobne. Sú ale skupiny zákazníkov, ktorí pre-

ferujú osobný styk a mnohokrát osobné stretnutia so zákazníkmi 

zabezpečia rýchlejšie vzájomné pochopenie a vybavenie. Myslí-

me si tiež, že z pohľadu psychohygieny zamestnanca je vhodnej-

šie mať oddelený priestor pre prácu - a tým je pracovisko, 

a priestor – domov, v ktorom človek trávi čas mimo pracoviska, je 

to miesto pre rodinný život a oddych.

Ing. Stanislav Ševčík, riaditeľ závodu Bardejov, Východoslo-

venská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s. Košice: Home office 

- práca z domu bola pre nás predovšetkým vnímaná kladne ako 

nová možnosť organizačne zabezpečiť plynulosť fungovania spo-

ločnosti. V prvej i druhej vlne sme využili sme možnosť riadenia 

organizačných zložiek použitím v dnešnej dobe tak samozrejmých 

telekomunikačných technológií, ako sú mobilné telefóny, note-

booky. Bolo to úplne iné ako riadiť priamo osobnými stretnutiami 

a určite náročnejšie, no postupným zabehnutím sa v tomto systé-

me sme to dokázali!

Osobne ale preferujem prácu na pracovisku, kde podľa môjho 

názoru zamestnanci nie sú vyrušovaní domácim vplyvom pohod-

lia a v rámci pracovnej doby sa môžu sústrediť na svoju prácu zod-

povednejšie. A čo sa týka spätnej väzby od našich zamestnancov, 

môžem konštatovať, že sami zamestnanci prejavovali záujem pra-

covať priamo na svojom určenom pracovisku v pôsobnosti nášho 

závodu.

Ing. Jozef Horečný, projektový manažér, Považská vodáren-

ská spoločnosť (POVS), a.s. Považská Bystrica: Pre práce, ktoré 

sa dajú plnohodnotne, kvalitne a včas urobiť z domu je tento trend 

vhodný a použiteľný! Práca z domu prináša aj svoju daň v podo-

be obmedzenia pracovných a sociálnych kontaktov so všetkými 

negatívnymi sprievodnými javmi a tento aspekt rozhodne nemož-

no zľahčovať. Musíme si ale uvedomiť, že vo vodárenstve je väč-

šina profesií, pri ktorých je dochádzanie do zamestnania nutné, 

pretože výkon práce je viazaný na konkrétne pracovisko.

Prioritou zabezpečenie zdravia

Tému zhrnul na príklade VVS, a. s. Košice jej generálny ria-

diteľ a prezident Asociácie vodárenských spoločností (AVS) 

Ing. Stanislav Hreha, PhD.:

Všetci máme za sebou náročné obdobie ovplyvnené pandé-

miou, ktoré prinieslo mnohé obmedzenia a s tým súvisiace aj čas-

tejšie využívanie práce z domu. Ja osobne nie som veľký priazni-

vec home office, keďže potrebujem intenzívny pracovný kontakt 

priamo na pracovisku aj v teréne, no zároveň musím zdôrazniť, že 

zabezpečenie zdravia našich zamestnancov a následne aj odbe-

rateľov bolo v čase pandémie prioritné.

S razantnými protipandemickými opatreniami sme dokonca pri-

šli ešte skôr ako štát. Treba si ale uvedomiť, že Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. zamestnáva viac ako 2 000 ľudí, z kto-

rých 75 percent sú prevádzkoví zamestnanci pracujúci na obslu-

he a prevádzke vodárenskej siete priamo v teréne, takže aj preto 

sme sa snažili nastaviť systém tak, aby dodávky pitnej vody a od-

kanalizovania boli maximálne zabezpečené. Boli samozrejme aj 

pracovníci, ktorým ich pracovné zaradenie umožňovalo vykoná-

vať prácu z domu, no tí ostatní sa striedali v skupinách, aby boli 

v prípade potreby zastupiteľní. Musím povedať, že k tomu všetci 

pristupovali a stále pristupujú zodpovedne, za čo im patrí moje 

poďakovanie. (fur.)

Foto: archív redakcie
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Ostro sledovaná voda
Kvalita a zdravotná bezpečnosť pitnej vody a dôsledné čistenie odpadových vôd 

pod drobnohľadom laboratórií

Chrániť zdravie pred účinkami
akejkoľvek kontaminácie!

Na sklonku roka 2020 vyšlo prepracované znenie Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ o kvalite vody určenej na ľud-

skú spotrebu (ďalej len Smernica). O tom, čo hovorí tento doku-

ment a či sprísňuje resp. naopak zmierňuje prísne kritériá na kva-

litu pitnej vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami v EÚ 

a osobitne na Slovensku, sme sa pozhovárali s Ing. Natašou Ri-

ganovou, vedúcou útvaru chemicko-technologických činností 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a.s., Košice, 

ktorá je odborným garantom seriálu Ostro sledovaná voda ve-

novaného práci vodohospodárskych laboratórií.

•Pani inžinierka, o čom je vlastne tento dokument z roku 

2020 a kedy vstúpi do platnosti, resp. presnejšie dokedy 

musia členské krajiny EÚ implementovať túto smernicu do 

svojej legislatívy?

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2020/2184 je 

revidovanou Smernicou Rady 98/83/ES z 3. 11. 1998. Uplatňuje 

sa od 12. januára 2021 a členské štáty EÚ sú povinné uviesť do 

účinnosti zákony, resp. iné právne predpisy a správne opatre-

nia potrebné na dosiahnutie súladu s predmetnou smernicou 

najneskôr do 12. januára 2023.

• Poďme priamo k veci. Čo je nové, čo sa mení oproti te-

rajšiemu stavu, resp. aké vylepšenia by Smernica mala pri-

niesť vo vzťahu ku kvalite pitnej vody?

- Dovolím si krátko citovať z článku č. 1, bod 2, tejto Smerni-

ce: „Cieľom je ochrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinka-

mi akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu za-

bezpečením jej zdravotnej nezávadnosti a čistoty a zlepšiť prístup 

k vode určenej na ľudskú spotrebu.“ Aktualizácia Smernice podľa 

môjho názoru vytvára priestor na zlepšenie vo viacerých oblas-

tiach, a to konkrétne v oblasti kvalitatívnych parametrických 

hodnôt i v oblasti zavedenia nákladovo efektívneho prístupu 

k monitorovaniu kvality vody založeného na riziku, ktorý sa vzťa-

huje na celý dodávateľský reťazec od plochy povodia, odberu, 

úpravy, akumulácie a distribúcie vody k miestu zhod. A pribudlo 

aj posúdenie rizika domových rozvodov. Ďalšou témou je zave-

denie hygienických požiadaviek na materiály prichádzajúce do 

styku s pitnou vodou, či už v nových, alebo existujúcich zaria-

deniach v prípade opráv alebo rekonštrukcií tak, aby priamo či 

nepriamo neohrozovali ľudské zdravie!

• Čiže v prvom rade ide o zdravie ľudí.

- Áno, o zdravie a mali by sa zjednotiť postupy a metódy tes-

tovania a schvaľovania konečných materiálov a tiež vypracovať 

európske zoznamy povolených východiskových látok. Jedným 

z cieľov Smernice je zlepšiť prístup spotrebiteľov k aktuálnym 

informáciám o vode určenej na ľudskú spotrebu a taktiež by 

mala pomôcť zvýšiť dôveru ľudí vo vodu a eliminovať používa-

nie PET fliaš, čo je v súlade s naším úsilím o zníženie emisií skle-

níkových plynov a morského odpadu.

• Čo sa sprísňuje, prípadne ktoré nové ukazovatele kva-

lity a zdravotnej bezpečnosti pitnej vody pribudli?Aspoň 

pár príkladov, ak môžeme poprosiť.

- Ako parameter pre posúdenie rizika domových rozvodných 

systémov pribudol parameter - baktérie rodu Legionella. Podľa 

odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na zá-

klade zásady predbežnej opatrnosti bol do chemických para-

metrov doplnený jeden z troch reprezentatívnych endokrinných 

disruptorov bisfenol A s hodnotou 2,5 μg/l. Ďalšie dva - nonyl-

fenol a beta-estradiol by sa mali zaradiť do zoznamu sledova-

ných látok, ktorý má vypracovať Európska komisia (EK) podľa 

tejto smernice do 12. 1. 2022. Tiež bol doplnený chemický pa-

rameter PFAS-spolu a Súčet PFAS (perfluóralkylované a polyflu-

óralkylované látky).

Pribudli somatické kolifágy

Novým ukazovateľom sledovaným v surovej vode v rámci 

prevádzkového monitorovania účinnosti procesu úpravy pitnej 

vody sú somatické kolifágy, ktoré sú skupinou nepatogenných 

bakteriálnych vírusov, tzv. „bakteriofágov“, ktoré infikujú bunky 

koliformných baktérií (skupina Enterobacteriaceae), a predo-

všetkým bunky baktérie druhu Escherichia coli.

•A zmiernili sa niektoré ukazovatele? Vodári už skôr upo-

zorňovali, že povolené limity niektorých látok sú u nás a há-

dam v celej EÚ neprimerane prísne.

- Zmiernil sa limit napríklad pre ukazovateľ antimón (Sb), a to 

z 5 na 10 μg/l, pre bór (B) z 1,0 na 1,5 mg/l a selén (Se) z 10 na 

20 μg/l. Oproti vyhláške MZ SR č.247/2017 Z.z. sa však zvýšil li-

mit pre chlorečnany (ClO3-) z 0,2 na 0,25 mg/l a chloritany (ClO
2
) 

z 0,2 na 0,25 mg/l.

•Všeobecne sa ale očakávalo, že „na frak“ dostane najmä 

olovo!

- Áno, osobitne sa treba pristaviť pri chróme (Cr) a olove (Pb), 

ktorých súčasné parametrické hodnoty Smernica ponecháva 

ešte na 15 rokov (do konca prechodného obdobia 12. 1. 2036), 

ale po tomto období sa znížia hodnoty o 50 percent. Zvlášť ale 

zvýrazním olovo, keďže je to jedna z mála látok, o ktorých je 

známe, že má nepriaznivé účinky na zdravie prostredníctvom 

pitnej vody.

•Ale veď mnohé vodovodné potrubia sú vyrobené z olo-

va…

- Žiaľ, je to tak, v mnohých európskych mestách vrátane čes-

kých a slovenských sú ešte v domoch staré olovené domové roz-

„
Mali by sa 

zjednotiť 
postupy a me-

tódy testova-
nia a schvaľo-

vania 
konečných 
materiálov 

a tiež vypra-
covať európ-

ske zoznamy 
povolených 

východisko-
vých látok.„
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„
Podľa české-

ho, medziná-
rodne 
uznávaného 
odborníka na 
hygienu pitnej 
vody MUDr. 
Františka 
Kožíška, CSc., 
nie je škodli-
vosť použitých 
mikroplastov 
pre ľudský 
organizmus 
jednoznačná.„

vody. Určite by najlepším riešením bola ich rýchla výmena za iný 

zdravotne nezávadný materiál, ale nie je to záležitosť ani lacná, 

ani jednoduchá a členské štáty EÚ nemajú vždy potrebnú prá-

vomoc uložiť požiadavku na nahradenie tohto potrubia inými 

materiálmi. Téma olova, ktoré sa podpisuje pod mnohé vážne 

ochorenia a osobitne u detí, je ale naozaj rozsiahla, a podrobnej-

šie sa jej budeme venovať v nasledujúcej časti nášho seriálu.

Drobné v rôznych tvaroch

• V spomínanej Smernici Európskeho parlamentu a Rady 

EÚ o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu sa viackrát 

spomína téma mikroplastov, o ktorých sa dnes veľa hovorí. 

Čo sú to tie mikroplasty, ako sa dostávajú do vôd a ako môžu 

škodiť ľudskému organizmu?

- Problematika mikroplastov vo vode a vo vzťahu k zdraviu 

človeka je v posledných rokoch bohato diskutovaná, čo súvisí 

s novými vedeckými poznatkami, ale ostáva aj veľa nejasností. 

Pod pojmom mikroplasty môžeme chápať skupinu syntetických 

polymérov - drobné častice plastov v rôznych veľkostiach rádo-

vo v mikrometroch až v nanometroch, v rôznych tvaroch (vlák-

na, nepravidelné častice atď.) a v rôznych materiáloch.

• Ozaj, kde všade sa vyskytujú?

- Mikroplasty sa vyskytujú v primárnych aj v sekundárnych 

zdrojoch. Primárnym zdrojom je kozmetický priemysel, kde sú 

mikroplasty pridávané do kozmetických výrobkov, zubných pást, 

farmaceutický priemysel, automobilový priemysel a aj potravi-

nárstvo – pridávané do niektorých potravín. Sekundárnym zdro-

jom je mechanická alebo chemická degradácia vyrobených plas-

tov, použitých napríklad ako obalový, alebo spotrebný materiál, 

ktorý starnutím a v dôsledku poveternostných vplyvov sa roz-

kladá na množstvo mikročastíc, opotrebovanie textilných ma-

teriálov praním. Masové použitie plastov ako aj spôsob nakla-

dania s nimi ovplyvňuje zásadne životné prostredie aj kvalitu 

vody, nakoľko narušením stability materiálu môže dochádzať 

k lúhovaniu do vodného prostredia.

• Sú tie mikroplasty naozaj také škodlivé?

- Podľa českého, medzinárodne uznávaného odborníka na 

hygienu pitnej vody MUDr. Františka Kožíška, CSc., nie je škod-

livosť požitých mikroplastov pre ľudský organizmus jednoznač-

ná. Zatiaľ nie sú žiadne dôkazy o tom, že by sa mikroplasty vý-

znamne kumulovali v ľudskom tele a že by vyvolané reakcie 

prekračovali bežný rámec obrannej imunity organizmu! Preto 

nie je dôvod na paniku ohľadom možných dôsledkov pre zdra-

vie človeka, keďže nič nenasvedčuje tomu, že by táto expozícia 

prevyšovala nejakú kritickú dávku! Avšak ako z hľadiska princí-

pu predbežnej opatrnosti, tak aj z hľadiska preukázaných nega-

tívnych vplyvov na životné prostredie je už dnes odôvodnené 

a správne, aby spoločnosť robila kroky ku zníženiu objemu vý-

roby plastov, vznikajúceho plastového odpadu a použitia mik-

roplastov.

•Predpokladáme, že na zisťovanie výskytu mikroplastov 

v pitnej vode bude treba vypracovať nejaké špeciálne me-

todiky a možno bude potrebné dovybaviť vodohospodár-

ske laboratóriá.

- S cieľom vyriešiť rastúce obavy verejnosti v súvislosti s účin-

kami nových zlúčenín, ako sú endokrinné disruptory, liečivá 

a mikroplasty, na ľudské zdravie prostredníctvom používania 

vody určenej na ľudskú spotrebu a zaoberať sa novými zlúčeni-

nami v systéme zásobovania, sa má zaviesť mechanizmus zo-

znamu sledovaných látok, ktorý umožní reagovať na rastúce 

obavy dynamickým a flexibilným spôsobom. EK prijme do 12. 

januára 2024 v súlade s článkom 21 delegované akty s cieľom 

doplniť túto smernicu prijatím metodiky merania mikroplastov, 

aby sa po vypracovaní aktualizovaného zoznamu sledovaných 

látok alebo zlúčenín, ktoré vo verejnosti alebo vo vedeckej obci 

vzbudzujú obavy z hľadiska zdravia, zaradili aj mikroplasty. Ale 

tie nateraz nie sú až taký problém ako iné škodlivé látky, ktoré 

sa môžu dostať do pitnej vody.

Namiesto pointy

Mikroplasty nie sú teraz pre vodárov horúcou témou dňa, ale 

v blízkej budúcnosti bude treba sa im venovať. Pani inžinierka, 

ďakujeme za rozhovor a v najbližšom pokračovaní seriálu Ostro 

sledovaná voda sa teda pristavíme pri olove, ktoré vo viacerých 

smeroch ťažko poškodzuje ľudské zdravie a už v Starom Ríme 

ho pokladali aj za príčinu mnohých duševných chorôb. (fur.)

Foto: archív redakcie
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„
Každá bun-

ka nášho tela 
potrebuje pre 
svoju existen-

ciu vodu.„

Zásady zdravého pitného režimu v letných horúčavách platia aj 
v koronapandémii aj „v prestávkach“ medzi jednotlivými jej vlnami

Otázkou ale nie je len čo piť, ale aj kedy a koľko?

To najzdravšie

Jednoznačne najzdravším nápojom je čistá a svieža pitná voda 

z vodovodu, ale naozaj čistá, ničím neprisladzovaná a neprifar-

bená! Čistá preto, lebo každá bunka nášho tela potrebuje pre 

svoju existenciu vodu.

Nie farbivá a sladidlá, ale vodu!!!

Ešte aj tvrdí ateisti zvyknú hovorievať, že lákavý sladený nápoj 

v peknom obale a s vábivou reklamou je z továrne, ale čistá zdra-

vá voda je od boha!

Terajšie uvoľnenie protipandemických opatrení je spojené so 

zvýšeným záujmom o zahraničné dovolenky, ale pozor, nie vša-

de vo svete tečie z kohútikov zdravá a bezpečná pitná voda. To, 

že u nás je to tak, neznamená, že je to automaticky aj inde.

Pozor aj pri čistení zubov!

Na to, že pitná voda z kohútika naozaj nie je všade vo svete 

samozrejmosťou, treba pamätať už pri plánovaní dovolenky. Ak 

chceme vedieť o tom, či v regióne, kam pocestujeme, tečie z ko-

hútikov pitná voda, je dobré osloviť cestovnú kanceláriu a s pred-

stihom žiadať od nej podrobnejšie informácie. Veľa vecí možno 

nájsť aj na webe.

Ak ale po príchode do destinácie nie sme si stopercentne istí, 

či voda z kohútika je naozaj pitná, dodržiavajme aspoň dve zá-

kladné pravidlá:

• pime len balené vody, ale čím menej sladené a čím menej 

prichucované, tým lepšie

• v niektorých krajinách je voda z vodovodu nevhodná nielen 

na pitie a varenie, ale aj na umývanie zubov a tak radšej použi-

me drahú balenú vodu.

Čistú vodu z vodovodu nápoj 
z obchodu nenahradí!

Áno, aj v týchto časoch platí, že základom pitného režimu má byť čistá a zdravá pitná voda 

a nie sladené nápoje z obchodov, ktorých častejšia konzumácia preukázateľne vedie ku znižo-

vaniu imunity. A práve imunita je to, čo teraz všetci veľmi potrebujeme. Očkovanie proti koro-

navírusu naozaj môže byť účinné, ale pri oslabenej imunite nám stačiť nemusí. A spoliehať sa 

na to, že ďalšia vlna už  „určite nepríde“, neobstojí.
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„
A nech sa na 

vás z obalu 
nápoja poze-
rajú úprimné 
detské očká, 
vedzte, že je 
to len reklama 
a svojmu 
dieťaťu slade-
ný balený 
nápoj radšej 
nedávajte.„

Často si našinec chystajúci sa na dovolenku do sveta, kladie 

otázku, či stačí tam, kde bude dovolenkovať, vodu z vodovodu 

len prevariťa či je už potom vhodná na konzumáciu alebo aspoň 

na umývanie zubov alebo či treba robiť aj iné opatrenia, resp. či 

ani dôkladné prevarenie vody z vodovodu nestačí?

Na túto otázku nejestvuje jednoznačná odpoveď - v každej 

krajine, v každom regióne je to iné. Niekde nám ani viacnásob-

né prevarenie vody nepomôže. Treba ju kupovať v malých, no 

drahých fľaštičkách!

Ale to je už daň za krásnu a neraz aj exotickú a nezabudnuteľ-

nú dovolenku.

A ešte poznámka k čarovným, takmer neodolateľným kockám 

ľadu: Aj keď sa všeobecne odporúča nepiť ani v tých najhorúcej-

ších dňoch až priveľmi studené nápoje, radi si ich ochladzujeme 

alebo pridávame do nich tie lákavé kocky ako im s láskou hovo-

rievame - zlatučké kocôčky ľadu! Vždy by sme však mali bezpeč-

ne vedieť, z akej vody je ten ľad vyrobený (platí to predovšetkým 

pre dovolenky v zahraničí)!

Špecifiká dvoch vekových skupín

V neznesiteľných letných horúčavách treba viac než inokedy 

prihliadať na špecifiká pitného režimu tých najmenších, ale i tých 

najstarších.

Malým deťom by sa nemalo brániť piť kedykoľvek si to zažia-

dajú! Dať im piť po troške hocikedy. Aj každých päť minút! 

A nehnevať sa na ne, že nás otravujú.

A naopak, deťom, ktoré sú tak zaneprázdnené hrami, že na pi-

tie ani len nepomyslia, musíme - neraz aj rôznymi fintami - ná-

poje dôsledne ponúkať!

Prvoradé miesto medzi nimi má mať čistá, ničím neprisladzo-

vaná pitná voda z vodovodu, prípadne bylinkový alebo ovocný 

čaj. Všemožne sa vyhýbajme kolovým a iným prifarbovaným 

a sladeným nápojom.

Nenechajme sa manipulovať 
reklamami!

A ako je to s bublinkami čiže s oxidomu uhličitým(CO2) v ná-

pojoch? Úrady verejného zdravotníctva upozorňujú, že vodu 

s obsahom oxidu uhličitého by v žiadnom prípade nemali piť 

dojčatá, ale ani väčšie deti, najmä ak trpia napríklad na ochore-

ním srdca či gastritídou.

Bublinkové vody sú nielenže nevhodné, ale doslova škodlivé 

a nebezpečné! Dôvod je taký, že oxid uhličitý v žalúdku zvíha 

bránicu a tlačí na oblasť hrudnej dutiny, po vstrebaní zvyšuje krv-

ný tlak a srdcovú frekvenciu.

A pokiaľ ide o druhú skupinu najviac postihnutých letnými ho-

rúčavami, teda o starších a starých ľudí, nezabúdajme, že u nich 

býva vekom prirodzene potlačený pocit smädu.

Môže to skončiť veľmi zle!

Piť treba priebežne a po troške

Otázkou ale nie je len čo piť, ale aj kedy a koľko? V letných ho-

rúčavách strácame z organizmu veľké množstvá vody a tak ako 

vodu z tela postupne strácame, treba ju aj postupne dopĺňať. 

Preto platí pravidlo, že piť musíme po troške po celý deň.

Na zanedbanie tejto dobrej rady môže náš organizmus kruto 

doplatiť!

Naozaj nie je zdravé až večer si uvedomiť, že som celý deň 

málo pil a tesne pred spaním naliať do seba tri litre tekutín! Nie 

je to zdravé ani v zimnom období, tobôž v lete!

Podčiarknuté, zrátané!

Najzdravším nápojom (nielen v letných horúčavách) je čistá 

pitná voda z vodovodu, pre tých malých bylinkový, ovocný, prí-

padne aj slabý čierny čaj. Sladkasté a prifarbované nápoje, nech 

majú hocijakú lákavú reklamu, naozaj nie sú zdravé ani v lete ani 

v zime! A nech sa na vás z obalu nápoja pozerajú úprimné det-

ské očká, vedzte, že je to len reklama a svojmu dieťaťku sladený 

balený nápoj radšej nedávajte!

Pripomeňme si ešte, že častejšia konzumácia kolových a iných 

sladených nápojov preukázateľne napomáha znižovaniu imuni-

ty.

Ale rovnako sa treba vyhýbať aj väčším množstvám minerál-

nych vôd, pretože pre vysoký obsah niektorých minerálnych lá-

tok neraz viac poškodia než pomôžu! Až príliš ľahko môžu ublí-

žiť nielen malým deťom, ale aj dospelým, najmä takým, ktorí 

trpia na chronické ochorenia napríklad srdca či ľadvín.

Ušaté zviera namiesto pointy

V neznesiteľnom popoludňajšom letnom sparne sa chlapík 

sťažuje, že už vypil štyri veľké koly a naďalej je smädný ako so-

már.

Čo k tomu dodať? Priateľu, nepi kolu, nebuď somár! Daj si rad-

šej čistú vodu. Prestaneš byť smädný a ešte aj pomôžeš svojmu 

zdraviu! Možno ani sám nevieš ako… (fur.)

Foto: archív redakcie
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Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a vznikol ako reakcia na rozsiah-

le poškodzovanie životného prostredia. Jeho cieľom je pripomenutie si na-

šej závislosti od cenných darov, ktoré nám poskytuje Zem. Takýmto darom 

sú aj vzácne ekosystémy mokradí.

K tohtoročnému Dňu Zeme sme obyvateľom Lučenca priniesli unikátnu 

výstavu pripravenú Bratislavským regionálnym ochranárskym združením 

(BROZ). Výstava zachytáva fotografie mokradí z rôznych oblastí Slovenska. 

Lučenčania si ju budú môcť pozrieť pri tzv. pedagogickej záhrade na Ul. Jár-

kovej, kde uvedenú lokalitu plánuje mesto v budúcom období postupne re-

vitalizovať.

Prostredníctvom tejto výstavy chceme divákovi priniesť iný pohľad na mok-

rade, predstaviť ich ako miesta, ktoré majú svoju nezameniteľnú atmosféru 

a kde sa odohrávajú jedny z najzaujímavejších prírodných drám. Miesta, kto-

ré sú nenahraditeľné pre prežitie mnohých druhov, vrátane človeka.

„Okoloidúci budú možno prekvapení, ako exoticky niektoré mokrade pô-

sobia, akoby boli fotené v Amazónii, či na zatopených afrických pláňach. Kaž-

dá z vystavených mokradí sa však nachádza u nás, na Slovensku,“ hovorí Adria-

na Brossmannová z BROZ.

Na výstave nájdete aj náš jediný pôvodný druh korytnačky – korytnačku 

močiarnu, ktorá je dnes u nás na pokraji vyhynutia. Podobný osud stretáva 

viaceré druhy viazané na mokrade, pretože biotopy mokradí sú dnes jedny 

z najohrozenejších vôbec.

„S mestom Lučenec spolupracujeme dlhodobo na viacerých projektoch 

a som rád, že aj takouto formou vieme podporiť osvetu v oblasti ochrany ži-

votného prostredia a tiež obohatiť kultúrny život v meste,“ uviedol Peter Mar-

tinka, generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoloč-

nosti, a.s.,ktorá je partnerom výstavy.

UNIKÁTNA VÝSTAVA KU DŇU ZEME V LUČENCI

Projekt Biodiverzita do škôl tento rok skončil. Obá-

vali sme sa, že nie všetky plány, ktoré chceli žiaci zre-

alizovať sa podaria, „korona“ mnohé veci skompli-

kovala, spomalila. V októbri sme postupne 

dostávali správy a dokumentáciu z jednotlivých škôl 

a bolo sa z čoho tešiť. Veľká vďaka učiteľom, žiakom, 

často aj rodičom.

Vznikli krásne zákutia, vyvýšené záhony, záhrad-

né jazierko. Veď posúďte sami.

V Poprade premenili átrium s prevažne vyasfalto-

vanou plochou na zelenú plochu s prietokovým ja-

zierkom, vyvýšené záhony, hmyzí domček a živý plot 

s ovocnými kríkmi.

Vo veľkom Krtíši študenti vybudovali vyvýšené 

záhony, kompostéry, vysadili stromy a ďalšie rastli-

ny:

Okrasné dreviny a rastliny vo vstupnej zóne ško-

ly využívajú na inovatívne vyučovanie biológie a prí-

rodovedy.

Vo Zvolene vytvorili 5 zelených plôch, na ktorých 

sú dnes vysadené dreviny (10 väčších stromov a cca 

30 krov) na ochladzovanie a zatienenie oslneného 

priestoru, vyspádovali priestor na prirodzené zavla-

žovanie dažďovou vodou a doplnili živý plot.

Základná škola Oravská Jasenica prostredníctvom 

nášho projektu doplnila ďalšie prvky do komunitnej 

záhrady, ktorú vytvárajú v školskom areáli postup-

ne od roku 2016. Školský areál využívajú pravidelne 

na vyučovanie vonku. Napriek menšej ploche areá-

lu vytvárajú inšpiratívny priestor so zastúpením rôz-

nych biotopov.

Základná škola v Rimavskej Sobote navrhla do 

svojho areálu rôznorodé prvky na podporu biodi-

verzity, zvýšenie atraktivity prostredia, zlepšenie 

mikroklímy v prehrievajúcom sa átriu, vytvorenie 

podnetnejšieho priestoru na vonkajšie vyučovanie 

prírodovedy a technickej výchovy. Vysadili stromy, 

vyvýšené záhony a vŕbovú stavbu.

Zámerom lučeneckej školy bola revitalizácia už 

existujúceho jazierka, ktoré bolo pôvodne bez na-

pojenia na okolité prostredie a preto ekologicky ne-

stabilné. V projekte došlo k dobudovaniu pobrežnej 

zóny, výtoku a miesta pre vsakovanie prebytočnej 

vody s vlhkomilným rastlinstvom = dažďová záhra-

da a tiež k napojeniu na dažďovú vodu z časti stre-

chy ekoučebne.

V rozľahlej časti areálu, kde sa konajú športové 

a voľnočasové aktivity, vysadili stromy pre budúce 

zatienenie. V prednej časti vysadili ovocné kriky, tr-

valkové záhony, bylinkovú špirálu, vytvorili kompos-

tovisko. Pripravili tiež priestor, v ktorom za pomoci 

mesta Modra bude vytvorená dažďová záhrada.

Však pekné čítanie? Predstavili sme vám len nie-

koľko tých najlepších realizácií ale naozaj všetky sto-

ja za to. O ďalších sa môžete na www.veolia.sk.

Projekt Biodiverzita do škôl realizovali Stredoslo-

venská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoloč-

nosť, a.s. a Veolia Energia v spolupráci s Nadáciou 

Ekopolis v 14-tich školách, z toho 9 základných a 5 

stredných škôl v týchto lokalitách:

Banská Bystrica, Bratislava, Brezno, Lučenec, Mod-

ra, Oravská Jasenica, Poprad, Rimavská Sobota, Veľ-

ký Krtíš, Zlaté Moravce, Zvolen, žiar nad Hronom.

Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.,

Lucia Rossová, Nadácia Ekopolis

Čo sa podarilo v projekte biodiverzita do škôl
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Letná kampaň Osvieži Ťa vodovodná
Zdravý a správny pitný režim má v lete svoje špecifiká. Napriek tomu, že slov-

né spojenie „pitný režim“ už poznajú aj malé deti, rozhodne je dôležité pripo-

mínať si jeho význam a dôležitosť pravidelne, najmä pred letom. Práve v tom-

to období, konkrétne v júni, VVS, a.s. štartuje imidžovo- produktovú kampaň 

„Osvieži Ťa vodovodná“ fokusovanú na školopovinné deti.

Kampaň voľne nadväzuje na minuloročnú kampaň „Zažiar s vodovod-

nou“ a zároveň vychádza z predchádzajúcej kampane „Nech sa páči vodo-

vodná“. Základné línie, komunikačný cieľ aj cieľová skupina, hudobné linky, 

motív, logo vo facelifte spájajú všetky kampane, aby názov produktu „vo-

dovodná“ vytvoril pamäťovú stopu u verejnosti. Cieľom je odkomunikovať 

a podporiť pozitívny imidž produktu pitná voda ako jediný a ideálny nápoj 

na zdravý pitný režim nielen pre deti, ale pre celú rodinu. Motivovať deti, 

aby na pitie uprednostnili pitnú vodu z vodovodu pred sladenými, farbe-

nými a sýtenými nápojmi a osvojili si tak správny, no najmä zdravý pitný re-

žim, ako súčasť zdravého životného štýlu a životosprávy. Nepriamo je za-

meraná aj na rodičov, a teda celú rodinu, aby si uvedomili, že deťom majú 

ponúkať to, čo je zdravé a nepodliehali reklame produktov, ktoré skôr ško-

dia, než uhasia smäd. Práve títo dospelí by mali ísť deťom príkladom a uve-

domiť si, že pitná voda z vodovodu najviac prospieva zdraviu. Ďalšie komu-

nikačné posolstvo je ekologický rozmer – pitná voda ako produkt, ktorého 

konzumácia je ideálna aj pre životné prostredie, nezaťažuje ho zbytočnými 

plastmi.

Súťaž o skvelé ceny na sociálnej sieti
Súťažiť o skvelé ceny môžu deti vo veku 8- 15 

rokov na sociálnej sieti Facebook/vodovodna. Po 

dobu 6 týždňov trvania súťaže bude každý týž-

deň na fb/vodovodna uverejnený imidžový sta-

tus s posolstvom pitného režimu, propagujúci 

produkt pitná voda. Zároveň súťažnú otázku s 3 

možnosťami odpovedí alebo súťažnú úlohu, napríklad: Pošlite foto, ako Vám 

najviac chutí vodovodná: sklenená fľaša alebo pohár? Každý týždeň 1 fb sta-

tus a jedna súťažná otázka/úloha. Každý súťažiaci, ktorý chce byť zaradený do 

súťaže musí dať like fb/vodovodna, zdieľať súťažný fb status na svojom fb pro-

file a zaslať správnu odpoveď na súťažnú otázku mailom, alebo pridať súťaž-

ný príspevok podľa za-

dania pod fb status so 

zadaním. Súťaží sa 6 týž-

dňov, každý týždeň 

bude zo správnych od-

povedí/súťažných prí-

spevkov vyžrebovaný 1 

výherca, ktorý získa 

atraktívnu cenu. Súťaž 

odštartovala na sociálnej 

sieti video – teaser, kde 

je info o súťaži a v skrat-

ke podmienky s odka-

zom na štatút, tiež ceny, 

o ktoré deti súťažia.

Vodovodná je tá pravá
Súťaž Pravda alebo lož?

VVS, a.s. nezabúda aj na svojich dospelých klientov v rámci podpory pro-

duktu vodovodná, línia Vodovodná je tá pravá je zameraná na dospelých zá-

kazníkov. Posolstvo je rovnaké a stále platné, odkomunikovať produkt pitná 

voda z vodovodu ako ideálnu voľbu na zdravý pitný režim. S dôrazom na kva-

litu tohto produktu, jeho ideálne zloženie, neustálu kontrolu kvality a bezpeč-

nosti a zároveň ekologický rozmer, alternatíva, ktorá nijakým spôsobom neza-

ťažuje životné prostredie, zároveň prospieva nášmu zdraviu.

Súťažiť sa bude v mesiaci august na sociálnej sieti fb/vodarne a v hre sú prak-

tické a štýlové ceny. Základným princípom súťaže PRAVDA ALEBO LOŽ? je neja-

ká krátka, zrozumiteľná informácia o pitnej vode z vodovodu komunikujúca ten-

to produkt ako ideálny nápoj na zdravý pitný režim. A to vo forme fb statusu, 

kde je zároveň pridané tvrdenie. Úlohou súťažiacich je vybrať správnu možnosť – 

či je tvrdenie pravda alebo lož. Svoju voľbu napíše pod súťažný príspevok aj s tex-

tom „Súťažím“. Súťaž bude trvať 4 týždne, každý týždeň sa hrá o jednu cenu. Pod-

robnejšie podmienky oboch súťaží budú na webe: vodarne.eu.

 Adriana Bálintová

Nová služba je určená domácnostiam, ktoré odo-

berajú vodu z verejného vodovodu prevádzkova-

ného Východoslovenskou vodárenskou spoločnos-

ťou, a.s. a používajú ju aj na zavlažovanie záhrad.

Typ odberného miesta:

• meraný odber vody meradlom z verejného vo-

dovodu prevádzkovaného Východoslovenskou vo-

dárenskou spoločnosťou, a.s. a zároveň odvádzanie 

odpadovej vody do verejnej kanalizácie s prípad-

nou kombináciou odvádzania odpadovej vody 

odobratej z vlastného zdroja (studne), resp. aj vôd 

z atmosférických zrážok.

Typ zavlažovanej plochy:

• trávnik

• hriadky a záhony

• zeleninové, ovocné a kvetinové záhrady

• stromy a kríky

• skleníky a fóliovníky

• orná pôda

Možnosti podania žiadosti:

• elektronicky prostredníctvom E-služby vodárne

• osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre

• e-mailom (prílohou je podpísaná žiadosť)

• písomne prostredníctvom Slovenskej pošty a. s.

Požiadavka na zníženie množstva odpadovej vody 

za účelom zavlažovania záhrad sa prijíma na zákla-

de Žiadosti o zmenu obchodných a platobných 

podmienok.

V žiadosti je potrebné uviesť:

• adresu resp. číslo odberného miesta, na ktorom 

sa nachádza zavlažovaná plocha

• počty osôb, ktoré sa zdržiavajú na odbernom

mieste

• veľkosť zavlažovanej plochy v m2

• možnosť uviesť aj odpočet odčítaný z meradiel

(na vodovodnej prípojke resp. na vlastnom zdroji)

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri 

prijímaní žiadosti preverí, či sú splnené všetky ob-

chodné podmienky pre poskytnutie služby.

Doba trvania zníženia množstva odpadových 

vôd:

• 3 roky, t. j. zníženie množstva odpadových vôd

sa poskytuje na dobu určitú

• doba plynie od dátumu schválenia žiadosti

VVS, a.s.

Množstvo zníženia odpadových vôd:

• 0,615 m3 (koeficient) na 1 m3 zavlažovanej plo-

chy na obdobie 1 roka, pričom výpočet výsledného 

zníženia množstva zohľadňuje ročnú spotrebu vody 

v zmysle Vyhlášky č. 397/2003 Z. z., t. j. 35 m3 na 1 

osobu (ďalej ako „ročné minimum“).

Zníženie fakturovaného množstva odpadových 

vôd nemá vplyv:

• na fakturáciu množstva vôd z atmosférických 

zrážok

• na fakturačné a obchodné podmienky projektu 

Prípojka za 1 EUR

• ak množstvo odpadových vôd vypúšťaných do 

verejnej kanalizácie tvorí voda odobratá z rôznych 

zdrojov, pre účely zavlažovania sa berie do úvahy 

len voda odobratá z verejného vodovodu

Ak je spotreba vody z verejného vodovodu menšia 

ako ročné minimum, zníženie množstva odpado-

vých vôd sa neuplatní.

Linda Šnajdarová

VVS, a.s. ponúka novú službu Zavlažovanie záhrad (zníženie množstva odpadových vôd)
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Pri príležitosti Svetového dňa vody BVS pred-

stavila vzorovú pitnú fontánu, ktorú chce v na-

sledujúcich rokoch používať pri spolupráci so 

svojimi partnermi. Bezdotyková pitná fontánka 

by mala odolať nepriazni počasia a je možné si 

z nej pohodlne načapovať vodu aj do vlastnej 

fľaše. Tento model pitných fontán sa používa aj 

v zahraničí a BVS chce takto prispieť ku obme-

dzeniu plastového odpadu v prírode.

„Pitné fontány na verejné priestranstvá patria 

a veríme, že v nasledujúcich rokoch sa s podob-

nými fontánami ľudia budú stretávať stále častej-

šie. Aj touto formou chceme pomôcť prírode,“ po-

vedal generálny riaditeľ Peter Olajoš.

Pitná fontánka nainštalovaná vo Vodárenskej 

záhrade je pilotným projektom. V priebehu toh-

to roka bude BVS vyhodnocovať jej prevádzku 

a zároveň bude hľadať partnerov spomedzi 

miest a obcí, ale aj súkromných spoločností, 

ktoré by mali záujem o jej zriadenie na verej-

ných priestranstvách. Od budúceho roka by sa 

mali tieto fontány začať používať v celom regió-

ne BVS.

Bratislavská vodárenská spoloč-

nosť ukončila súťaž na nového do-

dávateľa vozového parku. Na roz-

diel od predošlých rokov, kedy túto 

službu pre BVS zabezpečovala jej 

dcérska spoločnosť za nevýhodne 

ceny, tentokrát prebehla transpa-

rentná súťaž. Tá v niektorých seg-

mentoch priniesla aj viac ako 40 

percentné zľavy. Celková úspora po 

kompletnej obmene vozového par-

ku sa bude blížiť k miliónu eur roč-

ne, pri zachovaní rovnakého počtu 

automobilov ako BVS používa v sú-

časnosti. Nové autá budú nielen lacnejšie, ale aj 

ekologickejšie. Vo väčšine prípadov pôjde o mild-

-hybridy, ktoré sú šetrnejšie ku životnému pros-

trediu ako dnes využívané modely. Zmluva s no-

vým dodávateľom je uzavretá na obdobie štyroch 

rokov pre osobné automobily a piatich rokov pre 

pracovné autá. Je nastavená na jednotkové ceny, 

teda BVS môže podľa svojej potreby operatívne 

meniť počet áut, ktoré bude počas tohto obdobia 

využívať.

„Po mojom nástupe do BVS sme dali verejnosti aj 

našim akcionárom prísľub, že v BVS príde k zásad-

ným zmenám v transparentnosti aj efektívnosti. Vo-

zový park BVS bol z môjho pohľadu dlhodobo prob-

lém a ukážkovým príkladom neefektívnosti. Nová 

súťaž bola maximálne transparentná a priniesla vý-

razné úspory, ktoré sa naplno prejavia v nasledujú-

cich rokoch,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter 

Olajoš. Podľa jeho slov sa zároveň podarilo splniť 

aj zelený cieľ, ktorý si BVS v tejto súťaži dala a autá, 

ktoré bude BVS používať, budú ekologickejšie. BVS zvládla pandémiu
Bratislavská vodárenská spoločnosť prešla od decem-

bra 2020 do najvyššieho ochranného režimu a každý, 

kto mohol pracovať z domu, to mal takpovediac naria-

dené. Aj vďaka tomu sa podarilo zabrániť výraznejšie-

mu šíreniu vírusu v rámci spoločnosti. Situácia v posled-

ných týždňoch umožnila vrátenie sa do normálneho 

pracovného života a zamestnanci BVS tak urobili v máji 

toho roku. Kompetentní situáciu stále monitorujú a sle-

dujú dodržiavanie predpísaných opatrení.

Každý desiaty zákazník Bratislavskej vodárenskej spoločnosti uhrádza vodné a stočné pros-

tredníctvom e-faktúry. BVS tak šetrí svojim zákazníkom nielen čas a starosti spojené s prebe-

raním pošty, ale zároveň ide o spôsob šetrný k životnému prostrediu. BVS preto bude aj naďa-

lej podporovať rozvoj zákazníckeho portálu 

a elektronických služieb. Aktuálne sú pomo-

cou e-faktúry platené účty za viac ako 40 tisíc 

odberných miest naprieč celým regiónom BVS 

a toto číslo sa každým týždňom zvyšuje o nie-

koľko stoviek. Dlhodobým cieľom BVS je pre-

sunúť čo najviac zákazníkov na elektronickú 

formu komunikácie a poskytnúť im tak plno-

hodnotné služby nielen v oblasti uhrádzania 

faktúr, ale aj nahlasovania aktuálneho stavu 

vodomeru alebo administratívnej komuniká-

cie s BVS. Peter  Podstupka, BVS, a.s.

foto: archív, BVS, a.s.

Začlenenie dcérskej spoločnosti Bratislavskej vo-

dárenskej spoločnosti, Infra Services, priamo do 

svojich materských vodární schválili akcionári BVS 

a od 1. júna sa tento krok stal realitou. BVS aj vďa-

ka tomu ušetrila viac ako tri milióny eur. Ušetrené 

finančné prostriedky budú použité na opravy a mo-

dernizáciu vodárenskej infraštruktúry, ktorá je v re-

gióne BVS vo veľmi zlom stave. Časť úspor tvorilo 

aj zrušenie manažérskych a duplicitných adminis-

tratívnych pozícií v Infra Services a s tým súvisiace 

náklady na prevádzku. Zároveň sa zjednodušili 

a zefektívnili niektoré interné procesy.

Súťaž na autá v BVS priniesla 
výraznú úsporu

BVS sa spojila so svojou
dcérskou spoločnosťou
Infra Services

BVS predstavila nový
vzor pitnej fontány

Každý desiaty zákazník BVS
už využíva elektronickú faktúru
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Svetový deň vody 2021
v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoloč-

nosť, a. s., prostredníctvom svojich od-

štepných závodov už niekoľko rokov or-

ganizuje pre občanov a školy oslavy, 

ktorých cieľom je pripomenúť si význam 

pitnej vody ako kvalitného, zdraviu pro-

spešného nápoja a viesť deti a mládež 

k ochrane životného prostredia a vod-

ných zdrojov.

V rámci tohtoročného Svetového dňa 

vody sa Vedenie spoločnosti ZsVS, 

a.s z dôvodu šírenia prenosného ocho-

renia COVID-19 a rozhodnutia Úradu ve-

rejného zdravotníctva Slovenskej repub-

liky o zákaze usporiadaní hromadných 

podujatí prispôsobilo aktuálnej epide-

mickej situácii a podujatia organizované 

v rámci jednotlivých regiónov svojej pô-

sobnosti sa rozhodlo zrušiť a nahradiť ich 

formou vyhlásenia výtvarnej súťaže.

Pri šírení povedomia o Svetovom dni 

vody sa vedenie našej spoločnosti roz-

hodlo zverejniť články v regionálnych 

novinách. V prvom článku ZsVS, a.s. vy-

hlásilo výtvarnú súťaž pre deti a mládež. 

Článok obsahoval základné informácie 

o myšlienke Svetového dňa vody. Rovna-

kými komunikačnými kanálmi ZsVS, a.s. 

pokračovala v šírení povedomia o Sveto-

vom dni vody a tohtoročnej téme Vážim 

si vodu aj v nasledujúcich vydaniach pe-

riodík. Druhý článok, ktorého plánované 

vydanie bolo v deň osláv Svetového dňa 

vody, t.j. 22. 3. 2021, bližšie informoval verejnosť o tohtoročnej téme, pričom 

sa do povedomia zákazníkov dostala aj nenahraditeľná práca vodárenských 

spoločností. Okrem vyhlásenia výsledkov výtvarnej súťaže, sme do obsahu za-

hrnuli informácie, ktorých cieľom bolo prehĺbiť v občanoch odpovede na otáz-

ky, či si vážia vodu dostatočne, čo pre nich znamená hodnota vody, ako ju do-

kážu oceniť a čo sú ochotní spraviť pre jej ochranu. Práve tieto otázky 

nastoľuje téma Svetového dňa vody 2021 „Valuing water“ 

vo voľom preklade „Vážiť si vodu“, na ktorej sa dohodla 

AVS spolu so Združením zamestnávateľov vo vodnom 

hospodárstve.

Výtvarná súťaž bola rozdelená do III. kategórií:

• I. kategória- žiaci materských škôl

• II. kategória- mladší žiaci (ročník 1.-4.)

• III. kategória- starší žiaci (neobmedzená veková ka-

tegória)- vlastná tvorba

Pre menších žiakov bola pripravená maľovánka, do-

stupná na webovej stránke zsvs.sk, ktorú mohli zákazníci 

deťom vytlačiť, alebo si ju mohli vystrihnúť z regionálnych 

novín, vymaľovať a poslať elektronicky, alebo poštou na 

našu adresu. Dostupná maľovánka bola súčasť aktív worldwaterday.org a tohto-

ročnej témy. V kategórii starších žiakov ZsVS, a.s. hodnotila vlastnú tvorbu na 

tohtoročnú tému Svetového dňa vody Vážim si vodu. Účasť deti a mládeže vo 

výtvarnej súťaži bola vysoká. Vzhľadom na nápaditosť diel sa ZsVS, a.s. rozhodla 

oceniť všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili, 3 najkrajšie obrázky z každej ka-

tegórie zverejnila v regionálnych novinách.

Do práce na bicykli
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa už po druhý krát zapojila do kampane Do práce 

na bicykli, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopra-

vy v mestách a vytvárať kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste. ZsVS, a.s. mo-

tivuje zamestnancov, aby viac pou-

žívali túto formu alternatívnej 

dopravy pri každodennom cestova-

ní do práce a buduje vhodné pod-

mienky pre tých, ktorí dochádzajú 

do práce na bicykli. Na fotke je ge-

nerálny riaditeľ Ing. Marek Illéš pri 

odovzdávaní diplomov tímu „Vodá-

renské blesky“. S hlbokým zármut-

kom si dovoľujeme oznámiť, že 

odovzdávania diplomov sa žiaľ ko-

lega Nagy st. nezúčastnil, pretože 

podľahol zákernej chorobe CO-

VID-19. Česť jeho pamiatke. 

Bc. Dominika Čavojová, ZsVS, a.s.

Foto: archív ZSVS, a.s.
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Nekrolog
Mgr. Jiří Hruška
Dne 10. 4. 2021 ve věku 

nedožitých 64 let zemřel 

dlouholetý šéfredaktor 

časopisu Sovak, pan Mgr. Jiří Hruška. Do redakce 

časopisu nastoupil na začátku roku 2002 a ještě 

téhož roku se stal jeho šéfredaktorem. Pod jeho 

vedením dosáhl časopis Sovak úrovně odborně 

respektovaného a vyhledávaného periodika vodohospodářů malé i vel-

ké vody.

Po absolvování oboru Teorie kultury na Filosofické fakultě Univerzity 

Karlovy pracoval v České televizi, kde získal spoustu znalostí z historie, 

současnosti i budoucnosti filmu jako uměleckého díla, a pronikl také do 

tajů produkce i vlastního filmování.

Spolupracoval dlouhá léta s místním časopisem Prahy 6 – Veleslavín39, 

kam psal úvodníky, články a především rozhovory se zajímavými, vý-

znamnými či známými obyvateli především Prahy 6, s hudebníky, herci, 

politiky, s mnoha sportovci či dalšími umělci a zajímavými osobnostmi 

z nejrůznějších oborů lidské činnosti. Počet publikovaných rozhovorů 

dosáhl úctyhodného čísla – 150.

Není pochyb, jak nám všem bude moc chybět usměvavý, svědomitý 

a navýsost profesionální kolega Jiří Hruška, na kterého nelze zapome-

nout.

Vzpomínka Ing. Jiřího Rosického

Časopis Sovak je svým způsobem tváří Sdružení oboru vodovodů a ka-

nalizací, z.s., téměř od samého počátku spolku. Od roku 2002 se na jeho 

obsahu Mgr. Jiří Hruška podílel významným způsobem. Jeho možná nej-

větší zásluhou byla péče o obsahovou vyváženost jednotlivých čísel. Měl 

velkou zásluhu na tom, že na obsahu žádného čísla nebyla vidět nerov-

noměrnost v „produktivitě“ autorů. Měl jsem možnost s ním v posled-

ních letech pracovat na třech tematicky zaměřených vydáních časopisu. 

V roce 2018 na sérii článků o pražské Ústřední čistírně odpadních vod 

na Císařském ostrově, loni na společné prezentaci aktivit Pražské vodo-

hospodářské společnosti a.s. a Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., 

a nakonec na tomto čísle zaměřeném na Úpravnu vody Želivka. To už 

bohužel Jiří Hruška nestačil dokončit. Jsem si jistý, že nejen mně budou 

chybět ty chvíle, kdy se (často na jeho impuls) takové tematické číslo ro-

dilo. A v neposlední řadě nám určitě bude chybět jeho sice přátelský, ale 

svědomitý a někdy i nekompromisní pohled na konečnou verzi jednot-

livých příspěvků. Čest jeho památce. 

Článok je prevzatý z čísla 5/2021 časopisu Sovak, kde sa nachádza jeho 

neskrátená podoba.

Foto: archív časopisu Sovak

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

vyhlásila pre základné školy vo svojom regióne výtvarnú 

súťaž pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ktorý si kaž-

doročne pripomíname 22. apríla.

Deti mali možnosť kresliť na pútavú environmentálnu 

tému počas mesiaca apríl. Súťaž prebiehala elektronic-

kou formou. Školy, ktoré sa zapojili do našej výzvy, boli: 

ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad, ZŠ s MŠ Tajovského Po-

prad, ZŠ s MŠ Spišské Bystré a Spojená škola sv. Uršule 

Bratislava. 30 krásnych prác sme ocenili hodnotnými vec-

nými cenami. 

Svetový deň Zeme očami detí

Podtatranská vodárenská prevádzková spoloč-

nosť, a.s. poskytuje svojim zákazníkom kvalitné 

služby a vyhodnocuje ich požiadavky za účelom 

neustáleho zlepšovania sa. Klienti majú možnosť 

využívať tri zákaznícke centrá s pokladňami v Po-

prade, v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni. Tele-

fonické spojenie prostredníctvom zákazníckej linky 

- call centra - 0850 111 800 je neustále k dispozícii 

24 hodín, 7 dní v týždni.

Kvalifikovaní pracovníci poskytujú všetky do-

stupné informácie o ponúkaných službách spoloč-

nosti, fakturácii, odpočtoch stavu meradla, objed-

návkach, žiadostiach o pripojenie na verejný 

vodovod, verejnú kanalizáciu ako aj o reklamáciách.

Na okamžité informovanie odberateľov o rôz-

nych situáciách a poruchách na vodovodných ale-

bo kanalizačných sieťach ponúka PVPS, a.s. bezplat-

nú službu SMS info. Každý zákazník, ktorý poskytne 

našej spoločnosti svoje mobilné číslo, bude v prí-

pade poruchy dostávať vopred bezplatnú SMS 

správu s informáciou o rozsahu prerušenia do-

dávky pitnej vody v oblasti konkrétneho odber-

ného miesta.

Služba SMS info umožní poslať odberateľom 

aj informácie o nezaplatených faktúrach. Tým-

to spôsobom spoločnosť ušetrí na poplatkoch 

za vystavenie písomnej upomienky, ktorá je za-

sielaná poštou. V budúcnosti plánujeme rozší-

riť ponúkanú službu o ďalšie užitočné informá-

cie – napr. o dodávke a kvalite pitnej vody 

týkajúce sa vášho odberného miesta.

Ak by ste sa chceli dozvedieť, či naša spoločnosť 

eviduje vaše mobilné telefónne číslo, môžete si ove-

riť danú informáciu telefonicky na zákazníckej linke 

0850 111 800, resp. prostredníctvom e-mailovej 

správy poslanej na našu adresu info@pvpsas.sk. Ďal-

šou možnosťou aktivácie uvedenej služby je vypl-

nenie tlačiva „Univerzálna žiadosť“, ktoré je zverej-

nené na stránke našej spoločnosti www.pvpsas.sk, 

prípadne osobnou návštevou v príslušnom zákaz-

níckom centre.

Neustálym zavádzaním inovatívnych produktov 

a služieb sa spoločnosť PVPS, a.s. snaží trvalo udr-

žiavať pozitívny vzťah ku svojim zákazníkom.

Ing. Božena Dická, PVPS, a.s.

Foto: archív redakcie

Komunikačná služba SMS info
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Projevy sucha na Mladoboleslavsku
Napříč mediálním prostorem jsou srážkový deficit a sucho v kra-

jině v poslední době opomíjenými tématy. Řeší se palčivější problé-

my – od epidemie Covid-19, přes kybernetickou bezpečnost, až po 

nedostatečně diskutovanou změnu klimatu. A právě posledně jme-

novaný aspekt výrazně zasahuje do naší každodenní činnosti. Tento 

dluh se pokusí splatit článek o projevech sucha v regionu, v němž pů-

sobí Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Srážkový deficit je v důsledku vyšších úhrnů v roce 2020 prozatím mi-

nulostí, nicméně toto tvrzení nelze generalizovat pro celé území České 

republiky a všechny typy zdrojů vody. V mapě na obrázku 1 je patrné ne-

rovnoměrné rozložení úbytků zásob podzemní vody pravidelně aktuali-

zované Českým hydrometeorologickým ústavem spolu s hranicí bývalé-

ho mladoboleslavského okresu. Severozápadní část území ve srážkovém 

stínu Krušných hor je postižena nejvíce, směrem na východ je stav vod-

ních zdrojů příznivější. Na rozhraní dvou pomyslných částí republiky se 

nalézá oblast obsluhovaná naší společností.

Poklesy hladin v podzemních zdrojích stále zůstávají realitou. Společ-

nost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., obhospodařuje celkem 

37 vodovodů nebo skupinových vodovodů se svými vodními zdroji, z dal-

ších tří vodárenských systémů vodu nakupujeme. Kritický nedostatek vody, 

zejména v letních měsících, registrujeme od roku 2019 na 5 vodních zdro-

jích. Jak je níže uvedeno, vodovod Velké Všelisy byl již zabezpečen dostat-

kem pitné vody, zbylé 4 vodovody budou operativně řešeny tento nebo 

příští rok posílením místních vodních zdrojů nebo vybudováním náhrad-

ního zdroje včetně opatření pro odstranění nadlimitního obsahu železa.

Nejdůležitější vodní zdroj, prameniště Klokočka, zásobující pitnou vo-

dou skupinový vodovod Mladá Boleslav se 70 000 spotřebiteli, vykazuje 

jen nevýznamné snížení statické hladiny napříč všemi vrty. U malých vo-

dovodních systémů s mělkými vrty a studnami je situace vážnější.

V obci Velké Všelisy se 150 připojenými nemovitostmi se podařil nedo-

statek vody v mělké studni našimi pracovníky vyřešit přepojením systé-

mu na záložní vrt zhotovený v 80. letech minulého století a výstavbou 

úpravny vody pro odstranění nadlimitního obsahu železa. Do podobné 

situace spěje i vodní zdroj pro obec Nemyslovice, kde jsme nově instalo-

vali čerpadlo s dolním sáním. Pokud se stav zásob podzemní vody nezlep-

ší, bude nutno využít hlubší záložní vrt a opět vybudovat úpravnu vody 

pro odstranění nadlimitního obsahu železa.

V obci Hřivno s 50 napojenými nemovitostmi byla před 5 lety nainsta-

lována nadzemní ocelová nádrž, aby pokryla špičkové odběry v letní se-

zoně. Tento vodovod, převzatý od obce, do té doby nedisponoval žádnou 

akumulací. I přes toto opatření jsme v květnu roku 2020 zaznamenali zvý-

šený odběr a byli jsme nuceni dovážet průběžně pitnou vodu automobi-

lovou cisternou do vodojemu. Při hledání poruchy na potrubí byl odhalen 

neoprávněný odběr. Dotyčný vlastník nemovitosti, i přes vyhlášený no-

uzový stav v zásobování vodou, zavlažoval svou zahradu odbočkou před 

vodoměrem. Po odhalení tohoto černého odběru a uvedení do souladu 

se zákonem již množství vody ve zdroji dokáže pokrýt spotřebu v lokali-

tě. Zdroj umístěný ve středu obce je však ohrožen možným znečištěním 

z okolních nemovitostí, navíc jeho nedostatečná kapacita blokuje staveb-

ní rozvoj, a proto se připravuje náhrada novým vrtem v extravilánu obce 

a výstavbou úpravny vody.

Již v dubnu 2020 byl vyhlášen nouzový stav zásobování pitnou vodou 

na vodovodu se 45 připojenými nemovitostmi v obci Mužský, na západ-

ním okraji Českého ráje. Od uvedeného data bylo nutno spotřebiště ne-

pravidelně dotovat vodou z cisternového vozu. Hladina vody ve zdroji vý-

razně zaklesávala, i když spotřebiště nevykazovalo extrémní spotřebu 

nebo poruchu potrubí s únikem vody. Na přelomu minulého a tohoto roku 

se ve spotřebišti opět zvýšil odběr vody. V době, kdy pracovníci provozu 

vyhledávali na vodovodní síti poruchu, zvýšený odběr ustal. I tak bylo nut-

no do vodojemu doplnit 16 m3 z cisternových vozů. Protože zdroj nedo-

káže pokrýt letní spotřebu vody, kolegové připravují instalaci vertikálního 

čerpadla ve vybrané armaturní šachtě na vodovodní síti pro nouzové čer-

pání ze sousedního vodovodu s nižším provozním tlakem.

Nedostatkem vody byla postižena i téměř stoletá studna Jelení studán-

ka. Je to zdroj vody pro vodovod obcí Klášter Hradiště nad Jizerou a Bílá 

Hlína se 450 napojenými nemovitostmi. Zdroj se nalézá ve výše zmíně-

ném prameništi Klokočka skupinového vodovodu Mladá Boleslav. V tom-

to případě bude odstranění deficitu jen „běžným“ technickým problémem, 

který kolegové z provozu vyřeší propojením dvou potrubí v rámci svod-

ných řadů v prameništi.

Zdroj vody pro obec Rokytovec s 55 napojenými nemovitostmi dlou-

hou dobu odolával suchému období, ale jak dokládá graf č. 1 s časovým 

průběhem úrovně hladiny vody ve studni, v období od dubna 2019 do říj-

na 2020 klesla hladina vody o 0,5 m. Spotřeba v obci se nikterak nezvýši-

la, jak by se mohlo na první pohled zdát. V tomto případě lze využít exis-

tující maloprofilový vrt ve dně studny a umístit čerpadlo co nejníže, aby 

hladina depresního kuželu nedosahovala k sacímu koši.

Extrémní spotřebu vody, například při plnění bazénů, provází i pokles 

hydrodynamického tlaku ve vodovodní síti. Dle platných odběratelských 

smluv naši zákazníci sice takovýmto odběrem dodrží limit dodávky obje-

mu vody za rok, překročí však nominální průtok vodoměru. Proto dopo-

ručujeme našim odběratelům, aby pro nárazový odběr většího množství 

vody využívali službu dovozu vody v automobilových cisternách.

Někteří z odběratelů berou dodávku vody jako jakoukoliv jinou službu, 

za kterou platí. Zalévají své zahrady, plní bazény i přes vyhlášený nouzo-

vý stav zásobování pitnou vodou a neberou ohled na sousedy „na kopci“, 

kteří mají v důsledku velkých odběrů nízký nebo žádný tlak vody. Domlu-

va a vysvětlování odběrateli většinou nepomůže.

Výše uvedené problémy nedostatku vody ve zdrojích a nedisciplinova-

nost odběratelů naše společnost řeší nákupem zařízení pro dálkový ode-

čet stavu vodoměrů a v nově uzavírané smlouvě o odběru vody je defino-

ván limit objemu dodávky pro osobu a den. Pokud bude překročen, naši 

pracovníci dotyčnému uzavřou dodávku vody do přípojky a uplatní smluv-

ní pokutu.

Problematika vlivu sucha na vodní zdroje nemá jednoznačné a spolehli-

vé řešení. Vždy je třeba hledat technicky a ekonomicky přijatelné výcho-

disko, počínaje prohloubením studen nebo vrtů, konče napojením na nej-

bližší vodovodní systém s dostatkem vody ve zdroji.

Ing. František Klouček

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Článok prevzatý z časopisu Sovak, únor 2021, roč.30

Obr. č. 1
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LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. je jediným ofi ciálnym a výrobcom schváleným 
obchodným a servisným zastúpením značky FLYGT pre Slovenskú Republiku.

www.lkpumpservice.sk

Flygt ConcertorTM

PRVÝ ČERPACÍ SYSTÉM ODPADOVÝCH VÔD 
NA SVETE S INTEGROVANOU 
INTELIGENCIOU 

Výhody systému Concertor:
• výrazné zníženie prevádzkových a energetických nákladov

• špičkové spracovanie a materiálové prevedenie

• energetická trieda IE4

• 3-ročná záruka 

• preukázateľný pôvod zariadenia

• overené množstvom úspešných inštalácií v SR
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