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Inzercia
ponúka software pre vodárenské spoločnosti alebo organizácie
prevádzkujúce vodárenské objekty. Naše produkty zabezpečujú
plnenie legislatívnych hlásení vrátane Vyhl. č.605/2005.

Komplexný prevádzkový informačný systém Previs® slúži na prevádzkové účely, reporting
vodárenských spoločností a plnenie legislatívnych hlásení. Využíva relačnú databázu, obsahujúcu údaje skonvertované z predošlých software za viac rokov, je prepojiteľný na iné software.

Modul Labden

Modul TMR

Modul Savom

Modul Labden (Laboratórny denník) je
súčasťou IS Previs®. Modul Labden je
vhodný najmä akreditované laboratóriá.
Spĺňa požiadavky medzinárodnej normy
STN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné
požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

Modul TMR – Technologický modul riadenia – slúži na plánovanie odberov vzoriek
vody. Jeho súčasťou sú algoritmy automatického návrhu požiadaviek na odbery
v zmysle platnej legislatívy.

V tomto module sa využívajú rozbory nahrávané v rámci modulu Labden –
Laboratórny denník. V tomto module je
možné vykonať hodnotenie kvality pitnej
vody v odberných miestach. Na hodnotenie je možné použiť niektorú z noriem pre
pitnú vodu.

Modul Odbery

Modul Labod

Modul VYHL605

Modul Odbery umožňuje sledovanie
denných údajov (výdatností, hladiny
u studní,…) a mesačných odberov z vodárenských zdrojov. Umožňuje evidenciu
údajov potrebných na ochranu vodárenských zdrojov.

Modul Labod slúži na hodnotenie odpadovej vody a technologického procesu
ČOV. Hodnotenie sa vykonáva z rozborov, ktoré sú nahrané v rámci modulu
Labden alebo z prevádzkových údajov
nahrávaných priamo v module Labod.

Modul Vyhl605 umožňuje vyhotovenie exportu údajov v zmysle Vyhlášky
č. 605/2005 Z.z. zo všetkých údajov
v databáze. Export údajov sa vykonáva
z modulov Savom, Odbery, Labod a Mpevo do súborov typu xml za zvolené obdobie a následne sa zasiela do Zbervaku.

Modul Štandardy kvality

Modul Mpevo

Modul Techuv

Umožňuje evidovať porušenia štandardov kvality vody dodávanej do spotrebiska. Vychádza z analýz vzoriek
vykonaných na jednotlivých odberných
miestach sledovaných v rámci hodnotenia kvality pitnej vody a uložených v
databáze IS Previs®.

Mpevo – majetkovo prevádzková evidencia vodárenských objektov – evidencia
štatistických údajov o verejných vodovodoch, kanalizáciách a aglomeráciách. Evidencia týchto údajov je potrebná pre export v zmysle Vyhlášky č. 605/2005 Z.z.

Sledovanie technologického procesu
úpravní vôd (podľa deﬁnovanej skladby
ÚV, ktorá zohľadňuje možnosť viacerých
nádrží jedného typu) s možnosťou deﬁnovaných vlastných vzorcov a výstupných zostáv.

Modul VH01

Modul PrevisMobile

Modul Documentor

Tento modul je prepojením so systémom
tretej strany, v tomto prípade ide konkrétne o ekonomický systém SAP. Poskytuje možnosť exportu vybraných údajov
z databázy IS Previs®.

Aplikácia pracujúca na operačných systémoch Android, iOS a Windows, ktoré
sú používané na mobilných zariadeniach
ako sú inteligentné telefóny a tablety. Zabezpečuje zaznamenávanie údajov priamo v teréne a ich následnú automatickú
synchronizáciu do IS Previs®.

Modul pre riadenú dokumentáciu. Je
vhodný najmä pre akreditované laboratóriá. Umožňuje vytváranie databázy
dokumentov, vrátane ich verzií, revízií a
pod. Má prepracovaný systém prístupových práv a užívateľských udalostí, ktoré
umožňujú deﬁnovanie komplexných procesov práce s dokumentami.

Software pre PDA:

B-SOFT Slovakia, s.r.o.

- Previs Mobile záznam výdatností vod. zdrojov
do PDA a ich prenos do Previsu
- EZU-V Mobile záznam stavov vodomerov
do PDA, prepojenie so systémom USYS
2

Matúšova 7106/56 811 04 Bratislava
IČO: 47759771
b-soft@b-soft.sk

Inzercia

Previs® pozostáva z modulov:
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Naozaj zdravá a bezpečná

Správa zo zasadnutia EurEau 1 pre pitnú vodu

14 Anketa - téma

Odpadové vody 2022, 19. – 21. 10. 2022,
Štrbské Pleso

Žiaden šetriaci efekt nepokryje reálne vysoké
náklady!

Zasadnutie EurEau, komisia EU2
„Odpadové vody“

17 Téma

Mozaika AVS

Ostro sledovaná voda
Zákal ako indikátor náhlych zmien

8 Téma

Zvíťazili najlepší

18 Čo je nové

10 Anketa – hlavná téma

Čo je nové v PVPS, a.s.
Čo je nové v ZSVS, a.s.
Čo je nové vo VVS, a.s.

12 Téma

21 SOVAK

Inzercia

V hlbších vrstvách pôdy je situácia naďalej vážna!

Hygienici naďalej monitorujú vírus SARS-CoV-2
v odpadových vodách

Používání upravených kalů na zemědělské
půdě od roku 2021
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Správa zo zasadnutia komisie
EurEau 1 pre pitnú vodu
Po viac ako dvoch rokoch sa v dňoch 13. –
14. 6. 2022 uskutočnilo stretnutie komisie
EurEau pre pitné vody v španielskej Barcelone. Zasadnutia sa zúčastnilo 34 zástupcov
asociácií vodárenských spoločností z jednotlivých členských štátov EU (ČŠ), dvaja predsedovia komisie a zástupca sekretariátu.
Najvýznamnejšia časť zasadnutia bola venovaná procesu transpozície novej smernice pre pitnú
vodu č. 2020/2184/ES v jednotlivých ČŠ. Z diskusie
vyplynulo, že proces transpozície je rozpracovaný
vo všetkých ČS pod gesciou rôznych vládnych inštitúcií a všetky krajiny deklarujú očakávaný dátum
platnosti transpozície 12. 1. 2023.
Prítomní sa tiež zhodli na tom, že uplatňovanie
nových požiadaviek smernice bude mať významný, aj keď zatiaľ ťažko vyčísliteľný dopad na prevádzkové náklady vodárenských spoločností a zďaleka nejde len o náklady na rozšírenie sledovaných
chemických a biologických parametrov.
Rôzny prístup bol zaznamenaný v rámci implementácie článku 8 smernice 2020/2184/ES posúdenie a riadenie rizík v plochách povodia
súvisiacich s vodárenskými zdrojmi, využívanými na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.
V niektorých ČŠ bude táto povinnosť delegovaná na prevádzkovateľov vodárenských zdrojov
a v iných (vrátane Slovenska) túto povinnosť preberie štát.
Diskutovanou témou boli nové kvalitatívne parametre, ktoré smernica 2020/2184/ES zaraďuje do
povinného monitoringu pitných vôd, napríklad
poly- a perfluorované látky (PFAS). Odborná pracovná skupina, ktorá sa venuje problematike kontaminácie životného prostredia týmito látkami
zhromažďuje dostupné údaje a podklady k zaznamenanému výskytu, medziiným napr. aj v súvislosti s používaním hasiacej peny a tiež pracuje na vyčíslení finančných nákladov na odstraňovanie
takýchto látok v rámci úpravy pitnej vody. Výsledok
práce pracovnej skupiny bude použitý ako podklad
pre požadované reštrikcie na používanie látok s obsahom PFAS v rámci očakávanej novelizácie nariadenie o chemických látkach REACH.
Prezentované výsledky zatiaľ vychádzajú z dostupných dát od niekoľkých ČŠ, ktoré sa monitoringu PFAS už venujú (nie Slovensko) a predstavujú sumu jednotlivých nájdených PFAS (nová
smernica uvádza 20 konkrétnych PFAS pre povinný monitoring v pitnej vode). Analytická metóda
pre PFAS total, ktorú sľubovala zverejniť EK v termíne do dvoch rokov je v nedohľadne. Chemickí
experti v EU1 sa zhodli na tom, že nájsť spoľahlivú
analytickú metódu pre PFAS ako skupinový parameter je nereálne.
Pesticídovú smernicu 2009/128/ES nahradí nové
Nariadenie, ktoré bude priamo bez transpozície
aplikovateľné v ČŠ. Aktuálne znenie Nariadenia sa
oproti pôvodnému pohlo z hľadiska prevádzkovateľov vodovodov pozitívnym smerom. Zavádza sa
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termín citlivé oblasti a regulácia používania pesticídov v tejto oblasti sa bude týkať všetkých druhov
pesticídov, nielen chemických.
Staronovou problematikou, ktorá sa stáva významnou, v niektorých krajinách až urgentnou, je
hydrologické sucho ako následok klimatických
zmien. Komisii bola predstavená Správa o riadení
zdrojov vody v jednotlivých ČŠ, zahrňujúca vodné
bilancie, prerozdeľovanie vody, ekonomické nástroje riadenia rizík atď. Pripravenosť jednotlivých
ČŠ je rôzna, v závislosti od urgentnosti riešenia
problémov, spôsobených suchom.

Na zasadnutí sa prejednávali aj ďalšie témy: straty vody v potrubí a ich rozdielne vykazovanie, zosúladenie požiadaviek na materiály v styku s pitnou vodou, kyberbezpečnosť vodárenského
sektora, environmentálne normy pre podzemné
vody, revidovaná smernica pre priemyselné emisie
a možnosti jej využitia pre vodárenstvo ako aj udržateľné hospodárenie s pôdou a jej obnova – pôda
je významná zásobáreň podzemnej vody.
Ing. Alena Trančíková
Člen EU1 za AVS
Foto: archív AVS

Technologické zariadenie najväčšej úpravne pitnej vody v Barcelone

Zasadnutie komisie pre pitné vody EU1

Aktuality / AVS report

Odpadové vody 2022, 19.–21. 10. 2022, Štrbské Pleso
autorov Fórum 33, v rámci ktorej sa bude prezentovať a zároveň aj nadväzovať kontakty nastupujúca generácia kolegov zo SR a ČR.
Ako sme už odbornú verejnosť informovali,
konferenčná komunikácia prebieha len v elektronickej forme na stránke konferencia.acesr.sk.
Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej
republiky v spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností, Oddelením environmentálneho inžinierstva FChPT STU v Bratislave, Výskumným ústavom vodného hospodárstva
v Bratislave a Katedrou zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU v Bratislave
organizuje v dňoch 19. – 21. 10. 2022 12. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou
„Odpadové vody 2022“.
Cieľom konferencie je prezentácia najnovších informácií, výskumných poznatkov
a prevádzkových skúseností o aktuálnych legislatívnych aktivitách, ochrane recipientov,
odvádzaní odpadových vôd, projektovaní stokových sietí a ČOV, regulácii odtoku zrážkových
vôd, hydrochémii a analytickej chémii vôd a kalov, spôsoboch čistenia odpadových vôd, odstraňovaní nutrientov, domových a malých
ČOV, komunálnych a priemyselných ČOV, kalovom hospodárstve ČOV a nakladaní s kalmi,
meraní a regulácii procesov čistenia. Súčasťou
konferencie bude už tradičná súťaž mladých

Orientujte sa lepšie
v spleti ﬁremných
informácií.

Elektronický systém po registrácii účastníka
umožňuje jeho záväzné prihlásenie na konferenciu, objednanie služieb (ubytovanie, strava,
konferenčný poplatok, firemná prezentácia)
a vytvorenie faktúry za tieto služby. Na základe
tejto faktúry môžu účastníci konferencie uhradiť objednané služby. Potvrdený originál faktúry dostanú účastníci pri prezencii na konferencii. Všetky Vaše otázky zodpovedia členovia
organizačného výboru alebo sekretariát konferencie. V prípade záujmu o inú formu prezentácie firmy, aká je v ponuke služieb (napr. partnerstvo konferencie), kontaktujte organizátora
konferencie.
Na stránke konferencie si môžete pozrieť jej
program a ďalšie dôležité informácie aj bez potreby registrácie
Otázky k organizácii konferencie a k možnostiam firemnej prezentácie adresujte na
predsedu organizačného výboru prof. Ing. Miroslava Hutňana, PhD. (miroslav.hutnan@stuba.sk, tel.: +421259325387).

SUNOB Invest, s.r.o.
Podjavorinskej 30, 949 01 Nitra
prevádzka: Vodná 27, 949 01 Nitra
tel: 00421 37/69 215 13-28
e-mail: sunob@sunob.sk
Spoločnosť SUNOB Invest, s.r.o. patrí medzi najväčších dodávateľov rúrových plastových a liatinových systémov a sklolaminátu na Slovensku. Náš
sortiment predstavuje 5000 výrobkov a neustále sa rozširuje.
Čo Vám SUNOB Invest, s.r.o. ponúka?
široký sortiment materiálov rýchlosť dodania kvalita predávaného tovaru
výhodná cena

Inzercia

Spoločnosť Arminius ponúka komplexnú realizáciu riešení, umožňujúcich organizáciám z oblasti sieťových odvetví komplexnú správu
firemného obsahu (zahŕňajúcu všetky typy elektronických a papierových dokumentov) a riadenie súvisiacich biznis procesov prostredníctvom platformy SharePoint.
Arminius, s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava,
arminius@arminius.sk
www.arminius.sk

Rúrové systémy
široký sortiment rúr pre zvislú kanalizáciu, ležatú kanalizáciu, na prepravu
kvapalín a odvod spodných vôd.
PVC tlakové
PVC kanalizačné
PEHD tlakové
PVC odpadové
PEHD tlakové
PEHD plynárenské
PEHD chráničky
PEHD a PVC perforované drenážne
rúry
Tlaková a kanalizačná liatina
Sklolaminátové rúrové systémy

PE fólie
Sú recyklovateľné a majú široké využitie v stavebníctve, nábytkárstve,
poľnohospodárstve... Sú vhodné aj na
hygienické balenie potravín.
Agrofólie
Zmraštivé fólie
Výstražné fólie
Liatina
Rúrové systémy z tvárnej liatiny sú
určené na prepravu pitnej a úžitkovej
vody.
Rúry
Tvarovky
Armatúry
poklopy, mreže
Odvodňovacie
žľaby, odvodnenia mostov
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Zabezpečujeme produkty hlavne
z týchto oblastí:
Rúrové systémy
Tepelné izolácie NOBASIL
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Zasadanie EurEau, komisia EU2 „Odpadové vody“
Zasadanie pracovnej komisie EU2 Odpadové vody prebehlo 8.-10. júna
2022 v holandskom meste Delft. Po dlhých dvoch rokoch sa členovia komisie EU2 stretli osobne. Počet účastníkov zasadania sa vyšplhal na 50 osôb.
Všetci zúčastnení konštatovali, že on line rokovania sú síce rýchle a finančne nenáročné, ale z hľadiska efektívnosti a prípravy odborných stanovísk
niet nad osobnú diskusiu medzi zástupcami členských krajín. Samotné zasadanie sa konalo v malebnom meste Delft, vzdialenom len niekoľko kilometrov od Haagu. Delft je typické holandské mesto pretkané množstvom
otvorených vodných kanálov, ktoré slúžia ako zdroj vody na zavlažovanie,
zároveň aj ako dopravné tepny pre obyvateľov mesta a okolia, a tiež ako
zdroj relaxu v podobe vodných športov. Hlavným kanálom je možné doplaviť sa až do Severného mora. Delft je plné mladých ľudí. Nachádza sa v ňom
druhá najväčšia technická univerzita v Holandsku (TU Delft). Na brehoch
jedného z kanálov stojí Institute for Water Education, kde sa pripravujú na
svoju profesijnú kariéru mladí vodohospodári. Mesto nielenže stojí na vode,
ale je s vodou úzko späté v mnohých oblastiach. Čo je však pre Delft typické
sú bicykle. Nájdete ich pred obchodmi, firmami aj reštauráciami. Niet obyvateľa mesta, ktorý by nemal bicykel. Mestské, cestné, elektrické používajú
ich mladí aj starí a čo je najpodstatnejšie, všade majú prednosť. Ako chodec
si musíte dávať stále pozor, či neskrížite cestu cyklistovi, pretože on nezastaví, má predsa prednosť. Nakoľko sa členovia komisie EU2 presúvali na miesto
rokovania výlučne pešo, museli sa tejto situácii rýchlo prispôsobiť sledovaním pohybu cyklistov, aby neprišli k úrazu. To sa nám našťastie podarilo a tak
sme sa mohli plnohodnotne venovať závažným témam, ktoré v súčasnosti
rezonujú v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd v Európskom parlamente.
Hlavnou témou zasadania bola revízia Smernice 91/271/EHS – čistenie komunálnych odpadových vôd (ďalej ako „UWWTD“). Hoci bol stanovený termín
zverejnenia smernice na júl 2022, predpokladá sa časový posun. Konečný návrh smernice bude zverejnený na jeseň, pravdepodobne v októbri 2022. Následne prejde smernica ďalšími stupňami legislatívneho procesu v rámci Európskeho parlamentu. Ukončenie revízie smernice sa predpokladá v prvej
polovici roku 2024. Zmeny v jej znení budú mať dopad na legislatívu všetkých
členských štátov Európskej únie.
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Členovia EU2 pripravili na prvom zasadaní komisie v roku 2022 jednotné stanovisko členských štátov k témam, ktoré majú byť prioritou revízie
smernice. Uvedené stanovisko bolo oficiálne zaslané do Európskeho parlamentu. Sekretariát Eureau zatiaľ nedostal na podnety svojich členov žiadnu odpoveď. Eureau priebežne prezentuje svoje stanoviská pred ďalšími
profesijnými združeniami ako EWA a SGI Europe. Členovia EU2 sa na zasadaní vyjadrili k otázke, aké sú priority členských krajín, ktoré by mali byť
riešené v revidovanej smernici. Pre všetky krajiny je to hlavne energetická
efektívnosť a trvalá udržateľnosť vodárenských služieb počas energetickej
krízy. Následne boli spomenuté regionálne špecifiká. Pre škandinávske krajiny ide o odstraňovanie dusíka (N) a fosforu (P) v procese čistenia odpadových vôd a znovu využívanie fosforu ako druhotnej suroviny. V týchto
krajinách sa nachádza veľa rybích fariem, ktoré produkujú v odpadových
produktoch z výroby zvýšené množstvo N a P, čo zaťažuje komunálne ČOV.
Pre Slovensko a Česko je prioritná energetická efektívnosť čistiarní odpadových vôd, ktorá je pri stúpajúcich cenách energií stále dôležitejšia. Významná je aj potreba obnovy existujúcich sietí, v súvislosti so znižovaním
strát vody v potrubných systémoch. Pre Slovensko je dôležité aj nastavenie pravidiel pre riadenie individuálnych systémov zneškodňovania odpadových vôd, s čím súvisí aj zavedenie centrálneho registra žúmp, ktorý je
súčasťou novej stavebnej legislatívy.
Členovia EU2 otvorili v diskusii zaujímavú tému a to relevantnosť parametra BSK5 ako základného ukazovateľa organického znečistenia odpadových
vôd. Metóda stanovenia BSK5 sa používa už od začiatku 18. storočia, je časovo
aj finančne náročná a vykazuje chybovosť až do 20%. Aj keď ide o tradičnú a dlhodobo využívanú metódu v praxi, je potrebné sa zamyslieť, či je vhodná aj
pre 21. storočie, kedy monitoring odpadových vôd musí prebiehať kontinuálne. Členovia EU2 sa zhodli, že pripravia štúdiu u vybraných prevádzkovateľov
ČOV a zhodnotia plusy a mínusy stanovenia organického znečistenia na základe BSK5. Výsledky prieskumu budú predložené na ďalšom rokovaní EU2 v októbri 2022.

Ing. Ivana Mahríková, PhD, EUR ING.

člen komisie EU2
Foto: archív AVS
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Aktivity AVS

Inzercia

V letných mesiacoch Asociácia vodárenských spoločností zamerala svoju
pozornosť na prípravu a pripomienkovanie dvoch zásadných legislatívnych
predpisov. Prvým z nich bola transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu do slovenskej legislatívy. Implementácia smernice priniesla novelizáciu základných právnych predpisov vodného hospodárstva a to zákona
č. 364/2004Z.z. o vodách, zákona č. 442/2002Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a samozrejme zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Členovia AVS v rámci medzirezortného pripomienkovania vzniesli 39 zásadných pripomienok, ktoré boli vo veľkej miere
akceptované. Legislatívne zmeny súvisia hlavne s povinnosťou prevádzkovateľov verejných vodovodov zabezpečiť spracovanie manažmentu rizík vodárenských systémov od zdroja až po pripojenie spotrebiteľa. K uvedenej problematike AVS v auguste organizovala v spolupráci so SAVE (Slovenská asociácia
vodárenských expertov) seminár pre svojich členov, kde sa s našimi kolegami
podelili o skúsenosti z implementácie smernice do praxe predstavitelia českých vodárenských spoločností. Významnú pozornosť venovala AVS pripomienkovaniu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom
a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. K uvedenej problematike sme organizovali dve pracovné stretnutia generálnych riaditeľov vodárenských spoločností. Kancelária AVS spracovala viac ako sto pripomienok k návrhu vyhlášky, z ktorých vyšpecifikovala 66 zásadných pripomienok.
Tie boli po schválení Ekonomickou komisiou AVS uplatnené v rámci medzirezortného pripomienkovaného konania. Rozporové konanie prebehlo dňa 7.
septembra 2022. O jeho výsledku boli generálni riaditelia vodárenských spoločností informovaní počas stretnutia na 36. ročníku súťaže vodárenských pracovníkov.

Počas svojej existencie sa
spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava vypracovala na výkonnú a technologicky dobre
vybavenú spoločnosť s kvalifikovanými pracovníkmi,
ktorá je schopná úspešne
realizovať nielen stavby
vodohospodárske a ekologické, vrátane dodávky
a montáže technologických
zariadení, ale aj komplexné stavby inžinierskeho,
priemyselného a pozemného staviteľstva. Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a.s., Bratislava našla
uplatnenie nielen vo výrobnej činnosti na Slovensku,
ale aj v obchodnej činnosti,
ktorú v rozhodujúcej miere realizuje v zahraničí za
účastí zahraničných nadnárodných korporácií.

Po dlhých štyroch rokov sa uskutočnil 23. ročník špecializovanej výstavy zameranej na prezentáciu vodného hospodárstva AQUA. Asociácia vodárenských
spoločností podporila výstavu nielen svojou aktívnou účasťou, ale bola aj usporiadateľom sprievodných podujatí výstavy. Tým najvýznamnejším bola odborná konferencia Vodovody-kanalizácie, ktorá bola zameraná hlavne na imple-

mentáciu novely zákona 442/2002Z.z. zákon o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách do vodárenskej praxe. Konferencia sa stretla s veľkým ohlasom, zúčastnilo sa na nej 150 osôb z radov vodárenských spoločností, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, miest, obcí a regionálne samosprávy. V rámci slávnostného
otvorenia výstavy boli udelené viaceré ocenenia, jedným z nich bola Cena Milana Topoliho za celoživotný prínos vo vodnom hospodárstve. Veľmi nás teší,

že v roku 2022 získal cenu náš dlhoročný kolega Ing. Miroslav Trizna. V mene
členov AVS mu srdečne blahoželáme.

Projekty

VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a.s. Röntgenova 26
851 01 Bratislava
Slovensko
Telefón: (Po–Pia | 08:00–17:00)
02 / 33 333 111
Fax: 02 / 33 333 100
Mail: info@vsba.sk

Ďalšou dobrou správou je, že projekt „Zdravá voda pre Cherson“, ktorý
sme ukončili v roku 2021, našiel svoje uplatnenie. Svedčí o tom ďakovný list,
ktorý zaslala Ukrajinská Asociácia vodárenských spoločností do kancelárie AVS
a poskytovateľovi finančnej podpory agentúre SlovakAid. Zariadenie na zdravotné zabezpečenie pitnej vody, ktoré sme v okupovanom meste Cherson inštalovali, slúži svojmu účelu a poskytuje kvalitnú pitnú vodu aj oblastiam, kde
bola kvôli vojnovému konfliktu prerušená dodávka vody verejným vodovodom. V čase nedostatku základných potravín, liekov a vybavenia je prístup
k zdravotne zabezpečenej pitnej vode základnou podmienkou prežitia. Sme
veľmi radi, že sme vďaka prvému humanitárnemu projektu realizovanému pod
hlavičkou AVS dokázali pomôcť 100 000 obyvateľom okupovaného Chersonu.
Veríme, že sa aj druhý humanitárny projekt smerujúci na Ukrajinu „Zdravá voda
pre Rivne“ úspešne zrealizuje a prispejeme ku zlepšeniu situácie u našich východných susedov.
Kancelária AVS
Foto: archív AVS
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Téma

Zvíťazili najlepší
Aj takto by sa dalo dvomi slovami zhrnúť podujatie, ktoré má dlhoročnú tradíciu a teší sa veľkej popularite,
nielen medzi súťažiacimi. Zdravú rivalitu, obrovské nadšenie a túžbu zvíťaziť bolo cítiť naozaj u každého účastníka 36. ročníka Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov. Organizátori podujatia - Asociácia vodárenských spoločností a Bratislavská vodárenská spoločnosť urobili maximum pre to, aby bola dôstojne obnovená prerušená tradícia tohto podujatia a aby sa všetci účastníci, víťazi či porazení cítili príjemne, zabavili sa
a odniesli si zopár pekných zážitkov.

„

V disciplíne
A zvíťazilo
družstvo VVS,
v disciplíne B
družstvo Oravskej vodárenskej spoločnosti
a gratulácia
patrí aj celkovému víťaznému družstvu,
ktorým sa
stala Východoslovenská
vodárenská
spoločnosť.

„
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Rozľahlý areál X-bionic v Šamoríne nám počas troch septembrových dní (12. – 14. 9. 2022) poskytol veľmi príjemné a reprezentatívne zázemie. Aj napriek plnej obsadenosti športovcami
pôsobil útulne a komfortne. Nebolo potrebné sa nikam presúvať, keďže disciplína A sa konala priamo pod oknami hotela.
Trošku horšie to bol s disciplínou B, kde pátrači museli absolvovať zopár kilometrov na vodárenský zdroj Podunajské Biskupice.

Podujatím nás sprevádzal moderátor Slávo Jurko, ktorý svojou výrečnosťou a darom improvizácie súťaž ozvláštnil.
Nazaháľali ani generálni riaditelia vodárenských spoločností.
Ich cieľom bolo okrem podpory a fandenia svojim družstvám
zhodnotiť uplynulé extrémne horúce leto. Na spoločnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala na neďalekom vodárenskom
zdroji Šamorín, adresovali výzvu verejnej správe a verejnosti na
zavedenie zmien, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody aj do budúcnosti.
Veľké poďakovanie patrí všetkým,
ktorí prišli a spoločne pomohli vytvoriť atmosféru podujatia, všetkým súťažným družstvám, ktoré podali
úžasné výkony a v neposlednom
rade obchodným partnerom, vďaka
ktorým bolo možné celé podujatie
zorganizovať.
V disciplíne A zvíťazilo družstvo
VVS, v disciplíne B družstvo Oravskej
vodárenskej spoločnosti a gratulácia
patrí aj celkovému víťaznému družstvu, ktorým sa stala Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Už teraz
sa tešíme a veríme, že o rok sa opäť
stretneme v Košiciach, keďže VVS
prevzala aj štafetu organizátora podujatia.

Téma

Organizátori akcie:
avs

asociácia
vodárenských
spoločností

Akcia sa konala pod záštitou primátora hl. mesta SR, pána Matúša Valla.
Zlatí reklamní partneri:

Strieborní reklamní partneri:

Výsledky v disciplíne B
Súťažné družstvo Body celkom Poradie
SEVAK
935
4
POVS
1534
2
VVS
1385
3
VSR
-257
8
BVS
232
5
PVPSAS
4
6
ZSVS
-607
10
STVPS
-189
7
OVS
2162
1
LVS
-442
9

Bronzoví reklamní partneri:

K&K TECHNOLOGY
A K C I O V Á

Výsledky v disciplíne A
Súťažné družstvo Body celkom Poradie
SEVAK
4540
2
POVS
1650
6
VVS
4630
1
VSR
2170
5
BVS
3610
3
PVPSAS
1380
7
ZSVS
-1930
10
STVPS
1310
8
OVS
920
9
LVS
2180
4

S P O L E Č N O S T

PRAKTIKPUMP

CELKOVÉ HODNOTENIE
Súčet
Súťažné Poradie
Poradie
družstvo v disciplíne A v disciplíne B poradia
A+B
SEVAK
2
4
6
POVS
6
2
8
VVS
1
3
4
VSR
5
8
13
BVS
3
5
8
PVPSAS
7
6
13
ZSVS
10
10
20
STVPS
8
7
15
OVS
9
1
10
LVS
4
9
13

Získané body Celkové
v disciplíne A poradie
4540
1650
4630
2170
3610
1380
-1930
1310
920
2180
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2
4
1
7
3
8
10
9
5
6

Anketa – hlavná téma
Ministerstvo: V spolupráci s vodármi a meteorológmi plánujeme prehodnotiť
zabezpečenosť dodávok vody v deficitných oblastiach

V hlbších vrstvách pôdy
je situácia naďalej vážna!
Tohtoročné letné horúčavy, ktoré v prvej polovici leta boli bez zrážok, vyvolali oprávnený strach v radoch
širokej verejnosti, či bude dosť vody pre každého. Ľudia neustále bombardovali vodárenské spoločnosti vo
viacerých regiónoch Slovenska s obavami, či ešte zajtra voda vôbec potečie…
K téme tohtoročného sucha sa pre Vodárenské pohľady vyjadrilo tlačové oddelenie/odbor komunikácie Ministerstva životného
prostredia (MŽP) SR.

„

Ministerstvo
sa rozhodlo
nepokračovať
v príprave
vodárenskej
nádrže Tichý
Potok pre
negatívne
vplyvy na
vodné útvary
a územia
sústavy chránených území
Natura 2000.

„
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V každom regióne inak
Na vodárenské spoločnosti sa ľudia so svojimi otázkami i vážnymi obavami z nedostatku pitnej vody v tomto roku naozaj
vo veľkom obracajú. Chceli sme sa ale opýtať, či sa na pozadí
tohtoročného sucha široká verejnosť zaujíma o túto tému napríklad aj cestou MŽP SR a či ministerským úradníkom ľudia volajú, píšu, prípadne či ich kontaktujú cez známu Zelenú linku.
- Ministerstvo životného prostredia SR ani Zelená linka MŽP
v uplynulom období nezaznamenali nárast občianskych podnetov,
ktoré by súviseli s otázkami či obavami z nedostatku pitnej vody vo
vodárenskej sieti. Ale môžeme potvrdiť enormný nárast otázok súvisiacich so suchom zo strany médií. Situácia s nedostatkom pitnej
vody sa v jednotlivých oblastiach Slovenska prejavuje rôzne. Ministerstvo preto považuje za správne, aby sa obyvatelia s podobnými
otázkami, resp. s obavami obracali priamo na vodárenské spoločnosti, ktoré im v danom regióne poskytujú prístup k pitnej vode.

Východniari sa právom boja!
Osobitne hektická situácia bola a naďalej pretrváva v niektorých
častiach východného Slovenska, kde si staršie generácie veľmi živo
pamätajú akútny nedostatok vody v osemdesiatych rokoch minulého storočia. V Košiciach, Prešove, ale i v ďalších mestách východoslovenského regiónu v niektorých obdobiach tiekla voda do domácností hodinu, maximálne ak dve hodiny denne a na vyššie
poschodia sa vôbec nedostala! Odstavené od pitnej vody boli SŠ
i VŠ internáty a dokonca aj niektoré škôlky a školy i mnohé zdravotnícke zariadenia! Kritickú situáciu, ktorá sa opakovala niekoľko rokov, nakoniec vyriešilo rýchle, avšak výslovne provizórne napojenie
rozhodujúcich spotrebísk na VN Starina, ktorá pôvodne mala slúžiť
pre zásobovanie obyvateľov severovýchodného cípu našej krajiny.
Toto provizórium však trvá dodnes! V otázkach, ktoré v lete t. r. verejnosť neustále kládla vodárom na východe Slovenska, sa znovu
objavila dlhé desaťročia medializovaná téma Tichého Potoka.
Tejto téme sme sa podrobne venovali v predošlom vydaní Vodárenských pohľadov (VP č. 2/2022). Teraz sa k nej vraciame opäť, lebo
laická verejnosť i vodári z východného Slovenska sa na pozadí tohtoročného kritického sucha v rozľahlých častiach Európy pýtajú, či
MŽP SR predsa len nechce prehodnotiť svoje pôvodné zamietavé
stanovisko k projektu Tichý Potok, keďže východ Slovenska potrebuje ďalší zdroj pitnej vody.

Otázka znie, či ministerstvo má v talóne nejaké ďalšie náhradné, resp. rezervné riešenie pre východ Slovenska? Pre každý prípad… Lebo ľudia sa naozaj boja, že sa môžu vrátiť kruté
80-te roky.
- Ministerstvo sa rozhodlo nepokračovať v príprave vodárenskej
nádrže Tichý Potok pre negatívne vplyvy na vodné útvary a územia
sústavy chránených území Natura 2000. V nadväznosti na tento krok
však envirorezort plánuje spracovať štúdiu uskutočniteľnosti, v rámci ktorej sa preverí zabezpečenie pitnej vody pre deficitné oblasti
východného Slovenska a možnosti úspor a iných alternatívnych riešení. Dôležité je aj v podmienkach meniacej sa klímy uchovať dlhodobú udržateľnosť zásobovania obyvateľstva vodou a vylúčiť negatívne vplyvy na územie Natura 2000.
Poznámka redakcie: Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty EÚ vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. Sústava pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice
o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijú-
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ceho vtáctva - kodifikované znenie) a z území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov (smernica
Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín).

Nie je sucho ako sucho
Naša ďalšia otázka pre ministerstvo sa týkala samotného pojmu sucho resp. kritické sucho a kde bolo na Slovensku v lete
najväčšie sucho? A tiež sme zvedaví, ako sa sucho monitoruje
pre potreby MŽP SR, kto ho meria a akými metódami sa meria
a v akých jednotkách či stupňoch sa to vyjadruje?
- Monitoring sucha v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ) je rozdelený na monitoring pôdneho sucha, monitoring
meteorologického sucha a monitoring stavu povrchových a podzemných vôd. Viac informácií možno nájsť na webe SHMÚ. Pri monitoringu meteorologického sucha používa SHMÚ tri celosvetovo
uznávané indexy sucha - SPEI, SPI a Palmerov CMI index. Indexy SPEI
a SPI hodnotia relatívny stav sucha v rámci danej stanice vzhľadom
na dlhodobý režim zrážok a evapotranspirácie (jav, ktorý nastane,
keď rastliny stratia vodu zo svojich tkanív). CMI sleduje absolútny
stav vlhkosti v pôde bez zohľadnenia dlhodobého charakteru počasia na danej stanici. Okrem týchto indexov sa sleduje aj deficit
zrážok za posledných 90 dní, a to pre 41 staníc, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po celom území Slovenska.
Napríklad v polovici augusta 2022 bola situácia priaznivá v pôdnom profile 0 až 40 cm a začínajúce sucho bolo len lokálne na východnom Slovensku. Avšak úplne odlišná situácia bola v hlbšej vrstve 40 až 100 cm, kde sme v tom čase pozorovali extrémne sucho
na viac ako polovici územia Slovenska! Zrážky, ktoré spadli na konci
júla, zmiernili sucho len v povrchovej vrstve, ale v hlbšej vrstve zostala situácia naďalej vážna, a to najmä v južnej polovici Slovenska.
A kto všetko, s prepáčením za výraz, dáva tie údaje dokopy?
Kto realizuje výstupy z monitoringov?

- Monitoring pôdneho sucha sa realizuje v spolupráci s firmou
CzechGlobe. SHMÚ tejto firme poskytuje údaje, ktoré firma následne spracuje a vytvorí z nich mapy. Výslednými produktami sú mapy
intenzity sucha, relatívneho nasýtenia, deficitu pôdnej vlahy, zásoby pôdnej vlahy, kumulatívneho trvania sucha a dopadov sucha na
vegetáciu. Pre posúdenie sucha sa používa základná mapa intenzity sucha, ktorá predstavuje odchýlku od obvyklého stavu za obdobie rokov 1961 až 2010. Podľa mapy intenzity sucha je sucho rozdelené do kategórii S1 (začínajúce sucho) až po S5 (extrémne
sucho).

Spolupráca aj s vodárenskými
spoločnosťami
Posledná otázka sa týkala faktu, ktoré útvary z organizačnej
štruktúry MŽP SR resp. aj externé subjekty vypracúvajú podklady pre rozhodnutie ministerstva o tom, či v regióne, kde je
sucho resp. kde sú viacročné či dlhoročné suchá, treba alebo
netreba uvažovať o vybudovaní ďalšieho zdroja pitnej vody?
- Aktuálne nepripravujeme budovanie nových veľkých vodárenských zdrojov. Pri projektoch, ktoré sa týkajú vody, však ministerstvo vždy vychádza z podkladov vypracovaných rezortnými organizáciami, ako je Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP),
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) či Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). A teraz to podstatné! Envirorezort
plánuje v spolupráci s VÚVH, SHMÚ, SVP a s Asociáciou vodárenských spoločností (AVS) už v blízkej budúcnosti prehodnotiť zabezpečenosť dodávok vody v deficitných oblastiach. Táto úloha vyplýva z Koncepcie vodnej politiky Slovenska do roku 2030, ktorá je
strategickým podkladom k zabezpečeniu maximálne efektívneho
využívania vody a k minimalizovaniu strát vody v rámci vodovodných a kanalizačných sietí.


(fur.)
Foto: archív redakcie

„

Zrážky,
ktoré spadli
na konci júla,
zmiernili
sucho len
v povrchovej
vrstve, ale
v hlbšej
vrstve
zostala
situácia
naďalej
vážna, a to
najmä
v južnej
polovici
Slovenska.

„
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Hygienici naďalej monitorujú vírus SARS-CoV-2 v odpadových vodách
Odborníci už od polovice augusta varovali pred jesenným nárastom ochorení COVID-19, a to nielen z dôvodu návratov z dovoleniek a začiatku školského roka, ale najmä pre postupné presúvanie rôznych podujatí z otvorených
priestranstiev do interiérov. Zároveň ale zdôrazňujú, že najefektívnejšími opatreniami proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2 sú zodpovednosť, hygiena rúk (ich pravidelné umývanie pod tečúcou vodou s použitím mydla resp. dezinfekčného
prostriedku) a dodržiavanie zásad respiračnej hygieny (pri kašľaní a kýchaní si
zakrývať ústa a nos). A to všetko by mala byť samozrejmosť, ktorá by šírenie
vírusu výrazne spomalila!
Žiaľ, nie je to tak a tak jednotlivé regionálne úrady verejného zdravotníctva
(RÚVZ) v úzkej spolupráci s vodárenskými spoločnosťami naďalej pokračujú
v pravidelnom monitoringu odpadových vôd na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2,

ktorý sa realizuje už od roku 2021, kedy sme sa tejto téme podrobne venovali.
Monitoring prebieha na týždennej báze a v súčasnosti je doň zapojených
62 čistiarní odpadových vôd (ČOV). Prítomnosť vírusu vo vzorkách odpadových vôd (OV) sa stanovuje metódou RT-PCR a digitálnou dd-PCR. Vzorky odoberajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v spolupráci s prevádzkovateľmi ČOV a vyšetrujú sa v Národnom referenčnom centre Úradu verejného
zdravotníctva (ÚVZ) SR v Bratislave.
Od začiatku tohto roka do 33. kalendárneho týždňa bolo celkovo vyšetrených 1962 vzoriek, pričom 1919 z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými
hodnotami (97,81 percenta).
Už podľa vlaňajších vyjadrení odboru komunikácie ÚVZ SR si slovenskí hygienici spoluprácu s vodármi pri odbere vzoriek OV pochvaľujú.
(fur.)

Naozaj zdravá a bezpečná!
Pitná voda z verejných vodovodov na Slovensku
je zdravotne bezpečná, pretože podlieha pravidelnej kontrole, zdôrazňujú hygienici v reakcii na neobjektívne a zavádzajúce informácie o pitnej vode
z vodovodu, ktoré sa z času na čas objavujú najmä
na internete, ale zavše aj v iných médiách.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ)
SR i regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) takto napríklad vyvracajú ničím nepodložené tvrdenia,
podľa ktorých voda z vodovodu na
Slovensku nemá na rozdiel od balených vôd z obchodu zdokladované
žiadne zdravotné benefity.
Ale má, zdôrazňujú hygienici a dodávajú, že pitná voda z vodárenských
spoločností nie je chemicky čistou zlúčeninou vodíka a kyslíka, ale má svoju
biologickú hodnotu. Je významným
zdrojom zdraviu prospešných minerálnych látok a stopových prvkov, ktoré sú pre život človeka nevyhnutné,
esenciálne! Je to predovšetkým vápnik a horčík, ktorých pozitívny vplyv
na ľudské zdravie bol dostatočne vedecky preukázaný.

Ďalším „argumentom“ proti pitnej vode z vodovodu je skutočnosť, že obsahuje životu nebezpečné dusičnany.
Áno, obsahuje, súhlasia hygienici a dodávajú, že
dusičnany sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou všetkých vôd, pričom povolený limit v pitnej

vode je 50 mg/l. Voda z vodovodu, keďže spĺňa tento limit, je bezpečná pre celú populáciu vrátane dojčiat, upozorňuje Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO). Balené dojčenské vody sú špecifickou skupinou balených vôd a na Slovensku ich treba kupovať len tam, kde rodina je zásobovaná z vlastnej domovej studne, ktorej voda
nepodlieha pravidelným kontrolám.
Voda dodávaná vodárenskými
spoločnosťami na Slovensku je
však pravidelne kontrolovaná od
zdroja až k spotrebiteľovi po pätu
domu (čiže s výnimkou vnútorných rozvodov). A systematickú
kontrolu kvality a bezpečnosti pitnej vody vo všetkých etapách jej
výroby a distribúcie vykonávajú
jednak pracovníci vodární a jednak hygienici z príslušných RÚVZ
po svojej linke.
Na vodu dodávanú vodárenskými spoločnosťami sa teda dá
naplno spoľahnúť! Je zdravá
a bezpečná!
(fur.)
Foto: archív redakcie

Spoločnosť VízTEC Slovakia s.r.o.
je distribútorom chemických produktov na chemické vyzrážanie fosforu, na úpravu technologických vôd

a čistenie odpadových komunálnych a priemyselných vôd.

KONTAKT:
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VízTEC Slovakia, s.r.o.

síran železitý
chlorid železitý
dusičnan vápenatý
chlorid vápenatý
a výrobky z radu PIRAL

Medová 10867/14, 940 02 Nove Zámky

V rámci zákazníckeho servisu
poskytujeme poradenskú činnosť,
vykonávame laboratórne
a prevádzkové testy,
ponúkame dávkovacie systémy
pre aplikáciu dodávaných chemikálií.
Garanciu kvality nami poskytovaných
služieb a produktov zabezpečuje
vysokokvalifikovaný tím technológov,
mikrobiológov a inžinierov.

tel.: +421 948 158 211
+421 903 700 281

email: viztec@viztec.sk

www.viztec.sk

Inzercia

Našimi produktmi
poskytujeme
vodárenským spoločnostiam
a iným výrobným spoločnostiam
komplexné ekologické,
biologické a chemické riešenia
s nízkymi nákladmi.

V našich výrobných
závodoch V Y R Á B A M E :

Inzercia
KOMPLETNÉ DODÁVKY
PRE VODOHOSPODÁRSKE STAVBY

pipelife.sk

POPREDNÝ SVETOVÝ
VÝROBCA A DISTRIBÚTOR
PLASTOVÝCH POTRUBNÝCH
SYSTÉMOV

PIPELIFE SLOVAKIA, S.R.O.
QUANTUM SN12
PVC-U hladký plnostenný kanalizačný systém SN8, SN10, SN12

MASTER 3 PLUS
tichý odpadný systém pre vnútoprnú kanalizáciu

PP ID PRAGMA
polypropylénový korugovaný kanalizačný systém SN8, SN10,
SN12, SN16

PVC-U
PP drenážny systém obalený geotextíliou SN4, SN8, SN10, SN12

www.campri.sk

RAINEO
hospodárenie s dažďovou vodou

Inzercia

Inzercia

PE 100RC AQUALINE
tlakové rozvody vody plynu a kanalizácie

PIPELIFE SLOVAKIA, s.r.o., Kuzmányho 13, 921 01 Piešťany
www.pipelife.sk

AS-GranBio® realizácie rok 2022
Rok 2022 sa ešte zďaleka neskončil ale už dnes, koniec augusta, môžeme povedať že pre technológiu AGS (aeróbnej granulovanej biomasy)
AS-GranBio® je to úspešný rok. Kým sa nová technológia čistenia odpadových vôd uvedie do širšej praxe, chvíľu to trvá. Tento posun je spôsobený nutnosťou najskôr ČOV naprojektovať, potom schváliť, a až následne prichádza k realizácii. Vo výnimočných prípadoch ako napríklad:
havarijný stav ČOV, kedy ČOV presiahla svoju kapacitu, pretože sa na ňu
už pripojilo viac producentov OV ako je schopná funkčne vyčistiť, alebo
v prípade staršej projektovej dokumentácie ktorá už nespĺňa skutočnú
potrebu kapacity danej obce, je potrebné urobiť rýchlejšiu zmenu.

Druhou ČOV s AGS technológiou bola ČOV Ratkovce pre 1200 EO. Na
tejto ČOV sme počas skúšobnej prevádzky robili aj odbery vyčistenej OV
z dôvodu optimalizácie nastavenia jednotlivých fáz technológie AS-GranBio®. Výsledky po 4 týždňoch od spustenia ČOV a následne dosahované
počas 2 mesiacov sledovania: CHSK < 50 mg/l, BSK5 < 10 mg/l, NL < 15
mg/l, N-NH4+ < 1,0 mg/l, Nc < 15,0 mg/l. O hodnotách P budeme hovoriť na konferencii Odpadové vody na Štrbskom Plese 19. 10.

Inzercia

Prvou realizáciou AS-GranBio® tohto roka bola ČOV Gelej v Maďarsku
pre 250 EO. Realizáciu sme robili v spolupráci sa kooperujúcou spoločnosťou ASIO Hungária Kft. Treťou realizáciou AS-GranBio® roku 2022 bola
ČOV Hajmás v Maďarsku pre 125 EO.
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Manažéri vodárenských spoločností opäť raz na horúce témy:

Žiaden šetriaci efekt nepokryje
reálne vysoké náklady!

„

Problém
nastáva, keď
voda netečie.
Až vtedy si
uvedomíme,
aká je to
vzácnosť. Naši
zákazníci
reagujú rôzne,
ale našou
prvoradou
úlohou je
zabezpečiť
plynulé
dodávky vody
občanom
a preto už
dnes musíme
myslieť do
budúcna,
reagovať na
aktuálne
zmeny klímy
a pripravovať
výstavbu
novej
vodárenskej
nádrže Tichý
potok, ktorá
zabezpečí
dostatok vody
pre náš
región.

„
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Pretrvávajúce ekonomické dôsledky
pandémie, ale najmä ruského vojenského
vpádu na Ukrajinu, tohtoročné extrémne
suchá, ktoré zasiahli obrovské časti Európy,
vrátane viacerých regiónov Slovenska,
strach ľudí, či bude dosť vody a k tomu
všetkému zastaralá vodárenská infraštruktúra, to sú teraz medzi vodármi hlavné
témy dňa!
Do pravidelných diskusií o tom, čo trápi vodárov na Slovensku, sa zapojilo desať zástupcov vodárenských spoločností. Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť (ZsVS), a.s. Nitra, reprezentovali investičný riaditeľ Ing. Štefan Štefek, hydrogeologička
Mgr. Erika Kováčová, PhD., vedúci útvaru plánovania, kontrolingu a cien Ing. Jozef Horn a vedúci útvaru dispečingu Ing. Jozef
Vozár. Za Severoslovenské vodárne a kanalizácie (SEVAK), a.s.
Žilina, na otázky odpovedali Ing. Miroslav Kundrík, generálny
riaditeľ, Ing. Daniela Hlavková, vedúca obchodného útvaru a Ing.
Vladimír Haluška, vedúci hospodárskeho strediska Vodovody.
Názory vodárov z východného Slovenska tlmočila referentka
marketingu a komunikácie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti (PVPS), a.s. Poprad, Ing. Božena Dická spolu
so zástupcami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti
(VVS), a.s. Košice, a to s výrobno-technickým riaditeľom Ing.
Gabrielom Fedákom, PhD. a investičným riaditeľom Ing. Róbertom Hézselym. Príspevky sú čiastočne krátené!

Zákazníci reagujú rôzne
Tohtoročné suchá kruto zasiahli mnohé regióny Slovenska
a začiatkom posledného júlového týždňa podľa oficiálnych údajov hydrometeorológov extrémne sucho zasiahlo až 60 percent
územia Slovenska! Pre nedostatok pitnej vody bola vyhlásená
mimoriadna situácia v mnohých obciach a mestách a slovenské
rieky, resp. ich časti vysychali. Nepriaznivú situáciu postupne
zmiernili augustové, miestami aj intenzívnejšie lejaky v mnohých oblastiach Slovenska. Otázka znie, či sa ľudia zaujímajú,
pýtajú vodárov, či bude dosť vody alebo je to tak, že téma ich
začne zaujímať až v momente, keď im z kohútika voda nepotečie a budú na vodárov nadávať. (Redakčná poznámka: Téme
sucha sa z pohľadu Ministerstva životného prostredia SR venujeme v inej časti tohto vydania Vodárenských pohľadov.)
E. Kováčová (ZsVS): Meteorologické a hydrologické sucho
sa v našich vodárenských zdrojoch prejavuje postupne niekoľko posledných rokov. V tomto roku bol pokles výdatnosti najvýraznejší a v niektorých oblastiach sme museli pristúpiť k náhradnému zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou. V prípade
požiadavky na šetrenie a obmedzenie využívania vody z vodovodu hlavne v letných mesiacoch sa ale stretávame s opačným

efektom, že ľudia začnú vodu nadmerne odoberať a využívať.
Takáto reakcia je odpoveďou na to, či ľudí naozaj zaujíma, či vody
bude v budúcnosti dostatok a ako môže každý aj len malou časťou, napríklad šetrením vo vlastnej domácnosti pomôcť k tomu,
aby vody bolo dosť.
B. Dická (PVPS): Tohtoročné extrémne sucho potrápilo, resp.
trápi nejednu vodárenskú spoločnosť. Ľudia sa zaujímajú o situáciu ohľadom zásobovania, keďže vidia, že tých zrážok je nedostatok a majú obavy, že budú bez vody. Nájdu sa aj takí, ktorí ponadávajú na vodárov, keď im voda netečie, ale to sú
ojedinelé prípady.
R. Hézsely (VVS): Problém nastáva, keď voda netečie. Až vtedy si uvedomíme, aká je to vzácnosť. Naši zákazníci reagujú rôzne, ale našou prvoradou úlohou je zabezpečiť plynulé dodávky
vody občanom a preto už dnes musíme myslieť do budúcna,
reagovať na aktuálne zmeny klímy a pripravovať výstavbu novej vodárenskej nádrže Tichý potok, ktorá zabezpečí dostatok
vody pre náš región.
V. Haluška (SEVAK): Otázky, či je dosť pitnej vody, k nám až
tak často neprichádzajú. Možno preto, že pôsobíme v regióne,
ktorý disponuje dostatkom výdatných zdrojov a deficit pitnej
vody nie je pre obyvateľov nášho regiónu realitou každého suchšieho obdobia. Máme však aj obce zásobované miestnymi vodovodmi, ktoré nie sú napojené na skupinové vodovody a sú
závislé od miestneho vodárenského zdroja. V prípade nedostatku vody v týchto obciach to riešime dovozom vody do vodojemu cisternovými vozidlami. Našťastie ani v tohtoročnom období sucha nebolo veľa takýchto zásahov!
G. Fedák (VVS): Vo všeobecnosti môžem povedať, že pokiaľ
sa to ľudí bytostne netýka, nedostatok pitnej vody neriešia. No
s extrémnym suchom a teplom s nedostatkom zrážok budeme
konfrontovaní čoraz častejšie. Následkom môžu byť aj obmedzenia v dodávke pitnej vody do domácností v určitom čase,
príp. obmedzenie dodávok na iné ako pitné účely.

Kto ušetrí, keď málo prší?
Na sociálnych sieťach možno nájsť diskusie, v ktorých sa mnohí majitelia rodinných domov doslova vytešujú, že keď t. r. málo
prší, tak aspoň nebudú musieť veľa platiť vodárom za odvádzanie a čistenie zrážkových vôd. Čo im môžeme odkázať?
D. Hlavková (SEVAK): Výpočet množstva odvedenej zrážkovej vody sa určuje podľa Vyhlášky MŽP SR č. 397/2003 Z.z. v platnom znení, a ročný priemer z dlhodobého úhrnu zrážok pre
danú lokalitu sa vypočíta za obdobie posledných piatich rokov,
t.j. v súčasnosti za roky 2017-2021. Keďže ide o priemery za určité obdobie, výrazné poklesy zrážok zatiaľ nie sú viditeľné. Vášnivých diskutérov teda nepotešíme. Nedostatok zrážkových vôd
vnímame skôr ako vážny problém pri znižovaní hladiny podzemných vôd a vysychajúcich korytách riek, čo znamená negatívny vplyv na život, ekonomiku a hospodárstvo krajiny.

Anketa - téma

„

J. Horn (ZsVS): Je sucho? Áno, je a veľké! Odporúčal by som
tým, ktorí sa tešia, že nebudú musieť veľa platiť vodárom za odvádzanie a čistenie zrážkových vôd, aby si vyhľadali údaje o stave hladín Dunaja, prípadne Rýnu spred pár týždňov a nech sa
opýtajú aj poľnohospodárov… Viazne lodná doprava, ktorá prepravuje suroviny, na poliach sa tento rok neurodí dostatok krmiva pre hospodárske zvieratá, časť chovov sa zrejme bude musieť zlikvidovať. Bude nedostatok mlieka a tým budú drahšie
všetky mliečne výrobky atď. Ak ušetria na platbách vodárom
niekoľko eur v dôsledku málo zrážok, rast cien základných potravín zaťaží ich rodinnú peňaženku desiatkami až stovkami eur.
Nech teda radšej pekne prší, ale nie návalovo, prietržami.
R. Hézsely (VVS): Majitelia rodinných domov majú možnosť
výberu, či budú zrážkovú vodu vypúšťať do kanalizácie a platiť
vodárenským spoločnostiam za jej odvedenie a čistenie alebo
sa rozhodnú tieto vody zadržať doma v nádržiach a spätne ju
použiť na zavlažovanie svojich záhrad a trávnikov. Ak tak urobia,
pomôžu nielen prírode, ale aj svojej peňaženke.
J. Vozár (ZsVS): V tejto téme ide o dva rozdielne pohľady na
súčasnú situáciu. Na jednej strane áno, budú mať nižšie faktúry
za vody z povrchového odtoku, ak sa do konca roka naozaj zníži celkový ročný úhrn zrážok. Treba si však uvedomiť, že nejde
o veľký podiel z celkovej faktúry aj za vodné a stočné. Nedostatok zrážok sa prejaví v hľadaní iných zdrojov vody pre uspokojenie potrieb v rámci života v rodinných domoch (trávniky, pes-

tovanie ovocia a zeleniny), čo bude určite finančne náročnejšie.
Bude potrebné použiť elektrickú energiu (na čerpanie), ktorej
rastúca cena je väčším strašiakom pre všetkých občanov. Takže
nezaplatia viac vodárom, ale energetikom!
G. Fedák (VVS): Zrážkové vody zo striech, spevnených plôch,
ciest, chodníkov, parkovísk a podobne sa spolu s odpadovými
vodami dostanú cez kanalizačnú sieť až do čistiarne odpadových vôd (ČOV) a dôkladne vyčistené sa vypúšťajú do vodných
tokov. Je to finančne veľmi nákladný proces a preto sa za túto
službu platí.

Krízové plány pre rôzne scenáre
Analytici a prognostici upozorňujú, že terajšia energetická kríza vyvolaná čiastočne pandémiou, ale predovšetkým vojnou na
Ukrajine už zasahuje takmer celý svet a bude sa naďalej prudko
prehlbovať! Ozaj, vieme, ako sa vodárenské spoločnosti pripravujú aj na tie najčernejšie možné scenáre?

Viazne lodná
doprava, ktorá
prepravuje
suroviny, na
poliach sa
tento rok
neurodí
dostatok
krmiva pre
hospodárske
zvieratá, časť
chovov sa
zrejme bude
musieť
zlikvidovať.

„

B. Dická (PVPS): Od začiatku vzniku energetickej krízy sme
sa zamerali na prehodnotenie a optimalizáciu technologických
procesov za účelom zníženia energetickej náročnosti. Taktiež
realizujeme postupnú výmenu starých elektricky náročnejších
zariadení za úspornejšie - v spolupráci s vlastníkom infraštruktúry PVS, a.s., Poprad.

Výdatnosti vodných zdrojov
Odbery vodných zdrojov

Inzercia

Kontroly
Všetko jednoducho z
mobilu alebo tabletu
do CG STEVO pomocou
online prepojenia

Mobilná aplikácia
CG mobile STEVO pre
efektívne odčítanie
vodných zdrojov
+421 52 2851 411 | obchod@corageo.sk | www.corageo.sk

15

Anketa - téma
R. Hézsely (VVS): Vedenie našej spoločnosti vzhľadom na
vzniknutú situáciu vyvolanú pandémiou a hlavne vojnou v susednej Ukrajine ihneď reagovalo a bol menovaný krízový štáb.
Zasadá pravidelne, monitoruje aktuálnu situáciu a prijíma celý
rad opatrení, ktoré pomáhajú prekonať toto pre všetkých veľmi
ťažké obdobie!
J. Horn (ZsVS): Pripraviť sa dá na nárast cien energií o 30 až
50 percent, ale nie o 300 až 500 percent! Vysoké ceny energií
vplývajú aj na ceny vodárenského materiálu, na chémiu, na súvisiace služby. Rastie inflácia, ktorá vyvoláva tlak na rast miezd.
Chceme a vieme šetriť, ale tie nárasty sú tak extrémne, že žiaden šetriaci efekt nepokryje reálne vysoké náklady. Svet sa musí
znormalizovať a opäť dostať do reálnych ekonomických, štandardných parametrov.

„

Pripraviť sa
dá na nárast
cien energií
o 30 až 50
percent, ale
nie o 300 až
500 percent!
Vysoké ceny
energií vplývajú aj na ceny
vodárenského
materiálu, na
chémiu, na súvisiace služby.

„
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Š. Štefek (ZsVS): Ide o to, aby pri cenotvorbe boli akceptované oprávnené náklady pri vysokom náraste cien elektrickej
energie a zemného plynu v čo najkratšom čase tak, aby vodárenské spoločnosti svoje kladné (nulové) hospodárenie nekorigovali znižovaním nákladov na prevádzku, údržbu a opravy
vodárenskej infraštruktúry a neudržateľnou mzdovou politikou.
Nárast miezd je nízky najmä v robotníckych pozíciách, čo sa
prejavuje nedostatkom zamestnancov, resp. zvyšujúcou sa fluktuáciou. Navrhovaná Vyhláška URSO (§ 8, odst. 10) už túto
situáciu (nárasty oprávnených nákladov) bude riešiť. Sme si vedomí, že sa to musí prejaviť vo výraznejšom náraste vodného
a stočného, pretože je stále ešte veľmi nízke oproti okolitým
štátom EÚ. Všetky naše vlády sa snažia regulovať cenu v prospech občanov, ale na úkor toho, že vodárenské spoločnosti

G. Fedák (VVS): Už dlhodobo podnikáme
opatrenia na zníženie nákladov v oblasti energií zavádzaním trvalo udržateľných systémov,
ktoré spolu s vytváraním rezerv poskytuje dostatočné/primerané záruky na preklenutie obdobia energetickej krízy. Áno, máme krízové
plány pre rôzne scenáre aj s minimalizovaním
negatívnych vplyvov na naše výrobné činnosti.
J. Vozár (ZsVS): Na tie najčernejšie scenáre
radšej nemyslíme, pretože by bolo azda neriešiteľné hľadať spôsob výroby a distribúcie pitnej vody bez elektrickej energie. Nehovoriac
o tom, že ČOV by v takom prípade neboli plne
funkčné, čo by viedlo k ekologickej katastrofe
pre naše vodné toky. A čo sa týka súčasnej krízy, čaká sa len a len na to, kedy ÚRSO usmerní
spôsob cenotvorby a urýchli proces posudzovania požiadaviek vodárenských spoločností
premietnuť nárast ceny za energie do ceny vodného a stočného. Bohužiaľ, v neprospech zákazníkov.

Je naozaj najvyšší čas!
Posledná téma ankety sa týka investícií do vodárenskej infraštruktúry. Otázka znie: Čo očakávajú vodárenské spoločnosti v novom regulačnom období (2023 - 2028) jednak pri rastúcich cenách všetkých vstupov (vrátane energií, miezd atď.)
a jednak na pozadí skutočnosti, že podľa údajov Najvyššieho
kontrolného úradu (NKÚ) SR investičný dlh vodárenských spoločností na obnovu a rozvoj vodárenskej infraštruktúry dosiahol v roku 2021 výšku 4,66 miliardy eur! Odvtedy sa ale situácia
nezlepšila. Vodárenská infraštruktúra na Slovensku je z veľkej
časti nie že v zlom, ale doslova v hrozivom technickom stave!

nevedia generovať dostatok financií na prevádzku, údržbu,
opravy a Plán obnovy VV a VK, nieto ešte na rozvoj infraštruktúry!
R. Hézsely (VVS): Vodárenské spoločnosti očakávajú od nasledujúceho regulačného obdobia viac finančných prostriedkov, ktoré nám pomôžu nielen znížiť investičný dlh na obnovu
a rozvoj infraštruktúry, ale aj dostatok prostriedkov na mzdy
našich pracovníkov, ako to už bolo spomenuté.

G. Fedák (VVS): Vodárenská infraštruktúra je, žiaľ, v hrozivom
technickom stave! Jej obnova je však naozaj finančne nákladná
a bez pomoci štátu a EÚ v krátkom časovom rozmedzí aj
nereálna!

M. Kundrík (SEVAK): Na základe rokovaní jednotlivých vodárenských spoločností a Asociácie vodárenských spoločností
(AVS) s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa zdá,
že v pripravovanej vyhláške o cenovej regulácii bude vytvorený priestor na obnovu infraštruktúrneho majetku. Očakávame
teda, že regulátor podporí snahy celého vodárenského sektora
o zlepšenie technického stavu nielen vodárenských sietí, ale aj
objektov slúžiacich na zachytávanie a akumuláciu vody. V čase
sucha, ktoré sa zdá byť už trendom pre najbližšie desaťročia, si
nemôžeme dovoliť ignorovať niekde aj 30-percentné straty
vody v distribučnej sústave! Je skutočne najvyšší čas opraviť deravé potrubia resp. vodojemy. Bez vody niet života a v týchto
suchých obdobiach má toto konštatovanie ozaj reálny základ!

B. Dická (PVPS): Je pravda, že väčšina vodárenskej infraštruktúry je po dobe životnosti, čo sa prejavuje častými poruchami a zvýšenými nákladmi na údržbu. Preto je dôležité sa zamerať na jej rekonštrukciu vo väčšom rozsahu, aby sa predišlo
znefunkčneniu vodárenského systému! K dosiahnutiu tohto cieľa by mala prispieť pripravovaná legislatíva.

Š. Štefek (ZsVS): S tým, čo tu odznelo, súhlasím a doplním,
že o. i. je potrebné aj pokračovať v čerpaní nenávratných finančných prostriedkov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov na rekonštrukcie, modernizácie a rozvoj vodárenskej infraštruktúry.
(fur.)
Foto: archív redakcie

M. Kundrík (SEVAK): Investičné prostriedky, vlastné aj úverové, boli vodárenskými spoločnosťami v prevažnej, ak nie vo
výhradnej miere použité na rozvojové programy a tak do obnovy majetku bolo nasmerovaných veľmi málo investícií. A investičný dlh v rámci obnovy majetku sa tak ešte viac prehĺbil.

Téma
Kvalita a zdravotná bezpečnosť pitnej vody a dôsledné čistenie odpadových vôd
pod drobnohľadom laboratórií

Ostro sledovaná voda
Zákal ako indikátor náhlych zmien

Stáva sa, že voda je z nejakých príčin zakalená. Je to zlé alebo dobré? Bližšie o tom hovoríme 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.
Pani inžinierka, zákal vody patrí medzi jej organoleptické
vlastnosti čiže také, ktoré sú voľne zistiteľné zmyslovými orgánmi. Ozaj, čo znamená ten samotný pojem, to slovo „organoleptické“ v chémii a vo vodárenstve?
- Organoleptické vlastnosti sú vlastnosti senzorické, na hodnotenie ktorých používame hlavné zmyslové vnemy. Samotný spotrebiteľ sa s nimi stretáva pri každodennom použití vody a je schopný ich sám vyhodnotiť. Okrem toho organoleptické vlastnosti sú
prvotným dôležitým indikátorom znečistenia zdroja alebo nedostatkov v úprave a distribúcii vody. Aj keď nie vždy je pravidlom, že
senzorická zmena je vždy zdravotne nevyhovujúca. Treba dodať, že
v tomto zmysle je posudzovanie značne subjektívne a je vhodné,
aby sa tieto vlastnosti posúdili skupinovo. Ale pre spotrebiteľa je
dôležité, aby voda mala príjemnú chuť, vzhľad a nezapáchala.
Čo všetko ešte okrem zákalu patrí medzi organoleptické čiže senzorické vlastnosti vody?
- K organoleptickým vlastnostiam vody okrem zákalu
patrí aj teplota, ktorá významne ovplyvňuje chemickú aj biochemickú reaktivitu. Ďalším dôležitým ukazovateľom je farba,
ktorá môže byť prirodzeného
alebo antropogenného charakteru a pach, ktorý znehodnocuje vodu určenú pre pitné účely.
Sfarbená alebo páchnuca voda
pôsobí odpudivo, aj keď tu platí, že nie vždy musí byť zdravotne nevyhovujúca. Ak voda zapácha, mení sa aj jej chuť a to
je ďalší z ukazovateľov. Ale chuť
môže byť ovplyvnená aj nevhodným minerálnym zložením - pre
príjemnú chuť je dôležitý vyvážený pomer anorganických látok.
Prejdime teraz priamo k zákalu. Ako je definovaný zákal a či
je dôležitým ukazovateľom akosti a kvality pitnej vody a aký je
jeho limit v pitnej vode?
- Zákal je dôležitý senzorický ukazovateľ, ľahko on-line merateľný indikátor náhlych zmien kvality vody. Podľa profesora Pavla Pittera (1930 - 2014), ktorý bol medzinárodne uznávaným odborníkom
v oblasti hydrochémie a dlhé desaťročia pôsobil na Ústave technológie vody a prostredia na Vysokej škole chemicko-technologickej
(VŠCHT) v Prahe, je zákal definovaný ako zníženie priehľadnosti

(transparencie) vody nerozpustenými látkami. Medzná hodnota zákalu je 5 FNU (Formazine Nephelometric Units), pre vodu upravovanú z povrchových zdrojov platí pri výstupe z úpravne limit 1,0
FNU.
Kedy, v ktorých etapách výroby a distribúcie pitnej vody (od
zdroja až k spotrebiteľovi) sa zákal sleduje? A ozaj, čo všetko
spôsobuje zákal PV? Napríklad intezívne lejaky či dlhšie trvajúce dažde, ktorých je žiaľ teraz pomenej, alebo napríklad poruchy na vodovodnej sieti?
- Zákal je spôsobený suspendovanými anorganickými alebo organickými látkami prirodzeného alebo antropogenného pôvodu
(íly, oxidy kovov, organické koloidné látky, plankton, baktérie). Pod-

„

Okrem toho
organoleptické
vlastnosti sú
prvotným
dôležitým
indikátorom
znečistenia
zdroja alebo
nedostatkov
v úprave
a distribúcii
vody.

„

zemné vody sú zakalené len zriedka, oveľa častejšie sú splachmi
pôdných vrstiev zakalené povrchové vody. Zákal je kritériom pre
kontrolu a reguláciu procesov pri úprave pitných vôd a taktiež je
jedným zo senzorických ukazovateľov pre kontrolu kvality pitnej
vody. Sleduje sa aj v rozvodnej sieti a ak je potrebné, tak aj na vodárenskom zdroji.
A ako je to v samotnom procese úpravy vody?
- Áno, zákal sa sleduje v celom procese úpravy, a to už v surovej
vode na vstupe do úpravne vody, v prípade potreby aj na jednotlivých technologických stupňoch a nakoniec aj na výstupe z úpravne.
Kontinuálne meranie zákalu sa zriaďuje hlavne na vstupe do
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„

V rámci
prevádzkovej
kontroly
kvality vody
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vyhlášky MŽP
SR č. 636/
2004 Z.z., kde
je povinnosť
vykonávať
minimálny,
úplný alebo
technologický
rozbor, sú
stanovené
miesta
prevádzkovej
kontroly
kvality vody
a zároveň aj
počet odberov.

„

úpravne a niekedy aj na výstupe. Zákal sa sleduje aj pri poruchách
vodovodnej siete, prípadne pri iných úkonoch spojených s kontrolou kvality vody.

Keď si to situácia vyžaduje
Sleduje sa zákal ako ukazovateľ kvality pitnej vody systematicky alebo len ad hoc v niektorých konkrétnych prípadoch, napríklad aj pri poruchách na sieti?
- Zákal je ukazovateľ, ktorý patrí k sledovaným ukazovateľom
v rozsahu minimálnej analýzy pri sledovaní kvality pitnej vody
v rozvodnej sieti v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorá
určuje aj početnosť odberov vzoriek pitnej vody. V rámci prevádzkovej kontroly kvality vody v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 636/ 2004
Z.z., kde je povinnosť vykonávať minimálny, úplný alebo technologický rozbor, sú stanovené miesta prevádzkovej kontroly kvali-

ty vody a zároveň aj počet odberov. Takže v týchto prípadoch je
sledovaný systematicky, ale meria sa aj všade tam, kde to vzniknutá situácia vyžaduje.
Akými metódami a s akou presnosťou pracovníci vodohospodárskych laboratórií merajú zákal vody? Či jestvuje nejaká

stupnica, nejaký etalón merania zákalu? A či sa to sleduje len
voľným okom alebo či sa na meranie zákalu v pitnej vode používajú nejaké pomôcky, prístroje a podobne?
- Zákal je bežne meraný relatívne jednoduchými optickými metódami. Vo vodohospodárskych laboratóriách sa v pitných vodách
meria pomocou optických prístrojov - turbidimetrov, ktoré zákal
vzorky porovnávajú so zákalom formazinových štandardov. Ako základná jednotka sa využíva medzinárodne zavedená formazinová
jednotka zákalu FNU (FTU, NTU).

Sondy musia byť robustné!

A ozaj, ako je to so sledovaním (meraním) zákalu v odpadových vodách (OV) pri jednotlivých stupňoch čistenia v ČOV-kách
a pri vypúšťaní vyčistených OV do recipienta?
- V čistiarňach sa nemeria priamo parameter zákal, ale množstvo
nerozpustených látok (NL), ktoré v procese ČOV vznikajú vo forme
kalu, ktorý je produktom biologického odstráňovania znečistenia OV a riadenie jeho množstva v procese je jedným z klúčových oblastí. Celkové množstvo NL môže byť kontinuálne merané pomocou
zákalovej sondy pracujúcej na princípe rozptýleného svetla alebo absorbancie. Sondy na meranie nerozpustených látok musia byť robustné a musia mať
zabezpečené čistiace mechanizmy optického systému, pretože sú umiestňované v aktivačných nádržiach (voda plus aktívny biologický kal) alebo v odpadovej vode na odtoku z ČOV. Laboratórne sa
koncentrácia NL stanovuje gravimetrickou metódou.
Ten posledne menovaný pojem laikom zrejme
veľa nepovie, a tak prosíme aspoň krátko vysvetliť, čo je gravimetrická metóda.
- Takže naozaj len veľmi krátko a zjednodušene:
Gravimetrická metóda je vážková metóda, kedy sa
stanovuje množstvo analytu - konkrétnej látky, v tomto prípade
hmotnosť nerozpustených látok izolovaných z odobratej vzorky.


Vodné bary v mestách Poprad a Spišská Nová Ves
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v spolupráci s mestami Poprad a Spišská
Nová Ves ponúkla návštevníkom počas horúcich
letných dní bezplatnú pitnú vodu z vodovodu na
osvieženie. V centrách miest boli umiestnené stánky, v ktorých sa návštevníkom ponúkala čistá
voda, ochutená citrónom alebo mätou. „Vodné
bary“ boli v prevádzke v pracovných dňoch 11.00
– 17.00 h v Spišskej Novej Vsi a v Poprade aj počas
víkendov. Nápoj sa podával v ekologických bio
rozložiteľných pohároch. Návštevníci boli veľmi
spokojní s príjemným osviežením, najmä, keď teploty atakovali 30 oC. Aj pre smädných psíkov bola
pripravená miska s vodou.
Nemali by sme zabúdať, že pitná voda výrazne
detoxikuje ľudský organizmus, pomáha zlepšovať
celkový zdravotný stav človeka. Každý živý organizmus obsahuje veľké množstvo vody a bez tejto najvzácnejšej tekutiny by neexistoval žiadny život. Podľa slov odborníkov - nedostatok tekutín
sa prejavuje bolesťou hlavy, malátnosťou a poklesom duševnej i fyzickej výkonnosti. Preto je nevy-
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hnutné množstvo vody v ľudskom organizme pravidelne dopĺňať.
Veríme, že turisti, návštevníci, cyklisti, deti ale
aj domáci obyvatelia sa potešili výnimočným barom a vhodne si doplnili nevyhnutný pitný režim
počas letných horúčav.
Ing. Božena Dická
Foto: archív PVPS, a.s.

(fur.)
Foto: archív redakcie
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Certifikát ISO 37001 – systém manažérstva
proti korupcii v Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti
Oravská
vodárenská spoločnosť, a. s.

Trenčianske
vodárne a kanalizácie,
a.s.
Korupcia
je jedným
z častých
problémov
nielen vo firemnom prostredí ale aj vo fungovaní
spoločnosti. Následkom je znižovanie kvality
života a znižovanie dôvery celej verejnosti. Práve
preto medzinárodná organizácia ISO vyvinula
nový štandard, ktorý pomáha organizáciám bojospoločnosť, a.s.etiku v podLiptovská vodárenská
vať proti úplatkárstvu
a podporovať
nikaní. Norma ISO 37001 tak podporuje rozvoj
vhodnej firemnej kultúry a jej implementáciu.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. od 19. 6. 2022 získala certifikát ISO
37001- systém manažérstva proti korupcii. Certifikovaná bola spoločnosťou BUREAU VERITAS, ktovodárenská spoločnosť, a.s.
Stredoslovenská
ráBanská
je lídrom
celosvetového
certifikačného trhu.
Bystrica
Ako povedal generálny riaditeľ PVPS, a. s. Robert Tencer: „Získaním certifikátu sa dlhodobo zaväzujeme predchádzať korupčným rizikám, mini-

malizovať ich a byť pripravení prípadné incidenty
riešiť. Certifikát je potvrdením nášho úsilia profilovať sa ako firma zodpovedná voči obchodným
partnerom, spoločnosti, zákazníkom a samozrejme voči našim zamestnancom.“
Pre získanie certifikátu zaviedla PVPS, a.s.
okrem svojich interných smerníc a postupov aj
protikorupčnú politiku, ktorá je záväzná pre všetkých partnerov a dodávateľov.
Veríme, že zavedenie a certifikácia systému protikorupčného manažérstva prinesie benefity ako
systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následnú elimináciu, finančné úspory, zvýšenie reputácie spoločnosti smerom navonok a zlepšenie
vnímania spoločnosti zamestnancami.
Ing. Božena Dická, PVPS, a.s.
Foto: archív PVPS, a.s.

Čo je nové v Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.?
Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.

Mimoriadne odpočty a súťaž
Odčítaj a vyhraj
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v súvislosti so zvýšením
cien vodného a stočného realizovala v mesiacoch jún a júl mimoriadne odpočty stavu vodomerov aj formou tzv. samoodpočtu. Cieľom bolo v priebehu 30 dní odčítať aktuálny stav 202 176 vodomerov, čo bolo v rámci našich odpočtových cyklov a personálnych kapacít nereálne. Samoodpočet
znížil počet odberných miest, ktoré by mali byť odčítané fyzicky našimi pracovníkmi na minimum. Naši zákazníci formou samoodpočtu zapísali stav
122 205 vodomerov a odčítali tak spoločne 3 636 105 m3 vody. Zároveň útvar
marketingu a komunikácie ZsVS, a. s., vyhlásil súťaž o vecné ceny s názvom
Odčítaj a vyhraj, do ktorej sa zapojilo viac ako 65 tisíc zákazníkov. Šťastní
výhercovia si ceny prevzali z rúk generálneho riaditeľa Ing. Mareka Illéša začiatkom augusta v sídle našej spoločnosti.

Do práce na bicykli v ZsVS, a. s.
Už tretí rok po sebe sa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,
rozhodla zapojiť do celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ktorá motivuje ľudí dochádzať do zamestnania inak ako motorovou dopravou. Naším cieľom tak ako po minulé dva ročníky bolo priniesť zaujímavú aktivitu
počas pracovného roka pre našich zamestnancov a motivovať ich k zdravšiemu životnému štýlu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem medzi naši-

mi zamestnancami o zapojenie sa do výzvy. V tomto ročníku mala ZsVS, a.s.,
zaregistrovaných 25 jednotlivcov v siedmich tímoch z rôznych kútov našej
pôsobnosti, ktorí v priebehu mesiaca jún celkovo najazdili na bicykli 872
jázd a 4967,63 km. Podarilo sa im tak znížiť uhlíkovú stopu o 1241,91 kg
CO2. Veríme, že aj budúci rok bude podobne úspešný a postupne stále viac
zamestnancov bude dochádzať do práce ekologickejším spôsobom, či už
na bicykloch, MHD alebo pešo. Víťazným tímom v rámci našej spoločnosti
sa stal tím Vodárenských šípov z Nitry, na druhom mieste sa umiestnili Novozámockí vodári z Nových Zámkov a tretie miesto obsadili Investičiari taktiež z Nitry. Všetkým zúčastneným aj takto ďakujeme, víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďaľších šťastných kilometrov na bicykli.

Mgr. Petra Ballayová, referent pre marketing a komunikáciu ZsVS, a.s.
Foto: archív ZsVS, a.s.

19

Čo je nové VVS, a.s.

Čo je nové v Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.?
Dozorná rada zvolila nových členov
predstavenstva VVS, a.s.
Na 11. tohtoročnom rokovaní Dozornej rady VVS, a.s., ktoré sa konalo 7. septembra, boli zvolení noví členovia predstavenstva. Tomuto aktu predchádzalo
vzdanie sa funkcie doterajších členov z interných radov spoločnosti VVS, a.s..
O uvoľnenie z funkcie požiadal Ing. Gabriel Fedák, PhD. a Ing. Tibor Jačman.
Dozorná rada túto žiadosť zobrala na vedomie a ku dňu 7. 9. 2022 ich z funkcie uvoľnila. Nadväzujúcim bodom programu rokovania bol návrh akcionárov
VVS, a.s. na voľbu nových členov predstavenstva.
Akcionári VVS, a.s. navrhli z radov manažérov VVS, a. s. za členov predstavenstva Ing. Janu Bernátovú, riaditeľku vnútornej správy a Ing. Richarda Majzu, MBA, ekonomického riaditeľa. K vypočutiu kandidáta v zmysle smerníc
VVS, a.s. došlo v prípade Daniela Krátkeho, člena Správnej rady Klubu akcionárov VVS, a.s..
Dozorná rada následne spomínaných kandidátov zvolila za členov predstavenstva a schválila ich zmluvy o výkone funkcie.
V rámci výkonu funkcie člena predstavenstva sa Ing. Jana Bernátová bude
prioritne zaoberať agendou efektívnej spolupráce jednotlivých organizačných

zložiek VVS, a.s. s predstavenstvom a dozornou radou a Ing. Richard Majza,
MBA ekonomickou agendou. Daniel Kratky sa bude venovať agende rozvoja
VVS, a.s. v oblasti neregulovaných činností a investícií. Doposiaľ desaťčlenný
výkonný orgán vodární má na základe rozhodnutia valného zhromaždenia aktuálne jedenásť členov.

Medzizávodná súťaž zručnosti priniesla ukážky
profesionálnej a zodpovednej práce pracovníkov VVS, a.s.

Po niekoľkoročnej prestávke, zapríčinenej pandémiou a s ňou súvisiacimi obmedzeniami, sa opäť
uskutočnila Medzizávodná súťaž zručnosti pracovníkov VVS. a.s. Začiatkom septembra ňou ožilo centrum mesta Humenné. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravuje tento typ súťaží vždy
v inom meste, vďaka čomu sa široká verejnosť košického a prešovského kraja má možnosť bližšie zoznámiť s nespochybniteľným prínosom zamestnancov vodární.
15. ročník Medzizávodnej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov a Dni vodárenskej techniky v Humennom slávnostne otvoril generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Prcúch spoločne
s riaditeľom závodu Humenné, Ing. Mariánom
Fedorom.
„Veľké poďakovanie patrí našim vodárenským pracovníkom, ktorí naozaj poctivo trénovali, najmä v praxi. Podávajú profesionálne a spoľahlivé výkony nepretržite, nielen v rámcii prípravy na takéto súťaže, ale
každý jeden deň, neraz v náročných podmienkach,“
povedal v úvode súťaže generálny riaditeľ VVS, a.s.,
Ing. Stanislav Prcúch.
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Vodári si v súťaži preverili svoju šikovnosť, rýchlosť
a samozrejme aj kvalitu práce. 180-minútové súťaženie bolo prezentáciou nespochybniteľných zručností skúsených vodárenských pracovníkov. Celá súťaž
bola zložená z disciplín, v ktorých si aj verejnosť mohla pozrieť realizáciu montáže a opravy vodovodného
potrubia, ako i súťaž zručnosti stavebných strojníkov.
Počas celého súťažného dňa bol návštevníkom, ale
aj súťažiacim k dispozícii Vodný bar, v ktorom si mohli
zadarmo vychutnávať svieže nápoje z čistej vody
z vodovodu a získať aj upomienkové predmety, ktoré im budú pripomínať tento deň. Vyhodnotenie
o najzručnejšieho vodára odhalilo, komu sa najviac
darilo a aký bol výsledok celej súťaže. Hoci všetky
tímy predviedli obdivuhodné výkony, výsledky určili
nielen účastníkov postupujúcich do celoslovenskej
súťaže zručnosti, no zároveň jasne zadefinoval aj
miesto konania nasledujúceho ročníka Medzizávodnej súťaže zručnosti pracovníkov VVS, a.s.. Vydarené
podujatie teda ukončili slová: Dovidenia na 16. ročníku Medzizávodnej súťaže zručnosti vodárenských
pracovníkov v Bardejove“.
Linda Šnajdárová
Foto: archív VVS, a.s.

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
predstavuje verejnosti svoje
závody
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je
slovenská vodárenská spoločnosť založená v roku
2003 so sídlom v meste Košice, ktorá sa venuje výrobe a distribúcii pitnej a úžitkovej vody, prevádzke kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a s tým súvisiacim servisným službám. Tvorí ju 9 závodov, ktoré
vytvárajú spoločne silný celok. Práve ten stavia Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. na pozíciu úspešnej, stabilnej a prozákaznícky orientovanej spoločnosti. Svoju činnosť prevádzkuje na území
Košického, Prešovského a časti Banskobystrického
kraja. Zároveň aj jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku (aktuálne ju tvorí 2056
zamestnancov). Zatiaľ čo začiatkom roka sa verejnosť
vďaka kampani „Predstavujeme Vám“ podrobne
oboznámila s jednotlivými pracovnými pozíciami,
ktoré sú pre nepretržité a správe fungovanie vodárenskej spoločnosti nevyhnutné, aktuálne majú možnosť dozvedieť sa postupne zaujímavé informácie,
tentoraz o jednotlivých závodoch. V rámci novej
kampane sa zoznamujú s ich históriou, špecifikami,
úspechmi aj problémami, ako aj plánmi rozvoja do
blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. Ako prvé sa v letných mesiacoch prostredníctvom prezentačných videí verejnosti predstavili závody Rožňava a Trebišov.

Používání upravených kalů na zemědělské
půdě od roku 2021
Použití upravených kalů ke hnojení je nepochybně nejstarším způsobem jejich využití. Při dodržení předepsaných pravidel zde výrazně převyšují pozitiva nad negativy. Jedná se o určitou formu
uzavření koloběhu živin, které neskončí na skládce,
ale navrací se do půdy, čímž se šetří primární suroviny, především fosfátové horniny.
Kromě již zmíněných živin je podstatné i dodání
organických látek, kterých se na mnoha půdách
kriticky nedostává. Nelze samozřejmě zamlčet, že
v kalech do půdy vstupuje i řada nežádoucích kontaminantů, počínaje těžkými kovy, přes širokou paletu organických sloučenin a konče třeba mikroplasty či nežádoucími mikroorganismy. Právě
proto jsou pro využití kalů v zemědělství stanovena poměrně přísná kritéria a omezení, jež slouží
k omezení rizika na přijatelnou úroveň. Cílem je
jednak omezit případné přímé negativní dopady
na lidské zdraví, nepoškozovat složky životního
prostředí (předně půdu a vody)
a dále pak vyloučit možnost
kontaminace pěstovaných plodin, především krmných či potravinářských.
Diskuse o případném zpřísňování podmínek vyvstanou při
každé novele zákona o odpadech či dalších příslušných
předpisů. Tábor zastánců zpřísňování či zákazu se snaží argumentovat právě uvedenými negativními dopady, což je
nepochybně legitimní. Pokud
ovšem budeme směřovat k dalším omezením či dokonce zákazu, je třeba současně říci, jaké další postupy pro
nakládání s kaly přichází do úvahy a za jakých podmínek. Protože tím nejhorším rozhodnutím je, jak
už to bývá, žádné rozhodnutí.
Za součást snahy o lepší vymahatelnost současných platných požadavků a omezení lze považovat
změnu v zákoně o odpadech, která se začala aplikovat od ledna 2021. Je jí požadavek na schvalování programů používání kalů (dále jen „program“)
ze strany Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského (dále jen „ÚKZÚZ“). Před samotným použitím kalů je tedy nejprve nutné sestavený program předložit na Oddělení hnojiv v Praze, které prověří správnost a veškeré náležitosti
a program schválí nebo odmítne. To vše probíhá
v rámci standardního správního řízení, s možností
odvolání. Přestože nebyly s touto povinností
ÚKZÚZ přiděleny žádné zdroje na její vykonávání,
odmítli jsme k ní přistoupit formálně a povrchně.
A to přineslo určité obtíže. Na používání kalů totiž
nenahlížíme optikou jejich zbavování se formou
aplikace na půdu, ale primárně jako na způsob hnojení půdy. A to má své zákonitosti, které se zdaleka
neomezují jen na stránku bezpečnosti. Při hnojení
se vychází z předpokladu, že pro správný vývoj rostlin a dosažení dobré kvantity i kvality výnosu je třeba udržovat obsah přístupných živin v půdě v určitém (optimálním) rozmezí. Nízký obsah živin

omezuje výnos i kvalitu, ale nevhodný je i příliš vysoký obsah živiny. Jednak může působit antagonisticky vůči jiným živinám, nebo se dokonce může
přebytek uvolňovat do vody nebo vzduchu. To je
nejběžnější u dusíku (dusičnany ve vodách, plynné
emise ve vzduchu), ale významným eutrofizačním
prvkem je také fosfor. Právě ten je v kalech obsažen ve značném množství, což je nesporným benefitem pro půdy, které tuto nepostradatelnou živinu obsahují v nízkých koncentracích. Jeho obsah
v kalech je však často natolik vysoký, že odběr sklizní plodiny je trvale nižší než dodávané množství,
což vede k postupnému navyšování obsahu v půdě
(celkového i přístupného). Do určité hodnoty se
jedná o jev žádoucí, ale při překročení obsahu, který se označuje za „vysoký“, již další zvyšování zásoby jednoznačně žádoucí není. Na tomto místě můžeme i krátce vysvětlit, co se rozumí celkovým a co
přístupným obsahem živin. Zatímco celkový obsah

je vcelku jasný a je dán sumou veškerých forem
příslušné živiny obsažených v půdě, přístupný obsah je jen podílem z tohoto celku. Definuje se v zásadě jako suma forem, které jsou za obvyklých podmínek dostupné rostlinám pro jejich potřebu.
Mohou to být vodorozpustné formy přímo v půdním roztoku, ale významnější roli hrají různé slabě
až středně silně vázané formy, které rostlina dokáže pomocí svých kořenů (a také spolupracujících
mikroorganismů) mobilizovat a přijmout. Tato definice je určitým zjednodušením, protože situace
se liší půdu od půdy a schopnost „osvojovat“ si různé živiny se až dramaticky liší mezi různými druhy
rostlin. Pro běžné potřeby praxe je však tento koncept vyhovující, neboť ani celkový, ani jen čistě vodorozpustný podíl živin nelze z pohledu hnojení
dobře využít. Cílem hnojení je tedy udržovat obsahy přístupných živin v optimálních rozmezích. Argument, že fosfor obsažený v kalech je přítomen
převážně v nerozpustných formách, nelze považovat za zcela korektní; kdyby tomu tak bylo, neprojevilo by se používání kalů na obsahu přístupného
fosforu v půdách. Na základě dlouholetých pozorování však víme, že aplikace kalů tento obsah průkazně zvyšuje.
ÚKZÚZ tedy začal zamítat programy, které pracovaly s plánem aplikace kalů na půdy s velmi vysokým obsahem přístupného fosforu. Odůvodně-

ním jsou příslušná ustanovení zákona o hnojivech
a navazující vyhlášky, konkrétně § 9, odstavce 1 až
3 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, v platném
znění a dále § 59, odst. 1, písmena e) a h) vyhlášky
č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odvolání proti našemu rozhodnutí byla vždy
potvrzena odvolacím orgánem, kterým je Ministerstvo zemědělství (MZe). Jsme si vědomi toho, že náš
postup má značný vliv na původce kalů. Je jasné,
že zavedenou logistiku není možné změnit ze dne
na den. Na druhou stranu ÚKZÚZ (a ani MZe) neodpovídá za politiku nakládání s odpady v České republice. Původci kalů se tak dostali do situace, kterou mohou sami řešit jen omezeně, ale koncepčně
nezbývá, než aby se k věci postavilo čelem především Ministerstvo životního prostředí, do jehož gesce věc spadá. Je však jasné, že řešení, které by bylo
koncepční a dlouhodobé, nelze navrhnout a realizovat v řádu týdnů či měsíců. Jako přechodné řešení se tedy zrealizovala výjimka, respektive přechodné období tolerance pro
aplikace na půdy s vysokým a velmi
vysokým obsahem, a to do konce tohoto roku. Současně se začalo pracovat na přesměrování kalů z již přehnojených půd na jiné, kterých je
naprosto dostatečná výměra. Půdy
nedostatečně zásobené fosforem jsou
jednoznačně vhodné k využití upravených kalů pro hnojivé účely. V systému
evidence půdy LPIS, ve spolupráci
ÚKZÚZ, SOVAK ČR a MZe byla vytvořena nová informační vrstva, která zobrazuje půdy vhodné pro aplikaci
upravených kalů. Je na původcích
a oprávněných osobách, aby vstoupili do jednání
s uživateli těchto pozemků o možnosti je využít
k aplikaci. Dále můžeme nabídnout i určitou osvětu, kdy jsme schopni prezentovat výsledky našich
dlouhodobých sledování půd po aplikaci kalů,
z nichž vyplývá, že při dodržování veškerých podmínek je toto využití bezpečné. Další možnou cestou je spolukompostování kalů společně s dalšími
biologicky rozložitelnými odpady, registrace získaného kompostu jako hnojiva a jeho využití podle
zákona o hnojivech. I tak je však naprosto nezbytné začít diskutovat a sestavovat strategii pro dlouhodobé nakládání s čistírenskými kaly. Je potřebné
jasně definovat, jak se tyto odpady budou využívat/
likvidovat za 5, 10 či 20 let a za jakých podmínek.
Takový dokument musí projít širokou diskusí a jeho
přijetí musí stát na zásadním konsenzu, aby nemohlo dojít k tomu, že bude dramaticky přepracováván po každých volbách či výměně ministra. Tím
se vyšle signál, jak a kam je třeba směřovat investice a jaké kapacity budovat. Tím nejhorším, co všechny trápí, není omezení aplikace kalů na přehnojené
půdy, ale obecná nejistota, jak se s kaly vůbec bude
v budoucnu nakládat. Ing. Miroslav Florián, Ph.D.
ředitel Sekce zemědělských vstupů
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Článok prevzatý z časopisu Sovak, květen 2022,
roč.31
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AVK Váš dlhodobý partner
4,500+ zamestnancov,
cca 250 v AVK International
A/S
C E L OOSSV E T O V OO
100+ AVK spoločností vo
svete
K OONNTTIN U Á L NNYY R A S T
Ročný obrat

www.avkvalves.eu

Spoločnosť ICOS, a.s. Košice je systémový integrátor, ktorý
sa zaoberá meraním, riadením a telemetriou v oblasti vodného
hospodárstva.
•

Riadenie biologických a chemických procesov ČOV

•

Automatizácia a monitoring tlakových kanalizačných sietí

•

Telemetrický prenos snímaných údajov z prevádzkových
objektov pitnej vody, kanalizácií a ČOV do centrálneho
dispečingu

•

Automatické riadenie vodárenských sústav s možnosťou
operatívneho vstupu do systému dispečerom

•

Realizácia vzdialeného a mobilného prístupu k požadovaným
informáciám

•

Integrácia s cloudovými službami

ICOS, a.s. Košice
Južná trieda 46, 040 01 Košice
www.icos.sk, tel.: +421 55 677 08 18

Miesto pre Vašu
prezentáciu
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Výhodná spolupráca
Chceme budovať a investovať do dlhodobej spolupráce s
našimi zákazníkmi. Aby sme získali pozíciu dlhodobého
partnera, snažíme sa poskytovať hodnotu za peniaze.
Dodávame bezchybné, odolné a bezúdržbové produkty,
ktoré predstavujú pre našich partnerov dlhodobo
najefektívnejšie riešenie.

SKUPINA AVK
Ľ U DDIIA V A V K

Inzercia

AVK pôsobí v oblasti výroby ventilov
viac ako 50 rokov. Dnes je AVK
globálnym lídrom vo výrobe ventilov,
hydtrantov a príslušenstva pre
dodávku pitnej a odpadovej vody,
dodávku plynu a požiarnej ochrany.
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Inovatívne riešenia úpravy vôd a spracovania kalov

Separácia priemyselných odpadov

Zahustenie kalov

Odvodnenie kalov

overené časom a náročnými zákazníkmi
spoľahlivé
s pridanou hodnotou
Riešenia vhodné pre komunálne, priemyslené a poľnohospodárske aplikácie
Mobilné, kontajnerové aj pevné inštalácie
Riešenia priateľské
k životnému prostrediu

Plne automatické
riešenia

Zvyšovanie efektívnosti
existujúcich systémov
„water reuse“

Zníženie množstva
produkovaných
odpadov a kalov

Zníženie spotreby elektrickej
energie

Inzercia

Online podpora a servis

www.arad.sk
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Flygt Concertor

TM

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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