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P < 0,5 mg/l bez chemického zrážania
pomocou technológie AS-GranBio®
Technológia aeróbnej granulovanej biomasy má zaujímavú schopnosť
zlepšiť techniku „luxury uptake“ (biologické odstraňovanie P) až k dokonalosti. Na prvej realizácii AGS na Slovensku sme zistili, že technológia je
schopná odstraňovať P z odpadových vôd, aj bez použitia chemického
zrážania, až na hodnoty P pod 0,5 mg/l. Súčasná legislatíva pre najväčšie
ČOV (kapacita nad 100 000 EO) požaduje ako najprísnejšiu hodnotu na
odtoku 0,7 mg/l. Porovnaním týchto dvoch hodnôt vidíme, že odtokové
koncentrácie P z AGS sú nižšie ako požadované limitné hodnoty a preto
nie je potrebné používať chemikálie ani pri ČOV s najvyššou kapacitou.
Použitím tejto technológie vieme teda v nemalej miere znížiť prevádzkové náklady na spotrebu
chemikálií.
Technologicky sa nejedná o nič menej a ani
o nič viac, ako postrčiť
aktivovaný kal do vyššej
produkcie PAO a GAO
baktérií, ktoré vo zvýšenej miere používajú P
na tvorbu zásobných látok a tým docieliť
takmer úplnú elimináciu P z vodného prostredia. P sa akumuluje
v aktivovanom kale
a odtiaľ sa vo forme
prebytočného kalu, do-
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stáva zo systému. Opäť, ako pri predchádzajúcom popise použití polovičných objemov aktivácie AGS technológie a nižšej spotrebe elektrickej
energie v porovnaní s klasickou aktiváciou pri dosiahnutí tých istých účinností čistenia (minulé číslo VP), žiadne zázračné riešenie. Jedná sa iba
o lepšie ovládanie prírodných zákonov s dopredu definovaným cieľom –
v tomto prípade odstránenia P biologickou cestou pod požadované limity. Ak máte záujem o posúdenie možnosti intenzifikácie alebo rekonštrukcie Vašej ČOV pomocou technológie AGS – radi zadarmo prídeme na
obhliadku ČOV, a ak to bude možné, urobíme pre Vás technologický návrh riešenia. www.asio.sk.
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Jarné on-line zasadnutie komisie
EurEau 1 pre pitné vody
Rokovanie komisie sa uskutočnilo v dňoch 10. – 11. 2. 2022 formou videokonferencie, za účasti 38 zástupcov asociácií vodárenských spoločností členských štátov EU, generálneho sekretára Olivera Loebela a Carly Ciaretti, koordinátorky politiky EurEau. Zasadnutie viedli noví predsedovia komisie Riina Liikanen (Fínsko)
a Miquel Paraira (Španielsko). Zasadnutia sa zúčastnila aj prezidentka EurEau Claudia Castell-Exner.
Po schválení programu zasadnutia pracovníci generálneho sekretariátu EurEau
informovali o prebiehajúcich bruselských aktivitách. Na stole je revízia smernice
o čistení komunálnych odpadových vôd v gescii EU2, veľkou témou je aj plánovaná novela Smernice 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje legislatívny rámec udržateľného používania pesticídov. Smernica bude nahradená nariadením EK, ktoré je
priamo vykonateľné v členských štátoch EU a nevyžaduje následnú implementáciu. Očakáva sa, že to bude mať pozitívny vplyv na uplatňovanie pesticídovej legislatívy, harmonizáciu národných politík vo veci požívania prípravkov na ošetrovanie rastlín, zlepší sa fungovanie vnútorného trhu a obchodu s týmito látkami
medzi ČŠ. Očakávané prínosy nového nariadenia:
- zníženie rizík, vyplývajúcich z používania chemických pesticídov, zníženie ich
množstva používania, s dôrazom na najviac nebezpečné účinné látky
- účinnejšie presadzovanie integrovanej ochrany rastlín
- nárast používania nechemických alternatív pri obmedzovaní výskytu škodcov
- zlepšenie systémov monitorovania zdravia obyvateľstva a životného prostredia a zvýšenie dostupnosti týchto údajov a tiež zlepšenie dostupnosti údajov
o zdravotných rizikách používania chemických pesticídov
- zlepšenie prístupu k údajom o aplikácii a využívaní prípravkov na ochranu
rastlín,
- podpora nových technológií s cieľom redukovať používanie pesticídov a tým
aj zdravotné a environmentálne riziká
Cieľom opatrení je 50% zníženie používania chemických pesticídov na území
štátov EU. Jednotlivé členské štáty doposiaľ nemajú stanovené ciele na národnej

úrovni. Nariadenie venuje osobitnú pozornosť ochrane vodného prostredia a pitnej vody a informovanosti používateľov látok na ochranu rastlín o podmienkach
aplikácie, účinkoch, alternatívnych technikách a pod.
EurEau registruje, že doterajšie opatrenia, definované v Spoločnej poľnohospodárskej politike, nedokázali poľnohospodárov primäť k udržateľnejšiemu používaniu pesticídov a dokonca nie je možné získať relevantné údaje o ich používaní
na národných úrovniach. Prístup k týmto údajom je dôležitý pre posúdenie rizík
v zmysle novej Smernice pre pitnú vodu 2020/2184 (čl. 8, 9).
Implementácia novej smernice musí byť ukončená do konca roku 2022. Bol zverejnený prvý zoznam nových sledovaných látok a zlúčenín, ktoré boli identifikované ako nebezpečné pre ľudské zdravie (napr. 17-beta-estradiol a nonylfenol).
Experti EurEau tiež pracujú na metodike stanovenia mikroplastov.
Ďalšou prejednávanou témou boli straty vody. Bola vytvorená pracovná skupina, ktorá si dala za cieľ vypracovať vhodnú, všeobecne akceptovateľnú metodiku
stanovenia strát, ktorá by bola alternatívou k využívaniu indexu ILI (infraštruktúrne straty vody). Prevádzkovatelia verejných vodovodov nepovažujú index ILI za
vhodný pre hodnotenie strát vody v distribučných systémoch rôznych veľkostí.
Pracovná skupina konštatuje, že v súčasnosti chýba na úrovni EU harmonizácia,
v rámci ktorej budú zaručené spoľahlivé a vzájomne porovnateľné dáta a metodiky výpočtu.
V rámci pracovných skupín sa vyhodnocujú zozbierané dotazníkové údaje z jednotlivých členských štátov o požiadavkách na materiály v styku s pitnou vodou,
zavádzanie analýz na mikroplasty, definície nerelevantných pesticídov, informácie o výskyte PFAS a ďalšie.
Na záver zasadnutia prezentoval Prof. Dr. Anicet Blanch z univerzity v Barcelone nové metódy stanovenia niektorých mikrobiologických parametrov, ktoré zavádza nová smernica pre pitné vody, napr. metódu Bluephage pre analýzu kolifágov vo vode.
Ing. Alena Trančíková, člen EU1 za AVS

Zasadnutie valného zhromaždenia
EurEau v Rakúsku
V dňoch 19.–20. 5. 2022 sa v rakúskom hlavnom meste, vo Viedni konalo zasadnutie valného zhromaždenia EurEau.
Prezidentka EurEau Claudia Castell-Exner
privítala účastníkov zasadnutia s pripomenutím toho, že posledné osobné stretnutie sa konalo na jeseň 2019 v Bukurešti. Poďakovala
Raimundovi Paschingerovi (zástupcovi rakúskej
vodárenskej asociácie) za prípravu a organizáciu zasadnutia. Zoznámila účastníkov s programom zasadnutia a odovzdala slovo generálnemu tajomníkovi EurEau Oliverovi Loebelovi,
ktorý privítal nových zástupcov Estónska - Aarma Pille a Holandska - Luzette Kroon. Predstavil sa aj nový zástupca švajčiarskej asociácie
Martin Sager, ktorý uviedol hlavné problémy
vodohospodárskeho sektora v jeho krajine.
Nasledovala prezentácia rakúskeho zástupcu. Uviedol existujúcu štruktúru záujmových
spolkov, kedy OVGW združuje zástupcov dodávateľov pitnej vody a plynu, zatiaľ čo OWAV je zástupcom
spoločností, zaisťujúcich nakladanie s odpadovou vodou a odpadmi. Táto štruktúra je problematická pre
vodohospodárske spoločnosti, ktoré sú najčastejšie
členmi oboch spolkov, avšak zatiaľ nie je sila na ich
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spojenie. Z pohľadu bilancie elektrickej energie uviedol spotrebu Rakúska, ktorá predstavuje ročne 60
TWh. Vlastná spotreba vodárenského sektora je iba
0,3 % z tejto hodnoty, čo je významne menej, než v SR.
Podobne ako v mnohých krajinách EÚ sú aj v Rakúsku
ale oblasti, kde je už poznať vplyv klimatických zmien
(najmä severovýchod krajiny) a trvalo sa znižuje do-

stupnosť podzemnej vody. Pri čistiarenských kaloch
smeruje 55 % do spaľovacích zariadení, 25 % kompostovania a 20 % na priamu aplikáciu na poľnohospodársku pôdu. Obdobne pri prepočítaných emisiách
skleníkových plynov (zahŕňajúcich emisie z ČOV, kanalizácie) predstavuje 400 tis. ton CO2.eq.rok, čo je necelých 0,4 % z celkových emisií Rakúska. ČOV Viedeň
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dosahuje vďaka zmene technologickej linky (maximalizácia produkcie primárneho kalu a jeho energetické
využitie v anaeróbnom vyhnívaní a v kogeneračných
jednotkách) prebytok produkcie el. energie ročne 7,2
GWh pri celkovej ročnej spotrebe okolo 72 GWh. Oliver Loebel následne informoval o najnovšom rozhodnutí Európskej komisie, ktorá bude podľa osobného
oznámenia trvať na ďalšom sprísnení limitu sumy
PFAS v pitných vodách, stanoveného na základe expertného posúdenia EFSA pre maximálnu expozíciu
4.4 ng/kg telesnej váhy pri priemernej váhe 70 kg
a dennej spotrebe pitnej vody 2 l.
Caroline Greene upozornila na realizovanú kampaň
Water Matters, ktorú spustila EurEau minulý rok. Asi
najúspešnejšia časť kampane sa venovala PFAS a požiadavke na odstránenie znečistenia pri zdroji, nie
„na recipiente“ (odpadových vôd). Caroline predstavila aj novú výročnú správu EurEau za rok 2021, ktorá je
dostupná na www.eureau.org aj to, že sa ujali aj nové
cesty komunikácie, ako napr. podcasty či linkedín.
Riina Liikanen, prvá predsedníčka komisie EÚ1, informovala o prebehnutých aktivitách (najmä workshopy na implementáciu revidovanej smernice o pitných
vodách 2020/2184/EÚ). Z prieskumu medzi členmi
EurEau vyplynulo, že zatiaľ ½ členských štátov ešte
interne nespracovala návrh implementujúcich zákonov a vyhlášok. Zopakovala, že limit 0,5 mikrogramov/l pre 24 PFOS (Perfluoroktansulfonan je fluórovaný
anión používaný ako súčasť polymérov alebo ako sur-

Mozaika

BWT

faktant). nie je zásadný problém pre členské štáty, ale
ďalšie zvažované znižovanie už ponesie zásadné ekonomické dopady. Riina upozornila na problém, ktorý
znamená zavedenie monitoringu strát podľa revidovanej smernice – nebude možné porovnávať ILI s ďalšími možnými metódami. Odporučila zjednotenie vyjadrenia. Ďalej sa program venoval návrhu nariadenia
pre udržateľné používanie pesticídov, kde zostáva jasná požiadavka na zavedenie transparentného systému priamej registrácie použitia pesticídnych látok.
Michael Bentvelsen (druhý predseda EÚ2) informoval o vývoji legislatívy v oblasti odpadových vôd. Významne rezonovala otázka PFAS a požiadavka na ich
odstraňovanie v návrhu – Denis Bonvillan tu informoval o tom, že vo Francúzsku aktuálne prebieha monitoring odpadových vôd v konkrétnej oblasti s významnou produkciou chemického priemyslu
a v takmer všetkých vzorkách odpadových vôd boli
identifikované významné úrovne PFAS. Európska komisia si však je vedomá, že nie je možné 100 % zabrániť využívaniu PFAS (nutné napr. na výrobu mikročipov).
Oliver Loebel ďalej informoval o tom, že rozšírená
zodpovednosť výrobcov bude zo strany Európskej komisie nastavená nielen pre farmaceutický priemysel,
ale aj pre výrobcov predmetov osobnej potreby. Par
Dalheim upozornil, že všetky opatrenia na doplnenie
čistenia odpadových vôd v konečnom efekte zvyšujú
uhlíkovú stopu čistiarní odpadových vôd, takže jedi-

nou správnou cestou je redukcia znečistenia pri zdroji.
Prvá predsedníčka EÚ3 Gari Villa-Landa podala informácie o stanoviskách EurEau k návrhom Európskej
komisie v oblasti energetiky. Spomenula úlohu vodíka a biometánu ako zásadných budúcich obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú k dispozícii pre vodohospodárske spoločnosti. Informovala o štarte
aktivity Európskej komisie REPowerEU dňa 18. 5. 2022,
ktorá cieli na získanie energetickej nezávislosti EÚ na
ruských fosílnych palivách a kde EurEau poskytlo informácie k možnostiam prispieť k nezávislosti. Komisia EÚ3 vykonáva priebežne revíziu a vyhodnotenie
údajov, ktoré boli zverejnené OECD k investíciám vodohospodárskeho majetku aj Európskou komisiou
k nákladom, spojených s implementáciou smernice
o čistení mestských odpadových vôd.
Oliver Loebel informoval o novom období pre spoločnú implementačnú stratégiu rámcovej vodnej
smernice pre roky 2022-24, kde EurEau sa priamo zapája do práce Európskej komisie. Informoval ďalej
o výsledku interného prieskumu EurEau medzi členmi k plánom opatrení v oblasti povodí.
Nasledovali prezentácie jednotlivých členských organizácií, ktoré popisujú reakciu národných vlád, regulátorov, záujmových spolkov i samotných konkrétnych vodohospodárskych spoločností v nadväznosti
na ciele EÚ.
Ing. Vladimír Jakub
Člen valného zhromaždenia EurEau
Foto: archív
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Aktivity AVS

Dňa 28. apríla 2022 sa uskutočnilo zasadanie Snemu AVS a Správnej rady AVS
v Modre. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia všetkých členov AVS. Hlavným cieľom zasadania bolo schválenie Správy o činnosti
a hospodárení AVS za rok 2021 a prezentácia plánu práce AVS na rok 2022. Snem AVS
jednohlasne schválil obidva dokumenty. Súčasťou rokovania boli doplňujúce voľby do
Správnej a Dozornej rady AVS. Zároveň prebehla voľba prezidenta a viceprezidenta
AVS. Do funkcie prezidenta AVS bol jednoIng. Stanislav Hreha, PhD.
hlasne z volený Ing. Stanislav
prezident AVS
Hreha, PhD., ktorý bude reprezentovať asoznovu zvolený
ciáciu v trojročnom funkčnom období. Nona 3. funkčné obdobie
vým viceprezidentom sa stal JUDr. Peter
Olajoš. Obom vedúcim predstaviteľom AVS blahoželáme a prajeme veľa
pracovných úspechov v zodpovedných funkciách.
Správna rada AVS
bude v novom
funkčnom období
pracovať v nasledovnom zložení:
Ing. Stanislav HreJUDr. Peter Olajoš
ha, PhD. - preziviceprezident AVS
dent, JUDR. Peter
Olajoš - viceprezident, členovia: Ing. Miroslav Kundrík, Ing. Peter Ďuroška, Ing. Marek Illéš, Ing. Milan Mojš, Ing. Robert
Tencer. Dozorná rada bude pracovať v zložení: Ing.

Peter Martinka – predseda, členovia: Ing. Peter
Bočinec, Ing. Jozef Revaj, Mgr. Patrik Ruman.
Všetkým členom správnych a dozorných orgánov AVS blahoželáme a prajeme veľa energie
a entuziazmu do zdolávania náročných úloh pri
zabezpečení potrieb súčasného vodárenského
trhu.
Snem AVS zároveň schválil zmenu stanov AVS
v troch bodoch. Prvé dve zmeny boli formálne,
týkali sa zmeny sídla AVS do miesta pracoviska
a premenovania pozície vedúcej kancelárie na
generálneho sekretára. Poslednou zmenou bola
úprava Čl. 9.14 týkajúceho sa mandátu člena
správnej rady. Z pôvodného znenia boli vypustené slová: „ alebo dozornom orgáne“. Z čoho
vyplýva, že mandát člena správnej rady je podmienený pracovnoprávnym pomerom s dele-

Ing. Jan Balušík

Účastníci Snemu AVS
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gujúcim členom AVS a/alebo členstvom v štatutárnom orgáne delegujúceho
člena AVS.
Ďalšou veľmi dôležitou témou bola príprava regulačnej politiky na nové
regulačné obdobie. Zástupcovia spoločnosti PricewaterhouseCoopers prezentovali prítomným aktuálny stav realizácie projektu „Financovanie investičných potrieb slovenského vodárenstva“. Zaujímavou bola diskusia k danej téme,
kde zástupcovia vodárenských spoločností poukázali na potrebu investícií do
obnovy vodárenských sietí, čo potvrdila aj správa Národného kontrolného úradu o výsledku kontroly vybraných vodárenských spoločností z roku 2021.
V správe sa konštatuje, že investičný dlh vodárenských spoločností na obnovu a rozvoj dosahuje výšku až 4,66 miliardy Eur. Práve tieto fakty je potrebné
zohľadniť pri tvorbe Regulačnej politiky na nové regulačné obdobie, ktoré začína v roku 2023.
Na záver snemu sa členovia AVS rozlúčili s dlhoročným aktívnym reprezentantom AVS a členom dozornej rady Ing. Jánom Balušíkom, ktorý po dlhoroč-
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nom profesijnom pôsobení v Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. odchádza do zaslúženého dôchodku.

Legislatíva
Kancelária AVS pokračuje v aktívnej spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR pri príprave transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Implementácia smernice do národnej legislatívy prinesie novelizáciu všetkých legislatívnych predpisov v oblasti zásobovania obyvateľov vodou. Medzirezortné pripomienkové konanie k uvedeným zmenám začne v júni 2022.
Legislatívne zmeny budú prebiehať počas celého roku 2022.

Projekty AVS
AVS aj napriek pretrvávajúcej vojne na Ukrajine pokračuje v realizácii projektu „ Zdravá voda pre Rivne“, podporovaného Slovenskou agentúrou pre
rozvojovú spoluprácu SlovakAid. V súčasnosti pripravujeme projekt realizácie
zdravotného zabezpečenia vody. Následne pristúpime ku zabezpečeniu samotného zariadenia a jeho inštalácii. Veríme, že v súčasnej ťažkej situácii prinesie projekt požadovaný efekt a umožní obyvateľom Rivne prístup ku zdravotne nezavádnej vode.
Asociácia vodárenských spoločností sa aktívne zapája do prípravy 23. ročníka medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja
miest a obcí AQUA. Výstava sa bude konať v dňoch 14. - 15. júna 2022
v priestoroch EXPO CENTER v meste Trenčín. Asociácia je odborným garantom výstavy a organizátorom sprievodných podujatí. Pozývame Vás na konferenciu Vodovody a kanalizácie, konanú dňa 14. 6. 2022 o 13.00 v pavilóne 1
na prvom poschodí. Zároveň pozývame všetkých kolegov z vodární, štátnej
správy, profesijných združení, miest, obcí a širokú odbornú verejnosť do stánku Asociácie vodárenských spoločností v pavilóne 7, stánok č. 24. Tešíme sa na
stretnutie s Vami.
z kancelárie AVS
Ing. Ivana Mahríková, PhD, EUR ING., foto: archív AVS

Odborná konferencia
Vodovody - kanalizácie

Termín:

14. júna 2022 o 13.00 h.

Miesto:

Výstavisko EXPO CENTER, a.s.,
K výstavisku 447/14, Trenčín, pavilón 1, prvé poschodie

Organizátor:

Asociácia vodárenských spoločností

Odborní garanti: Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská technická univerzita Bratislava
Slovenský národný komitét IWA
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WKHLQWHUQDWLRQDO
ZDWHUDVVRFLDWLRQ

Táto pozvánka platí ako vstupenka do areálu EXPO CENTER, a.s. dňa 14. júna 2022 počas výstavy AQUA
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Téma
S Ing. Andrejom Tárníkom, PhD., o terajších zničujúcich suchách, ale aj o tom, že mladých
zaujíma, či o pár rokov bude u nás ešte dosť vody

Nerovnomerné bohatstvo Slovenska
je spôsobené reliéfom krajiny,
ale i ďalšími faktormi

„

Vedecky i pedagogicky sa zaoberá vodou hádam zo všetkých možných uhlov pohľadu. Aj
z pohľadu sucha v krajine a vzťahu vody a pôdy, aj z pohľadu prebiehajúcich klimatických zmien
a napokon aj z čisto pragmatického hľadiska: Budú u nás v najbližších rokoch dostatočne výdatné zdroje pitnej vody - podzemné i povrchové? A bude dosť vody pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel náročný na vodu? Volá sa Ing. Andrej Tárník, PhD., je prodekanom Fakulty
záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre
a na Ústave krajinného inžinierstva vyučuje vedné disciplíny súvisiace s vodou.
- Aby som bol konkrétnejší. V prvom rade učím hydrológiu
ako všeobecnú náuku o vode a hneď po nej spomeniem agrohydrológiu, ktorá sa o. i. zaoberá vodou v krajine, vzťahom vody
a pôdy, množstvom vody v pôde a teda aj zničujúcimi suchami
či naopak - záplavami, povodňami. Vo vedeckej práci sa sústreďujem na analýzu vlhkostného stavu pôdy a zmien množstva
vody v pôde s ohľadom na klimatické zmeny.
Tím vedcov z Akademie věd (AV) ČR a z ďalších výskumných pracovísk a univerzít vo svete vedený profesorom
Ulfom Büntgenom z University of Cambridge skúmal postupné zmeny klímy v Európe a zistil, že letné mesiace 2015
-2021 boli v strednej Európe najsuchšími mesiacmi od čias
Rímskej ríše, teda za viac než 2.000 rokov! Vedci zapojení do
výskumu zároveň dodali, že početnosť a intenzita javov tzv. poľnohospodárskeho sucha a vysokých teplôt sa bude v strednej Európe ďalej zvyšovať. Otázka znie: Ako treba vnímať tieto zmeny
a dá sa im vôbec vyhnúť? Resp. ako sa máme či
môžeme na tieto zmeny a ich dopady pripraviť?

fungovanie krajiny tak, aby plnila všetky jej úlohy, aby poskytovala zdravý priestor pre život, aby zachovávala biodiverzitu, aby
vytvorila priestor pre priemysel, výrobu, poľnohospodárstvo
a všetky ostatné ľudské aktivity, ale zároveň aby bola zdravá
a udržateľná.
Môžete, pán inžinier, trochu bližšie ozrejmiť metódu, ktorou spomínaný tím Ulfa Büntgena skúmal suchá v Európe za
celé tisícročia? Spomínajú sa tam letokruhy dubov…
- Nepoznám podrobnosti tejto metódy, ale vo všeobecnosti
je to založené na rýchlosti prírastkov drevnej hmoty stromov.
V dobrých časoch rastie strom rýchlejšie, a teda letokruhy sú od
seba vzdialenejšie a v čase zlých - v čase sucha sú ročné prírastky menšie, a teda letokruhy sú hustejšie pri sebe.

Čo však
ale vieme
urobiť, je
spravovať
našu krajinu
tak, aby
bola na
sucho pripravená,
aby vodu
v čase dostatku vedela zadržať,
a teda aby
sme ju vedeli využiť
neskôr.

„

- Áno, to s tými dvomi tisíckami rokov je pravda.
V prvom rade si ale treba uvedomiť, že suché obdobia tu boli vždy, nie je to nový jav a teda úplne vyhnúť sa tomu nedá. To podstatné však je, že ich výskyt je čoraz početnejší a aj ich trvanie narastá! Toto
jednoznačne súvisí so zmenou klímy a s činnosťou
človeka. A práve činnosťou človeka môžeme tento
jav zmierňovať, resp. sa na neho lepšie pripraviť.
A konkrétne?
- Problémom fungovania spoločnosti, a nielen slovenskej je, že problémom sa zaoberáme až vtedy, keď
je tu. A to je neskoro! V období sucha sa na sucho už
nepripravíme a nevieme ho nijako zmierniť. Obrazne povedané, na sucho sa treba pripraviť v dobrých
časoch, teda v časoch, keď sucho nie je. Svetovú klímu taký malý štát ako je Slovensko, neovplyvní. Čo
však ale vieme urobiť, je spravovať našu krajinu tak,
aby bola na sucho pripravená, aby vodu v čase dostatku vedela zadržať, a teda aby sme ju vedeli využiť neskôr. Presne to je úloha krajinných inžinierov,
ktorých vychovávame na našej fakulte: Navrhnúť
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Téma
neodsudzujem vodné stavby, ba práve naopak - navštevujem ich, organizujem tam
exkurzie, prednášam o ich význame a podobne. Ale vždy zdôrazňujem, že je to len
jeden diel z celej skladačky tých riešení, keďže zachytávať vodu vieme aj priamo v krajine, na poliach, lúkach, v lesoch. Tieto opatrenia sú prírode bližšie, lacnejšie a rovnako
efektívne a z pohľadu klimatickej zmeny aj
lepšie.

Bude u nás vody dosť?

„
Téma kvalitného životného prostredia
a ochrany
vodných
zdrojov sa
pomaličky
dostáva do
popredia.

„

V posledných rokoch sme často svedkami prudkých, intenzívnych lejakov, pri ktorých voda nestačí vsiaknuť do zeme a hneď
odteká preč. Môže za to nielen samotná intenzita lejakov, ale
i neustále pribúdanie spevnených betónových plôch (najmä teda
budovanie a rozširovanie ciest a parkovísk). Vodárenskí odborníci hovoria, že východiskom je čo najdôslednejšie zadržiavanie
vody v krajine, čo v reáli môže znamenať výstavbu ďalších, hoci
aj menších vodárenských nádrží, avšak ochranári a ekológovia
sú proti argumentujúc tým, že budovanie nových nádrží môže
ohroziť chránené biotopy. A práve k tomu smeruje ďalšia otázka
pre odborníka na vodu a suchá.
Pán inžinier, kde je tá hranica, tá povestná červená čiara
medzi tým, že áno, bolo by nám napríklad treba vybudovať
ešte jednu vodárenskú nádrž (hoci len menšiu), ale nie, pretože by to ohrozilo také a také vzácne živočíšne či rastlinné
druhy? Existuje, resp. mal by existovať nejaký etalón, nejaké pravítko, nejaký model, že áno, potiaľ a potiaľ a nie, určite nie, lebo biotopy…?
- Univerzálna odpoveď tu neexistuje!
Lebo?
- Vodohospodárski inžinieri budú vždy na jednej strane, ochranári na strane druhej. Práve zmes poznatkov, ktorú u nás na fakulte odovzdávame našim študentom je vhodným mixom. Naši
absolventi rozumejú nielen vodným stavbám, ale i prírode. Krajinní inžinieri sú tí, ktorí vedia hľadať kompromisy, pretože poznajú argumenty oboch strán, nehovoriac už o vysporiadaní pozemkov pre vodné stavby. Skĺbiť všetky tieto požiadavky je
skutočne náročné, no našich študentov to naozaj učíme!
Vráťme sa k pôvodnej otázke! Vodárenské nádrže, áno či
nie? Takým horúcim príkladom bola dlhé desaťročia zamýšľaná vodárenská nádrž Tichý Potok na východe Slovenska,
ktorú vláda nedávno definitívne zamietla. (Téme sa venujeme v inom článku tohto vydania VP, poznámka red.)
- Nepoznám do detailov celý projekt a tak sa k Tichému Potoku nemôžem zodpovedne vyjadriť, ale odpoviem všeobecnejšie.
Budovať vodárenské nádrže je jedno z možných riešení. Nijako
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Pán inžinier, učíte na vysokej škole,
aktívne pracujete s mládežou, angažujete sa v rámci projektu Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie
rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ktorého vonkajším zrkadlom je
web zmenaklimy.sk. Ako sme už spomenuli, organizujete exkurzie na vodárenské nádrže a vášnivo organizujete aj letné školy, fotosúťaže a výstavy
s tematikou vody a vodných zdrojov.
Otázka znie: Zaujímajú sa mladí ľudia, či
o pár rokov bude na Slovensku dosť
vody pre každého? A uvedomujú si, že zdroje pitnej vody
treba všemožne chrániť, lebo sa môže stať, že vody jednoducho nebude?!
- Zaujímajú sa, ale zasa nie až tak veľmi. Výslovne módna téma
to totiž nie je! Ale práve takýmito projektmi to chceme zmeniť.
A možno si mladí tento problém len neuvedomujú, čo sa nám
neraz aj potvrdzuje. Tam, kde sme s projektom Zmena klímy zavítali, koho sme oslovili, tam sme videli, že sa nad tým zamyslel
a že ho to zaujalo. Vidíme teda pozitívnu reakciu. Téma kvalitného životného prostredia a ochrany vodných zdrojov sa pomaličky dostáva do popredia. Snáď k tomu prispieva aj náš projekt, za
ktorý sme nedávno získali enviro cenu ATLAS.

Krajina po daždi krásne vonia!
Štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva
SPU V Nitre sa nazýva Voňavým štúdiom. Je to preto, aby ste
aj takto zvýraznili význam vody pre život?
- Áno, spomeňte si, ako krásne vonia krajina po daždi, privoňajte k vode! Voda vytvára charakter krajiny a ovplyvňuje všetky
procesy v nej. V dôsledku klimatických zmien dochádza aj k zmenám vo výskyte vody v krajine, či už v podobe zmien v zrážkach,
v častejšom výskyte sucha alebo v pomalom miznutí výskytu snehovej pokrývky v južných častiach Slovenska. Voda je základ, na
ktorom musíme neustále pracovať. A k tomu vedieme študentov
akreditovaného bakalárskeho i inžinierskeho programu Krajinné inžinierstvo. Vyberajú si ho mladí ľudia, ktorých zaujíma vzťah
vody a krajiny, ako sa navzájom dopĺňajú a ovplyvňujú.
A môžete aj konkrétnejšie?
- V rámci tohto študijného programu máme tri špecializácie
(Voda v krajine, Pozemkové úpravy a GIS a Odpadové hospodárstvo) a študentov učíme o vode vo všetkých jej podobách! O tom,
ako ovplyvňuje pôdu, ako vieme vodu udržať v krajine, ako sa
budujú vodné stavby, ako vodu chrániť a čistiť. Učíme o úpravách a revitalizácii vodných tokov a pozemkových úpravách,
o vodovodoch a kanalizáciách, o modelovaní vodného režimu,
o projektovaní čistiarní odpadových vôd i obehovom a odpadovom hospodárstve. Áno, dnešných mladých zaujíma, čo bude
s vodou o pár rokov, či jej bude dostatok!
(fur.)
foto: archív redakcie

Hlavná téma
Tichý Potok - téma, ktorá dlhé desaťročia víri vášne, tentoraz očami ministerstva
životného prostredia

Zabrániť prehlbovaniu sucha
a prehrievaniu krajiny
Východné Slovensko - na rozdiel od ostatných regiónov - má len veľmi málo podzemných zdrojov pitnej vody, ktoré navyše nie sú ani výdatné. A vážnym problémom je, že situácia s podzemnými vodami na
východe Slovenska sa neustále zhoršuje! Viď napríklad aktuálne štúdie o výsledkoch monitoringu sucha pracovníkmi Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Na ilustráciu aspoň jeden citát z tlačovej
konferencie SHMÚ (19. nov. 2021): „Najrizikovejšou oblasťou vzhľadom na podzemnú vodu je východné Slovensko. Tam vidíme, že sme v deficite takmer až 20 percent!“ ( hydrologička Zuzana Danáčová).

„
Hlavným zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko je
vodárenská nádrž (VN) Starina. Je to veľkokapacitný zdroj,
ktorý síce nie je naplno využívaný (takže rezervy naozaj sú),
ale z hľadiska bezpečnosti je až priveľmi zraniteľný. Je za tým
dlhá trasa do hlavných spotrebísk Košíc a Prešova - 130 km,
nehovoriac už o tom, že samotná VN Starina ako hlavný zdroj
vody pre tretinu Slovenska je situovaná v severovýchodnom
cípe našej krajiny v blízkosti ukrajinských hraníc, čo aj z bezpečnostného a medzinárodnopolitického hľadiska nie je práve najvhodnejšie!
Hádam ešte dôležitejším aspektom sú ekonomické dôvody. Prívod vody zo Stariny do Košíc a Prešova bol v 80-tych
rokoch, keď tieto mestá dlhodobo trpeli akútnym nedostatkom vody, vybudovaný narýchlo a provizórne!
Provizórne preto, že voda po trase zo Stariny do spomínaných spotrebísk sa kvôli kopcovitému terénu pri Hanušovciach nad Topľou 24 hodín denne prečerpáva do výšky 190
metrov! Toto na elektrickú energiu a financie veľmi náročné
prečerpávanie trvá nepretržite už desiatky rokov!
Aj z tohto hľadiska vodári čoraz hlasnejšie upozorňujú na

potrebu vybudovať ďalší veľkokapacitný zdroj pitnej vody na
východnom Slovensku a najlepším riešením by podľa nich
bola VN Tichý Potok, odkiaľ by sa voda do hlavných spotrebísk - Košíc a Prešova dopravovala samospádom bez akejkoľvek spotreby elektrickej energie! Tak o tom hovoria aj vypracované projekty.
Tento návrh bol ale neustále zmietaný zo stola a maximálne ak z času na čas poriadne rozvíril vášne! A tak sme sa s témou obrátili na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR,
ktorého tlačové oddelenie vypracovalo odpovede na naše
otázky. Zverejňujeme ich v plnom znení.

Vodári čoraz
hlasnejšie
upozorňujú na
potrebu vybudovať ďalší
veľkokapacitný zdroj pitnej
vody na východnom
Slovensku,
a najlepším
riešením by
podľa nich
bola VN Tichý
Potok.

„

Ako ministerstvo vníma to desaťročia trvajúce provizórium - energeticky veľmi náročné zásobovanie pitnou
vodou Košíc, Prešova a ďalších miest na východe Slovenska s prekonávaním výškového rozdielu 190 metrov?
- Vodárenská nádrž (VN) Starina leží na území Národného
parku Poloniny a bola vybudovaná v roku 1988. Zásobuje
pitnou vodou takmer celé východné Slovensko a je najväč-
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Hlavná téma

„
Envirorezort
si uvedomuje,
že zadržiavanie vody
v prírode je
jedným
z opatrení,
ktoré zabraňujú prehlbovaniu sucha
a prehrievaniu krajiny,
preto sa zameriava na
kombináciu
viacerých
opatrení.

„

šou nádržou na pitnú vodu v strednej Európe. Okrem toho
znižuje povodňové prietoky pod vodným dielom a zabezpečuje minimálne prietoky na rieke Cirocha pod nádržou.
Napriek tomu, že vodná nádrž bola vybudovaná s cieľom,
aby sa v danej dobe urgentne vyriešil problém s nedostatkom pitnej vody na východnom Slovensku, už 30 rokov zásobuje viac ako 320 tisíc obyvateľov v 200 mestách a obciach
a predstavuje riešenie deficitu pitnej vody v Prešovskom
a Košickom kraji. Kapacita vodárenskej nádrže Starina je dostatočná aj pre výhľadové zásobovanie regiónu pitnou vodou.
Problém prečerpávania je technický problém, jeho riešenie je v kompetencii vlastníka a prevádzkovateľa VN Starina,
teda Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.. Ministerstvo životného prostredia SR zastáva názor, že je potrebné optimalizovať správu a riadenie vodárenskej sústavy
a prijímať riešenia na znižovanie energetickej náročnosti prevádzky.
Prečo je projekt Tichý Potok neustále zmietaný zo stola a či si myslíte, že riešením by naozaj mohlo byť tých
neustále medializovaných 3.824 drevených prehrádzok
na svahoch (projekt Modrá alternatíva), hoci nie je jasné,
kto by sa o tie hrádzky mal starať a čistiť ich. A už vôbec
nie je jasné, ako by sa na toľkých miestach zabezpečovala hygienická ochrana. Nehovoriac už o argumente vodárov, že prehrádzky v čase suchšieho a teplejšieho počasia vyschnú a naopak, v čase silných prívalových
dažďov tie drobné hrádzky vôbec nič nezachytia!
- MŽP SR sa nestotožňuje s názorom, že budovanie hrádzok (v rámci projektu Modrá alternatíva), ktoré závažným
spôsobom zasahujú do prírody, je najlepším riešením na postupné vysychanie krajiny. Zanedbaná alebo nesprávna
údržba týchto hrádzok v kombinácii s čoraz častejšími intenzívnymi dažďami môže spôsobiť viac škody ako osohu
a môžu ohroziť život a majetok ľudí.
Envirorezort si uvedomuje, že zadržiavanie vody v prírode
je jedným z opatrení, ktoré zabraňujú prehlbovaniu sucha
a prehrievaniu krajiny, preto sa zameriava na kombináciu viacerých opatrení. Podporuje vodozádržné a zelené protipovodňové opatrenia, medzi ktoré patria napríklad aj poldre.
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Systematické zabezpečenie stavieb, dobré plánovanie,
zodpovedná realizácia a tiež údržba vodných stavieb vrátane technicko-bezpečnostného dohľadu, dokážu účinne zadržiavať vodu v krajine, zmierňovať sucho a zároveň chrániť
životy a majetok ľudí v prípade povodní.
Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do
roku 2050 stanovuje opatrenia proti suchu a nedostatku
vody. Cieľom je mať krajinu v povodiach, ktorá je schopná
zadržiavať vodu, plniť ekosystémové služby a tiež zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia a majetku obyvateľov. Koncepcia
rieši aj hospodárenie s vodou v mestách a obciach. Posledné
desaťročia nám ukázali, že urbanizácia a rozširovanie sídiel
do krajiny prináša zásadné zmeny v odtokovom režime. V tejto súvislosti Koncepcia zavádza nový prístup k hospodáreniu
so zrážkovými vodami. Ide o odlíšenie zrážkových vôd od odpadových vôd, o podporu postupov opätovného využitia
zrážkových vôd a projektov na zadržiavane zrážok.
Aké iné možné riešenie pre východné Slovensko namiesto Tichého Potoka, ktorý naozaj celé desaťročia rozviruje vášne, má v talóne Ministerstvo životného prostredia SR ako bezpečný rezervný (náhradný) zdroj
pitnejvody? Pre tretinu Slovenska, kde podzemných
zdrojov je nedostatok a ďalej vysýchajú!
- V súlade s Programovým vyhlásením Vlády SR bol spracovaný strategický materiál MŽP SR - Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku
2050, kde sa neuvažuje pokračovať v príprave plánovanej vodárenskej nádrže Tichý Potok kvôli negatívnemu dopadu na
územia v zmysle smernice Natura 2000.
V tejto súvislosti je potrebné preveriť možnosti zabezpečenia pitnej vody pre deficitné oblasti východného Slovenska so zohľadnením disponibilných vodných zdrojov, možností úspor, znížením strát v rozvodoch a iných alternatívnych
riešení s cieľom zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti zásobovania obyvateľstva vodou a vylúčenia negatívnych vplyvov na územia Natura 2000 aj v podmienkach meniacej sa
klímy.
Hodnotenie vplyvov VN Tichý Potok na územia sústavy Natura 2000 bolo už v roku 2014 predmetom primeraného posúdenia, z ktorého vyplýva, že výstavba VN Tichý potok by
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mala významne negatívne vplyvy na územie európskeho významu SKUEV0336 Torysa aj SKCHVU051 Levočské vrchy. Výstavba by ohrozila chránené biotopy: Horské vodné toky a ich
drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou, Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy a druhy ako kunka žltobruchá, vydra riečna, chriašteľ poľný, orol krikľavý, sova dlhochvostá,
výr skalný. Zánik biotopov pri výstavbe VN Tichý Potok je nevratný a predmety ochrany daného územia by zanikli.
Vo všeobecnosti platí, že v prípade zhoršenia stavu chránených biotopov a druhov v územiach NATURA 2000 Európska komisia môže proti členským štátom podniknúť právne
kroky, ak neboli dodržané ustanovenia podľa smernice
o ochrane biotopov a rovnako aj postupy vyplývajúce z primeraného posúdenia.
Zásobovanie obyvateľov zdravotne bezpečnou pitnou vodou na Slovensku je na dobrej úrovni (89,81% v roku 2020),
ale s výraznými regionálnymi rozdielmi. Kvalita odoberanej
vody z podzemných a povrchových zdrojov závisí od hydrologických a klimatických podmienok, aj od prítomnosti či neprítomnosti zdrojov znečisťovania.
V mnohých obciach verejné vodovody boli do roku 2020
v dlhodobej rozostavanosti a bez zabezpečeného plynulého
financovania. Najmä na východnom Slovensku nie sú dobudované prívody pitnej vody z vodárenských nádrží do oblastí, ktoré nemajú k dispozícii miestne zdroje vody na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Kvalita vody v domových
studniach často nespĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody.
Na Slovensku sú územia, kde budovanie centralizovaných
systémov zásobovania pitnou vodou a čistenie komunálnych
odpadových vôd nie je ekonomicky efektívne, a preto musí
dôjsť k zmene politiky v tejto oblasti a k zavádzaniu inovatívnych riešení. Už spomínaná Koncepcia vodnej politiky navrhuje nasledovné opatrenia pre regióny, ktoré zápasia
s problémami v oblasti zásobovania pitnou vodou:

• zaviesť manažment rizík dodávky pitnej vody už od vodného útvaru, v ktorom sa vodárenský zdroj nachádza,
po konečného spotrebiteľa; riešiť zabezpečenosť dodávok pitnej vody v sústavách ako celkoch,
• vykonávať obnovu, dôslednú prevádzkovú údržbu a rekonštrukcie existujúcich verejných vodovodov, úpravní
vôd a vodárenskej infraštruktúry s cieľom znížiť straty vody
vo vodovodných sieťach a zabezpečiť dodávku zdravotne
bezpečnej pitnej vody; budovať nové verejné vodovody,
• diverzifikovať zdroje vody pre zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou; navrhnúť riešenie stabilného zásobovania pitnou vodou na celom Slovensku aj v súvislosti
s očakávanými dopadmi zmeny klímy,
• sledovať a periodicky aktualizovať údaje o výdatnosti
vodárenských zdrojov, pripravovať scenáre ďalšieho vývoja aj v súvislosti s očakávanými dopadmi zmeny klímy,
• realizovať hydrogeologický prieskum v deficitných
oblastiach identifikovaných podľa vodohospodárskej
bilancie množstva podzemných vôd, modernizovať infraštruktúru a dobudovať prívody vody z vodárenských
nádrží, ako aj perspektívnych zdrojov podzemných vôd
do deficitných oblastí,
• optimalizovať akumuláciu vody v distribučných systémoch,
• zavádzať nové (inovatívne) prístupy k úprave surovej
vody na pitné účely,
• vytvoriť dotačný mechanizmus pre zlepšenie prístupu
k zdravotne bezpečnej pitnej vode pre obyvateľov, ktorí nemajú finančné prostriedky na pripojenie svojej
nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo nemajú prístup ku zdravotne bezpečnej pitnej vode, osobitnú pozornosť venovať sociálne vylúčeným spoločenstvám.
(fur.)
Foto: archív redakcie
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Manažéri vodárenských spoločností na aktuálne témy:

„Rastú ceny našich vstupov
a najbližšie roky budú veľmi ťažké!“
Ruský vojenský vpád na Ukrajinu bezprostredne ovplyvňuje nielen susedné krajiny, ale celú Európu ako
z ekonomického, tak i politického hľadiska a do istej miery zasiahol aj krajiny mimo nášho kontinentu (energetická či potravinová kríza vo svete). Podľa prezidenta Svetovej banky Davida Malpassa vojna na Ukrajine
môže vyvolať globálnu recesiu a aký to má dopad na slovenské vodárenstvo, to je téma našej ankety.
Do diskusie sa zapojilo 10 vodárenských manažérov. Za Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS), a.s. Bratislava, to bol jej generálny riaditeľ JUDr. Peter Olajoš a za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť (ZsVS), a.s. Nitra, jej obchodno-ekonomický riaditeľ Ing.
František Alchus. Za Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK),
a.s. Žilina, odpovedali: obchodno-ekonomická riaditeľka Ing. Oľga
Žieriková, technický riaditeľ Ing. Eduard Valluš, vedúca útvaru investícií Ing. Tatiana Štrbová a manažérka organizačno-personálneho útvaru Mgr. Dagmar Rošková.
Podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť (PVPS), a.s.
Poprad, zastúpila referentka marketingu a komunikácie Ing. Božena Dická a za Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS), a.s.
Košice, sa zapojili investičný riaditeľ Ing. Róbert Hézsely a ekonomický riaditeľ Ing. Richard Majza, MBA, ďalej vedúci útvaru straté-

gie a nákupu Ing. Viktor Háber a vedúci útvaru ľudských zdrojov
JUDr. Ján Šmídt.

Špirála sa už roztočila
Vojna na Ukrajine má výrazné dopady na európsku ekonomiku,
najmä na energetiku (prudké pohyby cien ropy a plynu na svetových trhoch a nie vždy isté dodávky z Ruska vz. hľadanie nových,
alternatívnych možností), ale je tu dopad i na ostatné odvetvia.
B. Dická (PVPS): V súčasnosti čelíme nárastu takmer vo všetkých
nákladoch - ide najmä o náklady na energie a vodárenský materiál,
čo má významný vplyv na hospodárenie našej spoločnosti a je ohrozené dosiahnutie zisku v tomto a hlavne v nasledujúcom roku. Pri-
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„

jali sme opatrenia na znižovanie spotreby pohonných hmôt a zemného plynu v merných jednotkách, aby sme aspoň čiastočne
eliminovali cenový efekt. Zvyšujeme skladové zásoby vodárenského materiálu minimálne na 3 mesiace dopredu a z dôvodu nárastu
cien pohonných hmôt sme boli nútení zvýšiť ceny neregulovaných
činností.
R. Hézsely (VVS): Problémom je neudržateľný nárast cien, ale
i výpadky dodávok z externého prostredia, strata záruk a celková
neistota, ktorá značne znemožňuje akékoľvek plánovanie. Pri niektorých materiáloch je v súčasnosti garancia ceny v dodávateľskej
ponuke len jedna - dve hodiny! Ešte väčším problémom je absentujúca garancia ich dostupnosti a dodania.
P. Olajoš (BVS): Vojna na Ukrajine jednoznačne spôsobuje nielen humanitárnu krízu a zmeny v medzinárodnom spoločenstve,
ale už má zásadný vplyv na ekonomiku celej eurozóny. Vodárenstvo
je špecifické odvetvie. Nielen prísnou štátnou reguláciou, ale aj nenahraditeľnosťou vody pre výrobné procesy i bežných ľudí. Z tohto
pohľadu je pre nás aktuálne viditeľné skôr ekonomické oživenie po
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Hľadáme riešenia
Analytici predpokladajú prudký nárast počtu neplatičov nájomného, vodného a stočného, úhrad za energie a likvidáciu komunálneho odpadu začiatkom 3. štvrťroka. Ako sa dá na to pripraviť?
Ing. Oľga Žieriková (SEVAK): Sledujeme vývoj pohľadávok
a snažíme sa vykonávať také opatrenia, aby sme eliminovali ich nárast. Neuhradené faktúry po lehote splatnosti sa snažíme riešiť zasielaním SMS pripomienky. Ak nedôjde k úhrade, pristupujeme k zaslaniu upomienky a následne k prerušeniu dodávky vody, ale
i k postúpeniu pohľadávky na právne vymáhanie. V opodstatnených
prípadoch a vzhľadom na vývoj ekonomickej situácie na Slovensku
predpokladáme ich nárast, poskytneme dlžníkom splátkový kalendár.
B. Dická (PVPS): Súčasná situácia doma i vo svete predpokladá
zhoršenú platobnú schopnosť obyvateľov Slovenska v blízkej budúcnosti. Naša spoločnosť sa snaží svoje pohľadávky
riešiť ešte predtým, než k uvedenému stavu dôjde, a to
zálohovými platbami fyzických osôb. Sú jednou z najúčinnejších foriem optimalizácie pohľadávok. Naši zákazníci využívajú danú službu, aj keď povinnosť zálohových platieb im neukladá zákon či iný právny predpis.
Čo sa týka predpokladu vysokých pohľadávok právnických osôb, využívame mesačnú fakturáciu z dôvodu vysokej spotreby. Výrazné zvýšenie pohľadávok za tento
rok však nepredpokladáme.
R. Majza (VVS): Podrobne sledujeme platobnú
disciplínu a na základe ďalšieho vývoja pripravujeme
opatrenia na zamedzenie zvyšovania počtu neplatičov. Na ekonomickom úseku sa týmto zaoberáme už
niekoľko mesiacov a pripravujeme zmeny. Plánujeme
zvýšiť periodicitu odpočtov a v niektorých prípadoch
zavádzame aj možnosť uhrádzania zálohovych platieb.
P. Olajoš (BVS): Základom je čo najlepšia komunikácia so zákazníkmi a my sa vždy snažíme im vyjsť v ústrety. A do momentu, kým s nami komunikujú a prejavujú
snahu o spoluprácu, hľadáme riešenie, aby sme nemuseli pristúpiť k najextrémnejším krokom, ako je odpojenie od vody.
F. Alchus (ZsVS): Na situáciu s neplatením vodného
a stočného našimi odberateľmi sa nedá pripraviť. Účinnými internými opatreniami (odpočty, včasné odstavenie, dohody o splátkach a iné) sa ale dajú eliminovať
vzniknuté potenciálne škody, aby dlžná suma nenarastala.

Príliš drahé chemikálie?

skončení pandémie. Problémom ale sú rastúce ceny našich vstupov, ktoré aktuálny regulačný vzorec zohľadňuje veľmi oneskorene. To sa týka bežnej prevádzky aj investícií.
F. Alchus (ZsVS): Inflačná špirála sa roztočila, ovplyvňuje všetky
sektory hospodárstva a má reálny dopad aj na všetky externé služby, ktoré v podnikateľskej činnosti potrebujeme trvalo zabezpečovať. Pandémia COVID - 19, z ktorej záchranným ekonomickým nástrojom Európskej zelenej dohody mali byť investície z plánu
obnovy (hovorilo sa o sume 1,8 bilióna EUR), vyvolala efekt nárastu
cien energií v EÚ. Vojna na Ukrajine s celosvetovým dopadom je
ďalšia ekonomicky tvrdá rana pre EÚ. Hovorí sa, že každá kríza je
nová príležitosť, ale negatívne udalosti v krátkom časovom slede
po sebe pri regulovanom odvetví vodárenstva spôsobia ekonomicky veľmi ťažké najbližšie roky.
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Dostali sme sa do situácie, že dnes už nikto nič negarantuje. Žiaden subdodávateľ nechce a fakticky ani nevie garantovať aktuálne ceny prác a materiálov ani len
na mesiac dopredu.Vodárenské spoločnosti však majú
rozbehnutých kopu veľkých i malých projektov, nehovoriac o pravidelnej údržbe vodovodných a kanalizačných sietí a zariadení a najmä o odstraňovaní porúch. Otázka znie: Čo s rozbehnutými projektmi, ako ich vodárenskí manažéri reálne vidia, a čo sa týka
každodennej údržby a porúch, vieme, ako momentálne stoja so zásobami materiálov, súčiastok, komponentov atď? A ako je nastavený krízový plán ich spoločnosti?
T. Štrbová (SEVAK): V prípade stavieb, ktorých realizácia pokračuje z minulých rokov je „výhoda“ na našej strane. Ide o zazmluvnené projekty, pri ktorých podľa dohodnutých zmluvných podmienok nie je možné cenu navyšovať. V prípade nových stavieb, na
realizáciu ktorých sme uzatvárali zmluvy tento rok, sú ceny oproti
investičnému plánu zhruba o 25 - 30 percent vyššie. Zvažujeme preto jeho úpravu, buď predĺžením lehoty výstavby aj do roku 2023,
a tým aj posun financovania tak, aby sme stanovený plán dodržali
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a neprekračovali, resp. niektoré stavby plánované na tento rok posunieme do budúceho roka.
B. Dická (PVPS): Situáciu na trhu monitorujeme a zatiaľ nemáme informácie o nedostatku vodárenského materiálu. Čo sa týka
dodávateľských opráv, znižujeme ich objem a čo najviac prác vykonávame vlastnými pracovníkmi.
V. Háber (VVS): Pre komplikovanú medzinárodnú situáciu ani
štát nedokáže predvídať vývoj udalostí a neustály nárast cien. Našim zámerom je aj v rámci kofinancovania EÚ projektov vybudovať
čo najviac sietí, aby sme mohli vo všetkých obciach na východe Slovenska dodávať pitnú vodu a odvádzať odpadové vody. V súčasnosti prebieha intenzívna komunikácia medzi príslušnými inštitúciami, zatiaľ bez jednoznačného záveru. Reálnosť výstavby nie je
len v rukách našej spoločnosti. Pravidelne aktualizujeme a vyhodnocujeme všetky dostupné informácie a vypracuvávame krátkodobé krízové plány s potrebnými opatreniami, no dostupnosť niektorých komodít nevieme ovplyvniť.
P. Olajoš (BVS): S dodávateľmi komunikujeme a snažíme sa k jednotlivým projektom pristupovať individuálne. Máme dodávateľov,
ktorí boli šikovní, majú materiál na naše projekty zabezpečený tak,
že zvládnu dodržať zazmluvnenú cenu a my to veľmi oceňujeme.
V prípade, ak to zákon a naše interné predpisy umožňujú a dodávateľ vie preukázať objektívne príčiny na úpravu v zmluvách, tak aj
o takýchto návrhoch diskutujeme. Ale základom je pre nás uzavretá zmluva.
E. Valluš (SEVAK): Čo sa týka každodennej údržby a odstraňovania porúch na sieťach, zatiaľ necítime problémy. V príprave na
ďalšiu vlnu koronavírusu sme sa koncom roku 2021 dostatočne
predzásobili vodárenským materiálom potrebným na uvedené činnosti, čo nám pomáha práve v tejto neočakávanej situácii. Horšie je
to ale v oblasti chemikálií. Všetky komodity, ktoré sme vysúťažili na
jeseň 2021, boli dodávateľmi v tomto roku upravované dodatkami
k zmluvám z dôvodu neudržateľného nárastu vstupov, ktoré sa preniesli do nárastu cien dodávaných materiálov.

terajšie znenie zákona neumožňovalo. Manažérov sme sa pýtali,
ako reálne vidia možnosť viaczložkových cien vo vodárenstve? A to
aj na pozadí pokusov z nedávnej minulosti, kedy sa takmer celá
spoločenská a politická diskusia o možnosti viaczložkovej ceny surovo zvrtla na tému „hrúbka rúry“ a nakoniec bola odsúdená na totálny neúspech. Alebo či túto tému teraz v čase vojny radšej ani
neotvárať?
O. Žieriková (SEVAK): Zavedenie viaczložkovej ceny má svoje
opodstatnenie čím ďalej tým viac, bez ohľadu na aktuálnu politickú situáciu. Predpokladáme, že by došlo k eliminácii „nulových odberov“, k zrušeniu neefektívnych pripojení a dodávali by sme vodu
len tam, kde odberateľ má o jej odber záujem. Zavedenie dvojzložkovej ceny je technicky, organizačne a kapacitne náročné, preto treba ho zvážiť a spustenie správne načasovať.
F. Alchus (ZsVS): Dvojzložková cena je v zásade spravodlivý model výpočtu ceny - jedna časť odberateľov nedopláca na inú časť
odberateľov. Diskusia však dosiaľ narážala na sociálne cítenie s podtextom, že voda má byť dokonca zadarmo! Ale k veci. Myslím si, že
by pomohlo PR v médiách s vyčíslením, koľko by zavedenie dvojzložkovej ceny stálo trojčlennú rodinu (navýšenie za rok a že to nie
je extra významná suma). Verejnosť by to prijala najmä, ak by sa povedalo, že ostatní odberatelia by konečne prestali doplácať na ľudí
s nulovým odberom.
P. Olajoš (BVS): Dvojzložková cena je opatrenie, ktoré pomôže
skôr kolegom v regiónoch s nízkou hustotou osídlenia, kde je veľa
chalúp alebo malých obcí. My v Bratislave sa ale nepozeráme iba
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Bez rozdielu rasy a národnosti
Medzi utečencami z Ukrajiny sú ľudia najrozličnejších profesií,
rôzneho vzdelania. Mnohé firmy medzi nimi cielene vyhľadávajú
odborníkov, ktorí z nejakých dôvodov (prišli o všetko, o rodinu, dom,
byt) sa už nebudú chcieť vrátiť domov. Zisťovali vodári, či nie sú medzi utečencami aj ľudia s vodárenským alebo vodárenstvu blízkym
vzdelaním, ktorých by vedeli zamestnať?
J. Šmídt (VVS): Podľa môjho názoru až po skončení vojny reálne
uvidíme, koľko ukrajinských utečencov sa už nevráti do vlasti a bude
chcieť natrvalo sa usadiť na Slovensku. Predpokladám, že až potom
zaznamenáme z ich strany záujem o prácu v našej spoločnosti, čomu
sa určite nebudeme brániť!
B. Dická (PVPS): Aktuálne nateraz neevidujeme ani jeden kontakt záujemcov z Ukrajiny o prácu v našej vodárenskej spoločnosti.
D. Rošková (SEVAK): Aktívne sme nezisťovali zameranie vzdelania odídencov z Ukrajiny. Voľné pracovné pozície zverejňujeme
okrem iného aj na web portáli ÚPSVaR, kontaktovaní sme boli len
raz so žiadosťou o doplňujúcu informáciu k ponuke.
P. Olajoš (BVS): Väčšina utečencov z Ukrajiny, ktorí na Slovensko
prišli, sú ženy s malými deťmi. Možno aj preto sme doteraz nezaznamenali záujem o prácu v našej spoločnosti, ktorá je naozaj špecifická. Samozrejme, ak by sa k nám hlásil niekto, kto by spĺňal požiadavky, tak by sme boli veľmi radi, aby sa zaradil do nášho
štandardného výberového procesu. My vždy hľadáme šikovných
ľudí bez rozdielu rasy, viery a národnosti.

Spravodlivosť pre odberateľov
Novela zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorú poslanci schválili v decembri 2021, upravila definície pojmov vodné a stočné tak, aby bolo možné zaviesť
viaczložkovú cenu skladajúcu sa z fixnej i variabilnej zložky, čo do-

„
„

na naše vlastné problémy a chápeme, že je dôležité aby vodárenstvo na Slovensku fungovalo ako celok. Preto podporujeme všetky
zmeny, ktoré budú zavedené v prospech celého odvetvia.
B. Dická (PVPS): Otázka úpravy regulácie cien vodného a stočného je stále aktuálna, či už ide o zavedenie dvojzložkovej ceny alebo iné modely. Súčasná cenová regulácia nereflektuje potreby vodárenských spoločností a rozvoja vodárenstva na Slovensku.
Dvojzložková cena by zabezpečila objektívnejšie rozloženia úhrad
nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností
a spravodlivejšie podieľanie sa všetkých odberateľov/producentov
na celkových nákladoch spoločnosti.
R. Majza (VVS): Vždy budeme otvárať témy, ktoré môžu reálne
pomôcť ekonomickej stabilite vodárenskej spoločnosti. Táto téma
zrovnoprávňuje našich odberateľov a ja si myslím, že veľmi dôležitá je tu vecne správna komunikácia. Zdôrazňujem slová: vecne
správna.
(fur.)
Foto: archív redakcie
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Téma
Kvalita a zdravotná bezpečnosť pitnej vody a dôsledné čistenie odpadových vôd
pod drobnohľadom laboratórií

Ostro sledovaná voda
Nevyhnutné pre zdravie i pre vodárenskú infraštruktúru!
Niektoré minerálne látky nachádzajúce sa v pitnej vode sú nielen esenciálne (nevyhnutné pre život), ale sú nevyhnutné aj pre spoľahlivé a bezpečné fungovanie vodárenstva, resp. vodárenskej infraštruktúry. V tejto súvislosti sa
spomínajú vápnik a horčík, ktoré pomáhajú znížiť korozívny či agresívny charakter pitnej vody a tým dlhodobo chrániť vodovodné potrubia. Okrajovo o tom hovorí aj aktuálna Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2020/2184
o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu z decembra 2020. Bližšie sme sa na túto tému pozhovárali s Ing. Natašou
Riganovou, vedúcou útvaru chemicko-technologických činností Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS),
a.s., Košice, ktorá je odborným garantom seriálu Ostro sledovaná voda venovaného práci vodohospodárskych laboratórií prísne sledujúcich kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, ako i zloženie vyčistených odpadových vôd vypúšťaných do recipientov.
Pani inžinierka, hovoríme o vápniku a horčíku ako
o prvkoch zúčastňujúcich sa na procesoch látkovej
premeny. Prečo sa označujú ako esenciálne?

„
Prítomnosť
vápnika a horčíka v pitnej
vode je žiaduca kvôli prevencii viacerých ochorení.

„

- Preto, že sú pre organizmus človeka nevyhnutné! Organizmus si ich nevie vytvoriť sám, ale musí ich prijímať
do organizmu vhodnou formou. A jedným z hlavných
zdrojov okrem potravín je pitná voda, kde sa poväčšine
vyskytujú v iónovej forme, sú dobre rozpustné a ľahko
vstrebateľné. Ale môžu sa aj cielene pridávať, napríklad
bežné je stvrdzovanie vody u niektorých povrchových
zdrojov. Vápnik a horčík patria medzi hlavné stopové prvky, ale dôležité sú i ďalšie ako napríklad fluór, fosfor,
draslík, sodík, selén, meď, železo, mangán, zinok, chróm
a podobne, ktoré sa podieľajú na stavbe kostí, transporte kyslíka, hormonálnych funkciách, alebo pôsobia ako
enzýmové katalyzátory.

Predčasné pôrody…
Čo všetko, aké neduhy v ľudskom tele môže spôsobiť, ak
človek prijíma vodu, ktorá má veľmi nízky obsah vápnika
a horčíka? Napríklad ak používa tzv. filtre na domácu doúpravu pitnej vody. Ten boom filtrov už, zdá sa, že je za nami,
ale sú ešte ľudia (a nie je ich málo!), ktorí si pitnú vodu z vodovodu naďalej filtrujú, lebo si myslia, že robia dobre pre
svoje zdravie.
- Prítomnosť vápnika a horčíka v pitnej vode je žiaduca kvôli
prevencii viacerých ochorení. Tieto prvky zohrávajú dôležitú úlohu pri stavbe kostí a zubov, pri funkcii srdca a krvného obehu,
nervovej sústavy, svalov. Vápnik je nevyhnutný pre nervovo-svalovú dráždivosť, správnu funkciu myokardu, kontrakciu svalov
a ciev, pre prenos vnútrobunkovej informácie a zrážanlivosť krvi.
Jeho nedostatočný príjem je spojený hlavne so zvýšeným rizikom výskytu osteoporózy, osteomalácie (mäknutie kostí), obličkových kameňov, hypertenzie, ochorení ciev srdca a mozgu
a inzulínovej rezistencie.

tu prvkov ako sodík, draslík a vápnik cez membrány, ďalej syntézy proteínov a nukleových kyselín. Je nevyhnutný pre
normálny tonus ciev a citlivosť na inzulín, je potrebný pre prenos nervových vzruchov i na reguláciu stresu. Prejavy absencie
horčíka zvyšujú riziko rôznych patologických stavov ako sú cievne spazmy, hypertenzia a srdcová arytmia, ale aj arterioskleróza, akútny infarkt myokardu, počas tehotenstva predčasné pôrody a pravdepodobne aj diabetes mellitus II. typu
a osteoporóza.
Aký je vlastne obsah vápnika a horčíka v pitnej vode
v zmysle našej legislatívy?
- Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní
pitnou vodou, Príloha č. 1, časť B., písmeno e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca, odporúča koncentráciu vápnika v pitnej vode viac ako 30 mg/l a pre horčík je odporúčaná
hodnota10 mg/l až 30 mg/l a medzná hodnota 125 mg/l.

Zdravie alebo spotrebiče?

A horčík?
- Ten zohráva dôležitú úlohu ako aktivátor viac než 300 enzymatických reakcií vrátane glykolýzy, metabolizmu ATP, transpor-
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Mnohí ľudia sa ale hnevajú, ak je vo vode veľa vápnika
a horčíka (tzv. tvrdá voda), lebo im to zanáša a ničí spotrebiče. Čo im, pani inžinierka, môžeme odkázať?

- Vápnik a horčík sú prirodzenou súčasťou vôd. Zo zdravotného
hľadiska tvrdšia voda nie je škodlivá, ale naopak - má priaznivé
účinky na ľudský organizmus. Prítomnosť vápnika a horčíka v pitnej vode je žiaduca kvôli prevencii viacerých ochorení, ako som
už spomínala. Okrem toho spolu s ďalšími minerálmi zlepšujú senzorické vlastnosti pitnej vody a dodávajú jej príjemnú chuť. Naopak konzumácia vody s nízkym obsahom vápnika a horčíka má
priamu súvislosť s množstvom ochorení. Tvrdosť vody ale prekáža pri jej priemyselnom využívaní (tepelné hospodárstvo, práčovne, textilný priemysel), ale i pri používaní elektrospotrebičov v domácnosti (tvorba vodného kameňa) a mnohí spotrebitelia sa nám
sťažujú na tvrdú vodu. Je však možné ju zmäkčovať rôznymi komerčnými prípravkami, či už na chemickej, elektromagnetickej
báze alebo fyzikálnymi spôsobmi. Myslím si, že dnes sa dajú v každej domácnosti nájsť cenovo prijateľné prípravky na odstránenie
vodného kameňa, či už komerčné, alebo takpovediac ľudové. Ocot,
sóda bikarbóna, kyselina citrónová či prášok do pečiva.
Teda?
- Technické problémy by nemali byť uprednostňované pred
zdravotným benefitom a priaznivým vplyvom vápnika a horčíka na naše zdravie! Úlohou vodárenských spoločností je vyrábať zdravotne bezpečnú pitnú vodu, ktorá musí spĺňať požiadavky zdravotníkov určené legislatívou. Je len na samotnom
človeku, či si cení vlastné zdravie alebo mu viac záleží na elektrospotrebičoch!

Venujme sa aj vodárenskej infraštruktúre. Čo pre potrubia znamená, ak je vo vode dostatok vápnika a horčíka a naopak, ak je týchto esenciálnych prvkov málo? Inak povedané, o čom hovorí spomínaná Smernica 2020/2184 v zmysle
toho, že najmä také prvky ako vápnik a horčík pomáhajú
znížiť korozívny či agresívny charakter vody a tým dlhodobo chránia vodovodné potrubia?
- V predmetnej Smernici sa uvádza, že bezpečná voda určená
na ľudskú spotrebu sa vyznačuje prítomnosťou určitých množstiev prírodných minerálov a esenciálnych prvkov vzhľadom na
to, že dlhodobá konzumácia vody s nízkym obsahom týchto prvkov naozaj môže ohroziť ľudské zdravie. Určité množstvo takýchto minerálov je však nevyhnutné aj na zabezpečenie toho, aby
voda určená na ľudskú spotrebu nebola agresívna ani korozívna.
Práve obsah vápenatých (Ca2+) a horečnatých (Mg2+) iónov, samozrejme okrem hydrogénuhličitanových (HCO3-) iónov ovplyvňuje agresivitu vody. Zvýšením koncentrácie práve týchto iónov,
resp. u niektorých vôd aj znížením koncentrácie agresívneho oxidu uhličitého je možné obmedziť koróziu najmä oceľového a liatinového potrubia. Vnútorná korózia predstavuje jeden z najväčších problémov vodného hospodárstva! Výrazne ovplyvňuje
životnosť potrubí, hydraulické pomery v distribučnej sieti, ako
i samotnú kvalitu dopravovanej vody.
(fur.)
Foto: archív redakcie

„

Téma

Vápnik
a horčík sú
prirodzenou
súčasťou vôd.
Zo zdravotného hľadiska
tvrdšia voda
nie je škodlivá, ale naopak - má
priaznivé
účinky na
ľudský organizmus.

„

Príliš veľa sladkého...
Dejstvo druhé!

V predchádzajúcom vydaní Vodárenských pohľadov (č. 1/2022) sme pod titulkom Príliš veľa sladkého... priniesli správu, že v spotrebe cukru sme sa
opäť zhoršili. Problémom sú sladené, predovšetkým však kolové nápoje. V ich konzumácii sme
predbehli aj Spojené štáty americké, čo nie je práve najlichotivejšia vizitka. Upozornila na to nepolitická mimovládna organizácia GLOBSEC so sídlom v Bratislave, podľa ktorej u nás neustále rastie
konzumácia všetkých druhov sladených nápojov
- kolových, ale i rôznych prifarbovaných limonád,
sladených sirupov, džúsov atď.
Spotreba sladených nápojov je u nás v súčasnosti na úrovni
106 litrov na obyvateľa ročne, čo je veľmi veľa a najhorším problémom je fakt, že konzumácia cukru rastie najmä u mladistvých,
čo má za následok rastúcu mieru obezity. Tá spôsobuje nárast
kardiovaskulárnych rizík, ale i sociálne a psychické problémy.
Dnes k tejto téme prinášame dejstvo druhé! Podľa aktuálnych
správ z Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) nadmerná konzumácia cukru vrátane sladených nápojov sa podpisuje pod fakt, že obezita, ktorá postihuje už aj najmladšie ročníky, sa stala na Slovensku veľmi vážnym problémom!
„Z najnovších štatistických údajov vyplýva, že obezita už nie je
len problém dospelej populácie a aktuálne je viac ako 12 tisíc obéznych detí evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast. Čísla ukazujú, že obezita sa čoraz častejšie vyskytuje u mladších ročníkov. Problémy s kilami navyše majú vo vyššej
miere chlapci a najviac obéznych chlapcov za posledné roky je vo
veku od 6 do 14 rokov!“ - informovala hovorkyňa NCZI Mgr. Alžbeta Sivá.

Obezita je nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku na základe rôznych faktorov a u detí a dospievajúcich
osôb predstavuje veľké riziko, ktoré vplýva na samotný vývin
a celkové zdravie. „Obezita skracuje detstvo, lebo urýchľuje nástup
puberty, vedie k cukrovke druhého typu, k vysokému krvnému tlaku, ku kardiovaskulárnym chorobám a priamo súvisí aj s viacerými typmi rakovinových ochorení,“ upozorňuje NCZI.
Pod obezitu sa podľa odborníkov podpisuje nevhodná životospráva, vrátane konzumácie sladkostí a vychytených módnych
sladených nápojov každého typu.

A teraz ruku na srdce, priatelia!
Nie je lepšie a vhodnejšie dávať deťom piť čistú, ničím neprichucovanú, neprisladzovanú vodu z vodovodu? Je zdravá, svieža, neurýchli nástup puberty, nevedie k cukrovke druhého typu
ani ku kardiovaskulárnym chorobám.
A nevedie k obezite, ktorá podľa Národného centra zdravotníckych informácií je závažným zdravotným problémom 21. storočia!!!
(fur.)
Foto: archív redakcie

„
Problémy
s kilami navyše majú vo
vyššej miere
chlapci a najviac obéznych
chlapcov za
posledné roky
je vo veku od
6 do 14 rokov!

„
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Téma

Čo a ako piť
v letných horúčavách

„
Prisladzovaným a prifarbovaným
nápojom,
vrátane
obľúbených
kolových, sa
v lete radšej
zďaleka
vyhýbajme!

„
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Aj počas leta, rovnako ako v ostatných obdobiach roka platí staré známe: Najlepším nápojom je čistá, ničím neprifarbovaná a neprisladzovaná voda z vodovodu. Nič ju nenahradí. Ani
obľúbené minerálne vody, ktoré pre vyšší obsah niektorých minerálnych látok jednostranne
zaťažujú organizmus a tak by sa nemali piť vo
veľkých množstvách.
Viaceré minerálne vody nie sú pre svoje zloženie vhodné pre deti
alebo pre ľudí trpiacich ochoreniami srdca, obehového systému či
ľadvín. A v horúcom lete môžu byť pre tieto skupiny ľudí podstatne nebezpečnejšie než v iných obdobiach roka!
Pre pitnú vodu z vodovodu však neplatia žiadne obmedzenia.
Ani v zime, ani v lete…
Pokiaľ ide o celkom malé bábätká, odporúča sa im aj v letných
horúčavách podávať pitnú vodu prevarenú - vo forme čaju, trebárs
slabého čierneho alebo ovocného, avšak platí - čím menej cukru,
tým lepšie!
Žiaden alebo veľmi nízky obsah cukru v čajíku pomôže v horúčave rýchlejšie uhasiť smäd bábätka a nahradiť mu deficit tekutín
v tele. A neskôr sa za to poďakujú aj jeho zúbky.
Prisladzovaným a prifarbovaným nápojom, vrátane obľúbených
kolových, sa v lete radšej zďaleka vyhýbajme! Platí to nielen pre
malé deti, ale aj pre tie väčšie, pre dospievajúcu mládež a rovnako
i pre dospelých.

Všetky tie vychytené módne nápoje sú kalorické, smäd nám neuhasia a už vôbec nám nenahradia deficit vody v tele, ba práve naopak - zvyšujú vylučovanie vody z nášho organizmu!
Takže? Piť vodu! A koľko jej piť? Čím viac, tým lepšie, ale vždy po
troške! Pretože tak, ako vodu z tela postupne strácame, tak ju treba
postupne dopĺňať! A naozaj nie je zdravé celý deň nič nepiť a až večer si uvedomiť, že som nič nepil a následne vliať do seba dva - tri
litre vody. Alebo iného nápoja…
Piť treba neustále a naozaj po troške. A v lete o to dbať ešte viac,
než v ostatných obdobiach roka. Náš organizmus si to zaslúži!
A ako je to s kávou v letných horúčavách? Pre výrazný dehydratačný účinok kávy obmedzme jej pitie na rozumné minimum. Napríklad jedna ranná šálka a dosť! A samozrejme, kávu vždy zapiť vodou. Ale čistou vodou z vodovodu. Nie kolou ani limonádou!

Doma a v zahraničí
U nás tečie z kohútikov čistá a zdravá pitná voda, ale nie všade
vo svete je to tak. V mnohých krajinách, vrátane vychytených dovolenkových destinácií sa nákupu balených vôd nevyhneme, ale aj
tam nech platí: Kolové nápoje nám vo svete škodia rovnako ako
doma! Čím menej pijeme prifarbovaných a prisladzovaných nápojov, tým lepšie! A toto pravidlo platí aj pre bublinky: čím menej sú
nápoje sýtené oxidom uhličitým (CO2), tým sú zdravšie!
A na záver poznámka týkajúca sa obľúbených kociek ľadu do nápojov. Úrady verejného zdravotníctva každoročne pred letnou sezónou upozorňujú, že ak na dovolenke nemáme istotu, z akej vody
bol ľad vyrobený, radšej sa mu zďaleka vyhnime.
(fur.)
Foto: archív redakcie

Téma

Opätovne štartuje
Celoslovenská súťaž zručnosti
vodárenských pracovníkov
Po trojročnej prestávke, vynútenej pandémiou, sa opäť vraciame k tradícií súťaže
zručnosti vodárenských pracovníkov.
Súťaž, na ktorej sa už tradične zápolí
v dvoch disciplínach, sa bude konať v netradičnom septembrovom termíne 12. – 14.
septembra 2022. Zástupcovia desiatich vodárenských spoločností si zmerajú svoje sily
pri skladaní modelovej zostavy aj pri vyhľadávaní porúch.

technicky bolo možné vykryť spotrebu pre viac ako polovicu Slovenska

Asociácia vodárenských spoločností
Asociácia vodárenských spoločností (AVS) je dobrovoľným združením podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií. AVS bola
založená v roku 2004. Jej poslaním je zastupovať záujmy svojich
členov pri tvorbe a zmenách legislatívnych predpisov, pri kolektívnom vyjednávaní, prezentovať činnosť svojich členov na verejnosti, podporovať vzdelávanie a zamestnanosť v oblasti vodného hospodárstva, zabezpečovať propagáciu asociácie a jej členov vrátane
organizovania mediálnych kampaní, konferencií, seminárov a odborných podujatí.
Asociácia má 15 členov, 13 riadnych a 2 mimoriadnych členov.
Jej členovia pokrývajú viac ako 95% objemu vodárenských činností realizovaných na Slovensku. V súčasnosti jej členovia zamestnávajú necelých 8000 pracovníkov.

Zoznam súťažiacich:

Tridsiaty šiesty ročník sa bude konať v priestoroch areálu X-Bionic Sphere, v blízkosti najväčšieho vodárenského zdroja na Slovensku, v Šamoríne. Spolu s bohatým sprievodným programom bude
úlohou podujatia upozorniť verejnosť aj na potrebu zvýšenej ochrany vodárenských zdrojov, ktoré sú ohrozované znečistením alebo
výstavbou v okolí.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta Bratislava, Matúš Vallo a okrem všetkých zástupov vodárenských spoločností združených v Asociácií vodárenských spoločností sa na
ňom zúčastnia aj zástupcovia médií a partnerov podujatia.

Počas 36. ročníka súťaže zručnosti sa predstavia zástupcovia:
1. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
2. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
5. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
9. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s

„
Spolu s bohatým sprievodným
programom bude
úlohou podujatia
upozorniť verejnosť aj na potrebu zvýšenej
ochrany vodárenských zdrojov, ktoré sú
ohrozované
znečistením
alebo výstavbou
v okolí.

„

Organizátori:
Tohtoročnú súťaž zručnosti organizuje v mene Asociácie
vodárenských spoločností Bratislavská vodárenská spoločnosť.

Bratislavská vodárenská spoločnosť:
Bratislavská vodárenská spoločnosť je z pohľadu tržieb
najväčšou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku. Vznikla 7. januára 2023 transformáciou štátneho podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava na akciovú spoločnosť. História
prevádzky vodárni v regióne Bratislavy však má už viac ako
136 rokov dlhú históriu.
Dnes BVS zásobuje vodou približne 740-tisíc stálych zákazníkov v 118 obciach naprieč regiónom západného Slovenska. Vodu čerpá predovšetkým z mimoriadne kvalitných
podzemných zdrojov. Vďaka výhodnej polohe v blízkosti
Dunaja a unikátnemu štrkovo-pieskovému podložiu sú tieto vodárenské zdroje nielen kvalitné, ale aj výdatné. Zo 60
vodárenských zdrojov, ktoré BVS dnes prevádzkuje, by
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Čo je nové LVS, a.s.

Sedemsto žiakov si pozrelo ČOV,
mnohí využili možnosť prednášok
a skladali aj puzzle
Počas necelých troch mesiacov navštívilo čistiareň
odpadových vôd v Liptovskom Mikuláši viac ako
sedemsto žiakov základných a stredných škôl.
Po uvoľnení protipandemických opatrení začal opäť vzrastať záujem základných a stredných škôl o možnosť navštíviť čistiareň odpadových vôd (ČOV)
v Liptovskom Mikuláši. Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., (LVS) vyšla záujemcom o exkurzie v ústrety. Navštíviť ju mohli samostatne alebo v rámci
spolupráce so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)
v Liptovskom Mikuláši a Ústavom hydrológie Slovenskej akadémie vied (SAV),
ktorého pracovisko sa tiež nachádza v Liptovskom Mikuláši.

Exkurzie v spolupráci s partnermi
aj samostatné v ČOV
„S dvoma spomenutými partnermi absolvovala časť z viac ako sedemsto žiakov a študentov terénne exkurzie. V rámci nich navštívili nielen našu čistiareň odpadových vôd a akreditované laboratórium, ale aj Ústav hydrológie SAV. Tam sa
dozvedeli informácie o spôsobe merania množstva zrážok, vlhkosti pôdy, merania prietokov a veľa iných zaujímavostí,“ informoval Ing. Matej Géci, generálny
riaditeľ LVS.
Po prehliadke čistiarne odpadových vôd sa presunuli na hrádzu rieky Váh,
kde spoznávali brehové rastliny a živočíchy viazané na vodu počas výkladu
odborných pracovníčok SMOPaJ.

„Termíny terénnych exkurzií sa veľmi rýchlo obsadili, preto sme záujemcom ponúkli aj samostatné prehliadky ČOV. Novinkou v rámci nich boli prednášky priamo v triedach záujemcov, ktoré zrealizoval vedúci oddelenia kvality vody Ing. Tibor Burger. K tomu pripravil aj veľmi zaujímavú a podrobnú prezentáciu čistenia
odpadovej vody a na pobavenie a poučenie aj obrázkovú skladačku (puzzle). Po
jej zložení žiaci videli, kde pramení, ktoré potoky sa do nej vlievajú a kadiaľ preteká rieka Váh,“ vymenoval Ing. Matej Géci. O exkurzie mali záujem nielen školy
z regiónu pôsobnosti LVS, ale prišli aj z iných miest, napríklad z Ružomberka
či Gelnice.

Pokračovanie spolupráce a memorandum
„Niekoľkoročná spolupráca LVS so SMOPaJ pri realizácii vzdelávacích a vodoochranárskych aktivít určených žiakom stredných a základných škôl a verejnosti
vyústila začiatkom tohto roka do podpísania memoranda. Spoločne realizujeme
aj aktivity ku Svetovému dňu vody 22. marca, školské vzdelávacie akcie, letné detské aktivity, exkurzie aj odborné projekty zaoberajúce sa kvalitou vôd v jaskyniach
a krasových oblastiach, či ochranou minerálnych prameňov. Podobne dobrú spoluprácu máme aj s pracovníkmi Ústavu hydrológie SAV a dúfame, že rovnako vyústi do podpísania memoranda o spolupráci,“ poznamenal Ing. Tibor Burger,
ktorý je v rámci memoranda koordinátorom za LVS.

Dospelým rozprávajú, čo sa dozvedeli
na prehliadke a prednáške
Aký význam pripisuje vzdelávacím aktivitám vodárenskej spoločnosti Ing. Matej Géci? „Čoraz častejšie sa presviedčame, že životné prostredie sa zhoršuje a prírode
- obrazne povedané - dochádza dych. Preto je nesmierne dôležité zamerať sa na mladú generáciu, aby deti a mládež pochopili, že na ’resuscitáciu’ životného prostredia
neostáva veľa času,“ odpovedal generálny riaditeľ s tým, že: „Z našich skúseností vieme, že deti a mládež citlivo vnímajú stav súvisiaci s kvalitou životného prostredia
a vody. Takmer vždy po exkurzii alebo prednáške hovoria, že o ochrane vody a prírody musia porozprávať rodičom, starým rodičom a iným príbuzným, aby si tiež uvedomili ich význam a aktuálny stav. V tom vidíme cieľ a význam environmentálnej výchovy - cez mladých pôsobiť aj na dospelých vo svojom okolí.“
Mgr. Eva PETRANOVÁ
Foto: archív školy

Žiaci zo Svätého Kríža spájajú časti puzzle, aby zo skladačky
získali informácie o rieke Váh.
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Ing. Tibor Burger prednáša žiakom v Liptovských Revúcach.

Čo je nové ZsVS, a.s.

Pomoc Ukrajine
V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine sa manažment
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. rozhodol pomôcť dostupným spôsobom. Zabezpečili sme plný kamión minerálnych vôd Santovka, vrátane dopravy na slovensko-ukrajinské hranice. Celkovo bolo doručených 15 120 ks 1,5 l fliaš
rôznych druhov minerálnej vody, sýtenej, jemne sýtenej a neperlivej pramenitej
vody vhodnej pre deti. Pri zvažovaní formy pomoci sme sa rozhodli pre minerálnu
vodu, čo korešponduje s našou hlavnou činnosťou, a to zabezpečovať distribúciu
vody. Dňa 14. apríla 2022 bola sprostredkovaná kamiónová doprava do mesta Michalovce. Minerálne vody boli darované Gréckokatolíckej eparchiálnej charite Košice, ktorá zabezpečuje humanitárno-materiálnu pomoc pre ľudí utekajúcich pred
vojnou z Ukrajiny.
Vnímame spoločenskú zodpovednosť a vhodnosť správnej pomoci rovnako ako
podporujeme a oceňujeme akúkoľvek individuálnu pomoc našich zamestnancov.

Svetový deň vody
v Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s.
Svetový deň vody si Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. každoročne aktívne pripomína viacerými formami. Tento rok sme sa
rozhodli ako náhradu za organizované verejné
podujatia vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych
zdrojov laborantmi ZsVS, a. s., v Arboréte Mlyňany a vo vybraných Odštepných závodoch ZsVS,
a. s. Ďalšou formou náhrady bolo aj tento rok vyhlásenie projektovej súťaže pre deti a žiakov na
tohtoročnú tému Svetového dňa vody „Podzemná voda - zviditeľnime neviditeľné“. Na podujatí
organizovanom Slovenskou akadémiou vied
v Arboréte Mlyňany dňa 22. marca 2022 si detskí návštevníci mohli zasúťažiť, niečo nové sa
o vode naučiť a zároveň tu boli vystavené najkrajšie zaslané výtvarné práce.
Mgr. Petra Ballayová
Foto: archív ZsVS, a.s.
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Čo je nové StVPS, a.s.

Sadíme stromy tam, kde je to potrebné.
Pre odolné mestá a zdravú krajinu.
V iniciatíve Sadíme budúcnosť Nadácia Ekopolis spojila úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine.
„Sadíme budúcnosť“ zapája ľudí do
plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom
spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou.
Jej cieľom je návrat stromov do sídel
a otvorenej krajiny, všade tam kde je to
potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde
funkčná zelená infraštruktúra chýba,
alebo je narušená. Dôležitou súčasťou
prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť
je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych
združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.
„V Nadácii Ekopolis si uvedomujeme,
že výsadba stromov a kvalitnejšia zeleň
nie je univerzálnou a ani jedinou cestou
k udržateľnej budúcnosti. Výsadbu stromov však považujeme za konkrétny a užitočný spôsob ako urobiť krajinu krajšou,
pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom
ovplyvňuje mikroklímu, pohlcuje z atmosféry uhlík a zároveň zadržiava vodu. Vytvára podmienky pre život iných rastlín,
živočíchov, húb a mikroorganizmov. Každý strom je súčasťou ekosystému dôležitého aj pre náš život,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.
Iniciatíva bola oficiálne spustená 20.
októbra 2021 a sprístupnila nový online portál www.sadimebuducnost.sk,
ktorý všetkým záujemcom pomôže
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s plánovaním, odborným poradenstvom či metodikou pre zmysluplné výsadby, hľadaním pozemkov i získavaním financií cez otvorené grantové kolá.
Od marca 2022 je partnerom projektu aj Nadácia Veolia Slovensko a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.). Generálny riaditeľ StVPS, a. s. a správca
nadácie Peter Martinka k tomu dodáva: „Svojou účasťou v iniciatíve Sadíme budúcnosť sme nadviazali na
naše existujúce projekty ochrany
a podpory biodiverzity v technických
areáloch. Oceňujem, že v tomto
programe sa spája konkrétna aktivita
v prospech životného prostredia - výsadba stromov a tiež sa podporuje angažovanosť miestnych komunít.
Okrem toho má program naozaj široký dosah, zapojiť sa môžu školy, občianske združenia, samosprávy z celého Slovenska. Myslím, že financie
vložené do tejto iniciatívy budú naozaj
zmysluplne využité.“
„Vďaka našim donorom sa nám na
jeseň 2021 podarilo podporiť spolu 28
výsadieb naprieč celým Slovenskom,
kde asi 750 dobrovoľníkov a nadšencov vysadilo viac ako 1250 stromov.
Stromov listnatých, pôvodných druhov, na miestach, kde chýbali a kde sú
veľmi potrebné pre ľudí, pre živočíšnu
a rastlinnú rozmanitosť daného miesta. Cieľ iniciatívy sa nám darí napĺňať
práve vďaka jednotlivým partnerom
zo súkromného sektora, ktorí sa k nám
majú možnosť kedykoľvek počas roka
pridať a demonštrovať tým spoločnú
víziu,“ dodáva Medveď.
M. R. Hromadová, Nadácia
Ekopolis, S. Vogelová, StVPS, a.s.
Foto: archív Ekopolis.

Čo je nové PVPS, a.s.

Nadácia Veolia Slovensko
nezištne pomáha
V rámci Nadácie Veolia Slovensko majú zamestnanci možnosť získať financie na podporu rôznych verejnoprospešných projektov s podmienkou,
že sa sami podieľajú na ich realizácii ako dobrovoľníci. Medzi podporenými
aktivitami za PVPS, a.s. bolo čistenie jazera Lom v Poprade - Kvetnici.
Vďaka finančnej pomoci sa zrealizovalo čistenie vody jazera pod hladinou,
zabezpečil sa materiál na zber odpadu, fúkanie fliaš potápačom, odvoz
vyzbieraného odpadu. Realizáciou projektu sa vytiahlo z vody 90 kg rôzneho odpadu, čím sa uvedené množstvo za štyri roky čistenia tohto krásneho jazera priblížilo až k jednej tone! Výrazne sa odľahčila voda od znečistenia, čo sa následne prejavuje udomácnením živočíchov, ktorí sú
náchylní na znečistené jazero, ako napr. ropucha bradavičnatá, užovka
obojková a ďalšie vodné živočíchy. Toto príjemné miesto oddychu sa stalo ekologicky čistejším nielen pre ryby, vodnú faunu a flóru ale tiež pre
jeho návštevníkov.
Ďalším podporeným projektom bolo vytvorenie haly v Centre pre deti
a rodiny Alžbetka, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Vďaka finančnej pomoci sa
zrealizovali nové stierky a nátery, vybavenie jedálne a obývacej časti.
Realizáciou projektu sa umožnilo vytvorenie priestorov, kde sa klienti centra najčastejšie stretávajú pri spoločných chvíľach a tak môžu rozvíjať svoje duchovné a sociálne hodnoty. Ďalším zaujímavým podporeným podujatím bol Duatlon v Spišskej Novej Vsi.
Už niekoľko rokov je ŠK Iglovia o.z. organizátorom najvyššej súťaže, a to
Majstrovstiev SR. Duatlon je modifikáciou triatlonu, je to verzia bez vody
a zaraďuje sa medzi najťažšie športy. V hlavnej kategórii sa beží 10 km, bicykluje 40 km a záverečný beh je 5 km. V žiackych a detských kategóriách
sú vzdialenosti adekvátne prispôsobené. Snahou organizátorov je pritiahnuť deti a mládež v našej elektronickej dobe k športovaniu.
Podporenou aktivitou bola aj rekonštrukcia futbalového ihriska a sociálnych zariadení v Matejovciach nad Hornádom. Jednotlivé činnosti
sa vykonávali priebežne počas celej futbalovej sezóny 2021. Vďaka podpore zo Zamestnaneckých grantov Nadácie Veolia Slovensko sa zrealizovalo hlavne zavlažovanie ihriska. Uskutočnili sa výkopové práce prívodu
vody do čerpacej stanice z rieky Hornád a uloženie vodovodného potrubia. Vybudovali sa lavičky pre divákov na sedenie s celkovou kapacitou 80
miest. Zakúpilo sa ponorné čerpadlo do studne na prívod pitnej vody do
budovy pri areáli ihriska. S pomocou finančnej podpory nadácie sa celkovo zlepšila infraštruktúra športového areálu.

Prieskum spokojnosti PVPS, a.s.
Každý rok sa vypracováva externý prieskum spokojnosti zákazníkov, čím
získava spoločnosť cenné informácie týkajúce sa nielen spokojnosti zákazníkov, ale aj ich preferencií. Medziročné porovnávania ukazujú, ako zákazníci vnímajú našu spoločnosť počas jednotlivých rokov. Naším cieľom
je neustále sa zlepšovať, aby nás verejnosť vnímala ako ústretovú a profesionálnu. Preferencie zákazníkov nám ukazujú, na ktoré oblasti sa zamerať a kde sa očakáva lepší prístup.
Prieskum bol vykonaný cez štandardizované telefonické rozhovory na
reprezentatívnej vzorke náhodne vybraných 500 odberateľov v rozdelení:
300 obyvateľov rodinných domov, 150 právnických osôb vrátane živnostníkov a 50 obyvateľov bytových domov.
Dotazník tvorilo pätnásť otázok a bol rozdelený na dve časti. Prvých sedem otázok zisťovalo celkovú spokojnosť, spokojnosť s kvalitou vody, s dodávkou vody, s rýchlosťou opravy, ponúkanými spôsobmi platieb, s profesionalitou zamestnancov a s kvalitou poskytovaných informácií. Ďalších
osem otázok zisťovalo preferencie odberateľov k ponúkaným službám
spoločnosti – k spôsobom doručovania faktúr, úhradám faktúr, poskytovaniu informácií, komunikácie, využívaniu call centra, pitia vody z vodovodu, k službe SMS info a zákazníckému internetovému účtu.
Prieskum preukázal, že priemerná celková spokojnosť so službami je na
úrovni 84,03% a nespokojnosť je na úrovni 8,71%. Zvyšných 7,26% res-

Obec Vojňany získala finančnú podporu na výmenu nefunkčných hracích prvkov detského ihriska materskej školy za nové, vyhovujúce. Finančný príspevok sa poskytol i Gréckokatolíckej charite Prešov, so sídlom v Starej Ľubovni. Podporilo sa vybavenie multisenzorickej miestnosti, ktorá
bude slúžiť pre odborné terapie detí so zdravotným postihnutím. Pridelené finančné prostriedky boli využité na nákup pomôcok, ktoré budú slúžiť na podporu rozvoja zmyslového vnímania a vestibulárnu stimuláciu
zdravotne znevýhodnených detí.
Podporené organizácie vyjadrili svoje mimoriadne poďakovanie našej
Nadácii Veolia Slovensko za poskytnuté finančné prostriedky.
Nadácia Veolia Slovensko pomáha rôznym komunitám a podporuje dobrovoľnícku činnosť svojich zamestnancov. Ide najmä o rozvíjanie duchovných hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných
cieľov, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podporu zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.
Teší nás, že aj v radoch našich zamestnancov sa nachádzajú aktívni a obetaví ľudia s cieľom pomáhať druhým.
Božena Dická, PVPS, a.s., Slavomíra Vogelová StVPS, a.s.,
Nadácia Veolia Slovensko
Foto: archív PVPS, a.s., StVPS, a.s.

pondentov sa k otázkam nevyjadrilo. Odpovede v aktuálnom prieskume
spokojnosti boli ovplyvnené zo strany zákazníka aj jeho vnímaním krízy
Covid-19, ktorá mala vplyv na celkovú spokojnosť (nespokojnosť) zákazníkov s podmienkami v Slovenskej republike (strata zamestnania, obmedzené čerpanie dovoleniek, nemožnosť podnikať a pod.).
Informácie získané z prieskumu spokojnosti sú pre nás veľmi cenné. Výsledky sa dôkladne analyzujú, venuje sa im dostatočná pozornosť. Udáva
smerovanie, o aké služby majú naši zákazníci najväčší záujem. Dôležitá je
aj spokojnosť zamestnancov, aby sa pozitíva preniesli do ich práce a komunikácie s odberateľmi.
Jednotlivé výsledky prieskumu:
Spokojnosť s úrovňou poskytovaných služieb
Spokojnosť s kvalitou pitnej vody
Spokojnosť s dodávkou vody a odkanalizovaním
Spokojnosť s rýchlosťou opráv
Spokojnosť s ponúkanými spôsobmi platieb
Spokojnosť s profesionalitou zamestnancov
Spokojnosť s kvalitou poskytovaných informácií

87,80 %
97,40 %
90,20 %
43,20 %
93,40 %
88,20 %
88,00 %

Božena Dická, PVPS, a.s.
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Čo je nové VVS, a.s.

Prvýkrát v histórii VVS, a.s. nastala
zmena na poste generálneho riaditeľa
Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
(VVS, a.s.), ktoré sa konalo 1. marca
2022, prijalo zmeny týkajúce sa vedenia
spoločnosti. Po 19-ich rokoch Ing. Stanislav Hreha, PhD. odstúpil z funkcie
predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VVS, a.s. a akcionári ho zvolili za predsedu dozornej rady. Po tejto
zmene sa jednou z priorít stala dôkladná a zodpovedná príprava výberu nového generálneho riaditeľa VVS, a.s.,
ktorá je strategickým podnikom na Východnom Slovensku. Prvá fáza výberu
vhodných kandidátov prebiehala z interných personálnych zdrojov, o čom boli zamestnanci VVS, a.s. informovaní
20. apríla. Zaslané im boli podrobné informácie o možnosti zapojenia sa do
výberového konania na pozíciu generálneho riaditeľa a odporúčané kritériá
na osobu, ktorá by mala zastávať tento post. V prvom kole sa prihlásení kandidáti predstavili a prezentovali svoje osobnostné kvality a predpoklady zástupcom komisie. Druhé kolo výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa, ktoré bolo spojené s predstavením vízie rozvoja spoločnosti, sa konalo aj
za prítomnosti zástupcu akademickej obce z odboru vodárenstva. Z výberového procesu vyšiel ako najvhodnejší kandidát Ing. Stanislav Prcúch, pôsobiaci na poste riaditeľa závodu Rožňava od roku 2005. Na zasadnutí predstavenstva VVS, a.s. bol do funkcie generálneho riaditeľa zvolený 16. 5. 2022.
„Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. vnímam ako významný a strategický podnik. Ani dlhé roky práce v tejto spoločnosti nič neubrali z môjho veľkého rešpektu a zodpovednému prístupu. Ďakujem za prejavenú dôveru a urobím
všetko preto, aby som naplnil očakávania a zabezpečoval z pozície generálneho
riaditeľa napredovanie spoločnosti“ vyjadril svoje pocity Ing. Stanislav Prcúch
krátko po zvolení do funkcie generálneho riaditeľa Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..
Nový generálny riaditeľ VVS, a.s. sa chce upriamiť prioritne na vylepšenie
služieb zákazníkom a za veľmi dôležitú považuje aj stabilizáciu a motiváciu zamestnancov spoločnosti.
Všetci zažívame neľahkú dobu, ktorá je posledné dva roky výrazne ovplyvnená pandémiou Covid 19, no v súčasnosti aj prebiehajúcim vojnovým kon-

fliktom na Ukrajine. Kvôli komplikovanej medzinárodnej situácii ani štát nedokáže predvídať vývoj udalostí, rovnako ako neustály nárast cien. Nestabilita
ekonomického prostredia a celkových pomerov je natoľko zásadná, že sa dotýka i VVS, a.s., ktorá ale musí fungovať nepretržite.
Dobre nastavená kooperácia jednotlivých úsekov je jednoducho nevyhnutná a v tejto dobe pochopiteľne ešte o niečo viac ako inokedy.
„Ja som veľmi rád, že vo VVS, a.s. v riadiacich funkciách pracujú ľudia, ktorí svojej práci naozaj rozumejú, dokážu spolu kooperovať v záujme zabezpečenia každodenného fungovania, ale aj v prípadných krízových situáciách. Ak by som tu
nemal takýto tím, na ktorý sa môžem spoľahnúť, nešiel by som do toho,“ doplnil
Ing. Stanislav Prcúch.

Elektronická oslava MDD s časopisom
VODNÍČEK
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravila facebookové vydanie časopisu VODNÍCEK pre deti
základných škôl.
Táto interaktívna forma deťom ponúkla viac ako len elektronickú alternatívu k printovému detskému časopisu. Veľmi nenásilnou atraktívnou formou
sa v ňom dozvedeli všetko potrebné
o vode z vodovodu, kolobehu vody, alebo o tom, ako veľmi potrebná je ochrana životného prostredia. Cez aktívne
strany sa mohli preklikať k ďalším podrobnejším informáciám, článkom,
videám, alebo si mohli vypočuť skladbu
Vodovodná.
Každý pracovný deň od 24. mája pribudli na FB profile Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s. nové stránky v časopise a 1. júna odštartoval kvíz,
ktorého absolvovanie so správnymi odpoveďami zaradilo malých čitateľov do
žrebovania o atraktívne ceny.
Linda Šnajdárová
Foto: archív redakcie

Kybernetická bezpečnost
vodohospodářských společností
s ohledem na aktuálním situacim
Vodní hospodářství je z pohledu standardního fungování každého státu jedním z nejvýznamnějších odvětví a jeho stav má přímý dopad na každého jednotlivého občana. Vedle energetiky, zdravotnictví,
bankovnictví a dalších obdobně významných odvětví
pak také vodní hospodářství čelí výzvám v rámci kybernetického prostoru. Přestože je v České republice
úroveň závislosti vodohospodářských společností na
ICT prostředcích různorodá, čemuž napomáhá také
veliká míra decentralizace tohoto odvětví, již nyní je
kybernetická bezpečnost něčím, co souvisí nebo by
mělo souviset s provozem téměř každé vodohospodářské společnosti. Není na místě se domnívat, že by
tomu tak do budoucna nebylo, světový i lokální trend
je opačný.

Dřívější stav, kdy fyzická bezpečnost dokázala zcela
nebo částečně zajistit i bezpečnost kybernetickou, mizí
s nástupem IT technologií do průmyslových řídicích
systémů – mezi frekventované hrozby se tak zařadil
zejména neošetřený a neřízený vzdálený přístup k systému. S ohledem na aktuální dění ve východní Evropě
roste také pravděpodobnost kybernetických útoků
proti České republice a z tohoto důvodu také proti jejím významným společnostem a organizacím. Tento
článek má za cíl pomoci vodohospodářským subjektům utřídit kroky a doporučení doposud vydaná Národním úřadem pro kybernetickou a infomační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) jakožto ústředním správním
úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti v České
republice. Vychází z veřejně dostupných informací, aby
1
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s jeho obsahem mohly vodohospodářské společnosti
bez problémů dále pracovat.
Jedním z prvních podnětů vycházejících z této situace byl v tomto roce útok na řadu vládních webů ukrajinské vlády, při kterém došlo k nahrazení originálního
obsahu webových stránek obsahem vytvořeným útočníkem, tzv. defacementem. O této skutečnosti informoval Vládní CERT, který je součástí NÚKIB, dne 17. ledna 2022. (1) Přestože není technika defacementu pro
vodohospodářské společnosti nejvýznamnějším ohrožením, je potřeba mít na paměti, že informace jsou
v moderní společnosti základním stavebním kamenem a v krizové chvíli v kombinaci s dalšími technikami už může jít o větší problém (např. může dojít k uvádění lživých informací matoucích zákazníky nebo

V této otázce je možno využít také doporučení NÚKIB „Jak se bránit útoku ransomwarem“, dostupné
zde: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1662-jak-se-branit-utoku-ransomwarem/

poškozující vodohospodářskou společnost).
Již 28. ledna 2022 pak NÚKIB, jako jeden z prvních,
vydal upozornění na zvýšené riziko kyberšpionáže či
ransomwarových útoků proti České republice (dále jen
„Upozornění“). (2) Toto Upozornění bylo tedy vydáno
téměř měsíc před eskalací ozbrojeného konfliktu mezi
Ruskou federací a Ukrajinou. V té době byly pozorovány především dvě aktuální hrozby. Tou první byl výskyt
datového wiperu, jenž se maskoval jako ransomware,
nebo ransomwaru jako takového, tou druhou pak již
zmíněný defacement a distribuované odepření služeb
(tzv. DDoS). V případě vodohospodářských společností (ale i dalších společností z významných odvětví) existovala v rámci tohoto Upozornění obava, že dojde k využití výše uvedených hrozeb a zranitelností
k destruktivním útokům na průmyslové řídicí systémy.
V takové situaci se už nejedná jen o běžné každodenní útoky, útočníkem mohou být kyberkriminální aktéři s pokročilými schopnostmi a bohatými zdroji.
NÚKIB doporučil v této situaci věnovat pozornost
devatenácti technikám (tzv. tactics, techniques and
procedures, zkráceně „TTPs“), které by mohly být
v dané situaci zneužity – resp. se jednalo o třináct TTPs
podle MITRE ATT & CK (3), které se nejčastěji objevovaly v posledních dvou letech, a šest TTPs, které NÚKIB
dodatečně identifikoval. Jedná se o TTPs spočívající
např. ve zneužití příkazové řádky ke spuštění škodlivého kódu, zašifrování dat v cílovém systému pomocí
ransomwaru, zneužití legitimních uživatelských účtů,
které útočník napadl, nebo zneužití vzdálených služeb
(např. VPN) k získání prvotního přístupu a další. Detailní popis techniky spojený s každou z uvedených TTPs
a informacemi o jejich mitigaci nejsou v tomto článku
podrobněji rozvedeny, nicméně tyto informace naleznete v obsahu Upozornění (4).
Dále jsou v Upozornění uvedeny také vytipované
nejčastější zranitelnosti. V tomto případě se jedná
např. o zranitelnosti spojené s Microsoft Exchange,
Apache Log4j a dalšími. Konkrétně těmito dvěma vytipovanými zranitelnostmi se NÚKIB již v minulosti blíže zabýval a vydal k jejich mitigaci postup ve formě
tzv. opatření podle § 11 a násl. zákona č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti. Přestože jsou tato opatření závazná jen pro orgány a osoby spadající pod regulaci tohoto zákona, je možné je použít – jsou dostupná na úřední desce NÚKIB. V prvním případě se
jedná o reaktivní opatření ze dne 11. března 2021, ve
druhém případě o reaktivní opatření ze dne 15. prosince 2021.
Pokud bychom na tomto místě jen krátce navštívili
zahraničí, v předvečer eskalace zmíněného konfliktu,
tedy dne 23. února 2022, vydal slovenský Národný bezpečnostný úrad, který je obdobou českého NÚKIB, varování před hrozbou závažného kybernetického bezpečnostního incidentu.(5) V rámci tohoto varování
doporučil povinným osobám spadajícím pod slovenský zákon o kybernetické bezpečnosti celou řadu
úkonů – od urychleného vyřešení již zjištěných nedostatků, aktualizace analýzy rizik nebo ověření účinnosti monitoringu, přes aktualizaci plánů kontinuity činností (tj. BCM), použití přísné politiky hesel nebo
vynucování vícefaktorové autentifikace, až po využívání content delivery network pro lepší ochranu před
DoS útoky, zabezpečení e-mailových systémů nebo
informování zaměstnanců o nebezpečí kybernetických útoků. Nadneseně by bylo možno říci, že rozsah
tohoto varování je ve svém obsahu téměř srovnatelný
se všemi povinnostmi, které povinným osobám z regulace kybernetické bezpečnosti ať v Čechách, nebo
na Slovensku plynou. Stejně jako z českého doporu-

čení však z jeho obsahu plyne jedná jasná zpráva –
útok může přijít v zásadě odkudkoliv a ten, kdo situaci dlouhodobě podcenil, má co dohánět.
S ohledem na vývoj situace byl také NÚKIB nucen
vydat varování pro české subjekty spadající pod český
zákon o kybernetické bezpečnosti. (6) Stalo se tak o dva
dny později, tedy 25. února 2022. Toto varování vydal
NÚKIB před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti, spočívající v realizaci kybernetických útoků na
informační a komunikační systémy v České republice,
zejména pak na systémy veřejné správy, ale i dalších
strategických organizací, přičemž tyto útoky mohou
mít dopad na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů. Vzhledem k tomu, že NÚKIB již předtím vydal
výše podrobně představené Upozornění, mohl z jeho
obsahu v rámci dalšího varování čerpat, což také učinil. Varování tak doporučuje zvýšenou ostražitost vůči
nejčastějším používaným TTPs – ty jsou shodné s devatenácti TTPs uvedenými v Upozornění. Výjimkou je
T1561 (Disk Wipe), zablokování fungování operačního
systému pomocí smazání nebo poškození dat, které
varování uvádí nově.
Doporučuje také provést aktualizace informačních
systémů a jejich komponent tam, kde je taková aktualizace vzhledem k zajištění plynulosti provozu možná, aby se předešlo zneužití výše uvedených zranitelností. Co je však v rámci varování z 25. února 2022
uvedeno nad rámec lednového Upozornění a o čem
se zmínilo již také slovenské varování, to je speciální
část věnovaná doporučením reagujícím na hrozbu
útoků typu DDoS. Tato část se pak ještě dělí na úkony
spojené s preventivními opatřeními, opatřeními při
probíhajícím útoku a speciálními úkony pro poskytovatele internetového připojení. Opět s ohledem na detailní popis jednotlivých úkonů nejsou bližší informace v tomto článku uvedeny, nicméně jsou součástí
varování(7).
Ve stejný den, kdy bylo vydáno varování, zveřejnil
NÚKIB také dodatečné upozornění na výskyt nového
destruktivního malware typu wiper.(7) Tento wiper
identifikovala společnost ESET na Ukrajině v den eskalace konfliktu. Jeho účelem je smazání dat včetně
části systému, která umožňuje spuštění zařízení. Ani
v případě tohoto wiperu nelze vyloučit, že se s ohledem na situaci se mohou stát cílem útoků i české společnosti a organizace.
Jak je z výše uvedeného patrné, nejlepší obranou
je pro firmy a organizace dlouhodobě nepodceněná
kybernetická bezpečnost. Přestože se zákon o kybernetické bezpečnosti ve svém současném znění aplikuje jen na úzkou množinu pro stát nejvýznamnějších
subjektů, i pro neregulované firmy a organizace může
být vodítkem, jak svou kybernetickou bezpečnost zvýšit. Jak je patrné i z výše uvedených postupů českého
a slovenského regulátora, komplexní a zvládnuté řízení kybernetických rizik je předpokladem, aby byl subjekt schopen reagovat i na nenadálé situace. Pokud by
neregulovaný subjekt nechtěl vycházet ze zákona
o kybernetické bezpečnosti, resp. vyhlášky č. 82/2018
Sb., o kybernetické bezpečnosti, může místo toho využít ještě tzv. Minimální bezpečnostní standard, připravený NÚKIB.(8)
Řízení kybernetických rizik je důležité také z toho
důvodu, že jedním z nejčastějších rizik jsou rizika spojená s dodavateli. Především v jejich případě připadá
v úvahu také výše uvedená významná hrozba – zneužití vzdáleného přístupu. Z tohoto důvodu NÚKIB
s ohledem na časté dotazy 4. března 2022 uvedl, že
v případě Ruské federace doposud neměl dostateč-

nou informační jistotu k tomu, aby vydal zákonné opatření, které by omezovalo možnosti použití těchto produktů v systémech regulovaných zákonem
o kybernetické bezpečnosti. Zároveň však upozornil
na možnosti, které Ruské federaci dává její legislativa,
a současně upozornil, že izolace Ruska může mít dále
vliv na poskytování podpory uživatelům, což se týká
zejména bezpečnostních aktualizací a zveřejňování informací o nových hrozbách. Německý Spolkový úřad
pro informační bezpečnost, německá obdoba NÚKIB,
své varování doporučující přechod na jiné technologie než ty od společnosti Kaspersky již 15. března 2022
vydal.(9)
S ohledem na skutečnost, že je tento článek připravován na začátku března 2022, mohou být výše uvedené informace již zastaralé, resp. může dojít ke změně nebo doplnění výše uvedených podkladů. Česká
republika nemá v tuto chvíli žádný potvrzený kybernetický bezpečnostní incident, který by byl prokazatelně spojený s ozbrojeným konfliktem mezi Ruskou
federací a Ukrajinou – jediným významným prvkem je
skutečnost, že v době eskalace konfliktu probíhalo
v České republice plošné skenování portů, včetně skenování vládních organizací a kritické infrastruktury.(10)
Z tohoto důvodu věnujte pozornost aktuálním informacím, které NÚKIB zveřejňuje na svém webu www.
nukib.cz.(11)
Na druhou stranu, platnost většiny z výše uvedených doporučení je stálá a najde uplatnění i v dlouhodobějším měřítku.
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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

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. je jediným oﬁciálnym a výrobcom schváleným
obchodným a servisným zastúpením značky FLYGT pre Slovenskú Republiku.

www.lkpumpservice.sk
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