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V dňoch 11. - 15. októbra 2022 sa na Malte uskutočnil kongres EurEau. 
Po dlhých troch rokoch sa znova stretli členovia EurEau v plnej zostave, 
v zastúpení všetkých troch komisií a to Eu1 pitná voda, EU2 odpadová 
voda, EU3 ekonomické záležitosti, spolu s členmi predsedníctva združe-
nia. Kongres sa konal v malebnom meste Sant Julian’s v tesnej blízkosti 
hlavného mesta Malty, Valleta. Témou kongresu bola „Energetická nezá-
vislosť ako nová výzva pre európsky vodárenský sektor“. Aktuálnosť 
tejto témy ešte podčiarkla energetická kríza, ktorá vážne ohrozuje pre-
vádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Toto odvet-
vie je totiž výsostne závislé od dodávok elektrickej energie. Verejné vodo-
vody sú prevádzkované ako tlakové systémy a hoci by sa zdalo, že verejné 
kanalizácie vo väčšine prípadov fungujúce ako gravitačné systémy také 
množstvo energie nepotrebujú, opak je pravdou. Prečerpávacie stanice 
a čistiarne odpadových vôd spotrebujú na svoju činnosť porovnateľné 
množstvo elektrickej energie ako verejné vodovody. Preto je na mieste 
zamyslieť sa, ako ďalej. Ako zabezpečiť prevádzku našich sietí bez ener-
getickej nezávislosti od drahých dodávok energií. Obrázok č. 1

Okrem kongresu prebiehali pracovné rokovania v troch komisiách
EurEau. Komisia EU1 pre pitnú vodu sa venovala hlavne informáciám 
z členských štátov v súvislosti s implementáciou Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2020/2184 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. 
Hlavnou témou komisie EU2 odpadové vody bola revízia Smernice Eu-
rópskeho parlamentu a Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpa-
dových vôd. Návrh z dielne Európskeho parlamentu je pripravený na zve-
rejnenie, plánovaný na 26. 10. 2022. Členovia EU2 mali možnosť zoznámiť 
sa s draftom uvedeného dokumentu, preto ich hlavným cieľom bolo pre-
hodnotiť navrhované znenie smernice a zaujať prvotné stanovisko. Na-
koľko ide o dokument s významným dopadom, budem sa venovať v ďal-
šej časti správy práve revízii smernice 91/271/EHS, ktorá prináša mnohé 
zmeny a nové povinnosti pre prevádzkovateľov verejných kanalizácií.

Aké zmeny prináša nová smernica 91/271/EHS o čistení komunál-
nych odpadových vôd:

Z pôvodného znenia smernice, ktorá obsahovala 20 článkov a tri prílohy 
je nová smernica rozšírená na 35 článkov a 7 príloh. Hlavným cieľom smer-
nice je ochrana životného prostredia, ľudského zdravia, redukcia emisií skle-
níkových plynov, zlepšenie riadenia a transparentnosti sektora, lepší prístup 
k sanitácii po pandémii a pravidelné monitorovanie parametrov ovplyvňu-
júcich ľudské zdravie v komunálnych odpadových vodách. Cieľom sprísne-
ných opatrení v smernici je zníženie celkových emisií znečistenia vypúšťa-
ných do životného prostredia až o 4,86 milióna ton ročne. Podľa hodnotenia 
komisie benefity, ktoré smernica prinesie sú vyššie ako náklady na zavede-
nie opatrení. Predpokladá speňaženie výhod až vo výške 6,643 miliárd €/rok. 
Náklady na opatrenia sa vyšplhajú na 3,783 miliárd €/rok. Až 51% z týchto 
nákladov má byť zahrnutých do cien stočného, 22% hradených z komunál-
neho sektora a 23% z európskych fondov. Cena stočného by tak mala pod-
ľa výpočtov Európskej komisie stúpať o 2,3% ročne. Uvedený prepočet sa 
však už na prvý pohľad zdá veľmi nízky, pri veľkom počte nových povinnos-
tí bude nárast cien podľa európskych prevádzkovateľov určite vyšší.

Aké povinnosti prináša nová smernica pre prevádzkovateľov ve-
rejných kanalizácií.

Pribudli nové definície mestského povrchového odtoku, odľahčenia 
zrážkovej vody, delenej a jednotnej kanalizácie, tretieho a štvrtého stup-
ňa čistenia odpadových vôd (ďalej ako OV), IAS individuálnych primera-
ných systémov, ktoré súčasná smernica vôbec neuvádza, mikropolutan-
tov, sanitácie a antibakteriálnej rezistencie. Zmenila sa aj definícia 
aglomerácie, ktorá znie: aglomerácia je oblasť kde je populácia, alebo jej 
ekonomické aktivity dostatočne koncentrované s výškou 10 EO/ha. Roz-
širuje sa aj povinnosť pripojiť obyvateľov na verejnú kanalizáciu v aglo-
meráciách nad 1000 EO.

Smernica definuje nový pojem individuálny primeraný systém (IAS). 
Ide o systém vytvorený a prevádzkovaný na čistenie domových odpado-
vých vôd, ktoré nie sú zaústené do verejnej kanalizácie. Tieto systémy mu-
sia byť správne navrhnuté, schválené a pravidelne kontrolované. Ich vyu-
žívanie musí byť špeciálne zdôvodnené v prípade, že množstvo čistených 
vôd v týchto systémoch bude presahovať 2% z celkového objemu čiste-
ných vôd v aglomerácii nad 2000 EO.

Nový článok do smernice priniesol povinnosť tvorby integrovaných 
plánov manažmentu komunálnych odpadových vôd, ktoré budú po-
vinné pre aglomerácie nad 100 000 EO a aglomerácie nad 10 000 E0, kde 
povrchový odtok alebo odľahčenie zrážkových vôd môže byť riziko pre 
zdravie obyvateľov.

Pribúda aj povinnosť budovania IV. stupňa čistenia OV z dôvodu eli-
minácie mikropolutantov v aglomeráciách nad 100 000 EO do 31. 12. 2035 
a v aglomeráciách od 10 000 EO do 100 000 EO 31. 12. 2040. Sprísňujú sa 
limity na emisie dusíka N=6 mg/l a fosforu P=0,5mg/l.

Prenesená zodpovednosť výrobcu. Tento nový článok prináša povin-
nosť pre producentov aj importérov, ktorí dodávajú na trh výrobky, ktoré 
po ukončení ich životného cyklu môžu tvoriť znečistenie, ktoré bude po-
trebné čistiť v štvrtom stupni čistenia.

Energetická neutralita čistiarní odpadových vôd (ďalej ako ČOV) má 
byť dosiahnutá pre ČOV nad 10 000 EO do roku 2040. Európska komisia 
prezentuje názor, že množstvo energie vyrobenej na ČOV sa vyrovná 
množstvu energie získanej z fosílnych palív a ich kapacita nahradí výpa-
dok energií získavaných z tuhého paliva.

Dohľad nad mestskými odpadovými vodami. Členské krajiny musia 
najneskôr do januára zabezpečiť národný monitorovací systém komunál-
nych odpadových vôd, ktorý bude prepojený s úradmi verejného zdravia, 
ktoré budú kontrolovať dopady týchto systémov na verejné zdravie.

Do smernice pribudol článok o súlade smernice s ďalšími právnymi pred-
pismi Európskej únie, ktoré musia byť splnené do 31. 12. 2026. Zároveň 
smernica zavádza povinnosť zabezpečiť sanitáciu pre všetkých, aj pre mar-
ginalizované skupiny, tak aby bola dostupná na verejne prístupných 
miestach.

Smernica kladie dôraz aj na adaptáciu mestských kanalizácií s cieľom 
zvýšiť obsah splaškových vôd v sieťach a elimináciu zrážkových a priemy-
selných vôd.

Dôležitý článok súvisí s povinnosťou elektronického zverejňovania 
informácií. Informačná povinnosť sa nebude týkať len preukázania zho-
dy so smernicou, ale povinnosti referovať o množstve odvedených a vy-
čistených vôd, počte odľahčení, počte IAS a ďalších prevádzkových sku-
točnostiach. K uvedeným údajom bude mať prístup nielen Európska 
komisia, ale aj verejnosť.

Všetky tieto povinnosti prinesú veľký tlak na prevádzkovateľov verej-
ných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a to nielen materiálny, finan-
čný, ale aj technologický a personálny. Smernica stanovuje vysoké ciele, 
ktoré určite prispejú ku skvalitneniu životného prostredia v Európe. Ako 
si však s nimi poradia členské štáty, je otázne. Prísne opatrenia, limity a krát-
ke časové obdobie na ich zabezpečenie nedáva veľký priestor na ich úspeš-
né naplnenie. 

Ing. Ivana Mahríková, PhD., EUR ING.,
člen EU2, Odpadová voda

Ing. Alena Trančíková, člen EU1, Pitná voda

Kongres EurEau Malta
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Oliver Loebel následne zopakoval priority EurEau v rámci legislatívneho 
procesu EÚ. Spomenul najmä vydané stanoviská alebo konzultácie k no-
vele smernice 271/91/EHS (oficiálne bude predstavená 26/10/2022), návr-
hu EK na novelizáciu Rámcovej smernice o vodách, Smernice o environ-
mentálnych štandardoch a Smernice o podzemných vodách. Ďalej 
informoval o spoločnej práci s Európskou komisiou na príprave metodic-
kého pokynu k riadenému doplňovaniu zdrojov podzemných vôd. Zdô-
raznil spoluprácu EurEau na pripravovanej regulácii PFAS aj odporúčanie 
EurEau k úplnému ukončeniu využívania látok s obsahom ortuti. V smer-
niciach o obnoviteľnej energii a smernici o energetickej účinnosti opísal 
prebiehajúcu komunikáciu EurEau s členmi Európskeho parlamentu. Po-
dobne pri schéme obchodovania s emisiami potvrdil stanovisko EurEau 
k tomu, aby pod schému neboli zahrnuté spaľovacie zariadenia pre odpa-
dy. Komunikačná manažérka Caroline Greene informovala o mediálnych 
výstupoch EurEau, najmä spomenula aktuálnu novinku – platformu
EurEau pre inovácie, ktorá je plne k dispozícii pre členské organizácie aj ich 
vlastných členov.

Riina Liikanen, predsedníčka 
komisie EÚ1, sa sústredila na im-
p l e m e n t á c i u  s m e r n i c e
 č. 2020/2184/EÚ o pitných vo-
dách – tu spomenula interné sta-
novisko EurEau k metódam vy-
kazovania účinnosti vodovodnej 
siete. Ďalej upozornila na to, že 
zatiaľ nebolo urobené rozhodnu-
tie o metodike stanovenia mik-
roplastov. Z pohľadu ochrany od-
boru vodární a kanalizácií (VaK) 
prezentovala skutočnosť, že už 
53 % členských štátov má nasta-
venú prioritu pre dodávky el. 
energie a plynu práve pre odbor 
VaK vzhľadom na zásadnú úlohu 
odboru a toto % sa ďalej zvyšuje. 
Na druhej strane sa postupne 
zvyšuje aj % členských štátov, 
ktoré aj pre odbor VaK zaviedli 
povinné zvyšovanie energetickej 
účinnosti (podľa výstupu inter-

ného dotazníka ide aktuálne o 33 % členských štátov EurEau). Sarah Gill-
man, predsedníčka komisie EÚ2, informovala najmä o príprave finálneho 
textu revidovanej smernice o čistení mestských odpadových vôd. Veľkým 
úspechom EurEau je pevne zakotvený princíp rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov, ktorý je však napadnutý zo strany farmaceutického priemyslu 
i chemického priemyslu a bude nutné poskytnúť všetku možnú podporu 
na udržanie princípu.

Denis Bonvillain, predseda komisie EU3 a zástupca francúzskej asociácie 
FP2E informoval o prioritách komisie, zameriavajúcej sa na oblasť bezpeč-
nosti, energetickú reguláciu, pripravené smernice o zodpovednosti za ško-
dy na životnom prostredí. Ďalej predstavil spracované dáta v oblasti po-
tenciálnych dopadov energetickej krízy na vodohospodárske podniky, kedy 
jednoznačne podporil myšlienku zastropovania cien energií pre tento sek-
tor, ktorý aplikovalo už niekoľko členských štátov EÚ. Naopak konštatoval, 
že práca na zhodnotení dopadov klimatických zmien na sektor bol príliš 
ambiciózny cieľ komisie, ktorý nebude ďalej riešený. Pri princípe a uplat-
ňovaní plných nákladov vo vodnom a stočnom zatiaľ komisia nenašla kom-
promisný pohľad, kedy je veľmi ťažké spájať prístupy niektorých konkrét-
nych zástupcov členských krajín. Na záver poďakoval za doterašiu 
spoluprácu s co-chair komisie Gari Sokolova Landa, ktorá od októbra pre-
chádza do sekretariátu EurEau. Bertrand Vallet informoval o práci pracov-
ných skupín k Water reuse, kedy po augustovom vydaní Metodiky EK na 
uplatňovanie nariadenia o znovu využívaní odpadových vôd spracovala 
pracovná skupina interné odporúčania pre členské krajiny EurEau. Pre pra-
covnú skupinu k Rámcovej vodnej smernici zostáva prioritu príprava no-
vej smernice o environmentálnych štandardoch. Rafael Herrero, aktuálne 
stážista EurEau a bývalý predseda pracovnej skupiny Innovation sa veno-
val novej platforme Inovation na webe www.eureau.org, ktorá by mala 
umožniť rýchle zdieľanie inovácií v odbore medzi členmi EurEau. Upozor-
nil aj na partnerstve Water4All, ktoré aktuálne zverejnilo výzvu na podanie 
žiadosti o príspevky na inovatívne metódy a výskum.

Následne valné zhromaždenie schválilo vstup Lotyšskej asociácie 
LWWWA do EurEau od 1. 1. 2023. Alan Gillis informoval o plnení rozpočtu 
na 2022 a príprave rozpočtu na rok 2023.

Záverom Ondřej Beneš, český zástupca vo valnom zhromaždení EurEau, 
potvrdil termín aj miesto (Praha, 25-26/5/2023) ďalšieho valného zhromaž-
denia. Ing. Vladimír Jakub

Člen valného zhromaždenia EurEau
Foto: archív Ing. Vladimíra Jakuba

Zasadnutie valného zhromaždenia EurEau 
Malta

Zasadnutie valného zhromaždenia EurEau
14. 10. 2022 zahájil generálny tajomník Oliver 
Loebel uvedením zmien v sekretariáte – odchod 
Carly Chiaretti a Bertranda Valleta (obaja odchá-
dzajú do Európskej komisie) je pre EurEau veľkou 
ranou. Na druhú stranu sa podarilo do sekreta-
riátu získať Gari Landa Sokolova a od 1/2023 
EurEau privíta aj nového legislatívneho manažé-
ra. Privítaný bol aj nový zástupca maltského zá-
ujmového spolku WSC Karl Cilia, ktorému bola 
smerovaná vďaka za perfektnú organizáciu kon-
gresu, komisií ako aj valného zhromaždenia 
EurEau. Predstavila sa aj nová zástupkyňa estón-
skej asociácie pani Raila Karmas.
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Legislatíva
Dňa 10. 10. 2022 nadobudla 

účinnosť dlho očakávaná vy-
hláška URSO č. 323/2022Z.z. 
ktorou sa ustanovuje cenová 
regulácia výroby, distribúcie 
a dodávky pitnej vody verej-
ným vodovodom a odvádzania 
a čistenia odpadovej vody ve-
rejnou kanalizáciou. Vyhláška 
priniesla mnohé zmeny v regu-
lácii, ktoré by mohli prispieť 
k zlepšeniu trvalej udržateľnos-
ti sektora. Členovia AVS na zá-
klade vyhlášky pripravili nové 
cenové návrhy, ktoré sú v sú-
časnosti na posúdení na Úrade 
pre reguláciu sieťových odvet-
ví. Európsky parlament dňa 
26. 10. 2022 zverejnil návrh re-
vízie Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 91/271/
EHS o čistení komunálnych 
odpadových vôd. Hlavným 
cieľom smernice je ochrana ži-
votného prostredia, ľudského 
zdravia, redukcia emisií sklení-
kových plynov, zlepšenie riade-
nia a transparentnosti sektora, 
lepší prístup k sanitácii po pan-
démii a pravidelné monitorovanie parametrov ovplyvňujúcich ľudské zdravie 
v komunálnych odpadových vodách. Cieľom sprísnených opatrení v smernici 
je zníženie celkových emisií znečistenia vypúšťaných do životného prostredia. 
Nakoľko sa ide o dokument s významným dopadom na vlastníkov a prevádz-
kovateľov verejných kanalizácií AVS v spolupráci s Ministerstvom životného 
prostredia SR, vytvorila pracovnú skupinu na zistenie dopadov novej smerni-
ce na vodné hospodárstvo na Slovensku.

Aktivity AVS
Dňa 22. 11. 2022 zasadala Správna rada AVS. Jej členovia sa venovali 

aktuálnej problematike slovenskej a európskej legislatívy, vážnym dopadom 
energetickej krízy na vodárenské spoločnosti, aktuálnej cenovej regulácii.

Po ukončení rokovania Správnej rady sa stretli generálni riaditelia vodá-
renských spoločností na pracovnom rokovaní k ukončeniu projektu: „ Finan-
covanie investičných potrieb slovenského vodárenstva“. Projekt pre členov AVS 
spracovala poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers. Bolo nám veľkou 
cťou, že na rokovanie prijal pozvanie predseda Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, Ing. Andrej Juris, ktorý oboznámil prítomných s hlavnými cieľmi no-
vej regulácie. Zároveň ochotne odpovedal na otázky členov AVS týkajúce sa 
novej vyhlášky URSO. Súčasťou rokovania bolo aj prehodnotenie dopadov 
energetickej krízy na Slovensku a hľadanie spoločných riešení pre členov AVS. 
Vzhľadom na turbulentnú situáciu na trhu s energiami rok 2023 bude pre vo-
dárenské spoločnosti veľmi ťažký. Veríme, že vláda SR vypočuje naše hlasy 
a upraví schémy podpory tak, aby boli využiteľné aj pre subjekty zabezpeču-
júce základné potreby obyvateľstva a priemyslu, ktorými sú dodávka vody ve-
rejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kana-
lizáciou. V opačnom prípade nebudú vodárenské spoločnosti schopné 
zabezpečiť udržateľnosť svojich služieb, čo bude mať za dôsledok nielen ohro-
zenie nepretržitého zásobovania obyvateľov vodou, ale aj zhoršenie kvality 
povrchových vôd, pri nedostatočnom čistení odpadových vôd. Uvedený stav 
môže mať vážne medzinárodné dôsledky.  Kancelária AVS

Foto: archív AVS

Mozaika
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Transpozícia európskej Smernice 
do slovenskej legislatívy

Horúcou témou vo vodárenskej obci je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2020/2184 zo 16. de-
cembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (ďalej len Smernica), do slovenskej legislatívy a ďalšie s tým sú-
visiace pripravované zmeny v legislatíve týkajúce sa vody a ochrany zdravia obyvateľstva. Zmeny sa týkajú i doterajšej 
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2017, ktorá ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality 
pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Cieľom transpozície je podľa 
Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR aj podpora používania pitnej vody z verejných vodovodov a zlepšenie prístu-
pu k pitnej vode.

Cieľom je podporiť používanie pitnej vody z verejných vodovodov

„
Na základe 

argumentácie 
AVS pojem 
plán bezpeč-
nosti z navrho-
vanej legisla-
tívy vypadol.„

V záujme objektívnej pravdy treba ale povedať, že k niekto-
rým pripravovaným zmenám v legislatíve zaujala vodárenská 
obec kritický postoj. Bližšie o tom hovoríme s Ing. Ivanou
MAHRÍKOVOU, PhD., EUR ING. z Asociácie vodárenských spoloč-
ností (AVS).

Jednou z hlavných tohtoročných tém v odbornej vodáren-
skej obci je transpozícia Smernice do slovenskej legislatívy. 
Členovia Asociácie vodárenských spoločností (AVS) v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania vzniesli k im-
plementácii Smernice spolu 39 zásadných pripomienok. 
Čoho všetkého sa pripomienky týkali?

- Smernica stanovuje hlavný cieľ, ktorým je vypracovanie 
manažmentu rizík vodárenských systémov. Okrem toho ukla-
dá i ďalšie povinnosti ako rozšírené analýzy surovej i pitnej 
vody o nové ukazovatele, posúdenie miery strát vody a po-
tenciál zlepšenia v súvislosti so znížením strát vody, povinné 

informovanie verejnosti o kvalite dodávanej pitnej vody a ďal-
ších relevantných údajoch či zlepšenie prístupu k pitnej vode 
pre marginalizované skupiny obyvateľstva. Tieto požiadavky 
budú implementované do viacerých právnych predpisov. V pr-
vom rade ide o zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia, zákon č. 364/2004. Z.z. o vodách 
a zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a ich vykonávacie predpisy. S tým súvisí veľké 
množstvo pripomienok, ktoré uplatnili členovia AVS. Najviac 
ich bolo k zákonu o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via. Išlo najmä o nejednoznačnosť stanovených pojmov a de-
finícií, ako napríklad aký je rozdiel medzi manažmentom rizík 
a plánom bezpečnosti. Na základe argumentácie AVS pojem 
plán bezpečnosti z navrhovanej legislatívy vypadol. Ďalšia sku-
pina pripomienok sa týkala stanovenia miest odberu vzoriek, 
kto ich stanoví a kto ich bude schvaľovať. Tu jednoznačne pla-
tí, že miesta odberu navrhuje prevádzkovateľ siete a schvaľu-
je ich ÚVZ SR.
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Najväčším kameňom úrazu sú povinnosti prevádzkova-
teľov verejných vodovodov zabezpečiť spracovanie ma-
nažmentu rizík vodárenských systémov - od zdroja až po 
pripojenie spotrebiteľa. Prečo sa slovenskí vodári bránia 
povinnosti prevádzkovateľov verejných vodovodov spra-
covať manažment rizík?

- Slovenská vodárenská obec sa tejto povinnosti nebráni 
a ako členská krajina sme povinní prebrať európsku legislatívu 
do národných predpisov a riadiť sa nimi. Snažíme sa len nasta-
viť implementáciu Smernice do takej miery, aby bola vykona-
teľná v praxi. Zdá sa nám nelogické míňať tony papiera na pí-
somné informovanie každého zákazníka o kvalite vody na 
zdroji a v systéme, keď má tieto informácie voľne prístupné na 
webových stránkach svojho prevádzkovateľa. Zároveň sa chce-
me vyhnúť niektorým nezmyselným požiadavkám na rozbory 
pitnej vody, ktoré priamo nevplývajú na jej kvalitu a využitie 
na pitné účely. O tom však už vedia povedať viac technológo-
via z laboratórií.

Ako je to z časového hľadiska?

- Záväzné termíny na spracovanie manažmentu rizík sú veľ-
mi krátke. Smernica hovorí o 31. 12. 2029, ÚVZ, ktorému bude-
me manažment rizík predkladať na schválenie, nám stanovil 
termín už na júl 2028. Nás ako prevádzkovateľov verejných vo-

dovodov sa týka len časť systému zásobovania pitnou vodou. 
Ten úzko súvisí so stanovením plôch povodia pre odber vody, 
ktorého spracovanie zabezpečuje Ministerstvo životného pro-
stredia (MŽP) SR v spolupráci s Výskumným ústavom vodného 
hospodárstva. Tu Smernica stanovuje termín do konca roku 
2027. Z toho vyplýva, že prevádzkovatelia verejných vodovo-
dov nemôžu čakať, kým ministerstvo stanoví plochy povodí, 
ale musia pripravovať manažment systému zásobovania pit-
nou vodou hneď teraz a detaily o povodí zdroja doplnia po ich 
dodaní. Zo zástupcami ministerstva sme uzavreli dohodu, že 
jednotlivé informácie nám budú sprístupňovať postupne ako 
budú realizované, aby sme mohli priebežne pracovať na prí-
prave manažmentu rizík.

AVS v spolupráci s ÚVZ a so Slovenskou asociáciou vo-
dárenských expertov (SAVE) usporiadala na túto tému od-
borný seminár, na ktorom sa ako hostia zúčastnili zástup-
covia českých vodárenských spoločností. A keďže aj vy 
osobne, pani inžinierka, pravidelne a často komunikujete 
s českými vodármi a s ich Sdružením oboru vodovodů a ka-
nalizací (SOVAK), otázka znie: Ako prebieha transpozícia 

Smernice u našich západných susedov a či sa tam vodári 
bránia povinnosti spracovať manažment rizík od zdroja až 
po pripojenie spotrebiteľa?

- AVS sa téme transpozície Smernice venuje už dlhšie a po-
čas tohto roka bolo viacero stretnutí na pôde AVS a ÚVZ s cie-
ľom implementovať Smernicu do našej legislatívy čo najjed-
noduchšie z pohľadu prevádzkovateľov verejných vodovodov. 
V letných mesiacoch sa kolegovia z vodární aktívne podieľali 
na príprave vykonávacieho predpisu k zákonu č. 355/2007 Z.z., 
a to novej vyhláške, ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limit-
né hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri 
monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobo-
vania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných 
systémov a rozsah poskytovaných informácií verejnosti. Chce-
la by som vyzdvihnúť aktivitu ÚVZ, ktorý otvorene komuniku-
je s prevádzkovateľmi verejných vodovodov všetky ukazova-
tele a ich limitné hodnoty súvisiace s tvorbou novej legislatívy. 
Čo sa týka seminára so zástupcami SOVAK-u, pomohol nám 
zorientovať sa v množstve povinností, ktoré nás čakajú. Českí 
kolegovia sú s transpozíciou Smernice ďalej, keďže je i s vyko-
návacími predpismi implementovaná do tamojšej legislatívy. 
Zároveň treba uviesť, že situácia u našich susedov je iná. V Če-
chách sa vo veľkej miere na zásobovanie pitnou vodou využí-
vajú vodárenské nádrže, Slovensko v 80-tich percentách vyu-
žíva podzemné zdroje rôznej kapacity. Samozrejme, 

skúsenosti českých kolegov nám veľmi pomáhajú, avšak plány 
manažmentu rizík si musíme pripraviť a plniť my sami.

Rozdielne názory i kompromisy
K téme sme oslovili aj RNDr. Zuzanu VALOVIČOVÚ z odboru 

hygieny životného prostredia ÚVZ SR. Naša prvá otázka sa tý-
kala povinnosti prevádzkovateľov verejných vodovodov spra-
covať manažment rizík, čo je takpovediac trecia plocha medzi 
pripravovanou legislatívou (transpozíciou Smernice), úradmi 
verejného zdravotníctva a vodárenskou obcou.

- Kvalitnú a zdravotne bezpečnú pitnú vodu nemôže ani 
dnes žiadna vodárenská spoločnosť dodávať bez znalosti 
a správneho riadenia procesov v systéme zásobovania. Aj pre-
to sa snažíme vodárenskú obec presvedčiť, že v prípade uplat-
ňovania manažmentu rizík a kritických bodov pri dodávaní pit-
nej vody nejde o nový alebo odlišný pohľad. Koniec koncov, 
vo vodárenskom svete nie sú princípy rizikovej analýzy novin-
kou a v súčasnosti sú zavedené vo väčšine európskych krajín! 
Orgány verejného zdravotníctva sa snažili zaviesť manažment 

„
V Čechách 

sa vo veľkej 
miere na záso-
bovanie pitnou 

vodou využí-
vajú vodáren-

ské nádrže, 
Slovensko 

v 80-tich per-
centách využí-
va podzemné 
zdroje rôznej 

kapacity.„
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rizík na Slovensku už v roku 2017, novela zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov však ustanovila tento prí-
stup len ako dobrovoľný.

Dôvod?

- Jedným z hlavných argumentov pre neprijatie nových po-
stupov v tom čase bola potreba vytvoriť dostatočný časový 
priestor na prípravu zmien pre vodárenské spoločnosti. Tie vy-
užili dobrovoľný prístup v plnom rozsahu a tak sa v súčasnos-
ti, po takmer po 5 rokoch nachádzame v situácii, kedy orgá-
nom verejného zdravotníctva nebol predložený návrh 
manažmentu rizík ani pre jeden systém zásobovania pitnou 
vodou! A čo sa týka odlišnosti názorov pri transpozícii Smerni-
ce, pre ich eliminovanie bola do medzirezortnej pracovnej sku-
piny Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre prípravu nových 
národných predpisov prizvaná Asociácia vodárenských spo-
ločností. ÚVZ zrealizoval v posledných dvoch rokoch viacero 
odborných pracovných stretnutí, kde prezentoval zmeny, kto-
ré nová legislatíva prinesie. Spolu so Slovenskou asociáciou 
vodárenských expertov a Asociáciou vodárenských spoločnos-
tí sme pripravili workshop za účasti českých expertov. Ústred-
nou témou boli skúsenosti s uplatňovaním manažmentu rizík 
v Českej republike, kde je od roku 2018 povinný!

U nás ale nie je legislatívny proces ukončený.

- Pri príprave predpisov spolupracujeme s MŽP SR ako spo-
lugestorom transpozície, resp. s Výskumným ústavom vodné-
ho hospodárstva. Široký záber odborníkov, ktorých sme zapo-
jili do prípravy predpisov, len potvrdzuje fakt, že naším cieľom 
je nielen vytvoriť právne predpisy, ktorými v plnom rozsahu 
transponujeme požiadavky Smernice, ale budú v našich pod-

mienkach aj uplatniteľné! Počas samotnej tvorby predpisov sa 
vyskytli rozdielne názory, ale pri väčšine odborných problémov 
sme našli spoločné kompromisné riešenia. Legislatívny proces 
nie je ukončený a je možné, že k niektorým témam sa ešte vrá-
time.

Vodári argumentujú finančnou náročnosťou.

- Áno, financie boli počas prípravy predpisov často skloňova-
nou témou. V dôsledku nových požiadaviek Smernice sa navý-
šia výdavky všetkým subjektom, ktorých činnosť súvisí s pitnou 
vodou - dodávateľom pitnej vody, obciam, orgánom verejného 
zdravotníctva, úradom životného prostredia atď. a všetci sa s tým 
budeme musieť vyrovnať! Skúsenosti z iných krajín potvrdzujú, 
že dodávateľom pitnej vody sa môžu vložené investície v urči-

tom časovom horizonte vrátiť práve v súvislosti 
s uplatňovaním manažmentu rizík, ktoré vedie 
k zefektívneniu vynakladaných nákladov naprí-
klad na kontrolu kvality vody.

V zmysle Smernice sa upravuje rozsah po-
žiadaviek na zdravotnú bezpečnosť surovej 
i pitnej vody a ich analýzy by sa mali rozšíriť 
o nové ukazovatele a limity.

- Kritériá na kvalitu pitnej vody rozšírila Smer-
nica o nové, najmä chemické ukazovatele kvali-
ty. Niektoré z nich ako napríklad vedľajšie pro-
dukty dezinfekcie a mikrocystín-LR sú súčasťou 
našich právnych predpisov od roku 2017. Úpl-
nou novinkou sú ale v našich podmienkach uka-
zovatele PFAS spolu, Súčet PFAS, Urán a Bisfenol 
A, ktorých monitorovanie v pitnej vode má od-
loženú účinnosť do 12. januára 2026. Pri olove 
a chróme sa od roku 2036 sprísnia limitné hod-
noty na polovicu a mám aj pozitívnu správu: pre 
antimón, selén a bór sa limitné hodnoty zmier-
nili. Sledovanie ukazovateľov dodávateľmi pit-
nej vody bude podmienené výsledkami ma-
nažmentu rizík systému zásobovania, ako aj 
výsledkami manažmentu rizík v plochách povo-
dia pre miesta odberu.

Predísť možnému 
ohrozeniu

Do diskusie o transpozícii novej Smernice sa za-
pojila aj Ing. Nataša RIGANOVÁ z Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti (VVS), a.s., Košice.

„
Kritériá na 

kvalitu pitnej 
vody rozšírila 
Smernica 
o nové, najmä 
chemické 
ukazovatele 
kvality.„
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„
Doteraz bolo 

vypracovanie 
manažmentu 
rizík na dob-

rovoľnej báze 
každého 

prevádzkova-
teľa verejného 

vodovodu, 
avšak 

transpozíciou 
Smernice do 
našich legis-

latívnych 
predpisov sa 
stáva povin-

nosťou!„

Vysoká miera neistoty…
Do diskusií na horúce témy dňa sa tentoraz zapojilo 11 vodárenských mana-

žérov. Za Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť (ZsVS), a.s. Nitra, to bol jej ge-
nerálny riaditeľ Ing. Marek Illéš a za Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú 
spoločnosť (StVPS), a.s. Banská Bystrica, do diskusie prispeli vedúci odboru IT 
Ing. Ivan Sabaka a riaditeľka marketingu a komunikácie Mgr. Slavomíra Vogelová.

Vodárov z východu reprezentovala Ing. Božena Dická, referentka marketin-
gu a komunikácie Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti 
(PVPS), a.s. Poprad a za Východoslolvenskú vodárenskú spoločnosť (VVS), a.s., Ko-
šice to boli šiesti manažéri: Ing. Marián Červeňák, riaditeľ závodu Michalovce, 
Ing. Juraj Fellegi, výrobno-technický námestník riaditeľa závodu Bardejov, 
Ing. Iveta Hricíková, riaditeľka závodu Trebišov, Ing. Milan Nicz, vedúci útvaru plá-
novania, financovania, ekonomiky práce a controllingu, Ing. Anna Potočňáková, 
technická pracovníčka prevádzky vodovodov, ČS a ÚV a Ing. Anna Schlentcová, 
poverená vedením útvaru interného auditu a bezpečnosti práce.

Za Asociáciu vodárenských spoločností (AVS) sa do diskusie zapojil jej prezi-
dent, Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Manažéri vodárenských spoločností: Bez radikálneho zvýšenia cien
nebude možné zabezpečiť pitnú vodu ani čistenie odpadových vôd!

- Dlhoočakávaná aktualizácia Smernice už bola potrebná, aj 
keď sme si od nej sľubovali najmä modernizáciu požiadaviek 
na kvalitu vody a jej kontrolu a prehodnotenie sledovaných 
ukazovateľov, keďže cieľom Smernice je chrániť ľudské zdravie 
pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody 
určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej zdravotnej ne-
závadnosti a čistoty. Rozšírený rámec Smernice vytvára priestor 
aj v oblasti zavedenia nákladovo efektívneho prístupu k mo-
nitorovaniu kvality vody založeného na riziku, ktorý sa vzťahu-
je na celý dodávateľský reťazec od plochy povodia a pribudlo 
aj posúdenie rizika domových rozvodov. Ďalšou témou je za-
vedenie hygienických požiadaviek na materiály prichádzajúce 
do styku s pitnou vodou, či už v nových, alebo existujúcich za-
riadeniach v prípade opráv alebo rekonštrukcií tak, aby pria-
mo či nepriamo neohrozovali ľudské zdravie!

A čo je nadbytočné?

- Nad hygienický rámec pribudla povinnosť informovať spot-
rebiteľov o kvalite vody, o dátach spotreby vody, stratách vody, 
vlastníckej štruktúre a štruktúre ceny vody, čo nevnímame po-
zitívne. Zber väčšieho množstva dát a ich report si vyžiada na-
výšenie finančných prostriedkov, čo v konečnom dôsledku sa 
naozaj prejaví v cene vody.

Najväčším kameňom úrazu sú zrejme povinnosti pre-
vádzkovateľov verejných vodovodov zabezpečiť spraco-
vanie manažmentu rizík vodárenských systémov - od zdro-
ja až po pripojenie spotrebiteľa.

- Manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou je 
možné chápať ako nástroj na identifikovanie a posúdenie rizík, 
kde na základe ich výsledku sa navrhujú opatrenia na zame-
dzenie, resp. zníženie rizík. Vypracováva sa pre každý vymedze-
ný systém zásobovania pitnou vodou. Doteraz bolo vypraco-
vanie manažmentu rizík na dobrovoľnej báze každého 
prevádzkovateľa verejného vodovodu, avšak transpozíciou 
Smernice do našich legislatívnych predpisov sa stáva povin-
nosťou! Vodárenská obec sa prirodzene bráni zavádzaniu po-
vinnosti vytvárať manažmenty rizík najmä z dôvodu zvyšujú-

cej sa administratívnej a finančnej záťaže, pretože my 
dodávatelia pitnej vody aj teraz (bez posudzovania rizika) vy-
konávame činnosti a opatrenia, ktoré predchádzajú potencio-
nálnemu ohrozeniu.

Ako ovplyvní transpozícia Smernice prácu vodohospo-
dárskych laboratórií? Čo všetko sa takpovediac v tej kaž-
dodennej práci zmení?

- Každodenná práca laboratórií ostáva relatívne bez zmeny, 
ovplyvniť ju ale môže zaradenie nových sledovaných ukazo-
vateľov v určitých časových horizontoch, ak sa potvrdí prítom-
nosť týchto látok na základe manžmentu rizík v plochách po-
vodia pre miesta odberu. Prijatím novej legislatívy sa zruší 
vyhláška z roku 2017, ktorá ustanovuje podrobnosti o kvalite 
pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitoro-
vania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. Pripra-
vovaná novela zahŕňa väčšinu náležitostí starej vyhlášky, ale 
pridáva i nové povinnosti, čo vyvolá ďalšie nároky na pracov-
níkov vodárenských spoločností. Uvedomujeme si, že ako člen-
ská krajina EÚ sa musíme riadiť európskou legislatívou a aktív-
ne sa podieľame na príprave, resp. pripomienkovaní novej 
vyhlášky a s ňou súvisiacich predpisov, kde komunikujeme 
s ÚVZ a naša vzájomná spolupráca funguje výborne!

Tri úrovne
Manažment rizík sa v zmysle Smernice má uplatňovať na 

troch úrovniach. Osobitne v plochách povodia pre odber vody 
pre výrobu pitnej vody, osobitne pre samotný systém zásobo-
vania pitnou vodou a osobitne pre domový rozvodný systém, 
ktorým sa pitná voda dostáva k spotrebiteľovi na vodovodný 
kohútik. Tejto téme i ďalším otázkam okolo transpozície Smer-
nice do našej legislatívy vrátane toho, že orgány verejného 
zdravotníctva pripravujú nové zaujímavé aktivity na zvýšenie 
dôvery v pitnú vodu, sa podrobnejšie budeme venovať v pr-
vom budúcoročnom vydaní Vodárenských pohľadov.

(fur.)
Foto: archív redakcie

Na suchá musíme byť 
pripravení

Pripomeňme si hydrologické suchá, ktoré 
v letných mesiacoch kruto postihli mnohé re-
gióny Slovenska. Aké skúsenosti a ponaučenia 
si z tohtoročného leta môžeme a musíme od-
niesť? Čo z toho vyplýva pre vodárenské spo-
ločnosti?

B. Dická (PVPS): Tohtoročné suché obdobie 
nám spôsobilo veľa starostí a ukázalo nám, že ak-
tuálne klimatické zmeny sa nás dotýkajú viac, ako 
si myslíme. Z dôvodu dlhodobého suchého poča-
sia a deficitu zrážkovej činnosti nám v niektorých 
oblastiach výdatnosti vodných zdrojov klesli na 
kritické minimum, resp. úplne vyschli. Náhradné 
zásobovanie sme zabezpečovali cisternovými vo-
zidlami, zavádzali sme opatrenia na reguláciu 
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„
V prípade 

opakujúcich 
sa dlhodobých 
období bez 
zrážok a s ne-
dostatkom 
vody je potreb-
né zamerať sa 
na využívanie 
dostupných 
rezervných 
vodárenských 
zdrojov.„

vody a hľadali nové riešenia na rozšírenie existujúcich alebo do-
plnkových vodných zdrojov. Aj vďaka vlastníkovi infraštruktúry 
PVS, a.s. sa vykonávala revitalizácia zasiahnutých vodných zdro-
jov s cieľom zvýšiť výdatnosť, čo aj prinieslo žiadaný výsledok.

A. Potočňáková (VVS): Hydrologické suchá začínajú preve-
rovať našu pripravenosť na klimatické zmeny. Tohtoročné sucho 
bolo ťažké pre viaceré okresy a obce, z čoho vyplynulo ponau-
čenie, že musíme byť pripravení aj na horšie varianty obdobia 
bez zrážok. A aj to je dôvod zriadenia krízového plánu, aby nás 
nič neprekvapilo, aby sme vedeli zabezpečiť obyvateľstvu prí-
stup k pitnej vode bez ohľadu na počasie!

S. Vogelová (StVPS): Situácia v zásobovaní pitnou vodou 
z tohto leta nás naučila jedno: Byť pripravení na všetko! Región, 
kde pôsobíme, naozaj kruto zasiahli nepriaznivé klimatické pod-
mienky, dlhotrvajúce suché a teplé obdobie od júna až do kon-
ca augusta. Pravidelne sme komunikovali s médiami, obcami, 
verejnosťou, či už konkrétne informácie k jednotlivým obmedze-
niam alebo aj témy týkajúce sa potreby šetrenia pitnou vodou 
a obmedzenia jej používania na iné účely.

M. Illéš (ZsVS): V prípade opakujúcich sa dlhodobých obdo-
bí bez zrážok a s nedostatkom vody je potrebné zamerať sa na 
využívanie dostupných rezervných vodárenských zdrojov. V prí-
pade, že nie je k dispozícii funkčný rezervný zdroj, je možnosťou 
prepojenie na jestvujúci zdroj s dostatočnou kapacitou, prípad-
ne napojenie na diaľkovodný systém, ak je to technicky možné 
a ekonomicky efektívne. Vodárenské zdroje v správe ZsVS, a. s., 
ktoré sú lokalizované na Žitnom ostrove a zásobujú diaľkovod-
né systémy, majú obmedzenú kapacitu odberu danú technickým 
riešením. Východiskom by bola realizácia nových hydrogeolo-
gických vrtov s potrebnou kapacitou.

Elektrinou sa nevieme predzásobiť
V decembrových vydaniach VP sa v anketách zvykneme 

vodárenských manažérov pýtať, ako sú pripravení na zimné 
obdobie. V tomto roku poznamenanom vojnou na Ukrajine 
a následnou energetickou krízou, je odpoveď na túto otáz-
ku oveľa ťažšia a komplikovanejšia.

I. Hricíková (VVS): Na otázku o energetickej kríze je naozaj 
ťažká odpoveď. Máme rozpracované krízové zásobovanie pitnou 
vodou bez dodávky elektrickej energie. Ak nastane takáto
situácia, nebudeme síce schopní pokryť celú vodovodnú sieť, ale 
vynaložíme všetky sily a prostriedky na to, aby sme mohli uspo-
kojiť čo najviac odberateľov.

B. Dická (PVPS): V rámci prevádzok vykonávame činnosti 
v zmysle prevádzkového poriadku, ktoré zabezpečia priprave-
nosť infraštruktúry na zimné obdobie. Zvýšenú pozornosť kla-
dieme na objekty a zariadenia podľa významu a dôležitosti pre 
prevádzku.Väčšie obavy nám spôsobila energetická kríza, čo sa 
dotklo hlavne cien a dostupnosti vykurovacích médií pre jednot-
livé prevádzky. Zároveň sme boli nútení prijať úsporné opatre-
nia aj v rámci výrobných procesov, aby sme znížili spotrebu ener-
gií a zabezpečili plynulú prevádzku.

M. Červeňák (VVS): V tomto roku sme skôr než inokedy za-
čali pripravovať objekty na zimnú prevádzku s cieľom zabezpe-
čiť zníženie nákladov na energie. Realizovali sme posúdenie po-
trieb jednotlivých objektov na temperovanie resp. nevyhnutné 
vykurovanie. Všetci pracovníci boli poučení o potrebe zabezpe-
čiť hospodárne a účelné nastavenie vykurovacích telies, aby sme 
nákladyv na plyn a elektrickú energiu naozaj znížili!

M. Illéš (ZsVS): Extrémne vysoké a veľmi nestabilné trhové ceny 
elektrickej energie a zemného plynu sú pod vplyvom viacerých bez-
precedentných geopolitických faktorov, ako sú otázky okolo dodá-
vok zemného plynu z Ruska do EÚ či samotný vplyv vojenskej ag-
resie Ruska na Ukrajine na globálnu ekonomiku. To všetko vnáša 
vysokú mieru neistoty do odhadov budúcich cien nielen energií, 
lebo aj nárast cien stavebného či vodárenského materiálu predsta-
vuje pre našu spoločnosť veľký problém. A rovnako je to s nárastom 
cien základných životných potrieb. S tým súvisí potreba rastu miezd 
nielen vo vodárenskom sektore, ale aj v ostatných odvetviach.

J. Fellegi (VVS): Komplikovaná geopolitická situácia v Euró-
pe priniesla obavy o energetickú bezpečnosť jednotlivých kra-
jín, čo sa odrazilo na obrovskom navýšení cien za dodávané ener-
gie. To má priamy dopad na vodárenstvo ako také, keďže hlavným 
motorom pre nás je elektrická energia. Vzhľadom na to, že jej 
cenu nevieme nijako ovplyvniť a ani sa ňou nejako predzásobiť, 
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nezostáva nám iné len prijať opatrenia, ktoré čo možno najviac 
zminimalizujú jej spotrebu. Prehodnocujeme doslova všetko 
a hľadáme každú možnosť zvýšenia efektivity. Neustále pracuje-
me na znižovaní strát v potrubných sieťach a optimalizujeme 
a modernizujeme strojnotechnologické zariadenia.

M. Illéš (ZsVS): Som optimista. Verím, že v roku 2023 sa
situácia zlepší nielen v boji s pretrvávajúcim vírusom COVID-19 
a energetickou krízou, ale že aj proklamovaný dôraz na potrebu 
zlepšiť stav vodárenskej infraštruktúry a dofinancovanie odlože-
nej údržby sa aspoň sčasti stane skutočnosťou!

Bude rok 2023 kritický?
Téme nového regulačného obdobia a požiadavkám vodárov 

na zavedenie dvojzložkovej ceny vodného a stočného sa v tom-
to roku venujeme v každom jednom vydaní Vodárenských pohľa-
dov. Počas roka sa uskutočnilo viacero formálnych i neformálnych 
stretnutí vodárenských manažérov a výsledok bol ten, že Aso-
ciácia vodárenských spoločností (AVS) zozbierala a skompletizo-
vala vyše sto (!) pripomienok k návrhu vyhlášky ÚRSO, ktorou sa 
ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej 
vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou. Otázka pre manažérov: Ako vy osob-
ne vnímate celú tú aktuálnu situáciu okolo cenovej regulácie?

S. Hreha (AVS): Vyhláška je už na svete, budeme ju samozrej-
me rešpektovať, no zároveň sa budeme snažiť ju v priebehu roka 
aj upravovať. Je preto možné, že v budúcnosti dôjde k jej zmene 
a zapracovaniu našich pripomienok. Na tom AVS pracuje, stále 
je to ale prebiehajúci proces, napriek tomu, že veľa vecí sme 

s ÚRSO už doriešili. Nasledujúce obdobie však ukáže, čo je vo vy-
hláške dobré a čo nie. Je dôležité, aby vo výslednici odzrkadľo-
vala predstavu úradu, ale aj vodárenských spoločností.

B. Dická (PVPS): Už dlhodobo vo vodárenskom sektore po-
trebujeme zvýšiť cenu vodného a stočného, pretože prestala po-
krývať potreby na kvalitnú a plynulú dodávku pitnej vody a od-
kanalizovanie a čistenie odpadovej vody. Celú situáciu zhoršila 
kríza ohľadne Covid-19 a následne vojna na Ukrajine a z nej vy-
plývajúci rast cien energií, PHM a tiež inflácia. Bez radikálneho 
dvojciferného zvýšenia cien nebude možné zabezpečiť pitnú 
vodu a čistenie odpadových vôd. Veríme, že ÚRSO adekvátne čo 
najskôr zareaguje na túto situáciu v cenotvorbe. V opačnom prí-
pade bude situácia pre nás vodárov budúci rok kritická!

M. Illéš (ZsVS): Reálne nechápem, prečo je dvojzložková cena 
pri rozhodovaní o výpočte cien vodného a stočného tak odmie-
taná. Doslova až strašiak! Finančný dopad na obyvateľstvo v po-
rovnaní s inými regulovanými, ale i neregulovanými odvetviami 
s ich poskytovanými službami, je veľmi nízky a pre firmy totálne 
zanedbateľný. Ale vodárenským spoločnostiam by to prinieslo 
trvalý garantovaný mesačný príjem na obnovu VV a VK a na zvy-
šovanie kvality služieb zákazníkom. V konečnom dôsledku by 
na tom zarobili zákazníci vodárenských spoločností, ale i štát 
(dane) a prispelo by to k zlepšeniu ochrany a kvality životného 
prostredia. Vodárenské spoločnosti však pri príprave aktuálnej 
vyhlášky prostredníctvom AVS tak trochu rezignovali na presa-
dzovanie dvojzložkovej ceny. Taký dlhodobý boj s veternými 
mlynmi…

M. Nicz (VVS): Výsledky práce zástupcov AVS, členov ekono-
mickej komisie AVS a ÚRSO vyvrcholili v októbri 2022 vydaním 

„
Nasledujúce 

obdobie však 
ukáže, čo je vo 

vyhláške 
dobré a čo nie. 

Je dôležité, 
aby vo výsled-

nici odzrkad-
ľovala pred-

stavu úradu, 
ale aj vodá-

renských 
spoločností.„

Technológia granulovanej biomasy AS-GranBio® sa etabluje nie len 
na Slovensku, odkiaľ pochádza, ale aj v zahraničí. S našimi obchodný-
mi partnermi sme v jednaní o dodávku ČOV pre obec pri Bukurešti s ka-
pacitou 4400 EO. S Rumunským partnerom máme ešte rozrobené dve 
menšie obce s kapacitou 400 a 700 EO. Technológia AS-GranBio® je 
vhodná aj na čistenie OV z potravinárskeho priemyslu. V tejto oblasti 
máme rozrobené akcie pre výrobcu alkoholických a nealkoholických 
nápojov MARASKA v Chorvátsku, ČOV s kapacitou 6250 EO, mliekareň 
PUDA v Bosne a Hercegovine, ČOV s kapacitou 6400 EO.

Samostatnou kapitolou sú už zrealizované dodávky technológie AS-
-GranBio® do Maďarska. Prvou realizáciou je ČOV Gelej pre 250 EO. Dru-
hou realizáciou bola ČOV Hajmás pre 125 EO. Realizáciu sme robili v spo-
lupráci s kooperujúcou spoločnosťou ASIO Hungária Kft.

Z pripravovaných zahraničných realizácií je najďalej asi ČOV pre obec 
Bansko v Severnom Macedónsku. ČOV s kapacitou 3000 EO bola na-
projektovaná spoločne so Srbskými projektantami a odovzdaná na 
schválenie začiatkom roka 2021.

AS-GranBio® aktivity v zahraničí
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PRAKTIKPUMP, s.r.o.
je najkomplexnejší partner v oblasti 
čerpacích technológií na Slovensku 
a výrobca ekologických čerpadiel 
SPIRAM.

www.praktikpump.sk

Bezvýkopová renovácia gravitačnej kanalizácie

Shortlining 
a burstlining KMR 
Shortlining 
X-Stream

Vyhlášky č. 323/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti vý-
roby, distribúcie a dodávky pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadových 
vôd. Vyhláška priniesla modifikovaný pohľad na výpočet primeraného zisku, 
spôsob výpočtu priemerných cien a došlo k zavedeniu regulačných odpisov, 
resp. k zavedeniu technických dôb životnosti majetku. Vyhláška ráta s indexa-
mi, ktoré sú naviazané na prípadný rast jadrovej inflácie, resp. rast nominálnej 
mzdy v národnom hospodárstve. Súčasné obdobie charakterizuje prudký rast 
cien energií, turbulentné zmeny v cenových vstupoch energií a komodít, tlak 
na osobné náklady atď. Verím, že skutočnosti, ktoré priná-
ša prax, budú v spolupráci s ÚRSO zakomponované do prí-
padných novelizácií a priblížia legislatívu reálnym potre-
bám vodárenských spoločností.

Vytvárať zálohy a mať plán!
Celá Európa je v tzv. vojnovej situácii, ruský vojenský 

útok na Ukrajinu a hybridné vojny po celom kontinente za-
sahujú do všetkých oblastí spoločenského a ekonomické-
ho života vrátane vodárenstva! Poukázala na to aj komisia
EurEau 1 pre pitnú vodu, ktorá už v júni upozornila na na-
liehavú potrebu zvýšiť kyberbezpečnosť vodárenského sek-
tora! Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) opakovane upo-
zorňuje, že mnohé spoločnosti na Slovensku majú 
v oblasti bezpečnosti často aj tzv. slabé resp. až veľmi slabé 
miesta!

A. Schlentcová (VVS): Naša spoločnosť má v súlade so 
zákonom vypracovaný krízový plán. Sú v ňom podchyte-
né všetky povinnosti a činnosti na zabezpečenie dodávky 
pitnej vody a ostatných služieb počas núdzového stavu, 
výnimočného stavu, vojnového stavu i v čase vojny. Všet-
ky zložky organizačnej štruktúry podniku sú síce obozná-

mené so svojimi úlohami, avšak úprimne dúfame, že takáto situácia bude vždy 
iba predmetom krízových plánov, ale aj keby sa udiali skutočnosti, ktoré si ne-
prajeme, sme pripravení!

I. Sabaka (PVPS): Problematike kybernetickej bezpečnosti sa v našej spo-
ločnosti venujeme so zvýšenou pozornosťou, a to nielen pre aktuálny stav (voj-
na na Ukrajine), ale i pre celkové zabezpečenie našej počítačovej a technolo-
gickej infraštruktúry. Nesmieme zabudnúť ani na fyzickú ochranu našich 

prevádzkových objektov. Zároveň budujeme 
ďalšie kamerové, zabezpečovacie a prístupové 
systémy. Je len samozrejmé, že všetky tieto rie-
šenia si vyžadujú nemalé finančné prostriedky.

M. Illéš (ZsVS): Zvyšovanie kybernetickej 
bezpečnosti nie je ani lacná ani jednorazová čin-
nosť. Tvoria ju tri piliere - technológie, ľudia 
a procesy a je dôležité hľadať optimálne rieše-
nia a vyváženie bezpečnostných opatrení me-
dzi týmito piliermi. Každá spoločnosť by mala 
byť dobre pripravená na prípadný kybernetický 
incident. Poznať všetky svoje informačné aktíva, 
ktoré môžu ohroziť kontinuitu činnosti, vytvá-
rať zálohy dôležitých dát a mať plán, ako na prí-
padný bezpečnostný incident reagovať. To sú 
opatrenia, ktoré vodárenské spoločnosti vedia 
a môžu realizovať v krátkodobom horizonte. Ne-
smieme zabúdať, že ľudia, teda každý zamest-
nanec či dodávateľ je dôležitým prvkom kyber-
netickej bezpečnosti a musí si byť toho vedomý. 
A ďalším krokom sú investície do bezpečnost-
ných technológií.

(fur.)
Foto: archív redakcie
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… a čo sa deje, ak má farbu do hneda?!

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

„
Na základe 

farebného 
odtieňa vody 
môžeme kon-

krétnejšie 
charakterizo-

vať pôvod 
znečistenia. 

Ale pozor! Nie 
vždy voda, 

ktorá vyzerá 
byť čistá, je aj 

pitná.„

Ostro sledovaná voda

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.

- Farba vody je jedným z fyzikálnych indikátorov čistoty po-
vrchových a podzemných vôd. Posudzuje sa podľa prevládajú-
cej vlnovej dĺžky neabsorbovaného žiarenia v oblasti viditeľné-
ho spektra. Vo viditeľnej oblasti spektra, s výnimkou prechodu 
medzi červenou a infračervenou oblasťou voda takmer svetlo 
neabsorbuje.Čisté prírodné vody sú obvykle takmer bezfareb-
né, v hrubších metrových vrstvách blankytne modré. Modrá far-

ba je tým intenzívnejšia, čím menej a menších suspendovaných 
(nerozpustených) látok voda obsahuje.

Sfarbenie vody zrejme spôsobujú jednak látky rozpuste-
né a jednak látky nerozpustné.

-Áno a preto rozlišujeme skutočnú farbu vody spôsobenú fa-
rebnosťou rozpustených látok od zdanlivej farby, ktorá je spô-
sobená farebnosťou rozpustených aj nerozpustných látok spra-
vidla koloidného charakteru. Ak chceme odlíšiť skutočnú farbu 
od zdanlivej, musíme vzorku odfiltrovať. Žlté alebo žltohnedé 
sfarbenie spôsobujú humínové látky a železo (Fe3+). Nahnedlé 
alebo nazelenalé sfarbenie môžu spôsobovať íly a fytoplanktón. 
Zelené alebo zelenomodré sfarbenie je charakteristické pre sil-
ne eutrofizované vody spôsobené prítomnosťou siníc a rias.

Ako sa farba vody stanovuje a vyjadruje v praxi vodohos-
podárskych laboratórií? Voľne sa popíše vlastnými slovami 
alebo existuje nejaká pomôcka či vzorkovník farieb?

- Farba vody, ktorá závisí od pôvodu a množstva farbotvor-
ných čiastočiek rozptýlených vo vode, sa orientačne stanovuje 
vizuálne porovnaním vzorky vody so štandardami a popíše sa 
odtieň a jeho intenzita, ale objektívne sa skutočná farba vody 
stanovuje spektrofotometricky a vyjadruje sa ako obsah Pt 
v mg/l vody. Obidve metódy popisuje norma STN EN ISO 7887: 
Vizuálne porovnanie vzorky vody so štandardami (ako štandard 
sa používajú roztoky platiny a kobaltu) a meranie absorpcie svet-
la pri vlnovej dĺžke 436 nm prechádzajúceho cez vzorku na prí-
stroji spektrofotometer. Vo vodohospodárskej praxi používame 
obidve metódy.

A ozaj, aký všelijaký rôzny pôvod (prirodzený a iný) môže 
mať sfarbenie vody?

- Výskyt zafarbenej vody môže byť podmienený geologickým 
podložím, ale môže indikovať aj znečistenie pitnej vody spôso-
bené antropogénnou činnosťou. Zdrojom farebnosti povrcho-
vých vôd môžu byť napríklad priemyselné vody z výroby celu-
lózy, fenolové vody a pod. Na základe farebného odtieňa vody 
môžeme konkrétnejšie charakterizovať pôvod znečistenia. Ale 
pozor! Nie vždy voda, ktorá vyzerá byť čistá, je aj pitná. A nao-
pak, nie je pravidlom, že senzorická zmena vždy znamená zdra-
votne nevyhovujúcu vodu.

Ako je to so sfarbením vody po poruchách na rozvodnej 
sieti v zemi? Často má vtedy typické hnedé sfarbenie, ktoré 
niektorí ľudia vnímajú aj ako hrdzavočervené či dokonca kr-
vavočervené a vysvetľujú si to všelijako. Ako treba tému 
sfarbenia vody po poruchách vysvetliť laickej verejnosti a čo 
majú ľudia po odstránení poruchy urobiť, aby im opäť tiek-
la čistá voda?

- Hnedé alebo žltohnedé sfarbenie vody zväčša spôsobujú 
formy oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou vnútorných stien 
oceľového či liatinového potrubia alebo častokrát v domových 

V predchádzajúcej časti seriálu Ostro 
sledovaná voda venovaného práci vodo-
hospodárskych laboratórií sme písali 
o tom, že voda môže byť z rôznych príčin 
zakalená a čo to môže znamenať pre spot-
rebiteľa. Dozvedeli sme sa, že zákal vody 
patrí medzi jej organoleptické vlastnosti 
čiže také, ktoré sú voľne zistiteľné zmyslo-
vými orgánmi. K takýmto vlastnostiam 
vody patrí aj jej farba, ktorá môže byť pri-
rodzeného alebo antropogenného charak-
teru.
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„
Ak dôjde 

k odstávke 
pitnej vody 
v určitom 
úseku, hneď 
po odstránení 
poruchy sa 
vykonáva 
dôsledný 
preplach po-
trubia tak, 
aby sa zaka-
lená voda 
k spotrebiteľo-
vi nedostala.„

rozvodoch pozinkovaného potrubia. Takéto častice sa prirodze-
ne usadzujú na stenách potrubia, tvoria inkrusty a za bežných 
okolností sa do pitnej vody neuvoľňujú!

A kedy sa uvoľňujú?

- K ich uvoľneniu môže dôjsť v dôsledku tlakových rázov na-
príklad pri odstraňovaní porúch na vodovodnom potrubí a tiež 
pri údržbe potrubí a rozvodov, ale aj pri nerovnomernom od-

bere vody. Ak dôjde k odstávke pitnej vody v určitom úseku, 
hneď po odstránení poruchy sa vykonáva dôsledný preplach 
potrubia tak, aby sa zakalená voda k spotrebiteľovi nedostala. 
Môže sa však stať, že spotrebiteľ pustí do vodovodnej prípojky 
vodu skôr, než dôjde k uskutočneniu preplachu opravovaného 
úseku potrubia. V takomto prípade je potrebné nechať chvíľu 
vodu odtiecť a tento chvíľkový jav pominie!

(fur.)
Foto: archív redakcie

In
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Steinzeug-Keramo, spoločnosť skupiny Wienerberger AG, ponúka 
systémové riešenia pre udržateľné vodné a kanalizačné hospodárstvo.

Ako stredne veľká firma s dlhoročnými skúsenosťami presviedčame svojich 
partnerov vyspelou kompetenciou o výrobe, pokládke a prevádzkovaní 
vodných a kanalizačných systémov. Veľký dôraz kladieme na vysokú kvalitu 
a udržateľnosť našich výrobkov. Kľúčom k tomu je výroba potrubných 
systémov zodpovedajúcich trendom budúcnosti, ktoré spĺňajú tie najvyššie 
technické, ekonomické a ekologické požiadavky.

Vyrábame rúry, šachty, tvarovky a príslušenstvo v tej najvyššej kvalite 
a ponúkame systémové riešenia - pre bezpečné, spoľahlivé a hospodárne 
použitie na dlhé generácie. In

ze
rc

ia
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Po celý rok sme sa vo Vodárenských pohľadoch venovali suchu a „nerovnomernému a nespravodlivému“ roz-
deleniu podzemných zdrojov pitnej vody. Väčšina z nich je na západnom a čiastočne i strednom Slovensku, kým 
východ je na podzemné zdroje veľmi chudobný a v rozhodujúcej miere odkázaný na zásobovanie z povrchových 
zdrojov.Tým hlavným zdrojom je VN Starina, ktorá je situovaná v severovýchodnom cípe našej krajiny relatívne blíz-
ko ukrajinských hraníc, čo z hľadiska medzinárodno-bezpečnostnej situácie nebolo a nie je práve najlepšie.

Po tohtoročnom suchom lete sa východniari právom boja 
a pripomínajú si kruté roky 80-te, kedy voda tiekla hodinu - dve 
denne a na vyššie poschodia sa vôbec nedostala! Odstavené od 
dodávok vody boli vtedy i školy a mnohé zdravotnícke zariade-
nia… Podľa SHMÚ v posledných rokoch klesá na Slovensku 
množstvo podzemnej i povrchovej vody a najvýraznejšie sa to 
prejavuje na východe, ktorý je jednoznačne najrizikovejšou ob-
lasťou vzhľadom na podzemnú vodu. Dôvodom je kombinácia 
viacerých faktorov súvisiacich s klimatickými zmenami. (Zdroj: 
SHMÚ - Výsledky monitoringu podzemných a povrchových vôd 
za posledné desaťročie a tlačová beseda SHMÚ v novembri 2021)

Počas tohtoročného suchého leta východniari neustále bom-
bardovali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť (VVS), a.s. 
Košice otázkami, čo bude ďalej. Zaujímavejšie ale je, že výcho-
doslovenských vodárov bombardujú aj médiá s otázkou, či sa 
na východe vybudujú nejaké nové zdroje, či bude Tichý Potok 
alebo aké iné riešenia sú v talóne. Médiá často argumentujú tým, 
že z Bratislavy jednoznačnú odpoveď nedostali!

A tak sme sa s horúcou témou obrátili na Ministerstvo ži-
votného prostredia (MŽP) SR. Odpovede pripravilo tamoj-
šie Oddelenie komunikácie.

- Sucho a nedostatok vody sú jedným z prejavov klimatickej 
zmeny a podčiarkujú dôležitosť prijímať opatrenia, ktoré zmier-
ňujú dôsledky klimatickej krízy. Nepriaznivé dôsledky sucha sa 
prejavujú predovšetkým v poľnohospodárstve, lesníctve, vod-
nom hospodárstve i v mestskom sídelnom prostredí. MŽP pre-
sadzuje konkrétne opatrenia, ktoré zmierňujú sucho a zvyšujú 
vodozádržnú funkciu krajiny. Súčasné vedenie ministerstva zá-
roveň mení vzťah k vodnému hospodárstvu a zdôrazňuje potre-
bu posunúť sa k riešeniam blízkym prírode. Ministerstvo mieni 

zamedziť, aby sa voda odplavovala z krajiny „vybetónovanými 
tobogánmi - umelo upravenými korytami riek.“ Vláda Eduarda 
Hegera sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zru-
ší okrem iného plánované investície do Vodného diela Slatinka, 
Vodárenskej nádrže Tichý potok a prečerpávacej vodnej elek-
trárne Ipeľ (vodná nádrž Ďubákovo).

Poďme ale na východ priamo k Tichému Potoku.

- Hodnotenie vplyvov vybudovania VN Tichý Potok na územia 
sústavy Natura 2000 bolo už v roku 2014 predmetom primera-
ného posúdenia, z ktorého vyplýva, že táto vodná stavba by mala 
významne negatívne vplyvy na územie európskeho významu 
SKUEV0336 Torysa a SKCHVU051 Levočské vrchy. Výstavba by 
ohrozila chránené biotopy: horské vodné toky a ich drevinovú 
vegetáciu s myrikovkou nemeckou, lužné vŕbovo-topoľové a jel-
šové 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 da-
ného územia by zanikli. Treba ale povedať, že zásobovanie oby-
vateľov zdravotne bezpečnou pitnou vodou na Slovensku je na 
dobrej úrovni (89,81 % v roku 2020), ale s výraznými regionálny-
mi rozdielmi. Najmä na východnom Slovensku nie sú dobudo-
vané prívody pitnej vody z vodárenských nádrží do oblastí, kto-
ré nemajú k dispozícii miestne zdroje.

Občan za to ale nemôže…

- Investičný dlh v budovaní vodárenskej infraštruktúry je viac 
ako 1,5 miliardy eur. Slovensko doplácalo v zásobovaní vodou 
a v čistení odpadových vôd na ľahostajnosť predošlých vlád. Dô-
sledky nedostatočnej práce predchádzajúcich vládnych garni-

Východniari sa boja a kričia:
My nemáme Žitný ostrov!
MŽP odpovedá: Začneme to riešiť až o tri roky

„
Najmä na 

východnom 
Slovensku nie 
sú dobudova-

né prívody 
pitnej vody 
z vodáren-

ských nádrží 
do oblastí, 

ktoré nemajú 
k dispozícii 

miestne
zdroje.„
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„
Pre MŽP je 

naďalej ak-
tuálna úloha 
spracovať 
štúdiu usku-
točniteľnosti, 
ktorá o.i. 
preverí zabez-
pečenie pitnej 
vody pre 
deficitné ob-
lasti východ-
ného Sloven-
ska. Štúdia je 
plánovaná na 
roky 2025 
- 2027, vyko-
návaná bude 
odbornými 
organizácia-
mi. Vý-
skumným 
ústavom vod-
ného hospo-
dárstva 
a štátnymi 
podnikmi 
Vodohospo-
dárska vý-
stavba a Slo-
venský 
vodohospo-
dársky pod-
nik.„

túr dnes pociťujeme všetci a v odvádzaní odpadových vôd sme 
na chvoste EÚ a porovnávame sa so štátmi ako Rumunsko, Al-
bánsko, Srbsko či Bosna a Hercegovina. A navyše, v minulosti 
mnohé dotácie skončili bez reálneho zlepšenia životného pro-
stredia a zvýšenia komfortu života ľudí na vidieku. Minister ži-
votného prostredia Ján Budaj koncom augusta 2022 predstavil 
dôležité zmeny, ktoré uľahčia samosprávam získať peniaze na 
budovanie vodárenskej infraštruktúry a na ďalšie environmen-
tálne projekty zvyšujúce komfort života na vidieku a zabraňu-
júce poškodzovaniu životného prostredia. Ide predovšetkým 
o dotácie na budovanie verejných vodovodov a kanalizácií a po-
skytovanie výhodných úverov samosprávam.

A konkrétnejšie?

- Do 22. septembra 2022 bola otvorená výzva č. B-1/2022, 
v rámci ktorej mohli samosprávy získať dotáciu na jednu žiadosť 
od 501 tisíc do 3 mil. eur. V prípade záujmového združenia práv-
nických osôb bola maximálna výška dotácie 6 mil. eur a minimál-
na výška spolufinancovania 5 %. Dôležitou zmenou je, že každý 
vodárenský projekt bude musieť byť funkčný, to znamená, že 
bude slúžiť ľuďom a chrániť životné prostredie. Na Slovensku sú 
tiež územia, kde budovanie centralizovaných systémov zásobo-
vania pitnou vodou a čistenia komunálnych odpadových vôd nie 
je ekonomicky efektívne a preto musí dôjsť k zmene politiky v tej-
to oblasti a k zavádzaniu inovatívnych riešení.

Vieme, čo má ministerstvo v talóne?

Už v predošlých vydaniach Vodárenských pohľadov sme ci-
tovali vyjadrenie, podľa ktorého sa ministerstvo rozhodlo nepo-
kračovať v príprave VN Tichý Potok pre negatívne vplyvy na vod-
né útvary a územia sústavy chránených území Natura 2000. 
Sústava pozostáva z chránených vtáčích území a z území európ-
skeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane priro-
dzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Áno, ohrozené druhy a biotopy treba chrániť, s tým súhla-
síme všetci, avšak chceme vedieť, aké konkrétne riešenia si-
tuácie s vodou na východe Slovenska sú v talóne? Rozumej: 
Kedy sa bude situácia na východnom Slovensku riešiť a ako 
sa bude riešiť? Či sa bude stavať vodárenská nádrž, ak nie 
Tichý Potok, tak nejaká iná, alebo ak nie nádrž, tak či má mi-
nisterstvo iné riešenie? Východniari sa naozaj boja, či sa ne-
vrátia kruté 80-te roky a opakovane upozorňujú, že východ 
nie je Bratislava a Žitný ostrov nemajú!

- Ministerstvo situáciu rieši. Vláda 1. júna schválila Koncepciu 
vodnej politiky do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 z dielne 
MŽP. Ide o kľúčový dokument vo vodnom hospodárstve a v sta-
rostlivosti o vodu na najbližšie roky. Hlavným poslaním koncep-
cie je zabezpečiť postupné obnovenie poškodených vodných 
útvarov, zastaviť znečisťovanie vôd a pokles množstva podzem-

ných vôd, ako aj zabezpečiť dostatok pitnej vody v regiónoch. 
V koncepcii sú navrhnuté opatrenia pre regióny, ktoré zápasia 
s problémami v oblasti zásobovania pitnou vodou:

• vykonávať obnovu, dôslednú prevádzkovú údržbu a rekon-
štrukcie existujúcich verejných vodovodov, úpravní vôd a vo-
dárenskej infraštruktúry s cieľom znížiť straty vody vo vodo-
vodných sieťach a zabezpečiť dodávku zdravotne bezpečnej 
pitnej vody; budovať nové verejné vodovody

• diverzifikovať zdroje vody pre zásobovanie obyvateľstva pit-
nou vodou; navrhnúť riešenie stabilného zásobovania pitnou 
vodou na celom Slovensku aj v súvislosti s očakávanými do-
padmi zmeny klímy

• sledovať a periodicky aktualizovať údaje o výdatnosti vodá-
renských zdrojov, pripravovať scenáre ďalšieho vývoja

• realizovať hydrogeologický prieskum v deficitných oblastiach 
identifikovaných podľa vodohospodárskej bilancie množstva 
podzemných vôd, modernizovať infraštruktúru a dobudovať 
prívody vody z vodárenských nádrží, ako aj z perspektívnych 
zdrojov podzemných vôd do deficitných oblastí

• optimalizovať akumuláciu vody v distribučných systémoch 
a zavádzať nové (inovatívne) prístupy k úprave surovej vody 
na pitné účely

• vytvoriť dotačný mechanizmus pre zlepšenie prístupu k zdra-
votne bezpečnej pitnej vode pre obyvateľov, ktorí nemajú fi-
nančné prostriedky na pripojenie svojej nehnuteľnosti na ve-
rejný vodovod alebo nemajú prístup k zdravotne bezpečnej 
pitnej vode, osobitnú pozornosť venovať sociálne vylúčeným 
spoločenstvám.

Na štúdii sa ešte ani nepracuje
Vo Vodárenských pohľadoch sme už písali o tom, že mi-

nisterstvo plánuje spracovať štúdiu uskutočniteľnosti, 
v rámci ktorej sa preverí zabezpečenie pitnej vody pre de-
ficitné oblasti východného Slovenska a možnosti úspor 
a iných alternatívnych riešení. Odvtedy uplynulo niekoľko 
mesiacov a tak sme sa opýtali, či na štúdii sa už pracuje a čo 
sa dosiaľ zistilo alebo či ide skôr o dlhodobejšiu záležitosť?

- Pre MŽP je naďalej aktuálna úloha spracovať štúdiu usku-
točniteľnosti, ktorá o.i. preverí zabezpečenie pitnej vody pre de-
ficitné oblasti východného Slovenska. Štúdia je plánovaná na 
roky 2025 - 2027, vykonávaná bude odbornými organizáciami 
- Výskumným ústavom vodného hospodárstva a štátnymi pod-
nikmi Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodár-
sky podnik. K štúdii budú prizvaní aj vlastníci a prevádzkovate-
lia verejných vodovodov z regiónu. (fur.)

Ilustračné foto: archív redakcie

Poznámka red.: Odpovede odboru komunikácie sú z priestoro-
vých dôvodov čiastočne krátené!
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Iba čírou náhodou sme sa po rokoch stretli pred veľkým obchodným 
centrom. Dve ženy, traja muži. Naozaj náhoda, keďže všetci sme pred dl-
hými desaťročiami chodili do jednej základnej školy. Veľa rokov sme sa 
nevideli a tak slovo dalo slovo a zašli sme na kávu.

Tie dve ženy si ku káve pýtali sladký džús, ďalší dvaja kolu, ale veľkú, a ja 
pohár čistej vody z vodovodu. Čašníčka okom nemihla, každému donies-
la, čo si prial.

Tá káva bola výborná!
Rozprávali sme o všeličom a ja medzičasom som zvrtol reč, že využijem 

situáciu: „Priatelia, nechcem pôsobiť ako tzv. chudobný príbuzný, že pijem 
vodu z vodovodu, lebo často sa to tak vníma, ale pijem ju preto, lebo káva 
sa má zapíjať čistou vodou, ničím neprisladzovanou, ničím neprifarbova-
nou!“

„A to nie je jedno, čím sa káva zapíja?“ - opýtala sa Iveta. „Nie je, preto-
že káva nededžúsuje ani nedekoluje, ale dehydruje! 
„povedal som múdro.

„Juj, to je veľmi zložité a nezrozumiteľné, jazyk tre-
ba polámať!“ - smiala sa Eliška.

Vysvetlil som, že káva má silný dehydratačný účinok. 
Môže za to kofeín, ktorý je výrazným diuretikom (pô-
sobí močopudne) a pomáhajú tomu i ďalšie látky ob-
siahnuté v kávových zrnách.

„Jednoducho povedané, káva nezbaví ľudské telo 
farieb, cukru a sladidiel v nápojoch, ktorými ju zapíja-
te, ale zbavuje ho vody, ktorá je pre život nevyhnutná. 
Každá jedna bunka v našom tele potrebuje pre svoj 
metabolizmus vodu! Nie farbivá a cukry, ale vodu 
a v tom je celý fígeľ,“ uzavrel som tému.

Zdalo sa mi, že som niekdajších spolužiakov trošič-
ku podučil a aj keď všetkých hneď nepresvedčil, mož-
no budú už pri najbližšej káve uvažovať o tom, že zá-
kladom života je voda. Nie kola, nie džús! Voda!

PhDr. Peter Furmaník
redaktor Vodárenských pohľadov

Foto: archív redakcie

Tá choroba nie je banalita, aj keď si to mnohí myslia. Má vysoké so-
ciálne a ekonomické dopady - ročne vyvolá vo svete 3 až 5 miliónov prí-
padov závažných ochorení neraz i s veľmi ťažkým priebehom a často aj 
s trvalými následkami. A ročne si vyžiada cca 650 tisíc úmrtí. (zdroj: tla-
čová správa Úradu verejného zdravotníctva SR)

Reč je o chrípke, ktorá môže viesť napríklad k zápalom pľúc, zlyhaniu 
dýchania či k zápalovým ochoreniam srdca. Alebo veľmi zhoršiť chronic-

ké zdravotné ťažkosti člo-
veka.

Väčšiu pravdepodob-
nosť ťažkého priebehu 
chrípky s rizikom závaž-
ných komplikácií majú 
malé deti, tehotné ženy 
a seniori, ale i ľudia s osla-
benou imunitou.

Pred chrípkou sa dá 
brániť očkovaním, ale 
i dodržiavaním hygieny 
a respiračnej etikety naj-

mä pri kýchaní a kašľaní a vo väčšej spoločnosti či v prítomnosti chorých 
sa nehanbiť nasadiť si respirátor. Rovnako dôležité je pravidelné vetranie 
a v neposlednom rade časté a dôkladné umývanie rúk pod tečúcou vo-
dou z vodovodu.

Áno, aj voda z vodovodu plus mydlo príp. vhodný dezinfekčný pros-
triedok je to, čo chráni pred chorobou, ktorá zabíja a naozaj nie je bana-
litou! (fur.), Foto: archív redakcie

Pred chorobou, ktorá 
usmrtí ročne 650 tisíc ľudí,
chráni aj voda z vodovodu!

IoTIoT
Nadstavba zákazníckeho systému

CG modul IoT
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Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. 
jeden projekt kanalizácie dokončila
a začína budovať ďalší

Oba projekty sú spolufinancované z Integrova-
ného regionálneho operačného programu IROP 
z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu 
a rozpočtu Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
Dolný Kubín. Majú za cieľ chrániť životné prostre-
die, splniť environmentálne požiadavky Únie 
a zvýšiť podiel obyvateľstva so zlepšeným odvá-
dzaním a čistením odpadových vôd. Ide o ukon-
čený projekt „Budovanie verejnej kanalizácie v obci 
Breza“ a projekt, ktorý sa v blízkej dobe začne bu-
dovať s názvom „SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad 
Oravou a Sedliacka Dubová – časť odkanalizovanie 
obce Dlhá nad Oravou“.

„Budovanie verejnej kanalizácie
v obci Breza“

Po ukončenom verejnom obstarávaní bola dňa 
10. 03. 2022 podpísaná zmluva o dielo so zhoto-
viteľom stavby. Odovzdanie staveniska sa usku-
točnilo dňa 31. 05. 2021, stavba bola ukončená 
03. 08. 2022. Bolo vybudovaných 988,51 m splaš-
kovej kanalizácie a 51 kanalizačných odbočiek pre 
napojenie existujúcich rodinných, bytových do-
mov, základnej školy na vybudovanú verejnú 
splaškovú kanalizáciu. Projekt bol financovaný 
z programu IROP, cena diela bola 236 978,77 € bez 

DPH. Európska únia prispela 85 %, štátny rozpo-
čet SR 5 % a príspevok prijímateľa Oravskej vodá-
renskej spoločnosti, a. s. bol vo výške 10 % opráv-
nených nákladov. Stavba je v súčasnej dobe už 
skolaudovaná, kolaudačné rozhodnutie bolo vy-
dané 11. 10. 2022. Čistenie odpadových vôd z tej-
to kanalizácie bude v existujúcej centrálnej čistiar-
ni odpadových vôd v Námestove.

V súčasnej dobe sú občanom zasielané výzvy 
s pokynmi a informáciami k pripojeniu nehnuteľ-
ností na vybudovanú verejnú kanalizáciu. Súčas-
ťou výzvy je prihláška pre vypúšťanie odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie. Až po doručení pod-
písanej prihlášky môže producent zriadiť pripoje-
nie do zaústenia revíznej šachtičky, ktorá bola 
v rámci stavby vybudovaná pre existujúce nehnu-
teľnosti. Tu je potrebné upozorniť, že je povinnosť 
vlastníka nehnuteľnosti pripojiť nehnuteľnosť na 
verejnú kanalizáciu tam, kde je vybudovaná. Do 

tejto kanalizácie je možné vypúšťať iba splaškové 
vody, nie je dovolené vypúšťať napríklad zrážkové 
vody, vody zo striech, drenážne vody, obzvlášť 
škodlivé látky. Tiež nie je možné vypúšťať vody zo 
žúmp alebo z domových čistiarní, tieto objekty je 
potrebné obísť a splaškové odpadové vody pripo-
jiť priamo. Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. zá-
roveň ponúka spoluprácu pri vývoze vôd zo žúmp 
u nehnuteľností, ktoré sa na túto kanalizáciu pri-
poja. Vývoz obsahu žúmp ponúka za akciovú cenu. 
Viac informácií je uvedených v zaslanej výzve.

Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa nám 
podarí splniť ciele projektu a zabezpečiť potrebné 
pripojenie nehnuteľností na verejnú splaškovú ka-
nalizáciu a tým skvalitniť životné prostredie v obci 
Breza. Zároveň vyriešiť problém nedostatočného 
nakladania s odpadovými vodami zo žúmp.

Ing. Marcel Bakoš
Foto: archív OVS, a.s.

Druhým projektom, ktorého realizácia sa začne v blízkej dobe, je projekt 
verejnej splaškovej kanalizácie v časti obce Dlhá nad Oravou. Zmluva o die-
lo so zhotoviteľom bola uzavretá dňa 26. 07. 2022. Začiatok prác a odo-
vzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 26. 09. 2022. V súčasnej dobe ešte 
samotné výkopové práce neprebiehajú. Prebiehajú prípravné práce, za-
bezpečujú sa potrebné podklady, povolenia, projektová dokumentácia, 

vytyčujú sa existujúce siete. Výkopové práce začnú v blízkej dobe v zmys-
le platného harmonogramu stavby. Celkové oprávnené náklady sú vo výš-
ke 698 249,82 EUR. V rámci projektu sa vybuduje celkom 1673 m verejnej 
splaškovej kanalizácie vrátane 78 kanalizačných odbočení pre minimálne 
188 obyvateľov. Projekt by mal byť ukončený a skolaudovaný do konca 
roka 2023.  Ing. Marcel Bakoš

„SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka 
Dubová – časť odkanalizovanie obce Dlhá nad Oravou“
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Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a VVS, a.s. 
okrem svojich štandardných služieb tak, ako mi-
nulé roky myslí aj na svojich zamestnancov. Chce 
im prejaviť svoju vďaku za lojalitu formou via-
nočných darčekov. Každý jeden zamestnanec 
dostane od zamestnávateľa darček podporujúci 
atmosféru rodinnej pohody a relaxu v kruhu naj-
bližších.

Ani počas dvoch rokov trvajúcej zložitej pan-
demickej situácie VVS nezabudla na deti svojich 
zamestnancov. V minulosti spoločnosť pravidel-
ne organizovala pre deti v mieste pôsobnosti 
každého závodu mikulášsky program, ale pan-
démia túto tradíciu prerušila. Deti však boli aj 
napriek tomu odmenené mikulášskym balíčkom 
a táto nová tradícia pokračuje aj naďalej. Aj ten-
to rok si deti zamestnancov nájdu v štýlovom 
vaku krásne, originálne a praktické darčeky.

Áno, presne týmito troma slovami by sa dala zhrnúť 
tohtoročná účasť zástupcov Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. na 99. ročníku Medzinárodného ma-
ratónu mieru, ktorý sa, ako to už býva tradíciou, koná kaž-
dý rok v prvú októbrovú nedeľu v metropole Východného 
Slovenska. Tohto maratónu, ktorý je najstarší na starom 
kontinente a tretí najstarší vo svete sa však východoslo-
venskí vodári nezúčastnili prvýkrát. V úvode spomínané 
odhodlanie prejavilo tento rok 23 zamestnancov VVS, a.s., 
pričom obsiahli takmer všetky kategórie, t.j. maratón, pol-
maratón, minimaratón aj štafetu 4 x ¼. Ich obdivuhod-
ným športovým nasadením, ktorému predchádzala dlho-
dobá a svedomitá príprava, ale účasť VVS, a.s. rozhodne 
nekončila. Ďalší zamestnanci spoločnosti sa postarali 
o vodné občerstvenie účastníkov maratónu a nechýbal 
ani obľúbený Vodný bar s usmievavými hosteskami, kto-
ré zas ponúkali vodné občerstvenie povzbudzujúcej ve-
rejnosti. Dojmy z maratónu vo všetkých doznievali ešte 
dlho, rovnako ako aj rozhodnutie zúčastniť sa o rok jubi-
lejného 100. ročníka.

VVS, a.s. štedro odmeňuje zákazníkov za vernosť

Nie je nič hodnotnejšie ako čas strávený s blízkymi… VVS, a.s. je moderná, 
dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, s dôrazom na maximálny komfort pre 
klienta pri zabezpečovaní služieb. Práve prostredníctvom portálu E-služby vo-
dárne si klienti môžu vybaviť minimálne 40% požiadaviek z pohodlia domova. 
Ušetrený čas tak môžu venovať svojim blízkym.

V snahe motivovať klienta ku praktickému a komfortnému využívaniu čo 
najvyššieho počtu služieb a spropagovania portálu E-služby vodárne ako pre-
ferovanú voľbu komunikácie zákazníka so spoločnosťou a ako odmenu za ver-
nosť pripravila VVS, a.s. pre svojich klientov súťaž Online služby Vás zohrejú… 
Tá je pokračovaním súťaže z leta s názvom Online služby Vám zachutia… Zá-
kazníci, ktorí si do 16. decembra zadajú odpočet cez E-služby vodárne, sú au-
tomaticky zapojení do súťaže o skvelé, ekologické a kvalitné ceny. Každý týž-
deň (od 31. 10. 2022) sú vyžrebovaní dvaja výhercovia, ktorí si v príslušnom 
zákazníckom centre v blízkosti svojho bydliska vyzdvihnú výhru – darčekové 
balenie uteráka a osušky (bambusová kolekcia vyrobená z udržateľných zdro-

jov) alebo kvalitnú hrejivú deku prestížnej značky Matějovský. Viac informácií 
na webovej stránke www.vodarne.eu. 

Linda Šnajdárová, Adriana Bálintová
Foto: archív redakcie

Najkrajšie sviatky v roku vo VVS

Odhodlanie, nadšenie a súdržnosť

Online služby Vás zohrejú…

Súčasná doba je náročná. Všetci musíme če-
liť globálne nepriaznivej situácii, ovplyvnenej 
mnohými faktormi, ktorá sa odzrkadľuje na eko-
nomickej nestabilite, no zasahuje aj do nášho 
bežného, každodenného života. Vzhľadom na 
to, že do neľahkej životnej situácie sa ale môže 
človek dostať aj bez ohľadu na neuspokojivú 
politickú či ekonomickú situáciu, Neinvestičný 
fond Vodárne pomáha dlhodobo. Jeho priori-
tou je podávať pomocnú ruku tým zamestnan-
com Východoslovenskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s. a ich rodinám, ktorí sa ocitli v ťažkej 
sociálnej situácii, alebo potrebujú podporu 
a ochranu zdravia pri vážnom a nepriaznivom 
zdravotnom stave zamestnanca, či jeho blízke-
ho rodinného príslušníka.

Pomoc tentoraz smerovala 28 zamestnan-
com VVS, a.s. a ich rodinám, ktorým celkovo ten-
to rok Neinvestičný fond Vodárne rozdelil 
15.000,– €.

Je pre nás
dôležité pomáhať
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Piatok 21. 10. 2022 bol významným míľnikom 
v procese realizácie stavby „Nesvady - rozšírenie 
kanalizácie a ČOV“. Po náročnom procese prípravy 
projektu, schválení žiadosti o NFP a úspešne ukon-
čenom verejnom obstarávaní, vedenie ZsVS, a. s., 
a predstavitelia mesta Nesvady spolu so zástup-
com zhotoviteľa slávnostne poklepali základný ka-
meň projektu a tým zahájili proces realizácie.

Predmetom tejto stavby je výstavba splaškovej 
kanalizácie v meste Nesvady a jej napojenie na 
intenzifikovanú čistiareň odpadových vôd v Ne-
svadoch s celkovým predpokladaným nákladom 
17,9 mil. EUR. Celková dĺžka novovybudovanej 
stokovej siete bude 31 572,93 m, z toho dĺžka gra-
vitačného potrubia je 21 944,80 m, dĺžka tlakové-

ho potrubia je 1 003,14 m a zvyšok 8 625,00 m sú 
kanalizačné odbočenia. Na stokovej sieti bude vy-
budovaných 5 prečerpávacích staníc. Intenzifiká-
cia a modernizácia čistiarne odpadových vôd za-
bezpečí čistenie všetkých odpadových vôd 
z mesta Nesvady a obce Imeľ. Jej kapacita sa zvý-
ši na 7 500 EO a po dobudovaní sa ráta s pripoje-
ním obyvateľov z aglomerácie.

Pripojenie na novovybudovanú kanalizačnú 
sieť a ČOV prispeje ku zvýšeniu životnej úrovne 
obyvateľstva a ku zníženiu znečistenia vodných 
zdrojov na Žitnom ostrove. Investorom a budú-
cim prevádzkovateľom projektu je Západosloven-
ská vodárenská spoločnosť, a. s. a užívateľmi ob-
čania mesta Nesvady.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. re-
alizuje postupne svoje zámery v oblasti zlepšova-
nia kvality služieb zákazníkom. Súčasťou týchto zá-
merov bolo aj otvorenie nového pracoviska 
zákazníckeho centra v Odštepnom závode Levice. 
Novootvorené zákaznícke centrum je umiestnené 
priamo v širšom centre mesta Levice, v priestoroch, 
ktoré zodpovedajú najvyšším štandardom starost-
livosti o zákazníka.

Jednou z kľúčových priorít ZsVS, a. s., ako spoľah-
livého a profesionálneho partnera bola a naďalej 
ostáva starostlivosť o zákazníka a riešenie jeho po-
žiadaviek. Priorita je, aby každý jeden zákazník od-
chádzal zo zákazníckeho centra spokojný a s vedo-
mím kvalitne vyriešenej požiadavky.

Dôležitosť spolupráce a spokojnosť zákazníka vy-
zdvihol Ing. Marek Illéš, generálny riaditeľ, ktorý 
spolu s predsedom dozornej rady Jurajom Meskom, 
predsedom predstavenstva PhDr. Mgr. art. Otoka-
rom Kleinom, ArtD., podpredsedom predstavenstva 
RNDr. Jánom Krtíkom a vedúcim a riaditeľom Od-

štepného závodu Levice Jozefom Földesim sláv-
nostne prestrihli pásku, čím oficiálne otvorili nové 
zákaznícke centrum.

Poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí sa pri-
činili o vytvorenie tohto nového zákazníckeho cen-
tra a kolegyniam zo zákazníckeho centra prajeme 
veľa spokojných zákazníkov.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
sa ako ďalšia vodárenská spoločnosť rozhodla 

v duchu myšlienky „Na vode nám záleží“ postup-
ne umiestniť 24 kusov pitných fontán v rámci svo-
jej pôsobnosti. Vedeli ste, že každý rok sa na pev-
nine použije viac ako 500 biliónov PET fliaš 

a veľká časť tohto drastického počtu 
končí v moriach a oceánoch a ničí živé 
organizmy? Inštalácia pitných fontán 
má za cieľ, aby verejnosť vnímala pozi-
tíva a výhody ľahko dostupnej pitnej 
vody z verejného vodovodu, ako aj po-
trebu znížiť vlastnú plastovú „spotrebu“ 
a vedome zakročiť proti znečisťovaniu 
vôd našej planéty plastmi. Pitnú vodu 
je možné si bezdotykovo napustiť 
v priebehu niekoľkých sekúnd do vlast-
nej fľaše a bez problémov tak dodržia-
vať pitný režim. Každá veľká zmena je 
dôsledkom malých rozhodnutí.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s., prichádza s výzvou na pripojenie nehnu-
teľností na už vybudovanú verejnú kanalizač-
nú sieť. Formou informačnej a edukatívnej 
kampane v regionálnych médiách apelujeme 
na všetkých našich klientov v tých mestách 
a obciach, kde už je vybudovaná kanalizačná 
infraštruktúra, aby svoje nehnuteľnosti pripo-
jili čo najskôr. Veríme, že našim zákazníkom zá-
leží na zdraví ich rodiny, zveľaďovaní a ochra-
ne životného prostredia aj pre budúce 
generácie, a preto tam, kde je to možné, pri-
poja svoje nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť. 
Zvýšme napojenosť na verejnú kanalizáciu 
a chráňme tak spoločne životné prostredie!

Nesvady – rozšírenie kanalizácie
a dobudovanie ČOV

Pripojte sa!Slávnostné otvorenie zákazníckeho 
centra v Leviciach

Pitné fontány

Mgr. Petra Ballayová, ZsVS, a.s.
Foto: archív ZsVS, a.s.
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Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
- Stretnutie dôchodcov na Spiši

Pravidelne v predvianočnom období Závodný 
výbor ZO OZ DLV pri PVPS, a.s., stredisko Spišská 
Nová Ves usporadúva stretnutie s dôchodcami – 
odborármi. Tentokrát sa predsa len uskutočnilo 
po dvojročnej prestávke dňa 10. 11. 2022. Bohatá 
účasť pozvaných svedčila o tom, že naši bývalí ko-
legovia si vážia možnosť stretnúť sa, porozprávať, 
pospomínať.

Spestrením podujatia bolo pozvanie dôchod-
cov – vodárov do Spišského divadla na veselú ko-
médiu. Veľmi dobre ich naladila a vo veselom 
a príjemnom duchu sa nieslo aj celé posedenie. 
Pripomenuli sme si aj dôvody, pre ktoré sme sa 
dva roky nemohli stretnúť. Spomenuli sme si aj 
na tých, ktorí už s nami nemohli byť.

Pozdravy od vedenia, informácie o súčasnom 
dianí vo „vodárňach“ a pozornosť vo forme pek-
ného reklamného darčeka im boli priebežne odo-
vzdané zástupkyňou vedenia Ing. Annou Harabi-
novou, vedúcou prevádzky v Spišskej Novej Vsi.

Verím, že celé podujatie v nich dlho a príjemne 
rezonuje a že sa stretneme aj nabudúce.

Uvedenými aktivitami naša spoločnosť preja-
vuje svojim bývalým pracovníkom úctu a poďa-
kovanie za ich pôsobenie vo vodárenstve.

Jana Sedláková, PVPS, a.s.
Foto: archív PVPS, a.s.

Podpora dobrovoľníctva a záujmu zamestnancov o veci verejné je jedným 
z cieľov unikátneho programu Nadácie Veolia Slovensko. Program Zamestna-
necké granty, v rámci ktorého môžu zamestnanci skupiny Veolia na Slovensku 
získať financie na realizáciu verejnoprospešných projektov s podmienkou, že 
sa sami podieľajú na ich realizácii ako dobrovoľníci, je určený pre všetkých za-
mestnancov spoločností (Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, 
a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Energia 
Slovensko), ktorí sú ochotní pomáhať iným organizáciám – občianskym zdru-
ženiam, školám, športovým klubom a pod.

V roku 2022 podporila nadácia v podtatranskom regióne 5 projektov Pod-
tatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.:

- Školský včelín s apidomčekom v areáli ZŠ s MŠ Spišské Bystré,
- Spoločnou snahou za krajšie okolie - v areáli ZŠ s MŠ Jablonov,
- Školský reštart – aktívne využitie voľného času pre rodiny s deťmi – tvori-

vé dielne v rámci Diecézneho katechetického úradu Spišská Nová Ves,
- Veselá záhradka – vybudovanie malej záhradky v areáli Evanjelickej mater-

skej školy v Spišskej Novej Vsi,
- Spevom k radosti – 5-dňový letný tábor Detského speváckeho zboru Svet-

lušky zo Spišskej Novej Vsi v Lúčkach

Garantmi jednotlivých projektov sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sa v nich 
aktívne podieľajú svojou dobrovoľníckou činnosťou. Vážime si ich aktivity, kto-
rými pomáhajú zlepšovať činnosť rôznych organizácií vo svojom okolí.

Božena Dická, PVPS, a.s., Slavomíra Vogelová StVPS, a.s.,
Nadácia Veolia Slovensko. Foto: archív PVPS, a.s., StVPS, a.s.

Zamestnanecké granty Veolia Slovensko
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Čo je nové PVPS, a.s.
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Zveřejňování otevřených dat nemusí být pro vodárenské společnosti 
strašák, neboť většina dat je dnes tvořena a ukládána elektronicky a zá-
roveň mnoho společností již některá svá data zveřejňuje, byť ne ve for-
mátu otevřených dat.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) jako správce vodohospo-
dářského majetku (VHM), vlastněného hlavním městem Prahou (HMP) a spo-
lečnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), která je provozovatelem to-
hoto VHM, dlouhodobě podporuje sdílení dat užitečných jak pro laickou, tak 
i odbornou veřejnost. Mezi tato dlouhodobě zveřejňovaná data patří zejména 
data o: obnově vodohospodářské infrastruktury, vsakování, kvalitě pitné vody, 
data o haváriích odstávkách a náhradním zásobování apod. Vedle toho PVS 
a PVK sdílí vybraná data s HMP, městskými částmi a ostatními městskými spo-
lečnostmi, jako jsou například Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy nebo 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

HMP v nedávné minulosti vyhotovilo různé koncepce a strategie týkající se 
sdílení dat, která vznikají v souvislosti s činností HMP či jeho městských orga-
nizací. V souvislosti s těmito strategiemi a koncepcemi přijala Rada HMP v říj-
nu 2020 usnesení, v němž uložila svým městským společnostem zpracovat 
Strategii publikace otevřených dat (Strategie). Vedení PVS a PVK rozhodlo, že 
bude vytvořena společná Strategie za obě společnosti, aby poskytovaná data 
reflektovala co nejširší rozsah údajů.

Společnou Strategii si PVS a PVK nechaly zpracovat dodavatelsky, v zájmu 
zajištění jednotného přístupu ke zpracování Strategie v obou společnostech, 
a také proto, aby Strategie, respektive následná otevřená data, byla definová-
na v takové struktuře, kterou udávají metodické dokumenty Ministerstva vnit-
ra ČR, popř. webový portál HMP https://opendata.praha.eu

Obecně musí otevřená data splňovat podmínky úplnosti (publikování v ma-
ximálním možném rozsahu), snadné dostupnosti (dostupná na internetu a do-
hledatelná běžnými technologiemi), strojové čitelnosti (formát, z něhož lze po-
mocí běžné softwarové aplikace získat požadované údaje), používající 
standardy s volně dostupnou specifikací a s jasně definovanými podmínkami 
užití dat s minimem omezení.

Základní oblasti ve zpracované Strategie byly:
• stanovení rolí a odpovědností,
• identifikace vhodných dat k otevření a popis jejich struktury a stanovení
publikačního plánu,
• stanovení vhodného způsobu a místa publikace včetně zabezpečení,
• vytvoření časového plánu pro implementaci a zahájení zveřejňování
otevřených dat.

V rámci obou společností byly identifikovány odpovědné osoby, které mají 
danou problematiku ve svých kompetencích. Při identifikaci vhodných dat 
s přihlédnutím ke struktuře, formátu a způsobu zveřejňování otevřených dat 
bylo rozhodnuto, že ta data, která již obě společnosti vesměs zveřejňují (we-
bovými aplikacemi), nebudou zařazena v otevřených datech. Došlo tedy k iden-
tifikaci takových dat, která ještě ve velké míře nebyla společnostmi ve strojově 
čitelném formátu zveřejňována, jež se týkají těchto oblastí:

Otevřená data zveřejňovaná na roční bázi
• komunikace se zákazníky
• souhrnné technické údaje o spravovaném a provozovaném VHM
• počty havárií
• ztráty vody na vodovodní síti
• počty zpracovaných laboratorních vzorků
• informace o zásobování balenou pitnou vodou
• údaje o množství vyčištěných odpadních vod
• množství vyrobené pitné vody z jednotlivých ÚV
Otevřená data zveřejňovaná na měsíční bázi
• data týkající se kvality dodávané pitné vody
• denní srážkové úhrny ze srážkoměrů PVK

Co se týká způsobu publikace otevřených dat, bylo stanoveno, že otevřená 
data za PVS a PVK budou společně publikována na stránkách PVK a zároveň 
tato data budou zobrazena na webovém portálu https://opendata.praha.eu

V rámci Strategie byl stanoven i časový plán pro implementaci a zahájení 
zveřejňování otevřených dat tak, aby Strategie byla vyhotovena k červnu 2021 
a následně mohla být data zveřejňována od počátku roku 2022 (z důvodu uce-
lenosti dat).

Ani zpracování Strategie, ani její následná implementace a zahájení publi-
kování nebyly pro PVS a PVK zásadně omezující, a to s ohledem na dlouho-
dobé zkušenosti s publikováním svých dat. Od zahájení prací na Strategii až 
po první zveřejnění nyní uplynul přibližně rok. Závěrem lze říci, že v případě, 
že máte po svém boku zkušeného partnera, který se vyzná v oblasti otevře-
ných dat, máte k dispozici data v elektronické podobě a disponujete již zkuše-
nostmi a dostatečnými znalostmi se zveřejňováním dat v elektronickém pros-
tředí, nebude pro vás problematika otevřených dat zásadním problémem.

Ing. Jiří Štrupl, Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Ing. Ilona Likařová, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Článok prevzatý z časopisu Sovak 10/2022, říjen 2022, roč.31

Implementace vodárenských open dat

Kontakt: Ing. Branislav Magdolen
 magdolen@radeton.sk www.radeton.sk
 0918 374 498 info@radeton.sk

AQUA PL - pre vodovody teraz prichádzame 
na trh s lokátorom plastových potrubí bez 
signalizačného vodiča

A aké sú jeho výhody?          

Jeho spôsob napojenia nepotrebuje priamy vstup 
do potrubia (u GasTrackera je nutné demontovať 
plynomer), stačí osadiť na akúkoľvek armatúru 
v teréne a signál sa šíri cca 250 m na každú stranu.

Systém teraz v praxi testujeme a uvítali by sme, 
aby tieto testy mohli prebehnúť spoločne s vami 
vo vašich vodárenských podmienkach. 



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

www.lkpumpservice.sk

Flygt ConcertorTM

PRVÝ ČERPACÍ SYSTÉM ODPADOVÝCH VÔD 
NA SVETE S INTEGROVANOU 
INTELIGENCIOU 

Výhody systému Concertor:
• výrazné zníženie prevádzkových a energetických nákladov

• špičkové spracovanie a materiálové prevedenie

• energetická trieda IE4

• 3-ročná záruka 

• preukázateľný pôvod zariadenia

• overené množstvom úspešných inštalácií v SR
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