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Vážení čitatelia,
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dovoľte mi, aby som Vám na začiatku tohto môjho príhovoru zaželal
do nového roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.
Rok 2011 bude pre nás aj rokom jubilejným, veď 9. 12. 2011 to bude už
20 rokov, čo sa zástupcovia vodohospodárskych organizácií rozhodli založiť Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku.
Nechcem predbiehať udalosti, ale prínosy za roky existencie ZZVH by predstavovali dlhý zoznam vydarených aktivít, najmä z oblasti výchovy a vzdelávania, propagácie a udržania sociálneho zmieru so sociálnym partnerom.
Všetky naše aktivity smerovali a tiež budú aj v budúcnosti smerované na zvýrazňovanie významu vody a jej ochrany.
V súčasnej dobe členskú základňu tvorí 19 členských organizácií, ktoré
zamestnávajú cca 3600 zamestnancov. Na Zhromaždení predstaviteľov zamestnávateľov, ktoré sa konalo dňa 30.4.2010, bolo schválené nové zloženie výkonnej rady; revíznej komisie; tajomníka; predsedov odborných komisií, predsedu redakčnej rady časopisu Vodohospodársky spravodajca. ZZVH
na Slovensku funguje naďalej, vykazuje svoju činnosť prostredníctvom existujúcich odborných komisií. Činnosť združenia sa každoročne riadi schváleným rozpočtom a akčným plánom na príslušný rok.
Z aktivít, ktoré sa uskutočnili v uplynulom roku a niektoré z nich sa pravidelne opakujú v ročných intervaloch, je potrebné spomenúť: celoslovenskú
konferenciu k Svetovému dňu vody (vrátane sprievodných akcií), konferenciu
mladých vodohospodárov, súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, konferenciu
Pitná voda, výstavu AQUA Trenčín, medzinárodnú konferenciu Priehradné
dni, medzinárodnú konferenciu Povodne 2010: príčiny, priebeh a skúsenosti, vyjednávanie s OZ DLV o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, atď.
Za najväčší prínos združenia považujem skutočnosť, že sa podarilo zachovať a vydávať Vodohospodárskeho spravodajcu ako dvojmesačníka
na veľmi dobrej kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni. Táto aktivita je aj finančne najnáročnejšou aktivitou. Vďaka pochopeniu ministra životného prostredia SR a jeho rozhodnutiu o poskytnutí podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu v roku 2010 sme mohli vydať plánovaných šesť
dvojčísiel časopisu.
Ďalšie dve aktivity boli financované združením finančných prostriedkov:
– na základe zmluvy o spolupráci s Asociáciou vodárenských spoločností
bol financovaný Svetový deň vody v Žiline
– v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. B. Štiavnica, Vodohospodárskou výstavbou š.p. Bratislava, Slovenským hydrometeorologickým ústavom Bratislava,
Výskumným ústavom vodného hospodárstva Bratislava bola financovaná
výstava AQUA 2010 v Trenčíne.
Od roku 2006 využívame možnosť ustanovenia § 50 zákona číslo
595/2003 Z. z. o dani z príjmov a oslovili sme Vás, milí čitatelia, o poskytnutie
2 % podielu z dane z príjmu pre naše združenie. V roku 2010 sme od 6 z vás získali finančné prostriedky, za čo Vám tiež vyslovujem úprimné poďakovanie.
Ďalším zdrojom pri získavaní finančných prostriedkov pre naše združenie
bolo a bude publikovanie reklamy v našom časopise.
Pri otázke financovania nemožno nespomenúť platenie členských príspevkov ako aj úhrady od iných organizácií, s ktorými sme mali peňažný styk.
Kolektívne vyjednávanie bolo ukončené a KZ VS 2011 medzi OZ DLV a naším združením bola podpísaná 21.12.2010.
Na záver môjho príhovoru ešte raz ďakujem za spoluprácu v roku 2010
všetkým členským organizáciám, spolupracovníkom vo výkonnej rade, členom redakčnej rady, členom odborných komisií, obchodným partnerom.
Vážení čitatelia, želám Vám v novom roku 2011 naplnenie všetkých
Vašich prianí a hlavne veľa pevného zdravia, šťastia, pracovných i osobných
úspechov.
Ing. Ján Munkáči
predseda Združenia zamestnávateľov
vo vodnom hospodárstve na Slovensku
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Voda v krajine

Historická hydrológia
a integrovaný manažment povodí a krajiny
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., Ing. Aleš Svoboda, CSc., Ing. Viliam Novák, DrSc.,
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
Ústav hydrológie SAV, Bratislava

Príspevok vznikol v súvislosti s nedávno odsúhlaseným programom vlády SR (Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR), ktorý má okrem iného „zabezpečiť prevenciu pred povodňami, zníženie povodňových rizík,
rizík sucha a ostatných rizík náhlych prírodných živelných pohrôm v krajine“. Poukazujeme na to, že základná koncepcia
Programu – spočívajúca na vytvorení predpokladaného zádržného objemu zrážok v prirodzenej vegetácii a ďalších štruktúrach krajiny (najmä v pôde) – nepostačuje na účinnú redukciu odtoku z prívalových zrážok, najmä v menších povodiach.
Na historickom materiáli z povodí tokov SR aj z horného Dunaja poukazujeme na fakt, že extrémny odtokový režim tu bol aj
za podmienok povodí v ich prirodzenom stave, bez súčasných zásahov človeka. Napokon poukazujeme na to, že akýkoľvek
„manažment“, najmä v zmysle riadenia odtoku za povodní a v období sucha, vyžaduje zariadenia na vytvorenie a ovládanie
akumulačných objemov vody, a tiež súvisiacu úpravu a údržbu riečnej siete povodia.
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tvoriť zádržný objem zrážok o objeme
250 mil.m3, ktorý pri realizácii s nákladom 4.0 €/m3 (teda celkovo 109 € = 1
mld. €). Okrem odvážnych tvrdení, že

ZR [mm]

tých povodí potvrdzujú, že katastrofické prípady povodní – ako veľkého
plošného rozsahu, tak aj v malých povodiach – sú zapríčinené jednoznač-
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ÚVOD
V októbri 2010 bol vládou SR schválený program „Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
a jeho realizačný projekt 2010“. Tento
program po jeho uskutočnení (v horizonte 6-10 rokov) má vytvoriť najmä
systém na „ochranu pred povodňami, znižovaním povodňových rizík, rizík sucha a iných náhlych prírodných
živelných pohrôm v krajine“. Dotýka
sa okrem základnej predstavy návrhu
na redukciu povodňových rizík napr.
aj návrhov inštitucionálneho, legislatívneho, finančného a riadiaceho charakteru. Vzhľadom na naše profesionálne zameranie považujeme za potrebné sa k programu – aspoň dodatočne
– podrobnejšie vyjadriť.
Program bol pripravený bez širšej odbornej a vedeckej diskusie. Ako
celok vychádza z predstáv Ing. M.
Kravčíka, CSc., predsedu nevládnej organizácie „Ľudia a Voda“ (NOĽV). Jeho
základom je domnienka, že nadmerné zrážky za povodní je možné zadržať prirodzenou vegetáciou v povodí, vhodným obhospodarovaním
jeho pôdy a tiež vytvorením jednoduchých prehrádzok z vegetačného materiálu v sieti malých otvorených korýt
za nízkych finančných nákladov. Takto
sa podľa realizačného projektu má vy-

Obr. 1: Priemerné 10-ročné úhrny zrážok – priemer na územie SR

povodniam je možné zabrániť, nízkej
ceny projektu, ako ďalší benefit projektu má byť hromadné využitie nekvalifikovanej pracovnej sily, a teda zníženie
nezamestnanosti.
Cieľom predloženého príspevku je
na základe skúseností autorov a analýzy výskytu historických povodní poukázať na fakt, že navrhované opatrenia v projekte nie sú postačujúce a ani
po úspešnej realizácii nezabránia povodniam a suchám.
1 ANALÝZA ZRÁŽOK A PRIETOKOV
NA ÚZEMÍ SR
Analýzy objemu zrážok, odtoku, ich
časového priebehu a stavu zasiahnu-
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ne veľkým úhrnom zrážok vysokej intenzity na povodia dostatočne nasýtené predchádzajúcimi zrážkami.
Posledných 15 rokov (okrem roku 2003)
bolo na Slovensku mimoriadne bohatých na zrážky [1]. Tento fakt dokumentuje obr. 1 (i obr. 2), kde je znázornený vývoj priemerných 10-ročných zrážkových úhrnov na územie SR za obdobie rokov 1881–november 2010. Údaje
o ročných úhrnoch zrážok boli prevzaté
z prác Petroviča a kol., [2], Šamaja a kol.
[3] a Lapina [4]. Tieto nadpriemerné
úhrny zrážok sú hlavnou príčinou povodní za posledných 15 rokov.
Vyše 80 % zrážok, ktoré spadnú
na naše územie, pochádza z mora.
1 – 2 2011
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1.2 REŽIM POVODNÍ
S
pravidelným
vyhodnocovaním maximálnych ročných prietokov
v SR sa začalo po roku 1921. Z grafov
na obr. 5 nevyplýva nárast povodňových prietokov uvedených vybraných
tokov za obdobie prístrojových pozorovaní. Skôr by sme mohli hovoriť
o povodňovom útlme na slovenských
tokoch v období okolo deväťdesiatych
rokov minulého storočia. Toto obdobie povodňového pokoja súviselo samozrejme so zníženou zrážkovou činnosťou na území Slovenska v danom
období.
Keďže rady pozorovaní majú maximálne 80-rokov, pri analýze dlhodobých trendov povodňových prietokov
a určení návrhových hodnôt je potrebné zhodnotiť aj povodňové kulminačné prietoky historických povodní.

25
Nitra: N. Streda

1.3 HISTORICKÉ POVODNE
NA VÁHU A DUNAJI
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Často opakované tvrdenie, že voda
sa v posledných rokoch na území
Slovenska menej zadržiava a vo zvýšenej miere odteká z územia SR merané
údaje nepotvrdzujú.
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Obr. 3: Priemerné ročné prietoky – odchýlky od 5-ročných kĺzavých priemerov
(krivka) a dlhodobý lineárny trend ročných prietokov (priamka), údaje do roku
2008

Podľa najnovších poznatkov [5] sú
zrážky nad Európou riadené severoatlantickou osciláciou (NAO). Index
fenoménu NAO sa určuje tlakovým
gradientom medzi tlakovou výšou
nad Azorami (Ponta Delgada) (alebo Lisabonom) a tlakovou nížou nad
Islandom (Stykkisholmur/Reykjavik).
Ak je tlakový gradient medzi Azorami
a Islandom nízky (negatívna fáza NAO),
v južnej a juhovýchodnej Europe (a aj
u nás) je mokrejšie. Zimný index NAO
(štandardizovaný rozdiel tlakov vzduchu Lisabon-Reykjavik) bol v roku 2010
extrémne nízky (obr. 2a). Zrážkový
úhrn v SR v roku 2010 vysoko prekračuje doteraz namerané hodnoty.
1 – 2 2011

1.1 DLHODOBÝ VÝVOJ ODTOKU
Z ÚZEMIA SR
Veľmi zaujímavý je vývoj ročných
prietokov našich tokov za obdobie pozorovaní. Na obr. 3 sú vykreslené priebehy priemerných ročných prietokov
vybraných slovenských riek. Výraznejší
nárast priemerných ročných prietokov
vybraných tokov do roku 2008 nebol
zatiaľ zaznamenaný.
Z daných grafov a z vývoja koeficientu odtoku z celého územia SR vypočítaného z údajov SHMÚ za obdobie 1993–2008 (pozri obr. 4) je zrejmé, že dochádza k vyššiemu zadržiavaniu vody na území SR, (dopĺňajú sa
podzemné vody, v posledných desať-

POVODNE NA VÁHU
Ničivé povodne na Váhu v minulosti boli veľmi častým prírodným úkazom. Do výstavby vodných diel L. Mara
a Orava sa väčšie povodne na dolnom
Váhu vyskytovali v priemere každé štyri roky. Správy o povodniach v Liptove
sa zachovali už od 16. storočia (odvtedy sú zachované kongregačné zápisnice Liptovskej župy a ružomberské
mestské protokoly). Známe sú povodne z roku 1557, z 3.–5. júla 1593, 20. augusta 1662, z roku 1683, z roku 1713
a z augusta 1725. V dejinách Váhu
od začiatku 19. storočia najkatastrofálnejšou bola povodeň z roku 1813 kedy
mal Váh v Žiline kulminovať pri 3300
m3s-1. Táto povodeň svojim rozsahom
a ničivými následkami si zaslúžila pozornosť viacerých odborníkov a existuje viacero viac-menej odborných
opisov tejto povodne (Horvátová [6],
Flittner [7]). Po katastrofickej povodni
z roku 1813 ďalšia povodeň sa vyskytla v júli 1845. Koncom storočia, v roku
1894 sa vyskytla na Váhu opäť ničivá
povodeň, ktorá sa svojimi následkami
zaradila na druhé miesto po povodni
v roku 1813. Katastrofické povodne sa
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HISTORICKÉ POVODNE
NA HORNOM DUNAJI
Ako druhý príklad prezentujeme rad historicky doložených
odhadov maximálnych ročných
prietokov z Dunaja v stanici
Bratislava od roku 1000 (obr. 6b).
Pozorovania vodných stavov
v tejto stanici začali už v roku
1823, prietoky sú vyhodnotené
od roku 1876. Na obr. 6b sú vykreslené historické kulminačné
prietoky odvodené Kresserom
[8] a merané (od roku 1876) maximálne ročné prietoky povodní v stanici Bratislava. Najstaršie
historické záznamy po povodni na Nemeckom a Rakúskom
úseku Dunaja pochádzajú z roku
1012, najstaršie značky z roku
1501 (foto 1). Z tohto radu je vidieť, že katastrofické povodne
na Dunaji s kulminačným prietokom nad 11 000 m3s-1 sa v histórii vyskytli v priemere každých
100 rokov. V roku 1501 sa v auguste vyskytla dokonca povodeň, ktorej prietok bol odhadnutý v Stein Kremse v Rakúsku
nad 14000 m3s-1. Tieto povodne
majú svoj pôvod v regionálnych
letných dažďoch.
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v minulosti na Liptove vyskytovali približne raz za 35–50 rokov.
Pre znázornenie extrémnosti
povodne z roku 1813 uvádzame
na obr. 6a meraný rad maximálnych ročných prietokov Váhu
v stanici L. Mikuláš, kde sú maximálne ročné prietoky k dispozícii od roku 1921. Na obrázku je
znázornená i historická povodeň
z roku 1813, ktorej odhadnutý
prietok vysoko prevyšuje namerané kulminačné prietoky za celých 88 rokov prístrojových pozorovaní.
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Obr. 5: Rady maximálnych ročných prietokov vybraných tokov v SR, odchýlky od 5-ročných kĺzavých priemerov do roku 2008
BLESKOVÉ POVODNE NA MALÝCH
TOKOCH
Povodne na malých tokoch
majú svoj pôvod najčastejšie v miest- júna 1848 zo Štefanovej pri Terchovej.
nych letných búrkach. Príklad takejto Značka po tejto povodni sa zachovala
ničivej povodne na Vydrňanke, príto- dodnes (Foto 2).
ku Bielej Vody, pravostrannom prítoku Váhu z flyšových Javorníkov opí- 2 INTEGROVANÝ MANAŽMENT
sal Dub [9]. Tu v júni 1939 na povodí A PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Základný predpoklad, na ktorom je
10,9 km2 vznikla katastrofálna povodeň, ktorej kulmináciu autor podľa za- založený „Program revitalizácie krajiny
nechaných stôp určil na vyše 100 m3s-1. a integrovaného manažmentu povodí
Druhým príkladom je povodeň, z 11. SR“ je, že povodie toku v prirodzenom
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stave, nenarušenom činnosťou človeka, môže zadržať výrazný objem vody
z prívalových dažďov je ďalším neovereným mýtom. Táto predstava odporuje skúsenostiam z početných historických povodní, ktoré vznikli i v povodiach, kde vegetačný kryt, urbanizácia,
cestná sieť a ďalšie civilizačné faktory
– dnes často označované za hlavných
pôvodcov povodňových katastrof –
1 – 2 2011

Voda v krajine
boli pôvodné, nenarušené. Táto predstava odporuje i fyzikálnym zákonom
pedológie, lesníckych aj poľnohospodárskych vied. Ani zdravý „vodohospodársky účinný“ vegetačný kryt
zalesneného a/alebo poľnohospodársky využívaného povodia, nie je
schopný zadržať viac ako malú vrstvu
(do 10 mm) zrážkovej vody. Ďalším vodo-zádržným prvkom má byť pôda.
Aj vysušený pôdny profil priemernej
hĺbky, najmä na nepriaznivom geologickom podloží (flyš), má obmedzenú pórovitosť, málokedy nad 150 mm.
Pritom vsakovacia rýchlosť do vysušenej prirodzenej lesnej aj lúčnej pôdy
dosahuje len zlomok intenzity krátkodobých prívalových zrážok a expomenciálne klesá s časom. Prebytok
vody je tak zdrojom priameho povodňového odtoku.
Okrem vyššie uvedeného nedostatočného základného konceptu projektu, za taký považujeme aj schému jeho
uskutočnenia. Dnes existujúca administratívna forma správy jednotlivých
povodí v rámci stredísk SVP s takmer
4000 zamestnancami v projekte nie je
braná do úvahy. Navrhovaný projekt
predpokladá jej prechod na úroveň
miestnych obcí a zaviazanie sa starostov obcí, že systém prehrádzok budú
udržiavať 20 rokov. Môžu obce nahradiť profesionálne kompetentný a dlhoročnými skúsenosťami a technikou
vybavený personálny kapitál stredísk
SVP? Čo bude po 20-tich rokoch?
ZÁVER
Tak ako po každej významnejšej povodni, aj v súčasnosti vo svetle záujmu verejnosti sa zodpovední za bezpečnosť obyvateľstva pýtajú, či je
možné aspoň čiastočne predchádzať
škodám pri takýchto katastrofických
javoch. Úplná ochrana pred následka-

mi povodní, akými boli na Slovensku,
Morave a Poľsku povodne v lete 2010,
na Morave v roku 1997, v Čechách
a Rakúsku v roku 2002, na dolnom
Dunaji v roku 2006, alebo na Ukrajine
v roku 2008, nie je možná. Je možné
však odhadnúť stupeň ohrozenia ľudí
a majetku na základe určenia dosahu povodne v rôznych úsekoch toku..
Nie je žiadnym objavom, že jedno z riešení predstavuje včasné varovanie.
Toto však tiež vyžaduje určité nástroje. Za súčasného stavu predpovedných metodík založených na modelovaní zrážkovo–odtokového procesu je
možné maximálny predstih predpovede získať informáciou o zrážkach, a to
zistených (pozorovaných) v reálnom
čase, alebo očakávaných (predpovedaných). Tu vystupuje do popredia potreba vývoja a implementácie matematických modelov zrážkovo–odtokového procesu pre významné povodia slovenských tokov [10].
Pri nemožnosti aktívne zasiahnuť
do procesov podmieňujúcich vznik,
časový a miestny výskyt a úhrn prívalových zrážok, sú len dve možnosti, ako predchádzať povodňovým škodám z prívalových zrážok. V prvom
rade je možné dočasne zadržať časť
prívalových zrážok v povodí, a ďalej ide o možnosť včasného a neškodného odvedenia nezachytených
zrážok cez riečnu sieť z povodia.
Protipovodňová ochrana a ochrana
pred suchom musí byť preto tvorená
komplexom všetkých možných opatrení. Starostlivosť o krajinu, hradenie
bystrín a vodozádržné opatrenia pri
výstavbe sú iba jednou časťou opatrení. Základom však vždy ostanú technické riešenia. Takými sú napr. výstavba suchých poldrov, nádrží na horných
tokoch riek, udržiavanie prietočnosti
korýt a i.) a ďalej integrovaný záchran-

ný systém a predpovedná povodňová služba. Iba takto budovaný protipovodňový komplex opatrení môže priniesť zvýšenie stupňa ochrany obyvateľstva a zníženie povodňových škôd.
Týmto opatreniam sa však v schválenom „programe“ vôbec nevenuje pozornosť.
Skúsenosti potvrdzujú, že varovné
a predpovedné protipovodňové systémy sú náročné ako na hardware, tak
aj na ľudské zdroje – sú teda finančne
náročné. Sú to ale investície, ktoré sa
vracajú často vo forme zníženia škôd
už pri jedinej katastrofickej povodni.
V navrhovanom a vládou schválenom
programe je predpokladaný náklad
jednej miliardy €. Za tieto prostriedky
sa dá urobiť skutočne dosť. Kde a koľko, by najlepšie vedeli povedať vodohospodári, ktorí naše vodné toky spravujú a zodpovedajú za ne zo zákona.
Inak často vyjadrované odvolávania
sa na schválený program môžu vzbudiť márnu nádej obyvateľov postihnutých oblastí na budúcu ochranu pred
povodňami
Kedy sa ďalšia povodeň vyskytne
v budúcnosti, to nám história nehovorí, naznačuje však, že jej výskyt je
reálny. To by sa malo dostať do všeobecného povedomia zodpovedných
v krajine s jednou z najdlhších tradícií
hydrometeorologických pozorovaní,
vodohospodárskej výstavby, prevádzky a výskumu v Európe.
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Konferencia
Povodne 2010: príčiny, priebeh a skúsenosti
Z dôvodu mimoriadnych situácií, ktoré vznikli pri povodniach v roku 2010, sa na podnet sekcie vôd Ministerstva životného
prostredia SR uskutočnila vo Vysokých Tatrách v dňoch 3. 11. 2010 – 5. 11. 2010 konferencia pod názvom POVODNE 2010:
PRÍČINY, PRIEBEH A SKÚSENOSTI. Jej cieľom bolo analyzovať príčiny tohtoročných povodní, vyhodnotiť priebeh, zrealizované protipovodňové aktivity a navrhnúť účinné riešenia.
Hlavným organizátorom konferencie bol Výskumný ústav vodného hospodárstva, v spolupráci s Ministerstvom životného
prostredia SR; Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p.; Slovenským hydrometeorologickým ústavom; Stavebnou
fakultou STU v Bratislave; Ústavom hydrológie SAV; Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR); Vodohospodárskou výstavbou, š.p.; Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou ZSVTS pri VÚVH; Združením zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku; Odborovým zväzom drevo, lesy, voda; Združením miest a obcí Slovenska; Úniou miest Slovenska; Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied, odbor vodného hospodárstva.
Okrem popredných odborníkov zo Slovenska sa konferencie zúčastnili aj odborníci z Českej republiky, Rakúska, Maďarska,
Poľska a Holandska. Celkom bolo na konferencii zaregistrovaných 165 účastníkov a prednesených 60 príspevkov. Účastníci
konferencie privítali, že prioritou slovenskej vlády sa stala problematika ochrany pred povodňami a prijali nasledujúce
závery a odporúčania:
ZÁVERY A ODPORÚČANIA
KONFERENCIE „POVODNE 2010:
PRÍČINY, PRIEBEH A SKÚSENOSTI“
Na základe prezentovaných príspevkov a diskusie k nim účastníci konštatovali, že:
Konferencia splnila svoj účel – zabezpečiť platformu na výmenu informácií vo vertikálnej úrovni, v ktorej boli:
 prezentované rôzne tematické okruhy zamerané na legislatívu, medzinárodné aspekty a zahraničné skúsenosti,
 analyzovaný súčasný stav protipovodňovej ochrany, meteorologické a hydrologické príčiny povodní
na jar 2010,
 analyzované skúsenosti z povodní,
zo zmierňovania priebehu povodní a následné opatrenia, ako aj aktuálne úlohy manažmentu povodňových rizík.
Vedecky preukázané výsledky
a v praxi potvrdené poznatky, ktoré odzneli na konferencii, potvrdili, že
hlavnou príčinou mimoriadnych povodní v r. 2010 boli extrémne, dlhotrvajúce, plošne rozsiahle zrážky, ktoré
mali za následok:
 vysokú nasýtenosť povodia,
 vyčerpanie retenčnej schopnosti
krajiny vo všetkých zónach územia
s tvorbou extrémneho odtoku,
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 extrémne častý výskyt povodňových
udalostí v krátkom čase za sebou.
Tieto povodne sa časovým a priestorovým rozsahom dajú porovnať s doteraz najväčšími historicky zdokumentovanými povodňami v Európe, napr.
z roku 1813.
Z analýz vedeckých štúdií priebehu
povodní v roku 2010 a preukázaných
skúseností (prezentovaných na konferencii) možno konštatovať, že:
 Existujúce vodohospodárske zariadenia a vodné stavby (priehrady, nádrže, poldre, ochranné hrádze, prečerpávacie stanice atď.) výraznou
mierou regulovali, ochránili a znížili dopady povodní na obyvateľstvo,
krajinu, hospodárstvo.
 Napriek tomu však pri takýchto extrémnych povodňových prietokoch
nebola v niektorých prípadoch bezpečnosť týchto opatrení (napr.
ochranných hrádzí) vzhľadom
na ich vek a extrémne namáhanie, ktoré prekročilo predpokladaný stupeň ich ochrany, postačujúca,
čomu bude treba v budúcnosti venovať mimoriadnu pozornosť.
 Štúdie súčasne potvrdili, že schopnosť krajiny zadržať vodu v čase intenzívnych zrážok spravidla neprekračuje 10 %; pri extrémnych zrážkach, akými bol poznamenaný rok 2010, je táto
schopnosť výrazne nižšia. 1)
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 Účastníci konferencie poukázali
na potrebu riešenia viacerých problémov (napr. zvyšovanie eróznych
procesov, nedostatočné uplatňovanie zákonov v praxi, nedostatočná
komunikácia...) a podporili rozvíjanie vhodných foriem prehlbovania
komunikácie štátnych a samosprávnych orgánov, odborných a vedecko-výskumných organizácií s cieľom rozšíriť znalosti všetkých zainteresovaných o tom, ktoré územia
sú obzvlášť citlivé na výskyt povodní, ako sa spoločne brániť pred ničivým účinkom, ako zvýšiť vodozádržnú schopnosť krajiny na vhodných
miestach. Táto téma je medzirezortná, je preto potrebné vytvoriť súčinnosť všetkých zainteresovaných zložiek.
 Účastníci konferencie zdôraznili, že
v manažmente vodných zdrojov
a krajiny je nevyhnutné vytvorenie
a uplatňovanie prehľadných motivačných, ale aj represívnych mechanizmov.
Účastníci konferencie ďalej zdôraznili potrebu:
A. V rámci prevencie
 Je potrebné vytvoriť stabilné podmienky na zabezpečenie kontinuálnej prevádzky štátnej meteorologickej a hydrologickej siete a na ich
rozvoj tak, aby zodpovedali súčasnej
1 – 2 2011
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úrovni poznania a prístrojovej techniky s cieľom v reálnom čase zabezpečiť dostatok informácií o možnostiach vzniku a priebehu povodní, ako
aj s cieľom udržania homogenity už
pozorovaných časových radov, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú
kvalitu všetkých následných analýz
a hodnotení.
 Podporiť výskumno-vývojové projekty zamerané na analýzu možností vzniku povodní a modelovanie ich
priebehu, vrátane následkov a metodík na navrhovanie a posudzovanie účinnosti všetkých druhov preventívnych opatrení na ochranu
pred povodňami, vrátane ich ekonomickej efektívnosti.2)
 Pokračovať v aplikovanom výskume
možností ochrany pred povodňami,
vo zvýšenej miere orientovaného
do rizikových oblastí. 3)
 Vytvoriť podmienky na údržbu, opravy a rekonštrukcie existujúcich a budovanie nových stavieb, objektov
a zariadení na ochranu pred povodňami, pričom je pri navrhovaní pre-

ventívnych protipovodňových opatrení mimoriadne dôležité rešpektovať konkrétne podmienky v jednotlivých lokalitách, pretože na ochranu
pred povodňami neexistujú jednotné univerzálne riešenia. 4)
 Pri návrhu a výstavbe vodozádržných a protipovodňových stavieb
klásť dôraz na uplatňovanie osvedčených postupov a zásad – počnúc
geologickým a hydrogeologickým
prieskumom, cez technologické
a prevádzkové postupy, až po údržbu a monitorovanie ich stavu a bezpečnosti s ohľadom na ich dlhodobé
využitie.
 Dbať na dôsledné dodržiavanie povinností a kompetencií zodpovedných subjektov v rámci platných
právnych predpisov.
B. V rámci operatívnych úloh
 Pokračovať v budovaní povodňového predpovedného a varovného systému v Slovenskej republike a jeho
prepojení na medzinárodné predpovedné a varovné systémy.

Účastníci konferencie, zastupujúci popredné vedecko-výskumné inštitúcie (Slovenská akadémia vied,
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský hydrometeorologický
ústav), akademickú pôdu (Slovenská
technická univerzita v Bratislave,
Technická univerzita v Košiciach,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita), odborníkov slovenskej vodohospodárskej praxe (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska
výstavba, š.p.), ako aj významní zahraniční účastníci z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska
a Holandska na základe prednesených príspevkov a rozsiahlej diskusie upozorňujú na nedostatky a zraniteľné miesta dokumentu „Systémové
opatrenia pre znižovanie povodňových rizík“, prezentovaného splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny, Ing. Martinom
Kováčom, ktorý v zásadných otázkach
nerieši problematiku znižovania rizika

Poznámky:
1)
Prezentované príspevky potvrdili poznatky uvedené v materiáli „Najlepšie postupy prevencie, ochrany a zmierňovania dôsledkov povodní“. Ide o kľúčový
materiál pri tvorbe protipovodňovej stratégie EÚ, ktorý výslovne upozorňuje, že akumulačná schopnosť vegetácie, pôd, podložia a mokradí má dôležitý
znižujúci vplyv najmä na malé a stredné povodne. Každé z týchto médií vie zadržať isté množstvo vody po istý čas. Veľká prirodzená akumulačná kapacita
prispieva k pomalšiemu stúpaniu hladín a porovnateľne menším povodniam. Udržanie vody na prírodnom médiu má mať preto prioritu pred jej rýchlym
odvedením. V niektorých prípadoch, napr. pri intenzívnych a dlhých dažďoch, je vplyv prirodzenej akumulácie menej významný pre zníženie odtoku, ale
je stále veľmi užitočný pri redukcii transportu sedimentov.
Pre určenie stupňa ochrany a voľby optimálnej kombinácie protipovodňových opatrení (opatrenia vo využívaní krajiny, hospodárenie v lesoch a na pôde,
stavba nádrží a poldrov, ochranných hrádzí, odľahčovacích kanálov atď.) je pre analýzy rizík dopadov povodní na krajinu a životné prostredie potrebné
poznať efektivitu jednotlivých opatrení, ich vplyv na zmierňovanie dopadov povodne v krajine a pozdĺž vodných tokov a v urbanizovaných územiach, tiež
vedieť porovnať náklady na ich realizáciu a dosiahnuteľný úžitok z ich realizácie.
2)
V oblasti experimentálneho výskumu vzniku a priebehu odtoku treba veľmi dôsledne preverovať plnenie podmienok klasických predstáv o jeho vzniku. Najpriamejšou cestou je používanie experimentálnych meraní a izotopových meraní na určovanie veku a pôvodu vody v toku. Tieto metódy máme
na Slovensku rozpracované, chýba však dostatočná materiálna a organizačná podpora na ich zavedenie do praxe. Tiež treba rozšíriť experimentálny výskum funkcií lesa, lúk a poľnohospodárskych plodín v hydrologickom cykle s cieľom získať nespochybniteľné kvantitatívne údaje o vplyve stanovíšť, druhovej a vekovej skladby porastov na odtok a výpar minimálne v najrizikovejších oblastiach Slovenska. Tento výskum je nutný aj preto, lebo zahraničné
výsledky, z ktorých mnohé rúcajú zaužívané predstavy, treba na Slovensku overiť. Výsledky navyše potrebujeme aj pre korektnú parametrizáciu priestorovo distribuovaných modelov odtoku, bez ktorých nie je dnes možné hodnotiť vplyv využívania krajiny na odtok a navrhovať krajinárske opatrenia pre
znižovanie rizík vzniku povodní.

3)

Obzvlášť sa treba sústrediť na vyhodnotenie intenzít intenzívnych dažďov za uplynulé tri desaťročia. Skúmať bude potrebné aj režim jeden až trojdňových extrémnych zrážkových úhrnov v oblasti Karpát, časový a priestorový vývoj extrémov vo väzbe na zmeny cirkulačných pomerov a možnú zmenu klímy. Bude treba prehodnotiť návrhové dažde a hydrometeorologické scenáre pre dimenzovanie stokových sietí, výpočet návrhových prietokov na malých
povodiach a simuláciu odtoku pre potreby riadenia vodohospodárskych sústav. Bude potrebné systematizovať využitie historických údajov a rekonštruovať významné povodne v tomto storočí (ako na malých, tak aj na veľkých tokoch) pre potrebu následnej simulácie odtoku a pre testovanie rôznych manipulácií na vodných dielach za kritických situácií. Bude potrebné doplniť databázy kulminačných prietokov a objemov, extrémnych zrážok a metaúdajov
o ich vzniku o významné udalosti.

4)

Napr. pre navrhovanie protipovodňových poldrov nemáme v SR schválenú a zavedenú smernicu, ako je tomu v nemecky hovoriacich krajinách a aj v ČR.
Vytvorenie kvalitného hydrologického podkladu pre dimenzovanie si dnes vyžaduje viac úsilia, než tomu bolo v minulosti. Pre tento účel bude potrebné
zhodnotiť existujúce metodiky na určenie návrhových prietokových vĺn, ktoré sa používajú u nás, zvoliť nový postup založený na viacrozmerných rozdeleniach pravdepodobnosti, vyriešiť jeho parametrizáciu pre Slovensko a vytvoriť vhodnú softvérovú podporu, vypracovať simulačné metódy na hodnotenie
účinnosti a manipulačných poriadkov existujúcich malých a veľkých nádrží a ich sústav, vypracovať metódy na hodnotenie účinnosti novonavrhovaných
poldrov a ich sústav a navrhnúť vhodnú softvérovú podporu pre túto úlohu.
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Dokumenty / Názory
následkov povodní. V súvislosti s odstránením týchto nedostatkov preto
účastníci konferencie privítali návrh
splnomocnenca vlády SR, Ing. Martina
Kováča, na vytvorenie odbornej komisie za účelom posúdenia a doplnenia
navrhovaných riešení.
Tieto závery a odporúčania budú
zaslané Úradu vlády Slovenskej republiky,
Ministerstvu
životného
prostredia Slovenskej republiky a tlačeným médiám.

Dokument zostavili zástupcovia
Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Vodohospodárskej výstavby, š. p., Slovenského
hydrometeorologického ústavu a Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Dokument pripomienkovali, upravili a doplnili:
Prof. Ing. Emília Bednárová, SvF
STU Bratislava, predsedníčka Slovenského priehradného výboru

Prof. Ing. Ján Szolgay, SvF STU
Bratislava, vedúci katedry vodného
hospodárstva krajiny
Ing. Jana Poórová, PhD., Slovenský
hydrometeorologický ústav, riaditeľka
divízie Hydrologická služba
Ing. Peter Panenka, Vodohospodárska výstavba, š.p, riaditeľ úseku
technicko-bezpečnostného dohľadu
Ing. Martin Bačík, PhD., Výskumný
ústav vodného hospodárstva

Extrémní povodně a riziko porušení přehrad
Prof. Ing.Vojtěch Broža, DrSc.
Katedra hydrotechniky ČVUT v Praze

Rok 1997 se v ČR stal přelomovým
v přístupu k možnému výskytu povodní
o velmi malé pravděpodobnosti překročení. Tehdy došlo k výraznému překročení teoretických 100-letých maximálních průtoků a hlavně objemů povodní,
což do té doby bylo přijímáno s rozpaky i nedůvěrou – jak se o tom mohli přesvědčit pracovníci VD TBD, kteří ve spolupráci s ČPV vytvořili v 90. letech 20.
století první směrnici pro hodnocení
bezpečnosti přehrad za povodní v souladu s celosvětovým trendem.
Z minulých let samozřejmě existovaly jisté zkušenosti, např. přelití přehrady Pocheň na Opavsku (v roce 1996
podruhé) nebo porušení hrází malých nádrží (rybníků) účinkem lokálních přívalových povodní. V roce 1997
a také v roce 2002 však došlo na některých vodních dílech za povodně k situacím vyvolávajícím obavy, např.
na Šancích, Labské, Římově, Znojmu,
Orlíku, Rožmberku atd. V roce 2010
se stalo skutečností přelití 100 let staré zděné přehrady Mlýnice přes korunu (i v tomto případě podruhé – první
bylo v r. 1916).
Tyto skutečnosti výrazně přispěly
k plné akceptaci podstatně přísnějších
požadavků na pojistné kapacity přehrad (viz TNV 752935) a urychlené přípravě a realizaci opatření tam, kde provedený posudek vyzněl negativně.
Je vhodné připomenout stav
v této oblasti v době „zlatého věku“
v přehradní výstavbě v tehdejším
Československu. V roce 1956, kdy se
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projektoval Orlík, se brala v úvahu pouze 100-letá povodeň. Až o několik let
později se do normativních ustanovení
dostala 1000-letá povodeň, v projekční praxi byla povodňová bezpečnost
nadále spíše zlehčována.
V posledním dvacetiletí 20. století se v mezinárodním měřítku zásadně
změnil přístup k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní, akcentovala
se morální zodpovědnost přehradářů
za riziko z existence přehrad. Rozvinula
se metodika tzv. pravděpodobné maximální povodně (PMF), došlo k porovnání s hodnotami N-letých povodní. Různé státy přijaly nové „povodňové směrnice“, pro něž bylo společné zvýšení nároků na pojistná zařízení
přehrad a jejich spolehlivost. Velmi závažnou se ukázala skutečnost, že zvýšeným požadavkům měly vyhovět
i všechny přehrady v provozu.
V současné praxi v ČR se přijala zásada zástupnosti PMF teoretickou
10 000-letou povodní. Nabízí se otázka,
zda je tento postup dostatečně zdůvodněný. Na druhé straně i v metodice
PMF je mnoho spekulativního, stejně
jako v jiných metodických postupech. Dá se říci, že neurčitost v odhadu
opravdu maximální povodně zůstala,
pouze riziko překročení povodně uvažované v projektu se výrazně snížilo.
Zůstává přitom problém reálnosti výskytu případu protržení přehrady
za extrémní povodně, při němž by došlo k významnému nárůstu povodňových škod popř. ztrát na životech.

Vodohospodársky spravodajca

Takový případ přes všechny naše
snahy nelze jednoznačně vyloučit.
K jeho reálnosti popř. mohou přispět
i tzv. suché nádrže budované v povodí existujících nádrží, jejichž bezpečnost při izolovaném posuzování nebude správně zhodnocena.
Technicky je možné např. stanovit
účinky zvláštní povodně, připravit pro
přehradu povodňový plán zahrnující extrémní situace, připravit operativní propojení s vyššími útvary krizového
řízení atd..
Z hlediska faktické účinnosti však
je třeba vycházet z konkrétní situace, kdy v povodňových komisích mají
hlavní úlohu představitelé lidosprávy a někdy máme pocit, že odbornost
vodohospodářů není dostatečně využívána. Tam zatím není doceněno, že
za extrémní povodně je hlavní starostí
správce povodí zajištění vlastních vodních děl v jeho správě, naopak se často unáhleně prohlašuje, že vodohospodáři „na přehradách“ chybně manipulovali.
Přitom jednoznačně hlavní prioritou za všech okolností, tedy i v havarijních situacích, je v součinnosti všech
zúčastněných dělat všechno pro minimalizaci ztrát. Takový přístup vyžaduje vztahy založené na vzájemné důvěře, koncentraci na věcné problémy
a nezbytnou morálku. Je to v současné
době reálné nebo jen velká iluze?
Príspevok bol publikovaný na konferencii o bezpečnosti vodných stavieb
v októbri 2010.
1 – 2 2011

Zaznamenali sme

Medzinárodná odborná konferencia
o bezpečnosti vodných stavieb
Ing. Peter Panenka
Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava

V dňoch 12. – 14. októbra 2010 sa pri príležitosti 35. výročia činnosti technicko–bezpečnostného dohľadu konala v Bratislave
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Medzinárodná odborná
konferencia o bezpečnosti vodných stavieb. Konferencie sa zúčastnilo 254 odborníkov najmä zo Slovenska, Česka a Poľska,
ale i z Maďarska, Slovinska, Rakúska
a Nemecka.
Hlavným organizátorom konferencie bola Vodohospodárska výstavba š.p.,
Bratislava. Na príprave a realizácii sa podieľala Pobočka Slovenskej vodohospodárskej
spoločnosti pri VV š.p., odbornými garantmi boli prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. zo
Stavebnej fakulty STU a Prof. Ing. Vojtěch
Broža, PhD. z ČVUT, ktorí sú zároveň predsedovia Slovenského a Českého priehradného výboru. Hlavnými partnermi konferencie boli Slovenský vodohospodársky podnik
š.p., Slovenský hydrometeorologický ústav,
Slovenská technická univerzita, Vodní díla
– TBD a.s., Instytut meteorologii i gospodarki wodnej, Warszawa a Výskumný ústav
vodného hospodárstva. Podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez podpory generálnych
partnerov konferencie, ktorými boli Keller
– špeciálne zakladanie s.r.o., Regotrans –
Rittmeyer s.r.o, Siemens s.r.o., Slovenské
elektrárne Enel a.s., Steel OK, Allianz a.s.,
VÚEZ a.s. a Diago s.f.
Počas prvých dvoch dní konferencie bolo prezentovaných 53 odborných príspevkov, ktoré boli uverejnené
v Zborníku prednášok. Ďalších 10 prednesených príspevkov sa už do zborníka nepodarilo zaradiť.
Program konferencie ohraničovali tri
základné okruhy – História a súčasnosť
TBD, Otázky bezpečnosti vodných stavieb
a Bezpečnosť vodných stavieb počas povodní. Napriek tomu, že celú konferenciu
spájala myšlienka bezpečnosti vodných
stavieb, ukázalo sa, že najväčšiu pozornosť
pútajú dve zásadné témy: povodne (nielen
z hľadiska bezpečnosti priehrad, ale i z po1 – 2 2011

hľadu ochrany obyvateľstva a územia pred
povodňami) a odkaliská (nielen v súvislosti s katastrofou v maďarskej Ajke).
V prvom okruhu odznelo 11 príspevkov,
ktoré informovali najmä o rôznych prístupoch k sledovaniu bezpečnosti vodných
stavieb na Slovensku, v Čechách, Poľsku
a Slovinsku. Ukázalo sa, že napriek veľmi
blízkym základným kritériám ich hodnotenia, sa môžeme poučiť najmä z českej metodiky, ktorá výrazne akcentuje posudzovanie bezpečnosti vodných stavieb z hľadiska
„pravdepodobnej maximálnej povodne“
resp. pri zaťažení teoretickou 10 000 ročnou
povodňou (príspevok Prof. Brožu). Veľký
záujem vzbudila i prezentácia o výstavbe priehrad v Kurdistáne na základe osobných skúseností Ing. Poláčka a informácia
o Kongrese ICOLD v Hanoi (doc. Satrapa).
V druhom okruhu vystúpilo 32 prednášajúcich na témy Starnutie vodných stavieb, ich technológií a merných zariadení,
Rekonštrukcie priehrad a ochranných hrádzí, Moderné metódy meraní a pozorovaní a Odkaliská. Boli odprezentované výsledky dohľadu napr. na plavebných komorách VD Gabčíkovo a prívodných kanáloch
Vážskej kaskády, analýzy z VD Rozgrund,
Veľká Domaša a Liptovská Mara a rekonštrukcie VD Dolnohodrušská, VD Môťová
a VD Fryšták. Na tému odkalísk odznelo 7
príspevkov, počnúc zásadnými prednáškami RNDr. Jánovej z MŽP SR (Odkaliská ako
environmentálne záťaže) a Ing . Nárožného
z HBÚ (Havárie vodných stavieb v súvislosti s ukladaním odpadov z ťažobného priemyslu) Ďalšie príspevky rozoberali odkaliská z pohľadu rôznych etáp ich existencie
(Ing. Kovaľko) ako i problémy z praktického
výkonu TBD najmä na odkalisku Slovinky
(kol. autorov z VV š.p. a katedry geotechniky Stavebnej fakulty STU). Moderné metódy meraní a pozorovaní boli prezentované
najmä v oblasti výkonu geodetických meraní (Monitorovanie vodorovných posunov
Veľkomarského zosuvu technológiou GNSS
a využitie terestrického laserového skenovania v praxi – Ing. Prvý a Ing. Lužák). Zaujali

i prednášky o meraniach na VD Zemplínska
Šírava, zaťažovacej skúške dolných vrát ľavej plavebnej komory VD Gabčíkovo resp.
o návrhu komplexného monitoringu zosuvov na pravostrannom zaviazaní hrádze Liptovskej Mary. Nemenej zaujímavé boli príspevky o využití videoendoskopie pri prieskume vrtov, potrubí a drénov,
ale i nedeštruktívnej defektoskopie na VS
na Slovensku a kontrole nátokov do spodných výpustí priehrad Povodí Ohře.
Téma bezpečnosti vodných stavieb počas povodní inšpirovala 20 prednášajúcich, ktorí sa zaoberali či už Vodnými stavbami, hydrologickými údajmi a zmenou klímy (RNDr. Majerčáková), alebo konkrétnymi výsledkami meraní, pozorovaní a analýz
chovania vodných stavieb počas extrémnych povodní v roku 2010 v Čechách (VD
Fojtka a Mlýnice), na Slovensku (VS
Ružín, OH Ondavy a akumulačná nádrž
Krompachy) a v Poľsku. Záver prednášok
patril kolektívu autorov z DHI Slovakia a katedry hydrotechniky SvF STU (Modelovanie
prielomových vĺn v údolí riek a Smernica
na ich výpočet, ale i analýza súvislosti medzi hydraulickým priebehom prázdnenia
a chvením dolného zhlavia na plavebných
komorách VD Gabčíkovo).
Posledný deň konferencie patril exkurzii na VD Gabčíkovo a prehliadke realizácie
Protipovodňovej ochrany Bratislavy.
Sprievodným kultúrnym programom
konferencie bola návšteva predstavenia
Hamlet v Slovenskom národnom divadle.
Konferencia poskytla množstvo poznatkov a informácií, ktoré zostávajú účastníkom k dispozícii v tlačenom zborníku, ale
i priestor na výmenu skúseností, príležitosť na nadviazanie kontaktov a spolupráce. Konkrétnym dokladom je podpis medzinárodnej Dohody o spolupráci medzi
pracoviskami TBD na Slovensku, v Čechách
a Poľsku (Vodohospodárska výstavba,
Vodní díla – TBD a OTKZ IMGW Warszawa).
Veríme, že výsledky tejto spolupráce budú
prínosom pre bezpečnosť vodných stavieb
vo všetkých troch krajinách.

Vodohospodársky spravodajca
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Veda, technika, technológia

História a súčasnosť TBD
a príslušnej legislatívy v SR
Ing. Dušan Abaffy, PhD., st., Ing. Peter Panenka
Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava

Vodné hospodárstvo vrátane výstavby a prevádzky vodných stavieb
tvorí významnú zložku národného hospodárstva. Vodné stavby svojou existenciou poskytujú viacero úžitkov, ako
je zabezpečenie pitnej a úžitkovej vody
a ochrana pred povodňami. Voda je
významným zdrojom energie, vodné
stavby najmä priehrady a hate a nimi
vytvorené nádrže, resp. zdrže poskytujú výborné podmienky pre rekreáciu,
športové využitie, chov rýb a dotvárajú životné prostredie. Priehrady však
súčasne vytvárajú potenciálne nebezpečenstvo ohrozenia verejných a celospoločenských záujmov, priemyselnej výroby, urbanizovaných celkov, ale
najmä životov ľudí a majetku v lokalite
pod vodnou stavbou, ktoré sa môže vyskytnúť pri mimoriadnych situáciách.
Vodné diela v priebehu svojho trvania sú vystavované veľkému zaťaženiu,
poveternostným účinkom, vplyvom
prostredia a iným činiteľom, ktorých
účinky sa pri príprave, projekcii a výstavbe dajú len predpokladať. K overeniu správnosti predpokladaných činiteľov a k zabezpečeniu bezporuchovej
prevádzky je potrebné pravidelne vykonávať rôzne pozorovania a merania
a ich výsledky vyhodnocovať. To znamená, že vodné diela treba sústavne
kontrolovať z technicko-bezpečnostného hľadiska, v ktorom meranie a pozorovanie diela je jedným z hlavných
kritérií. Stabilita a bezpečnosť vodných diel je jedným zo základných činiteľov pre spoľahlivú, bezporuchovú
prevádzku vybudovaného diela, a tým
aj zabezpečenia ochrany verejných záujmov a predchádzania vzniku veľkých
národohospodárskych škôd.
Značný rozsah porúch a katastrof
priehrad, najmä zemných a kamenitých, viedli priehradárov vo svete už
v minulosti k tomu, že otázky bezpečnosti a s nimi súvisiace problémy meraní a pozorovaní na priehradách sa
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stali priamo alebo v rôznych súvislostiach predmetom rokovaní viacerých
priehradných kongresov, sympózií
resp. konferencii v rámci ICOLDu (napr.
Stockholm, Istanbul, Edinburg, Madrid,
Mexico, Montreal, Barcelona).
Podobne aj u nás došlo v minulosti k niekoľkým haváriám na vodných
stavbách, ktoré spôsobili veľké škody.
V rámci vtedajšej Československej republiky doslova až katastrofy boli spôsobené pretrhnutím priehrad Pilska,
Bíla Desná, Vyšné Zbojné, ako aj pretrhnutím ochranných hrádzí pri čerpacej stanici v Komoči, Ondavských
a Dunajských hrádzí. Okrem toho došlo u nás na priehradách aj k celému radu porúch menšieho, či väčšieho rozsahu. Na základe štatistického
hodnotenia najväčšie percento výskytu porúch v Československej republike bolo na priehradách vysokých
do 15 m, ďalej s výškou sa percento znižuje. Najväčšie percento poruchovosti
priehrad je spôsobené najmä priesakom a to priesakom podložím, telesom
priehrady a v oblasti zaviazania.
V súvislosti s tým sa žiada poznamenať, že rýchly rast výstavby vodných
diel po II. svetovej vojne a stále rastúce požiadavky na vodu si vynútili budovať vodohospodárske diela aj v menej kvalitných lokalitách a v zložitých
geologických podmienkach. U starších
vodohospodárskych diel sa prejavili problémy starnutia, s čím úzko súvisí
aj otázka správneho riešenia ich údržby a rekonštrukcií.
Uvedené skutočnosti vyvolali nutnosť sústavného sledovania stavu
vodných diel z technického hľadiska
a ochrany verejných záujmov. Tak začínajú vznikať zárodky systematického
sledovania vodných diel, čiže činnosť
TBD v dnešnom ponímaní, ktorú možno datovať zhruba od roku 1955. Celé
desaťročie sa zameriavala predmetná
činnosť hlavne na pravidelné merania
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a pozorovania na vodných dielach, ďalej
sústreďovanie a spracovávanie nameraných výsledkov. Postupne sa prechádzalo ku komplexným hodnoteniam
stavu diela z hľadiska stability a funkčnosti jeho prvkov, ako aj zovšeobecňovania získaných poznatkov. Rozvoj činnosti podporili tiež v tomto období vydané zákonné predpisy a smernice (vydané v rokoch 1959 a 1962).
V roku 1966 UNESCO vydalo
„Odporúčanie“ zamerané na bezpečnosť vodných diel. Obsahuje základné zásady dohľadu a kontroly vodných diel, ktoré sú potrebné k vytvoreniu najlepších možných podmienok
pre bezpečnosť ľudí a majetkov v oblastiach, ktoré by mohli byť ohrozené.
V období pred II. svetovou vojnou, aj napriek značnému budovaniu vodných diel, najmä v ČSR, ale aj
na Slovensku (časť Vážskej kaskády),
nebola u nás organizácia, ktorá by sa
sústavne odborne zaoberala činnosťou TBD. Meranie a pozorovanie a ich
vyhodnocovanie sa vykonávalo sporadicky a to len zásluhou niekoľkých
obetavých pracovníkov tejto doby,
najmä prof. Kratochvíla, Dr. Losmana,
Dr. Petzného, na Slovensku najmä
Prof. Pavla Petra a ďalších.
S meraním a pozorovaním v Československej republike sa začalo v roku
1931 na masívnej betónovej priehrade
Vranov nad Dyjí a od tej doby sa každá budovaná priehrada začala vybavovať aspoň najnutnejšími meracími zariadeniami. Prvé teplomery na diaľkové meranie časového priebehu teploty
masívneho betónu boli u nás osadené
práve do priehrady Vranov. Prvýkrát tu
boli tiež merané deformácie priehrady
geodetickými metódami a vykonané
hydraulické merania vo väčšom rozsahu. Tenzometre boli prvýkrát zabudované na Oravskej priehrade v r. 1953.
Zo starších priehrad sú najkomplexnejšie vybavené pozorovacími zariade1 – 2 2011
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niami priehrady Vranov, Kníničky, Vír,
Orava, Nosice a Orlík.
Od roku 1962 pre činnosť technicko-bezpečnostného dohľadu platili u nás „Smernice pre meranie a pozorovanie na priehradách“, uverejnené v Zbierke smerníc pre NV, čiastka
21 z 18.6. 1962, vydané býv. MPLVH.
Tieto smernice nadväzovali na smernice z roku 1959 o vykonávaní technicko-bezpečnostných prehliadok vodohospodárskych diel a zariadení, uverejnené tiež v uvedenej zbierke pre NV
čiastka 21, ktorým sa vykonával zákon
o vodnom hospodárstve.
V roku 1960 vo vtedajšom podniku Riaditeľstvo vodohospodárskeho
rozvoja vytvorené oddelenie pre meranie a pozorovanie na priehradách.
Medzi prvých pracovníkov tohto oddelenia, ktorých možno považovať
za priekopníkov tejto činnosti patria: Ing. Švábik, Ing. Janšta, Brunovský,
Koudelka. V ďalšej etape to boli pracovníci Ing. Hummel, Ing. Bálik, Ing. Abaffy,
Ing. Pavlík, Ing. Mráz, Ing. Beňák a ďalší technickí pracovníci. Po reorganizácii podniku sa stalo od roku 1965 (1966)
nástupníckou organizáciou Riaditeľstvo
vodných tokov Bratislava. V tom čase
bol zriadený pre výkon meraní a pozorovaní na priehradách odbor TBD nad
vodohospodárskymi dielami, ktorého
vedúcim bol Ing. Caras. Následne sa stal
vedúcim odboru Ing. Hummel.
Vodohospodárskymi stavbami a ich
ochranou sa zaoberal zákon č. 138/1973
Zb. o vodách (vodný zákon), ktorý vo
svojej siedmej časti hovoril okrem iného aj o zaistení riadneho TBD nad stavom vodohospodárskych diel. V tomto
zákone bola v § 41 priamo určená aj povinnosť a zodpovednosť správcov vodohospodárskych diel udržiavať dielo
v riadnom prevádzkyschopnom stave
a zabezpečovať na ňom technicko-bezpečnostný dohľad. Podľa uvedeného
zákona a podľa zákona národnej rady č.
135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, bola Ministerstvom
lesného a vodného hospodárstva
SR vydaná vyhláška č. 169/1975 Zb.
o „Odbornom technicko-bezpečnostnom dohľade na niektorých vodohospodárskych dielach (vrátane odkalísk)
a o technicko-bezpečnostnom dozore
nad nimi. Rok 1975 teda znamená uzákonenie tejto činnosti aj de jure.
V tom čase platné smernice, vydané
na začiatku 60. rokov minulého storočia, nemohli ani zďaleka predvídať vývoj tejto odbornej činnosti. Technicko1 – 2 2011

bezpečnostný dohľad na vodohospodárskych dielach a zariadeniach bol
už vtedy ponímaný ako odborná inžinierska činnosť smerujúca k poznaniu
možných príčin porúch a ich predchádzaniu premysleným včasným a hospodárnym zákrokom. Spočíva v kontrole plnenia predpokladov projektu
a iných prvkov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a spoľahlivou funkciou diela.
Hlavným prostriedkom činnosti sú síce
naďalej pravidelné, kontrolné, resp.
mimoriadne merania a pozorovania
na vodných dielach, nie sú však jediné. Rovnako dôležité je sledovanie vybraných skutočností, anomálnych úkazov pri prevádzke vodohospodárskeho
diela v rôznych obdobiach, hodnotenie výsledkov a vyvodzovanie dôsledkov z nich vyplývajúcich pre prevádzku, opravy, prípravu a výstavbu nových
vodohospodárskych diel a zariadení.
Rozsah a špecifikácia TBD má zodpovedať miere škôd, ktoré by mohli
vzniknúť v prípade poruchy vodného diela, resp. zariadenia. Zásadne má
vychádzať z odbornej rozvahy a úsudku o možných príčinách porúch, nepriaznivých prevádzkových situácií,
typu konštrukcie a jej dôležitých prvkov. Pre stanovenie rozsahu povinného TBD slúži kategorizácia vodohospodárskych diel a zariadení (v súčasnosti „vodných stavieb“) a pre spresnenie
rozsahu činnosti výsledky získané počas skúšobnej prevádzky.
Od roku 2002 bol predmet činnosti
TBD upravený novým zákonom o vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (vodný zákon) č. 184/2002
Z.z. z 19.2. 2002 (§ 52) a Vyhláškou č.
524/2002 Z.z. Ministerstva pôdohospodárstva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného
technicko-bezpečnostného dohľadu
a o zaraďovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií.
Národnou radou SR bol 13. mája
2004 prijatý zákon č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 172/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon), ktorým sa v § 56 ustanovuje výkon odborného technickobezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami.
Konštatuje sa tu, že odborný TBD
nad vodnými stavbami je špecializovaná činnosť zameraná na zisťovanie
technického stavu vodných stavieb,
ktorých poškodenie môže spôsobiť
ohrozenie priľahlého územia, životov

ľudí a majetku, najmä uvoľnením vzdúvanej alebo zadržiavanej vody.
Vyšpecifikovaná je činnosť odborného TBD nad vodnými stavbami, ktorý sa vykonáva pozorovaním a meraním stavebných veličín a na základe
hodnotenia výsledkov týchto meraní a pozorovaní navrhujú sa opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov. Zákonom sa ustanovuje zaraďovanie vodných stavieb do I. až IV. kategórie a povinnosti vlastníka, resp. stavebníka vodnej stavby zabezpečovať
na nich vykonávanie odborného TBD.
Ministerstvo zaradí alebo preradí vodnú stavbu do niektorej zo štyroch kategórií na základe posudku poverenej štátnej organizácie (na Slovensku
je to Vodohospodárska výstavba, š.p.
Bratislava).
Pri vodných stavbách zaradených
do I. a II. kategórie je ich vlastník, prípadne stavebník povinný zabezpečiť
odborný dohľad prostredníctvom štátnej organizácie, ktorá je na jeho výkon
poverená a ktorá zamestnáva odborne spôsobilé osoby na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (odborne spôsobilá osoba). Pri
vodných stavbách zaradených do III.
a IV. kategórie môže TBD vykonávať
ich vlastník, prípadne stavebník odborne spôsobilou osobou.
Odborný technicko-bezpečnostný
dohľad sa vykonáva v období prípravy vodnej stavby, jej uskutočňovania
alebo rekonštrukcie a počas prevádzky vodnej stavby až do jej uvedenia
do neškodného stavu. Pri vykonávaní
odborného TBD je vlastník, prípadne
stavebník vodnej stavby povinný:
a) určiť zamestnanca zodpovedného za odborný technicko-bezpečnostný dohľad a ohlásiť ho orgánu štátnej správy: pri vodných stavbách zaradených do I. a II. kategórie
ohlásiť aj odborne spôsobilú osobu,
prostredníctvom ktorej sa odborný
TBD vykonáva,
b) prizvať orgán štátnej vodnej správy
na prehliadku vodnej stavby, ktorá
sa pri vodných stavbách zaradených
do I. kategórie vykonáva najmenej
raz ročne, pri vodných stavbách zaradených do II. kategórie raz za dva
roky a pri vodných stavbách zaradených do III. a IV. kategórie raz za štyri roky,
c) zaslať správu o výsledkoch odborného TBD orgánu štátnej vodnej správy, ktorý vykoná technicko-bezpečnostný dozor.
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Na základe predmetného zákona č.
364/2004 Z.z. vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. h) vyhlášku č. 458/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného
TBD nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru, ktorou sa ustanovuje daný predmet
odbornej činnosti a to podrobnosti:
– o zaraďovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií (kategorizácia)
– o výkone odborného TBD nad vodnými stavbami
– o vykonávaní dohľadu a o vydávaní
osvedčení o odbornej spôsobilosti
na výkon dohľadu
– o výkone technicko-bezpečného dozoru nad vodnými stavbami.
Vyhláška
vymedzuje
základné
pojmy: „medznú hodnotu a kritickú
hodnotu“, rozsah dohľadu vo vzťahu
ku kategórii vodnej stavby a jej technickému stavu, ďalej menovanie hlavného
zamestnanca dohľadu, stanovuje rozsah a obsah „Správ o výsledku dohľadu“ v jednotlivých etapách a ich predkladanie orgánu štátnej vodnej správy,
ako aj predmet prehliadky vodnej stavby a rozsah a obsah projektu meraní.
V prílohe sú stanovené kritériá na kategorizovanie vodných stavieb na základe odhadu faktora rizika a postup pri
kategorizovaní vodných stavieb.
Uskutočňovanie, čiže vykonávanie činnosti TBD vychádza z povinnosti investorov, vlastníkov, správcov, prevádzkovateľov vodných stavieb a zariadení zabezpečiť na nich technic-

ko-bezpečnostný dohľad tak, aby sa
predišlo nebezpečným situáciám, poruchám a haváriám v dobe výstavby,
skúšobnej a trvalej prevádzky.
Vodohospodárska výstavba, š.p. sa
stala v roku 1978 v súlade so zákonom
č. 138/1973 Zb. poverenou organizáciou pre výkon činnosti odborného TBD
pre vodné stavby I. a II. kategórie a dodnes úspešne plní pre ňu vyplývajúce
úlohy počas prípravy, výstavby, skúšobnej a trvalej prevádzky realizovaných
vodných stavieb. Ako poverená organizácia sa podieľa na monitorovaní stavu vodných stavieb z hľadiska bezpečnosti, stability a možných príčin porúch,
ako aj na navrhovaní potrebných opatrení na nápravu. Priebežný monitoring
spočíva v zbere, spracovaní, posudzovaní a archivácii nameraných údajov,
pričom sa využíva celé spektrum metód, ale i špeciálna prístrojová technika.
Dôraz sa kladie na stabilitné a filtračné
analýzy, numerické modelovanie, geodetické a geofyzikálne práce a špeciálne analýzy a merania (napr. meranie
termovíznou kamerou, endoskopiu potrubí, drénov a dutín konštrukcií, nedeštruktívnu defektoskopiu technologických konštrukcií, meranie vibrácií, nalievacie a čerpacie skúšky vo vrtoch, karotážnu konduktometriu a termometriu,
meranie zákalu v priesakovej vode, 3D
laserové skenovanie objektov a území
a pod.). Technický vývoj v súčasnosti
umožňuje v rámci TBD objasniť najrozličnejšie anomálie a možné príčiny porúch a havárií. Nezanedbateľnú úlohu
pri analýzach má klasické matematické

modelovanie ako aj modelovanie využívajúce metódu konečných prvkov, ktoré môže nahradiť mnohé finančne náročné prieskumné práce a umožňuje
získať aj také údaje, ktoré nie je možné
zistiť meracími prístrojmi. Veľký význam
má aj možnosť modelovania časového
vývoja – napr. vývoja sadania a priestorového pretvorenia telies priehrad
a hrádzí, čo využívame najmä u líniových stavieb – ochranných hrádzí tokov.
Vzhľadom na povinnosti štátneho podniku zabezpečovať monitoring
vodných stavieb z hľadiska ich interakcie so životným prostredím zabezpečuje Vodohospodárska výstavba š.p.
i monitoring zložiek životného prostredia na vodných stavbách v jej vlastníctve i pripravovaných vodných stavbách v etape pred zahájením výstavby, počas výstavby a po uvedení diela
do prevádzky. To nám umožňuje posudzovať bezpečnosť vodných stavieb
v širších súvislostiach, i z pohľadu globálnych klimatických zmien a stále častejšieho zaťažovania vodných stavieb
povodňovými prietokmi.
Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že činnosťou
Technicko-bezpečnostného dohľadu
sa podarilo v mnohých prípadoch predísť nepriaznivým situáciám, prípadne priamym škodám na vodných stavbách a významnou mierou tak prispieť
k bezpečnej a bezporuchovej prevádzke vodných stavieb na Slovensku.
Príspevok bol publikovaný na konferencii o bezpečnosti vodných stavieb
v októbri 2010.

HUMOR PETRA GOSSÁNYIHO
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Možná hrozba nad Slovinkami?
Revízia súčasného stavu odkaliska
Ing. Peter Eľko, Ing. Radovan Hudec, Ing. Peter Panenka
Vodohospodárska výstavba š. p., Bratislava

Vodná stavba odkalisko Slovinky
je svojou výškou (viac ako 100 m)
našou najvyššou vodnou stavbou
na Slovensku a je zaradené do II. ka-

nou hrádzou (koruna na kóte 447,0 m
n.m.) výšky 15,0 m so sklonom návodného svahu 1 : 1,5 a vzdušného
1 : 2 sú uložené flotačné sedimenty

vého systému (rekonštrukcia a nadvýšenie presvahovaním po r.1982)
bola 136,0 m (565,0 m n.m.) a max.
objem cca 6,5 mil. m3. Dno údolia je

obr. č. 1 Situovanie odkaliska Slovinky (sw.: Google earth)

tegórie vodohospodárskych stavieb. V údolí potoka Kaligrund, prehradenom pôvodne základnou zem1 – 2 2011

z úpravne rúd. Flotačné sedimenty sa
ukladali do odkaliska v rokoch 1967
– 1999. Projektovaná výška hrádzo-

na kóte 432,0 m n.m a súčasná kóta
koruny telesa odkaliska je na kóte
543,0 m n.m. Sklon vzdušného sva-
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hu je 1 : 4 po kótu 500,0 m n.m., nad
ňou 1 : 3. Ako drenáž funguje mohutný prísyp základnej hrádze, cez ktorý
sú zvedené 3 etáže drenážnych prv-

lohových bodov a 3 merné prepady
na meranie priesakov.
Na vodnej stavbe odkalisko Slovinky
pretrváva už niekoľkoročný problém,

obr. č. 2 a 3 Pohľad na rigol A1

kov vyústené do šácht na päte hrádzového systému. Monitoring odkaliska (od r. 1991) zaisťovalo 37 pozorovacích sond (označenie PV, hĺbky
5,0 až 23,0 m,  100 mm) a 5 pozorovacích sond (označenie PT, hĺbky 38,0
až 47,0 m,  50 mm), 13 pevných polohových bodov, 45 kontrolných po-
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vyvolaný zmenou vlastníckych vzťahov. Na odkalisku sa nevykonáva
odborný technicko – bezpečnostný dohľad. Odkalisko ukončilo prevádzku v roku 1999. Napriek niekoľkým zmenám vlastníctva sa dohľad
na ňom vykonával až do konca roku
2003, kedy bolo odkalisko predané no-

Vodohospodársky spravodajca

vému vlastníkovi, ktorý sa vzápätí dostal do platobnej neschopnosti a dohľad už nezabezpečoval. Po viacerých
rokovaniach počas roku 2004 za účasti orgánu štátnej vodnej správy, správca konkurznej podstaty v roku 2005
odmietol uzavrieť zmluvu na vykonávanie dohľadu pre nedostatok finančných prostriedkov na účte. OÚŽP
Spišská Nová Ves (príslušný orgán štátnej vodnej správy) preto rozhodnutím
uložilo konkurznému správcovi zabezpečiť odborný technicko–bezpečnostný dohľad a požiadal kataster nehnuteľnosti o zápis poznámky v liste vlastníctva k daným parcelám – povinnosť
vykonávať technicko – bezpečnostný dohľad nakoľko na parcelách je vybudovaná vodná stavba – odkalisko.
Krajský súd v Košiciach uznesením č.
k. 4K 24/2004–74 zo dňa 22.09.2006,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
07.11.2006, zrušil konkurz vyhlásený
na majetok úpadcu HOLLYVET spoločnosť s r.o. V priebehu tohto roka došlo
k opätovnému predaju odkaliska. V októbri 2010 vykonal Obvodný úrad životného prostredia v Krompachoch
štátny vodoochranný dozor nad vodnou stavbou Slovinky, ktorého sa zúčastnili i zástupcovia vlastníka a prejavili vôľu starať sa o odkalisko v súlade s platnou legislatívou. Do dnešného
dňa si však vlastník vodnej stavby nesplnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona a neobjednal si u poverenej organizácie výkon technicko–bezpečnostného dohľadu.
V prvej polovici roka 2010 Vodohospodárska výstavba š.p., úsek TBD
v spolupráci so, Katedrou geotechniky
SvF STU vypracovali správu: „Revízia
súčasného stavu environmentálnej
záťaže banského odpadu odkaliska
Slovinky“. Samotnej správe a zhodnoteniu stavu predchádzala obhliadka vodnej stavby v apríli toho istého
roka. Revízia bola vypracovaná pre potreby poznania súčasného stavu odkaliska a stavu jeho merných zariadení,
nakoľko pri našich občasných vizuálnych obhliadkach vodnej stavby sme
zisťovali sústavné devastovanie jednak merných zariadení a taktiež telesa hrádze. Pre odkalisko sme vypracovali návrh postupu prác, monitoringu
a prieskumov. Vykonaná revízia súčasného stavu bola realizovaním I. etapy
prieskumu a monitoringu odkaliska
do budúcna.
Na odkalisku bolo v roku 1991 vybudovaných 42 ks pozorovacích sond,
1 – 2 2011
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z toho 5 ks sond radu PT a 37 ks sond
radu PV. Všetky sondy radu PT sú zanesené, priemerne až cca 10 m. Z 37 pozorovacích sond radu PV je 22 zanesených priemerne 1,92 m. Jedna zo sond
je celá zasypaná (PV 33) a jedna nevykazuje žiadnu hĺbkovú zmenu (PV 13).
Zvyšných 17 pozorovacích sond je
oproti pôvodnej vyvŕtanej úrovni hlbších, priemerne 0,7 m.
Na vodnej stavbe je vybudovaná
sieť vzťažných a pozorovaných geodetických bodov, ktorými sa sledovali
polohové a výškové zmeny telesa hrádze odkaliska. Základné meranie týchto bodov bolo vykonané v roku 1995
a prvé (aj posledné) kontrolné meranie
v roku 1996. Počas obhliadky sa zistilo,
že z celkového počtu 12 vzťažných bodov sme jeden nenašli, centračná doska bola v poriadku na 4 bodoch a na 7
bodoch bola zničená. Výškový bod
sme nenašli na žiadnom vzťažnom geodetickom bode. Z celkového počtu
37 pozorovaných geodetických bodov
boli štyri zničené (tri výškové a jedna
polohová značka).
Povrchové odvodnenie hrádze je
vyriešené sústavou rigolov. Rigoly boli
počas našej obhliadky čiastočne zanesené lístím, úlomkami konárov a zeminou s kameňmi. Z celkového hľadiska
je však ich stav uspokojivý no treba ich
prečistiť. Na trase rigolov neboli identifikované miesta nadmerného porušenia betónového krytu. Je potrebné
prečistiť rigol a zamerať jeho pozdĺžny sklon.
Pri obhliadke VS bol zistený lokálny
zosuv na ľavostrannom svahu. Zosuv
zasypal ochrannú priekopu a vytvoril jazierko. Do tohto jazierka vtekajú vody z ochrannej priekopy a následne odtekajú priamo na vzdušný
svah hrádze, kde sa postupne vsakujú. Tento stav je havarijný, betónové
koryto je potrebné okamžite uvoľniť
a zabezpečiť plynulé odtekanie vôd.
Stav dokumentujú nasledujúce obrázky.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu
Spišská Nová Ves a primátorka mesta Krompachy telefonicky informovali
zamestnancov Vodohospodárskej výstavby š.p. Bratislava o možnom havarijnom stave na odkalisku. V okolí vodnej stavby došlo k viacerým zosuvným
poruchám svahov v blízkosti cestných
komunikácií. Obhliadku sme na vodnej stavbe – odkalisko Slovinky vykonali okamžite ešte 8.6.2010.
1 – 2 2011

Pri obhliadke sme zistili nepriaznivé
javy vplývajúce na bezpečnosť vodnej
stavby. Najzávažnejšie bolo vytekanie
vody z jazera, ktoré vzniklo prehrade-

ziou. Rozplavovanie povrchu svahu
je spôsobené absenciou úpravy poslednej nadvyšovacej hrádze banskou hlušinou. Podľa údajov v pro-

Zavalený rigol
obr. č. 4 a 5 Pohľad na lokálny zosuv

ním ochrannej priekopy starším lokálnym zosuvom na ľavostrannom zaviazaní hrádze. Pri obhliadke voda vytekala dvomi silnými prúdmi na dve lavičky
hrádzového telesa odkaliska
Ďalšie závažné nedostatky zistené pri obhliadke sú nadmerné poruchy povrchu odkaliska vodnou eró-

jektoch, Manipulačných a prevádzkových poriadkoch, ako aj v hodnotiacich správach VV – TBD, š.p.
Bratislava mal byť vzdušný svah odkaliska prisypaný banskou hlušinou, ktorá by chránila piesčitý povrch vzdušného svahu pred vodnou
eróziou. V čase dažďov dochádza
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Z vodohospodárskej praxe
na nechránenom povrchu k vytváraniu hlbokých eróznych rýh v tvare „V“. Ich oprava a likvidácia je náročná. Nesmieme však pripustiť, aby
sa ryhy zväčšovali, prehlbovali a ne-

predvídanými deformáciami a filtračnými poruchami ohrozili stabilitu odkaliska. Preto je nevyhnutné
urobiť na poslednej nadvyšovacej
hrádzi protieróznu ochranu.

V okolí sondy PV 34 boli zistené viaceré poruchy. Na niekoľkých miestach
je povrch telesa odkaliska rozrušený
povrchovou eróziou, vyskytujú sa lokálne zosuvy a značné deformácie po-

obr. č. 6 a 7 Vytekanie vody z jazera na lavičku odkaliska

obr. č. 8 a 9 Postupné zatekanie povrchu odkaliska (lavičky hrádze)
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Z vodohospodárskej praxe
vrchu svahu. Nadmerné sadnutie terénu môže mať viacero vysvetlení (vznik
kaverny a jej zrútenie, prítomnosť odvodňovacieho prvku a jeho prepadnutie a pod.). Je nevyhnutné, v čo najkrat-

šom čase určiť príčiny porúch a neodkladne ich sanovať.
V rámci revízie súčasného stavu sme
sa venovali aj zhodnoteniu geotechnických charakteristík zozbieraných

z historických dokumentov, zhrnutiu predchádzajúcich stabilitných výpočtov a taktiež aj návrhu pre II. etapu
úvodného monitoringu. Pre obmedzený rozsah tohto článku sa však nemôžeme venovať všetkým častiam revízie.
Realizované obhliadky a terénne merania na VS odkalisku Slovinky
(07.–08.04.2010 a 8.6.2010) poskytli aktuálny pohľad na odkalisko – vodnú stavbu I. kategórie, nad ktorým sa
už od roku 2004 až do súčasnosti nevykonáva dohľad ani v minimálnom rozsahu. Zároveň sa nerealizovali opatrenia na odstránenie poruchy zo septembra 2001, keď došlo k výronu zakalenej
vody – príčinou bolo prepadnutie starého potrubia vratnej vody. Stav na odkalisku je v súčasnosti vážny, hrádzový
systém je devastovaný a nie je vylúčené jeho ohrozenie pri nadmernej zrážkovej činnosti, alebo prudkom topení sa snehu. Nevykonávajú sa žiadne
merania a merné zariadenia TBD sú ničené, preto aj po obnovení povinnosti vykonávania dohľadu vzniknú značné finančné nároky na jeho opätovné
uvedenie do funkcie.
Zistené javy, opísané v článku dokladujú potrebu urýchleného riešenia súčasnej situácie a preto navrhujeme v čo
najkratšej dobe zrealizovať nasledovné
opatrenia z dôvodu zvýšenia bezpečnosti vodnej stavby odkalisko Slovinky
a minimalizovania ohrozenia obyvateľov a majetku pod vodnou stavbou:
– sanácia zosuvu a likvidácia jazera, prečistenie ochrannej priekopy
– prečistenie a sfunkčnenie odvodňovacích rigolov a preložky koryta pôvodného potoka
– realizácia protieróznej ochrany
na poslednej nadvyšovacej hrádzi
v zmysle platného Manipulačného
a prevádzkového poriadku
– urýchlene zistiť príčiny vzniku porúch
v okolí sondy PV–34 a zabezpečiť ich
sanáciu
– zabezpečiť výkon technicko–bezpečnostného dohľadu
Literatúra:
Masarovičová, M. – Slávik, I. – Hudec, R. –
Eľko, P. – Hamrák, M. a kol., Revízia súčasného stavu environmentálnej záťaže banského
odpadu odkaliska Slovinky,
STU Stavebná fakulta Katedra geotechniky
a Vodohospodárska výstavba š.p., jún 2010

obr. č. 10 a 11 Pohľad na nadmerné sadnutie terénu a lokálne
porušenia hrádze
1 – 2 2011

Príspevok bol publikovaný na konferencii o bezpečnosti vodných stavieb v októbri 2010.
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Stav podzemnej vody v SR v zmysle Rámcovej
smernice o vode
RNDr. Dušan Bodiš, CSc1., Ing. Eugen Kullman, PhD.2, Mgr. Andrea Ľuptáková2,
Mgr. Anna Žákovičová2
1

2

Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Legislatíva Európskej Únie (EÚ) definovala prostredníctvom Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady (tzv. Rámcová smernica o vode, ďalej „RSV“), Smernice 2006/118/ES a ďalších sprievodných dokumentov nové požiadavky na spôsob
hodnotenia vôd, jednotné v rámci Európskeho spoločenstva. Uvedené dokumenty majú členské štáty EÚ implementovať
do národných hodnotiacich postupov, čo by malo zabezpečiť - okrem iného - porovnateľnosť hodnotenia stavu medzi rôznymi štátmi EÚ. Určenie stavu útvarov podzemnej vody na národnej úrovni v rokoch 2007 a 2008 predstavovalo kľúčovú
úlohu prvého plánovacieho cyklu vo vodnom hospodárstve, od ktorého sa odvíjajú ďalšie aktivity pre obdobie 2009 až 2015.
Článok prináša základné informácie o hodnotení kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemných vôd SR, je vypracovaný na základe princípov definovaných v uvedených smerniciach.
ÚVOD
„Stav podzemnej vody“ je celkové vyjadrenie stavu útvaru podzemnej vody, ktorý je určený jeho kvantitatívnym alebo chemickým stavom podľa toho, ktorý z nich je horší (článok 2
RSV). Hodnotenie stavu útvarov podzemnej vody v európskom kontexte
musí byť spracované tak, aby jednotlivé
národné hodnotenia vychádzali z rámcovo podobných postupov a hodnotenia stavu vykazovali vzájomne porovnateľné výsledky. Jednotnosť prístupu
k hodnoteniu stavu útvarov podzemnej vody v rámci štátov Európskej únie
preto zabezpečilo vydané usmernenie
č. 18 (Usmernenie pre hodnotenie stavu podzemných vôd a trendov, technická správa EÚ č. 2009–026).
HODNOTENIE KVANTITATÍVNEHO
STAVU ÚTVAROV PODZEMNEJ
VODY
Podľa RSV a Usmernenia č.18/2009
musí byť pre útvary podzemnej vody
v dobrom kvantitatívnom stave splnené každé z nasledovných kritérií:
 disponibilné zdroje podzemných
vôd nesmú byť nižšie ako priemerné
dlhodobé odbery podzemných vôd,
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 nedochádza k významnej redukcii kvantity a kvality povrchových
vôd a/alebo zhoršeniu životného
prostredia, ktorých pôvodom je antropogénna zmena hladín podzemnej vody, alebo zmena prúdenia
podzemnej vody a ktoré následne
vedú k nedosiahnutiu relevantných
cieľov u asociovaných útvarov povrchových vôd,
 nedochádza k poškodeniu suchozemských ekosystémov závislých
na podzemných vodách z dôvodu
antropogénnej zmeny hladiny podzemnej vody.
Odporúčanými skupinami testov
hodnotenia kvantitatívneho stavu preto sú:
 bilančné hodnotenie podzemných
vôd,
 hodnotenie dlhodobých poklesových trendov hladín podzemných
vôd a výdatností prameňov,
 hodnotenie prietokov na povrchových tokoch a miera ich ovplyvnenia
odbermi podzemných vôd,
 hodnotenie suchozemských ekosystémov a miera ich ovplyvnenia nakladaním s podzemnými vodami.
Pre útvar podzemnej vody v dob-
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rom kvantitatívnom stave preto musí
na základe prvého testu platiť, že dlhodobý priemerný odber podzemných vôd z útvaru nesmie prekračovať dlhodobé priemerné dopĺňanie podzemných vôd (disponibilné
zdroje podzemných vôd) primerane
zohľadnené o ekologické požiadavky. Vhodným nástrojom pre uvedené hodnotenie je Vodohospodárska
bilancia SR – kvantitatívna vodohospodárska bilancia podzemných vôd
uplynulého roka (každoročne spracovávaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom Bratislava), Hodnotí
totiž vzťah medzi potenciálnymi možnosťami exploatácie podzemných vôd
vyjadrených hodnotou využiteľných
množstiev podzemných vôd na jednej
strane a reálnym vodohospodárskym,
priemyselným a poľnohospodárskym
využívaním podzemných vôd uplynulého roka na strane druhej. Pričlenením
využiteľných množstiev podzemných
vôd a odberov podzemných vôd k jednotlivým útvarom podzemnej vody
na základe publikovaných údajov o využiteľných množstvách podzemných
vôd v hydrogeologických rajónoch
Slovenska v rokoch 2004, 2005 a 2006
1 – 2 2011

Legislatíva
bolo možné stanoviť sumárne využiteľné množstvá podzemných vôd pre jednotlivé útvary podzemnej vody vrátane ich kategorizácie (A, B, C I, II, III, odhad), ako aj sumárny priemerný ročný odber podzemných vôd za útvar
podzemnej vody ako celok. S ohľadom na stanovenú zabezpečenosť využiteľných množstiev podzemných
vôd v jednotlivých kategóriách a získanie relevantných údajov pre hodnotiaci proces v celoslovenskom meradle, bola vyčíslená pre každý útvar

vu podľa tohto testu bola na európskej úrovni odporúčaná až na hodnotu plného využitia tj. 100 %. Na národnej úrovni (s ohľadom na mieru neistôt
vstupných údajov) bola medzná hodnota stanovená na úroveň 0,80.
Zlý kvantitatívny stav útvarov podzemných vôd bol dokumentovaný
u dvoch útvarov a to u útvaru puklinových a krasovo – puklinových podzemných vôd Pezinských Karpát [číslo SK200030FK] a útvaru puklinových
a medzizrnových podzemných vôd

cich hodnotení v budúcnosti. Jedná sa
o útvar podzemných vôd s dominantnými krasovo–puklinovými podzemnými vodami Pezinských, Brezovských
a Čachtických Karpát [SK200080KF],
útvar s dominantnými krasovo–puklinovými podzemnými vodami Veľkej
Fatry [SK200250KF] a útvar s dominantnými krasovo–puklinovými podzemnými vodami východu Nízkych
Tatier [SK200410KF].
Súčasťou hodnotenia kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd

Obr. 1: Hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch a predkvartérnych horninách
na Slovensku (k 31.12.2008)

podzemnej vody transformovaná hodnota využiteľných množstiev (THVM)
podzemných vôd, ktorá zohľadňovala
mieru presnosti (stupňa poznania) jednotlivých kategórií. Stanovenie kritickej medze pre zaradenie útvaru podzemnej vody do zlého kvantitatívneho stavu, mohlo byť potom z dôvodu
použitia THVM jednotné pre celé územie Slovenska. Medzná hodnota pomeru THVM a odberov podzemných
vôd pre zaradenie útvaru podzemnej
vody do dobrého kvantitatívneho sta1 – 2 2011

neovulkanitov Pokoradzskej tabule
[SK200380FP].
Do rizika nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu podzemných vôd do roku 2015 boli, s ohľadom na spracované rámcové prognózy vývoja využiteľných množstiev podzemných vôd a odberov podzemných
vôd k tomuto roku a približovanie sa
pomeru hodnôt THVM/odbery k stanovenej medznej hodnote 80%, zaradené ďalšie útvary podzemných vôd
s požiadavkou vykonania doplňujú-

je identifikácia existencie dlhodobého poklesového trendu hladín podzemných vôd alebo výdatností prameňov v monitorovacích objektoch,
spôsobená odbermi podzemných
vôd. Pre hodnotenie bolo využité štatistické posúdenie 15 – 20 ročné časových radov meraní z objektov pozorovacej siete podzemných vôd SHMÚ.
Na základe získaných výsledkov možno jednoznačne zaradiť do zlého
kvantitatívneho stavu útvar medzizrnových podzemných vôd kvartér-
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Obr. 2: Hodnotenie chemického stavu útvarov podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch na Slovensku (k 31.1.2009)

nych náplavov oblasti povodí Hornád
[SK1001200P].
Do zlého kvantitatívneho stavu
bude zaradený útvar podzemnej vody
aj vtedy, ak bude dokumentované významné zhoršenie kvantity, kvality alebo ekologického stavu na povrchových tokoch s hydraulickou súvislosťou
s útvarom podzemnej vody. Medzná
hodnota pre významnosť vplyvu odberov podzemných vôd na útvary povrchových vôd je podľa usmernení EÚ
vtedy, ak viac ako 50% celkových odberov vôd po hodnotený profil na povrchovom toku (ktorý vykazuje významný dlhodobý pokles prietoku
a nedosiahnutie cieľov pre povrchové vody) je z podzemných vôd. Na určených 45 profilov na povrchových tokoch na Slovensku v roku 2007, ktoré
v procese hodnotenia vykazovali významný dlhodobý pokles prietokov
bola posudzovaná miera možného
vplyvu odberov podzemných vôd.
Spracovaním štatistických charakteristík prietokov v týchto profiloch (Q350
Q ) a po kvantifikácii odberov poda 355
zemných vôd za roky 2005, 2006 a 2007
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bola vyhodnotená miera kvantitatívneho rizika povrchových vôd v dôsledku odberov podzemných vôd (hodnota priemerného vplyvu v roku a pomer
hodnoty dlhodobého priemerného
odberu ku Q350 a Q355). Kde tieto údaje
neboli k dispozícii, boli použité krátkodobé ročné charakteristiky prietokov.
Testom neprešli a do zlého kvantitatívneho stavu boli zaradené nasledovné útvary podzemných vôd: útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov oblasti povodia Hornád
[SK1001200P], útvar puklinových
a medzizrnových podzemných vôd
S časti stredoslovenských neovulkanitov [SK200220FP] a útvar puklinových
a krasovo–puklinových podzemných
vôd SV Nízkych Tatier [SK200360FK].
Do skupiny rizikových útvarov podzemných vôd do roku 2015 boli zaradené: útvar medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov Hrona
[SK1000700P], útvar medzizrnových
podzemných vôd kvartérnych náplavov Ondavy [SK1001400P], útvar
medzizrnových podzemných vôd
Bánovskej kotliny [SK2001300P], útvar
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puklinových podzemných vôd Z časti
flyšového pásma a Podtatranskej skupiny v povodí Váhu [SK2001800F],
útvar puklinových a medzizrnových
podzemných vôd J časti stredoslovenských neovulkanitov oblasti povodia Hron [SK200260FP] a útvar puklinových a krasovo–puklinových podzemných vôd J svahov Nízkych Tatier
oblasti povodia Hron [SK200290FK]
(Obr.1).
Súčasťou základnej a rozšírenej charakterizácie útvarov podzemnej vody
bolo aj posúdenie (screening) poškodenia, alebo indikácia vysokého rizika
poškodenia suchozemských ekosystémov závislých na podzemných vodách
v dôsledku odberov podzemných vôd.
Kritériami boli ekologické indikátory
pre spoločenstvá, pravdepodobnosť
prepojenia s útvarom podzemnej vody
a určenie možného vzťahu poškodenia
k existujúcim antropogénnym vplyvom, založené na lokálnych poznatkoch a výsledkoch terénnych výskumov. Z výsledkov hodnotenia vykonaného Ústavom krajinnej ekológie SAV
Bratislava, pobočka Nitra vyplynulo, že
1 – 2 2011
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k významnému narušeniu u vybraných
109 najvýznamnejších suchozemských
ekosystémov na Slovensku z dôvodu
antropogénnych vplyvov na podzemné vody nedochádza.
Združením výsledkov jednotlivých
testov bolo stanovené celkové hodnotenie kvantitatívneho stavu útvarov
podzemných vôd na Slovensku, tvoriace súčasť pripravovaných plánov manažmentu povodí Slovenska. V súlade s RSV bol prijatý postup, že útvar
podzemných vôd bol zaradený do zlého kvantitatívneho stavu (alebo do rizika nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu do roku 2015) ak nevyhovel aspoň jednému z vyššie popísaných testov.
HODNOTENIE CHEMICKÉHO STAVU
ÚTVAROV PODZEMNEJ VODY
Východiskom pre návrh programu
opatrení na ochranu a zlepšenie kvality
podzemnej vody sú environmentálne

ných vôd, zabrániť zhoršeniu stavu
všetkých útvarov podzemných vôd
– dosiahnuť dobrý chemický stav útvarov podzemných vôd do roku 2015,
ktorého súčasťou je hodnotenie chemického stavu
– zvrátiť akýkoľvek významný trvalo
vzostupný trend znečisťujúcej látky
v podzemnej vode.
Prvý environmentálny cieľ je zameraný na ochranu podzemných vôd
na lokálnej úrovni a jeho pozornosť je
zameraná na hodnotenie samotného
zdroja znečistenia a na hodnotenie potenciálnych a/alebo existujúcich únikov znečisťujúcich látok do pôd a podzemných vôd. Druhý environmentálny
cieľ na rozdiel od predchádzajúceho sa
vzťahuje na útvar podzemnej vody ako
celok, ide teda o hodnotenie chemického stavu podzemných vôd na regionálnej úrovni. Útvar podzemnej vody
je podľa RSV definovaný ako útvar
v dobrom chemickom stave vtedy, ak:

kom 17 Rámcovej smernice (smernica 2006/118/ES)
– nie sú také okolnosti, aby viedli k nesplneniu environmentálnych cieľov
stanovených v článku 4 Rámcovej
smernice pre súvisiace povrchové
vody, ani k významnému zhoršeniu
ekologickej alebo chemickej kvality
takýchto útvarov, ani k žiadnemu významnému poškodeniu suchozemských ekosystémov, priamo závislých
na podzemnej vode.
Limitné aj porovnávacie hodnoty
sú stanovené za účelom ochrany kvality podzemných vôd na lokálnej úrovni v kontexte environmentálneho cieľa „zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemných vôd“.
Nemožno si ich zamieňať so štandardmi pre hodnotenie chemického
stavu útvarov podzemných vôd, ktorými sú environmentálne normy kvality podzemných vôd a prahové hodnoty. Je však potrebné poznamenať,

Obr. 3: Hodnotenie chemického stavu útvarov podzemnej vody v predkvartérnych horninách na Slovensku (k 31.1.2009)

ciele. RSV stanovuje pre ochranu kvality podzemných vôd nasledovné environmentálne ciele:
– zabrániť alebo obmedziť vstup
znečisťujúcich látok do podzem1 – 2 2011

– nevykazuje žiadne vplyvy prieniku
slanej vody alebo iných prienikov
– nepresahuje normy kvality platné podľa iných právnych predpisov Spoločenstva v súlade s člán-

že v mnohých prípadoch porovnávacie hodnoty budú podobné ako prahové hodnoty. Preto obidva procesy –
hodnotenie znečistenia podzemných
vôd na lokálnej úrovni a hodnotenie
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chemického stavu útvarov podzemných vôd na regionálnej úrovni musia prebiehať vo vzájomnej interakcii.
Pokiaľ zistené znečistenie spôsobené
bodovým zdrojom znečistenia má len
lokálny charakter a nemá zásadný negatívny dopad na chemický stav útvaru podzemnej vody a receptory, je potrebné prijať adekvátne opatrenia
na lokálnej úrovni na zabránenie šírenia znečistenia, avšak útvar podzemnej
vody môže byť hodnotený ako útvar
v dobrom chemickom stave.
Postup hodnotenia chemického stavu útvarov podzemných vôd
na Slovensku bol prispôsobený podmienkam existujúcich vstupných informácií, použitému koncepčnému modelu (zahŕňajúcemu charakter priepustnosti, hydrogeochemické vlastnosti horninového prostredia, obeh
podzemných vôd, zraniteľnosť podzemnej vody a generálny smer prúdenia podzemnej vody v útvare), potenciálnym difúznym a bodovým zdrojom
kontaminácie.
Klasifikácia chemického stavu útvarov podzemných vôd je založená
na vypočítaní priemernej hodnoty nameraných údajov (koncentrácie prvku/
zložky) z monitorovania kvality podzemných vôd v každom monitorovacom bode a jej porovnaní s environmentálnymi normami kvality a prahovými hodnotami. Na základe porovnania, ktoré pozostáva z dvoch
základných krokov, je útvar podzemných vôd zaradený:
1. do dobrého chemického stavu, ak
sa nezistí prekročenie noriem kvality
a prahových hodnôt v žiadnom z monitorovacích bodov,
2. v prípade, ak sa zistí prekročenie environmentálnych noriem kvality podzemných vôd alebo prahových
hodnôt v jednom (alebo viacerých)
monitorovacích bodoch, musí sa vykonať ďalšie hodnotenie útvaru podzemných vôd s cieľom zistiť, či znečistenie podzemných vôd je významné a či
je možné útvar zaradiť do zlého stavu
alebo v prípade nepotvrdenia významnosti do dobrého stavu. Toto hodno-
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tenie bolo urobené na základe testu
útvaru podzemnej vody ako celku.
Pre hodnotenie chemického stavu
útvarov podzemných vôd je potrebné posúdiť najmä rozsah a percentuálny podiel plochy útvaru podzemnej
vody, v ktorom nie sú prekročené hodnoty štandardov kvality alebo prahové hodnoty, skutočnú priemernú koncentráciu zložky v celom útvare a interval spoľahlivosti priemeru pre celý
útvar podzemnej vody (ÚPV). Tieto parametre je možné odvodiť z nasledovnej schémy:
plocha ÚPV, kde koncentrácia je nižšia
ako X / celková plocha ÚPV
pričom X = prahová hodnota alebo
hodnota štandardu kvality.
Na stanovenie uvedených parametrov bola použitá metóda krigingu
v prostredí GIS. Z modelovo vypočítaného radu hodnôt pomocou krigingu
bol urobený priemer a interval spoľahlivosti pri 95 % hladine významnosti.
Tento postup má obmedzenia, ktoré vyplývajú hlavne z počtu monitorovacích bodov (reprezentatívnosti monitorovacej siete) a z charakteru priepustnosti horninového prostredia. Aplikácia tohto modelu sa použila
v prípade minimálne 5 monitorovacích
bodov v jednom útvare.
Pre kvartérne útvary podzemných
vôd je väčšia pravdepodobnosť vzájomnej plošnej/priestorovej súvislosti medzi monitorovacími bodmi, ktorá
vyplýva z medzizrnovej priepustnosti. V týchto podmienkach je v každom
útvare podzemných vôd aplikovaný
postup výpočtu hodnoty významnosti zložky pomocou metódy krigingu,
ktorá spracúva priemernú ročnú koncentráciu zložky prekračujúcu prahovú hodnotu. Uvedené modelové riešenie distribúcie zložky pre celú plochu
útvaru podzemných vôd spracúva iba
numerické hodnoty pri podmienke ich
vzájomnej plošnej korelácie.
V prípade predkvartérnych útvarov
podzemných vôd, ktoré sú charakterizované puklinovou, krasovo–puklinovou, alebo krasovou priepustnosťou
a vo väčšine prípadov je v nich počet
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monitorovacích bodov nižší ako päť,
bola spracovaná priemerná ročná hodnota zvýšená o 20% (pre určitú „environmentálnu zabezpečenosť“ vo vzťahu k celému útvaru).
Dobrý chemický stav útvaru podzemných vôd bol definovaný na základe splnenia kritéria neprekročenia modelovej priemernej a prahovej
hodnoty vybraných parametrov hodnotou horného intervalu spoľahlivosti priemeru jednotlivých parametrov
pri 95% hladine významnosti pre všetky zložky.
Na základe vyššie uvedených metodických postupov a testov bol hodnotený a klasifikovaný chemický stav
jednotlivých kvartérnych aj predkvartérnych útvarov podzemnej vody
na Slovensku. Do dobrého chemického stavu boli zaradené aj útvary podzemnej vody s obsahom železa a mangánu vyšším ako stanovené prahové
hodnoty. Tieto ióny majú v prevažnej väčšine kvartérnych aj predkvartérnych útvarov podzemnej vody
prírodný pôvod charakterizujúci redukčné prostredie obehu podzemných vôd. Zlý chemický stav útvarov
podzemnej vody je spôsobený hlavne zvýšenými koncentráciami dusíkatých látok, chloridov, síranov a pesticídov, ktoré sú viazané najmä na oblasti s poľnohospodárskymi areálmi
a mestskou a priemyselnou aglomeráciou. Priaznivé je, že ani v jednom
predkvartérnom útvare podzemnej
vody nebola zistená koncentrácia pesticídov, trichlóreténu ani tetrachlóreténu nad hodnotu medze stanovenia. Spomedzi 16 vyčlenených kvartérnych útvarov bolo klasifikovaných
9 útvarov v dobrom chemickom stave
a ostatných 7 vykazovalo zlý chemický
stav (Obr.2). Z 59 vyčlenených predkvartérnych útvarov bolo klasifikovaných 6 útvarov v zlom chemickom stave a 53 útvarov v dobrom chemickom
stave (Obr.3).
Príspevok bol spracovaný s využitím
informácií z už publikovaného článku
v časopise Enviromagazín v roku 2009.
1 – 2 2011
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Vodárenská nádrž Tichý Potok na Toryse
Prípravné a študijné práce
Ing. Jozef Vorlíček
Hycoprojekt, a.s. Bratislava

ÚVOD
Do popredia sa opätovne dostávajú problémy, ktoré súvisia s prípravou stavby vodárenskej nádrže Tichý
Potok na hornej Toryse. Diskusia, ktorá sa vedie na mediálnej úrovni je sústredená na opodstatnenosť, či neopodstatnenosť stavby, hlavne z pohľadu potrieb pitnej vody, ochrany
životného prostredia a dopadu stavby na obyvateľov dotknutej oblasti.
Pokiaľ a ozývajú výhrady k technickému riešeniu, sú to viac–menej výhrady laickej verejnosti a mimovládnych
organizácií, ktoré vyplývajú skôr z neznalosti technických návrhov a z podceňovania erudovanosti pracovníkov
investorskej strany.
Ako pracovník Hydroconsultu Bratislava, š.p., som sa v rokoch 1975 až
1996 podieľal na študijných a prípravných prácach súvisiacich s vyhľadávaním vhodného priehradného profilu,
na projektových návrhoch hlavných
objektov stavby a na prácach súvisiacich s procesnosťou EIA, v zmysle zákona NR SR č. 127/94 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
PREHĽAD PRIESKUMNÝCH PRÁC
Od roku 1969 bol vykonávaný inžiniersko–geologický prieskum pre výstavbu vodárenskej nádrže v doline
Torysy, v priestore medzi bývalou obcou Blažov a Brezovicou nad Torysou.
Počas prieskumných prác, ktoré s prestávkami prebiehali do roku 1979, boli
orientačne preskúmané 4 priehradné profily (obr.č.1). Ďalej bol vykonaný prieskum možných stavebných
hmôt a preložiek komunikácií. Pri posudzovaní zátopy nádrže sa narazilo
na problém stability južných svahov
kóty Čierna Hora, kde boli zistené rozsiahle gravitačné poruchy charakterizované zosuvmi s plazivými deformáciami, ktoré majú charakter blokových
rozsadlín a blokových polí.
1 – 2 2011

V roku 1973 – 1975 bol vykonaný predbežný inžiniersko–geologický
prieskum v profile IIIa, ktorý sa nachádza cca 400 m nad obcou Tichý Potok
/Vojenský Újazd/. Na základe tohto
prieskumu vypracoval Hydroconsult
Bratislava, š.p., v rámci technickej pomoci investorovi návrh priečneho
profilu hrádze, riešenie združeného
funkčného objektu a injekčnej clony.
Navrhovaná výška hrádze dosahovala 66m nad terén, s potrebou násypu
3,3 mil. m3. Objem zátopy nádrže bol
30 mil. m3, odber surovej pitnej vody
700 l . s–1. Rozhodujúcim faktorom pri
návrhu zakladania hrádze a injekčnej
chodby sa ukázala prítomnosť až 25 m
hrubých sedimentov dejekčného kužeľa pri päte ľavého svahu. Materiál
dejekčného kužeľa pozostáva prevažne z úlomkov paleogénnych hornín
/45% – 50% s hlinitou výplňou. Za ďalšiu nepriaznivú okolnosť je tu treba
považovať vysoké tektonické porušenie hornín skalného podkladu s vysokou priepustnosťou, ktorá sa prejavovala sústavnou stratou vrtného výplachu. Podrobnejším skúmaním okolia
priehradného profilu sa zistilo rozsiahle porušenie ľavého svahu nad zaviazaním hrádze, s deformáciami blokového typu.
Z hľadiska možnosti výstavby hrádze a pridružených objektov, bolo
konštatované, že geologické pomery v profile IIIa sú mimoriadne náročné a boli by príčinou vysokých investičných nákladov stavby.
Z toho dôvodu technická štúdia Hydroconsultu Bratislava, š.p., už
v roku 1975 odporúčala posunúť priehradný profil o cca 700 m proti toku,
kde sú vhodné morfologické podmienky na budovanie hrádze a výsledky orientačného prieskumu sa tu ukázali ako
nádejné.
V roku 1978 – 1979 bol vykonaný predbežný inžiniersko–geologic-

ký prieskum v profile č. IV, ktorý bol situovaný v priestore pod bývalou obcou Blažov, cca 1,2 km nad profilom
IIIa. Prieskum zistil, že geologické pomery sú na výstavbu sypanej hrádze
priehrady priaznivejšie, než v doposiaľ študovaných profiloch. Pri posudzovaní vhodnosti profilu sa tu rozhodujúcou ukázala byť hlavne ekonómia
investície. Pri plánovanej výške hrádze
60m, a dĺžke v korune takmer 700 m,
by kubatúra násypu dosiahla až 3,5
mil. m3. Pri zakladaní injekčnej chodby v ľavom svahu údolia, by bolo treba na dĺžke cca 450 m rátať až s 15 m
hlbokými zárezmi v hlinito–kamenitých sutiach, čo predstavuje cca 250
tis. m3 výkopu. V priestore priehradného profilu sa nachádzajú vývery podzemnej vody, viazané na zlomové línie skalného podkladu. Nedostatkom
profilu je menší objem zátopy nádrže rovnakej výške hrádze 60 m. Je to
z dôvodu zužujúceho sa údolia Torysy
smerom proti toku. Na základe odporúčania predchádzajúcich projektov
a študijných prác, sa pozornosť ďalšieho vyhľadávacieho prieskumu sústredila na profil č. V
V roku 1962 bol v profile Blažov vybudovaný priamy povrchový odber surovej pitnej vody z Torysy s kapacitou
140 l.s–1 a úpravňa vody v Brezovici nad
Torysou. Investícia bola deklarovaná
ako dočasné riešenie do vybudovania
nádrže Tichý Potok. Vzhľadom na začatie prác na už schválenej a investične zabezpečenej výstavbe vodárenskej nádrže Starina, bola koncom 70–
tych rokov minulého storočia príprava
vodárenskej nádrže Tichý Potok pozastavená.
V roku 1991 bol v odporúčanom profile č. V vykonaný predbežný inžiniersko–geologický prieskum. Topografia
údolia Torysy tu vytvára morfologicky veľmi vhodné miesto na vybudovanie priehrady. Údolia je takmer symet-
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rické, s generálnym sklonom svahov
22o – 25o. Šírka údolia v nive je 160 m,
dĺžka v korune hrádze s výškou 59 m je
400 m, celková kubatúra násypu hrádze je 2,6 mil. m3. Zásobný objem nádrže 21,4 mil. m3 umožňuje vodárenský
odber 638 l . s–1.
Mocnosť pokryvných uloženín
a ich plošný rozsah sú v porovnaní s doteraz skúmanými profilmi najmenšie, čo zjednoduší podmienky pri zakladaní injekčnej chodby.
Významným sa tu ukázalo byť zistenie, že svahy priehradného profilu
nie sú porušené gravitačnými svahovými poruchami a sú v prirodzenom
stave stabilné. Rozsiahle gravitačné
deformácie začínajú až pod profilom
a sú smerované po toku. Na základe výsledkov predbežného prieskumu, bol v rokoch 1994 – 1995 vykonaný podrobný inžiniersko–geologický prieskum, pri ktorom sa tiež urobil
zhutňovací pokus materiálov do tesniacej a stabilizačnej časti hrádze, injekčný pokus utesnenia podzákladia
hrádze a prieskumné raziace práce
v pravom svahu profilu, pre prípadné
tunelové riešenie odpadu.
VARIANTNÉ RIEŠENIE V RÁMCI
PROCESNOSTI EIA
Počas prípravných prác dala investorská strana vypracovať celý rad
posudkov a štúdií, zaoberajúcich sa
najmä :
– vplyvom budovania nádrže na existujúce zdroje pitnej vody v Brezovici,
na ich kvalitu a výdatnosť,
– návrhom na hospodárenie v LPF
v povodí nádrže,
– prognózou kvality vody v nádrži s návrhom technológie úpravy vody a rozšírením úpravne vody
v Brezovici,
– alternatívnym riešením obtoku hrádze hydrotechnickou štôlňou,
– ochrannými opatreniami v hornom povodí Torysy /odkanalizovanie obcí, úprava tokov, dopravných
sietí a priestranstiev, rekonštrukcia
priestorov pre individuálny chov domácich zvierat/.
Závery prípravných prác boli použité v zámere „Environmentálne hodnotenie alternatív zabezpečenia pitnej
vody pre Prešov a Košice“, ktorý bol
v rámci procesnosti EIA vypracovaný
a doplňovaný v rokoch 1993 – 1996.
V predloženom zámere sa konštatuje,
že hydrológia hornej Torysy a jej povodia umožňuje dobrú regulačnú funk-
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ciu nádrže. Územie nie je dotknuté
väčšou priemyselnou výrobou. Nízky
stupeň osídlenia povodia, kde sa nachádzajú len 4 obce s cca 1 300 obyvateľmi, dával predpoklady dodržať
požadované hygienické zabezpečenie v rámci pásma hygienickej ochrany (PHO).
Počas prác na zámere boli na spracovateľov dané požiadavky variantne riešiť problematiku hygienických
opatrení v PHO nádrže. Tieto vyplynuli z negatívneho prístupu obyvateľov
k niektorým navrhovaným opatreniam
v extravilánoch a intravilánoch dotknutých obcí (napr. asanácie budov, úpravy tokov a ciest, dodržiavanie hygienických zásad v PHO), ako aj z požiadaviek
mimovládnych organizácií.
Z toho dôvodu investorská strana
hľadala také koncepčné a technické
riešenia, ktoré by zmiernili vplyv stavebných prác, vlastnej nádrže a hygienických opatrení na sociálne a hospodárske prostredie v povodí.
VARIANTY RIEŠENIA
Hlavnými zdrojmi znečistenia povrchových vôd sú v povodí nádrže skládky komunálnych odpadov,
splašky z neodkanalizovaných obcí
v povodí, v poľnohospodárstve používané agrochemikálie a činnosť v teraz už bývalom vojenskom priestore
Javorina.
Základným variantom je vodárenská nádrž Tichý Potok v priehradnom
profile č. V, s vodárenským odberom
638 l . s–1.
Zásadou ďalších variantných riešení je:
a) Lokalizovať priehradné profily tak,
aby sa minimalizovali zásahy do poľnohospodárskej výroby a vylúčili hygienické opatrenia v obciach na hornej Toryse.
b) Zachytiť záchytnou nádržou znečistenú vodu hlavne v obdobiach jarného topenia snehu a pri búrkových lejakoch, kedy sa výrazne mení prietok
a kvalita vody. Túto zachytenú vodu
odviesť z povodia hornej Torysy mimo
v.n. Tichý Potok.
Variant č. 1 – navrhuje vybudovať objemovo menšie vodárenské nádrže na prítokoch Torysy v miestach,
kde kvalita vody nie je ovplyvňovaná osídlením a poľnohospodárskou
činnosťou. Sú navrhované 4 nádrže s výškou hrádzí 44 – 52 m v lokalitách potokov Zatrichovec, Filipovec,
Škapová a Torysky. Zmenšením po-
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vodia sa však zníži vodárenské využitie na 268 l . s–1, čo je 42,0 % vodárenského využitia v.n. Tichý Potok.
Stavebné náklady dosiahnu výšky 2,6
mld. Sk (c.ú. 1992).
Variant č. 2 – navrhuje sa väčšia nádrž mimo oblasti osídlenia, na potoku Škapová, ktorý je najvodnatejším
prítokom Torysy v jej hornom povodí. Nádrž s výškou hrádze 51 m a objemom 4,6 mil. m3, zabezpečí 111 l . s–1
vody, čo je 17,4 % základného variantu.
Stavebné náklady dosiahnu 675 mil. Sk
(c.ú. 1992).
Variant č. 3 – vychádza zo zásady oddeliť vodu v Toryse nad nádržou Tichý Potok tak, aby znečistené
vody boli odvádzané mimo vodárenskú nádrž. Tým sociálne a hospodárske
prostredie obcí v povodí nádrže nebude hygienickými opatreniami podstatne dotknuté a môže byť zachované na doterajšej úrovni. Navrhuje sa
na Toryse pod obcami vybudovať záchytnú nádrž s dôkladným monitoringom čistoty vody. V čase, kedy dochádza k najväčšiemu znečisteniu /marec,
apríl, máj/, by voda zachytená nádržou
bola odvedená 5 km dlhým tunelom
do Margecianky v povodí Hornádu,
alebo 15 km dlhým odvádzacím potrubím do Torysy pod obcou Brezovica.
V ostatných obdobiach by Torysa cez
rozdeľovací objekt záchytnej nádrže
odtekala do menšej v.n. Tichý Potok.
Vodárenský efekt v.n. Tichý Potok je
v tomto prípade 265 l. s–1, čo je 41,5 %
základného variantu, investičné náklady dosahujú 2,6 mld. Sk (c.ú. 1992).
Vplyv odvádzanej znečistenej vody
do iného povodia a pod Brezovicu nebol skúmaný.
Variant č. 4 – ponecháva základné
riešenie v.n. Tichý Potok a hľadá možnosti racionalizovať hygienické zásahy do obcí a do hospodárenia v povodí. Navrhuje sa zrušiť alebo premiestniť len niekoľko hospodárskych
budov. Mimo vybudovania kanalizácií a ČOV na splaškové vody, navrhuje a ponechať jestvujúci odtokový systém dažďových vôd v intravilánoch
obcí. Vody pred zaústením do tokov
zachytávať pomocou filtračných priekop s vysadenou vhodnou fytocenózou, ktoré by pôsobili ako „biologické čistiace stanice“. Súčasťou návrhov
je aj rekonštrukcia dvorov a priestorov pre individuálny chov domácich
zvierat.
Na požiadanie orgánov životného prostredia, bol tiež prešetrený va1 – 2 2011
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riant deleného vodovodu, ako jedna z foriem racionalizácie spotreby
pitnej vody. Za modelové spotrebisko bolo vybrané mesto Spišská Nová
Ves s 11 720 bytmi. Oddelená dodávka vody dvojitej kvality, dvojitými vodovodnými systémami, by cez úžitkový vodovod zásobovala splachovače WC, umývanie áut a polievanie záhrad. Predpokladalo sa do domácnosti
dodávať z celkovej spotreby vody 35 –
38 % úžitkovej vody. Záverečné zhodnotenie štúdie neodporúča sa orientovať na tento spôsob zásobovania vodou v lokalitách, kde je už vodovod
vybudovaný, hlavne z ekonomických
dôvodov. Stavebné náklady tohto modelu dosahovali 640 mil. Sk (c.ú 1994),
kde prevažnú časť by znášali majitelia
bytov.

– Tvorbu depresných plôch akumulujúcich zrážkové vody
– Betónové objekty na odber vody
s počtom 31 ks
– Vodárenský zberač s dĺžkou 27 km.
Uvedené opatrenia s investičným
nákladom 509,195 mil. Sk (c.ú. 1994)
by mali získať 700 l .s–1 surovej pitnej
vody. Zámer deklaruje ekonomickú
efektívnosť týchto opatrení, pri rešpektovaní krajinno–ekologických potrieb
a zvýšenie retenčnej kapacity územia.
Ako z textu zámeru vyplýva, neexistujú s navrhovanými opatreniami skúsenosti a použité podklady neumožňujú
konkretizáciu niektorých technických
zásahov.
Hydroconsult Bratislava, š. p.,
v 06/1995 vypracoval posúdenie investičných nákladov na realizáciu tohto

ZÁVER
Práce, ktoré boli vykonané v súvislosti s návrhom vodárenskej nádrže na hornej Toryse, sú samozrejme
väčšieho rozsahu. Svojím príspevkom
chcem v stručnosti poukázať na vývoj v príprave stavby v tej časti prác,
na ktorej som sa ako pracovník projektovej organizácie podieľal. Boli to
projektovo–študijné práce, zamerané
na zistenie výšky hrádze a tým aj potrebného objemu nádrže, na dimenzovanie a stavebno–technické riešenie
hlavných objektov stavby. Všetky návrhy sú podložené vodohospodárskymi,
hydrotechnickými a geotechnickými
výpočtami. Náročný inžiniersko–geologický prieskum, ktorý sa s prestávkami uskutočňoval od roku 1973 do roku
1996, slúžil hlavne na vyhľadanie vhod-

tab. č. 1
Vod. odber
l . s-1

Ročný odber
tis. m3

Náklady
v tis. Sk*/

Príprava stavby
a jej realizácia

Základný variant
v.n. Tichý Potok

638

19 114

2 200 000
c.ú. 1992

6 rokov

Variant č. 1

268

8 030

2 635 000
c.ú. 1992

12 rokov

Variant č. 2

111

3 330

675 000
c.ú. 1992

4 roky

Variant č. 3

265

7 940

2 600 000
c.ú. 1994

11 rokov

Variant č. 4

638

19 114

Dosahuje náklady základného variantu

6 rokov

Variant

*/ V nákladoch sú zahrnuté len stavebné objekty a technologické súbory. Náklady sú udané v cenových úrovniach rokov, kedy boli rozpočtované.

POROVNANIE NAVRHOVANÝCH
VARIANTOV
V roku 1994 organizácia NGO
„Ľudia a voda“ z Košíc, vypracovala
„Alternatívny návrh tvorby vodných
zdrojov na hornom toku Torysy pre
východoslovenskú vodárenskú sústavu“, na úrovni investorského zámeru. Zámer navrhuje realizovať v povodí Torysy :
– Drobné prehrádzky z dreva /stupne/
s počtom 3 842 ks
– Malé vodné nádrže s výškou hladiny
5 m, s počtom 45 ks
– Mokraďné ekosystémy s vhodnou infiltráciou do podložia

zámeru. Pre stanovenie rozpočtových
nákladov jednotlivých činností boli použité technické podklady z už vybudovaných podobných stavieb /stupne,
malé nádrže, odberné objekty/, odborná literatúra a normy a doplnenie o náklady na spoluinvestície. Napr. sú to
prístupové cesty, elektroprípojky, monitoring množstva a kvality vody, prevádzkové budovy, limnigrafy s prenosom, údajov plochy zariadení stavenísk
a ich rekultivácia, sanácie prípadných
zosuvov, prečerpávanie vody do vyššie položenej úpravne vody v Brezovici
a pod. Investičné náklady podľa posudku dosiahli 2,6 mld. Sk (C.ú. 1994)

ného, bezpečného profilu hrádze.
V prípade ďalších prípravných prác by
bolo vhodné preskúmať ďalšie zdroje materiálu do hrádze. Celková zásoba materiálu by mala byť o 30 % väčšia
než je objem hrádze. Otvorenou otázkou je problematika prípadného úniku vody z nádrže možnými podzemnými privilegovanými cestami, pozdĺž
dislokácií zlomového charakteru v nive
údolia Torysy.

Niektoré časti príspevku, ako sú variantné riešenia, boli prednesené na 26.
Priehradných dňoch v Košiciach.

Literatúra:
/1/ Hydroconsult Bratislava, š.p., 1975 – v.n. Tichý Potok na Toryse, II. stavba, technická pomoc
/2/ Hydroconsult Bratislava, š.p., 1989 – Torysa, vodárenská nádrž Tichý Potok – správa s prehľadom doteraz vykonaných prieskumov
/3/ Hydroconsult Bratislava, š.p., 1991 – v.n. Tichý Potok, alternatívne riešenie obtoku hrádze, štúdia
/4/ Hydroconsult Bratislava, š.p., 1992–1996 – v.n. Tichý Potok, Správa o hodnotení v rámci procesnosti EIA, technická pomoc
/5/ NGO, „Ľudia a voda“ – ZO SZOPK Košice 1993 – Alternatívny návrh tvorby vodných zdrojov na hornom toku Torysy
/6/ Hydroconsult Bratislava, š.p., 1996 – v.n. Tichý Potok, inžiniersko–geologický prieskum v profile č. 5 – technická pomoc.
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Riziko cyanobaktérií
na vodárenských nádržiach Slovenska
RNDr. Mária Horecká, CSc., RNDr. Viera Nagyová, PhD.
RNDr. Andrea Švardová , Mgr. Lucia Chomová, PhD.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava

Sinicové vodné kvety na vodárenských nádržiach predstavujú významné zdravotné riziko pre obyvateľstvo zásobované pitnou vodou upravovanou z takýchto povrchových zdrojov. Cyanobaktérie sa sledovali na siedmich vodárenských nádržiach
Slovenska v rokoch 2007 až 2009 v rámci projektu verejného zdravotníctva CYANOBAKTÉRIE. Cyanobaktérie sa vo významných množstvách zistili na nádržiach Hriňová, Málinec a Turček, ale na žiadnej nádrži nedošlo k rozvoju vodného kvetu.

ÚVOD
Dôsledkom zvyšovania obsahu živín vo
vode sú sinicové vodné kvety, a to nielen
na prírodných kúpaliskách, ale aj na vodárenských nádržiach. Pitie vody upravovanej z povrchového zdroja ohrozeného sinicami môže byť významným zdravotným
rizikom pre obyvateľstvo zásobované takouto vodou. Sledovanie výskytu vodných
kvetov a zisťovanie miery ich toxicity je významné pri preventívnej ochrane zdravia
obyvateľstva.
Od roku 2007 rieši verejné zdravotníctvo na Slovensku projekt CAYNOBAKTÉRIE,
v ktorom sa sleduje kvalita vody prírodných
rekreačných lokalít a vodárenských nádrží s dôrazom na výskyt cyanobaktérií a cyanotoxínov. Kontrola výskytu siníc na vodárenských nádržiach sa vykonáva raz ročne
v období najväčšieho predpokladu rozvoja siníc (od júla do októbra) alebo na základe hlásenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Pri vodárenských nádržiach sa sleduje kvalita povrchovej vody
v nádrži, surovej vody z odberových horizontov a pitnej vody po úprave. Do projektu sú zahrnuté vodárenské nádrže: Hriňová,
Klenovec, Málinec, Turček, Nová Bystrica,
Bukovec a Starina [1, 4].
METÓDY
Odbery vzoriek: Prvým zdrojom informácie o výskyte a rozvoji siníc v nádrži je vizuálne posúdenie. Výsledok laboratórnych
analýz je často značne ovplyvnený odberom. Preto ho treba vykonať správne a jednotným spôsobom, aby bola vzorka reprezentatívna. Vzorky na kvantitatívny rozbor biosestónu na vodárenských nádržiach
sa odoberali 30 cm dlhým Friedingerom
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z vodného stĺpca 0-30 cm od hladiny.
Zaznamenali sa potrebné terénne údaje: čas odberu, poveternostné podmienky, smer vetra, priehľadnosť vody, plávajúce znečistenie, lokalizáciu vodného kvetu
na vodnom telese, pH, farba a zápach vody,
teplota vody a vzduchu a nasýtenie vody
kyslíkom.
Biologická analýza: Mikroskopickým
rozborom sa určilo druhové zloženie siníc
a rias. Kvantifikovala sa biomasa počtom
buniek a jedincov a obsahom chlorofylu a.
Toxicita vody alebo planktónovou sieťkou
zahustenej biomasy siníc sa zisťovala ekotoxikologickými testami na Vibrio fischeri,
Thamnocephalus platyurus, a Sinapis alba.
Všetky tieto analýzy boli dôležité pre výber ďalšieho postupu na stanovenie cyanotoxínov.
Cyanotoxíny: Pre obsah cyanotoxínov
v pitnej vode stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) limit 1 μg/l mikrocystínu LR, ktorý je zo skupiny najviac študovaných variant hepatotoxických mikrocystínov [5]. Cyanotoxíny sa sledovali metódou ELISA testov (mikrocystíny LR, LA,
RR, YR a nodularín) a metódou HPLC (mikrocystín LR, RR, YR, LA, LW a LF). ELISA testom sa vyšetrovala voľná voda. Metódou
HPLC sa mikrocystíny extrahovali z lyofilizovanej biomasy siníc 3x zmesou vody
a metanolu, pôsobením ultrazvuku. Extrakt
sa prečistil ultrafiltráciou, ktorou sa odstránili všetky látky, ktorých molekulová hmotnosť je nad 10 000. Filtrát sa použil na stanovenie na reverznej fáze s gradientovou
elúciou HPLC. Ako mobilná fáza sa použila zmes acetonitrilu a vody a 0,05 % kyseliny trifluoroctovej. Na separáciu sa použili
kolóny C18. Detekcia sa vykonala na diode-
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aray detektore pri vlnovej dĺžke 238 nm,
ktorá je absorpčným maximom všetkých
mikrocystínov. Citlivosť UV DAD detektora umožňuje stanoviť mikrocystíny v množstve okolo 4-5 ng v nástreku, čo pri objeme slučky 100 μl zodpovedá koncentráciám 40–50 μg/l. Rozseparovanie štandardov
prebehne počas 12 minút. Pri analýze cyanotoxínov z voľnej vody sa vzorka zakoncentrovala.
Chemické analýzy: Vo vode sa sledoval
obsah celkového fosforu, celkového dusíka, celkový organický uhlík (TOC), amónne ióny, zákal, farba, dusičnany, dusitany, CHSKMn, vodivosť, Mn, Fe a voľný chlór
(v upravenej vode).
Mikrobiologické analýzy: Sledoval sa počet KTJ koliformných baktérií, Escherichia
coli, enterokokov, kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 a 36 °C, patogénnych organizmov, ostatných črevných patogénov
a klostrídií.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Klenovec: Vodná nádrž sa nachádza
na strednom Slovensku v okrese Rimavská
Sobota pri obci Hnúšťa. V rokoch 2007
a 2008 sme nezaznamenali výskyt siníc tvoriacich vodný kvet. V roku 2009 sa na hladine nádrže zistil počet cca 11 500 buniek/
ml. Chlorofyl a v nádrži nepresiahol 7,7
μg/l. Obsah P v roku 2009 dosahoval hodnotu 0,107 mg/l, hodnoty dusíka a TOC nepoukazovali na významné organické znečistenie [3]. V povrchovej vode sa mikrobiologicky dokázala prítomnosť podmieneného patogénu Pseudomonas aeruginosa,
Proteus rettgeri a Citrobacter sp. Upravená
voda vyhovovala požiadavkám na pitnú
vodu [2].
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Hriňová: Vodná nádrž je na strednom
Slovensku neďaleko Detvy. V roku 2007
sme zachytili v nádrži počty siníc 20 408 buniek/ml s dominanciou Woronichinia naegeliana a Anabaena flos-aquae a chlorofylom a 25 μg/l. Ďalší vysoký počet siníc bol
zistený v roku 2009, keď počty v mieste najväčšieho rozvoja siníc boli 43 000 buniek/
ml. Dominovali Anabaena planctonica a A.
crassa. Chlorofyl a bol pri tomto odbere cca
37 μg/l. V zahustenom planktóne v roku
2007 bola zistená aj Microcystis aeruginosa
(len 7 % biomasy) a dokázala sa prítomnosť
mikrocystínov v hodnote 128 mg/kg a 100
%-ná toxicita na Thamnocephalus platyurus.
V roku 2009 zahustený planktón vykazoval
tiež 100 %-nú toxicitu. Vo vode po úprave
sa sinice nezistili. Fosfor v nádrži bol v roku
2009 v období premnoženia siníc 0,312
mg/l, čo poukazuje na vysoký prísun znečistenia. V horných vrstvách vody nádrže bol
zaznamenaný výskyt Pseudomonas aeruginosa a Citrobacter sp. V rokoch 2007 a 2008
voda po úprave nespĺňala v mikrobiologických ukazovateľoch požiadavky pre pitnú
vodu, v roku 2009 bola vyhovujúca [2].
Nová Bystrica: Vodná nádrž je na severe Slovenska v okrese Čadca. V nádrži sa sinice nezistili. Obsah chlorofylu a bol najviac 3,3 μg/l. Chemická kvalita vody v nádrži nepoukazovala na vysoké organické
znečistenie (fosfor 0,03-0,05 mg/l). V rokoch 2008 a 2009 sa dokázala prítomnosť Pseudomonas aeruginosa, E. coli,
Aeromonas hydrophila, ale v upravenej
vode zistené neboli.
Málinec: Vodná nádrž sa nachádza
na strednom Slovensku v okrese Poltár.
Najvyššie počty siníc sa zistili v roku 2009
(101 700 buniek/ml na hladine nádrže) s dominanciou druhov Woronichinia naegeliana, ojedinele sa vyskytovali rody Anabaena
a Aphanizomenon (rod Microcystis nebol
pozorovaný). Obsah chlorofylu a v povrchovej vode bol 22,3 μg/l. V roku 2007
a 2009 bola zistená toxicita zahusteného
planktónu na organizmus Thamnocephalus
platyurus. V roku 2009 bol zistený obsah
mikrocystínov (74 mg/kg).
Bukovec: Vodná nádrž na východnom
Slovensku pri Košiciach nebola ohrozená cyanobaktériami. Chlorofyl a v nádrži bol tiež nízky (1,0 až 3,3 μg/l). V roku

2009 bol zvýšený obsah celkového fosforu (0,104 mg/l).
Starina: Najvýchodnejšia vodná nádrž pri Snine má vodu dobrej chemickej
a mikrobiologickej kvality, okrem fosforu
(0,06 mg/l). Sinicami nie je ohrozená. V nádrži sa zistila prítomnosť Pseudomonas aeruginosa.
Turček: Vodná nádrž na strednom
Slovensku pri Martine bola zaradená
do sledovania až v roku 2008. Zvýšený
rozvoj siníc bol zaznamenaný od júla
2008, keď ich počty v hornej vrstve vody
boli 25 200 buniek/ml a v surovej vode
6 944 buniek/ml. Dominantným druhom bol Aphanizomenon flos-aquae
a Aphanizomenon sp. V rámci projektu sa
v septembri zistilo v nádrži 12 040 buniek/
ml, v odberovom horizonte 380 buniek/
ml, v upravenej vode sinice neboli zistené.
Problém so sinicami pretrvával až do konca roka. Zahustený planktón z nádrže z novembra a decembra 2008 vykazoval 100
%-ný toxický účinok na Thamnocephalus
platyurus. Na základe informácie vodohospodárov o zvýšenom rozvoji siníc sa vzorky
vôd odobrali aj v decembri. V odberových
horizontoch sa zistilo od 2 475 do 7 662 buniek/ml a do upravenej vody prešlo 32 buniek siníc/ml (4 jedince/ml). Toxicita surovej
vody v najvrchnejšom horizonte (cca 11 m)
na Thamnocephalus platyurus bola 78 %,
ale v najspodnejšom horizonte, z ktorého
sa v tom období čerpala voda na úpravu,
už toxicita nebola zaznamenaná. Upravená
voda nebola toxická na ani jeden z troch
testovacích organizmov. Z chemických biogénnych prvkov fosfor dosahoval hodnotu 0,04 mg/l. V roku 2009 sme premnoženie siníc nezaznamenali a ani sme o problémoch so sinicami neboli informovaní.
DISKUSIA
Verejné zdravotníctvo sa v projekte
CYANOBAKTÉRIE prednostne zameriava
na sledovanie siníc na rekreačných lokalitách [3]. Sinice sú však oveľa väčším zdravotným rizikom, ak sa premnožia na vodárenských nádržiach. Preto sa verejné
zdravotníctvo rozhodlo vykonať vo vegetačnom období kontrolu výskytu cyanobaktérií aj na vodárenských nádržiach.
Z toho dôvodu sú merania len jednorazo-

vé a nepokrývajú celé vegetačné obdobie
siníc, ale aj toto sporadické sledovanie dokázalo, že výskyt cyanobaktérií, ich toxicita a produkcia cyanotoxínov na vodárenských nádržiach je aj v našich zemepisných
šírkach a ekologických podmienkach nezanedbateľný problém z hľadiska ochrany zdravia a vyžaduje si pravidelný monitoring. Kontrola kvality vody na vodárenských nádržiach a v úpravniach vôd patrí
rezortu MPŽPaR SR, ktorý pravidelne sleduje kvalitu vody na vodárenských nádržiach
a má teda informácie o prípadnej hrozbe
prenikania cyanotoxínov do upravenej pitnej vody. Preto rezort MZ SR navrhol do novely NV č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu zaradiť ukazovateľ mikrocystín LR (limit 1μg/l v prípade, ak na vodárenskej nádrži, v mieste najväčšieho výskytu cyanobaktérií, počty buniek prekročia
20 000 v ml). Kontrola obsahu mikrocystínov v upravenej vode, v čase premnoženia
siníc na nádrži, bude pozitívnym opatrením
na zvýšenie zdravotnej bezpečnosti pitnej
vody vyrábanej z povrchových zdrojov.
ZÁVER
Prvé výsledky sledovania cyanobaktérií
na vodárenských nádržiach na Slovensku
z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva
pred možnými cyanotoxínmi z vodných
kvetov na povrchových zdrojoch pitných
vôd poukázalo na existenciu tohto rizika. Aj
keď rozvoj siníc na vodárenských nádržiach
Hriňová, Málinec Klenovec a Turček v čase
našej kontroly nebol masívny a k rozvoju
vodného kvetu nedošlo, výsledky poukazujú na možnosť nepriaznivého vývoja kvality vody v budúcnosti. Vodárenské nádrže
Nová Bystrica, Bukovec a Starina nevykazovali ohrozenie kvality vody cyanobaktériami. Zaradenie nového ukazovateľa do kritéria kvality pitnej vody, v takej podobe ako
ho po mimorezortnom pripomienkovom
konaní navrhuje MZ SR, je ďalším dôležitým opatrením na ochranu zdravia verejnosti zásobovanej pitnou vodou upravovanou z povrchových zdrojov.
Tento príspevok bol publikovaný
na konferencii Pitná voda v októbri 2010
v Trenčianskych Tepliciach.
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Validácia zariadení na pasívne vzorkovanie
organických prioritných látok v povrchových vodách
Ing. Branislav Vrana, PhD., Ing. Peter Tölgyessy, PhD., Ing. Katarína Šilhárová,
Ing. Zoltán Krascsenits
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Vusumzi E. Pakade, MSc., Prof. Luke Chimuka, PhD.
University of the Witwatersrand, Johannesburg, Juhoafrická republika

1 ÚVOD
Monitorovanie kvality vody podľa v súčasnosti platnej legislatívy
(Rámcová smernica o vode, RSV) je
založené na chemickej analýze vzoriek vody podľa stanovenej frekvencie. Tento prístup má niekoľko nedostatkov. Jednorazovo odobraté vzorky
vody poskytujú koncentrácie znečisťujúcich látok len v čase odberu. Vo vodných útvaroch, charakterizovaných určitou časovou a priestorovou variabilitou existuje zvýšené riziko nesprávnej klasifikácie chemického stavu.
Laboratórne metódy pre analýzu vzoriek vody často nie sú dostatočne citlivé, aby splnili minimálne požadované technické špecifikácie podľa platnej
legislatívy pre environmentálne normy kvality pre mnohé prioritné látky.
Niekoľko štúdií preukázalo pokles reprodukovateľnosti metódy s klesajúcou koncentráciou organických látok
vo vzorkách vody. Tento fakt ovplyvňuje dôveryhodnosť údajov získaných
pri uplatňovaní tejto metódy odberu
a jeho univerzálnu vhodnosť pre daný
účel pri hodnotení chemického stavu
vodných útvarov.
Alternatívnym prístupom k meraniu znečisťujúcich látok vo vode je použitie pasívneho vzorkovania. Tieto
zariadenia fungujú ako integratívne
vzorkovače a umožňujú meranie časovo váženého priemeru koncentrácie (time weighted average, TWA) sledovaných látok za obdobie až niekoľkých týždňov. Čoraz viac sa používajú
v rôznych programoch monitorovania
kvality životného prostredia. Dve spomínané metódy vzorkovania (bodo-
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vý odber vody a pasívne vzorkovanie)
sú však vhodné na meranie rôznych
frakcií znečisťujúcich látok vo vodnom
stĺpci. Monitorovanie založené na bodovom odbere vzoriek vody a následnej extrakcii organických prioritných
znečisťujúcich látok, umožňuje stanovenie celkovej koncentrácie (viazané a voľne rozpustné látky). Pasívnym
vzorkovaním sa stanovia iba rozpustené látky.
Pasívne vzorkovače fungujú vo vodnom prostredí na integratívnom princípe, t.j. počas expozície dochádza ku
kontinuálnej extrakcii sledovaných látok z vody bez toho, aby sa dosiahla
termodynamická rovnováha medzi organickou fázou vo vzorkovači a vodou.
Rýchlosť akumulácie látky do vzorkovača je priamo úmerná jej vodnej koncentrácii. Množstvo analytu absorbované vzorkovačom môže byť opísané
rovnicou ustaľovania rovnováhy podľa
kinetiky prvého poriadku:

kde N – koncentrácia analytu vo vzorkovači v čase t; CTWA – priemerná koncentrácia analytu vo vodnom prostredí; KSW – rovnovážny rozdeľovací koeficient systému vzorkovač/voda; RS
– vzorkovacia rýchlosť a V objem prijímajúcej fázy vzorkovača. Po ukončení
expozície je možné z akumulovaného
množstva analytu pomocou vzorkovacej rýchlosti odhadnúť hodnotu časovo váženého priemeru vodnej koncentrácie. Týmto spôsobom je možné znížiť potrebnú frekvenciu vzorkovania
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a tým dosiahnuť aj zníženie nákladov.
Celkové koncentrácie vo vode možno
odhadnúť z TWA koncentrácií nameraných pasívnymi vzorkovačmi pomocou nasledujúcej empirickej rovnice:

kde KDOC a KOC sú distribučné koeficienty v systéme DOC–voda a TOC–voda,
CTWA a CT predstavujú rozpustnú a celkovú koncentráciu znečisťujúcich látok vo vode. [DOC] a [TOC] sú DOC
a TOC koncentrácie vo vode. Použitie
konzervatívnych (maximálna sorpcia)
KDOC a KOC hodnôt v rovnici 2 bude mať
za následok nadhodnotenie celkovej
koncentrácie.
Cieľom práce bolo overenie použiteľnosti technológie pasívneho vzorkovania na monitorovanie organických prioritných látok v povrchových
vodách podľa požiadaviek Rámcovej
smernice o vode. Súčasťou riešenia
bolo terénne testovanie vzorkovačov
a súvisiaca validácia metód extrakcie
a inštrumentálnej analýzy prioritných
látok zo vzorkovačov. Spoľahlivosť výsledkov získaných pasívnym vzorkovaním bola porovnaná s výsledkami získanými bodovými odbermi vzoriek vody
podľa súčasnej monitorovacej praxe
v SR. Sú diskutované možnosti využitia
pasívnych vzorkovačov v programoch
základného a prevádzkového monitoringu v rámci implementácie RSV.
2 METODIKA
Terénna štúdia na porovnanie pasívnych vzorkovačov s doposiaľ používaným spôsobom vzorkovania pomocou pravidelných bodových odbe1 – 2 2011
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rov vzoriek vody pre monitorovanie
hydrofóbnych prioritných organických látok (polycyklické aromatické
uhľovodíky (PAU)) s log Kow 3 – 7 v povrchovej vode. Štúdia bola uskutočnená na dvoch odberových miestach

riek na Dunaji v Bratislave. Prvá terénna kampaň bola vykonaná v priebehu augusta 2008 a druhá od novembra do decembra 2008. Pretože všetky vzorkovače z letnej kampane boli
ukradnuté alebo poškodené vandaliz-

Obr. 1 Vzorkovacia klietka na expozíciu vzorkovačov v rieke a vzorkovače SPMD
po 20–dňovej expozícii v Dunaji

na Dunaji v Bratislave. Vzorkovače
typu SPMD (semipermeabilné membrány) boli exponované vo vode 20

mom, uvádzame iba údaje z jesennej
kampane. Opis miest odberu vzoriek je
uvedený v tabuľke 1.

Tab. 1 Odberové miesta a doby expozície vzorkovačov (v roku 2008) na Dunaji
Odberové
miesto

Zemepisná
šírka

Zemepisná
dĺžka

Teplota
°C

TOC
mg/l

DOC
mg/l

Expozícia
vzorkovačov

I

48° 8.367‘ N

17° 5.833‘ E

5,8

2,4

2,2

20.11.–11.12.

II

48° 7.694´ N

17° 9.143´ E

5,8

2,4

2,2

20.11.–11.12.

dní. V priebehu vzorkovania boli počas expozície vzorkovačov odobrané
na každom odberovom mieste v pravidelných intervaloch štyri vzorky vody.
Koncentrácie prioritných látok merané
pomocou pasívnych vzorkovačov boli
porovnané s priemernou koncentráciou zistenou bodovými odbermi.
2.1 PRÍPRAVA VZORKOVAČOV
Semipermeabilné
membrány
(SPMD) so štandardnou konfiguráciou,
skladajúcou sa z tenkej vrstvy 1 ml trioleínu (95 %) uzatvorenej v polyetylénovej membráne (2,54 × 91.4 cm, 75
– 90 μm hrúbka steny), boli zakúpené
od Exposmeter Hb, Tavelsjö, Švédsko.
Boli uložené v pôvodných, plynotesných plechovkách, až do expozície
v teréne.
2.2 TERÉNNA ŠTÚDIA
Vzorkovanie
bolo
vykonané
na dvoch odberových miestach vzo1 – 2 2011

2.3 EXPOZÍCIA VZORKOVAČOV
Vzorkovače sa prepravili na miesto
odberu vzoriek v prenosnom chladiacom boxe. Na mieste odberu boli vybrané z transportných obalov a umiestnené v ochrannej nerezovej klietke.
Klietka so vzorkovačmi bola následne
umiestnená v hĺbke asi 1 m pod hladinou vody, a pripevnená na ukotvenú
loď (miesto I) alebo na breh (miesto II)
pomocou lana (obrázok 1). Pod klietky bola pomocou 3 m lana zavesená
kotva, aby vzorkovače ostali počas expozície na mieste a zabránilo sa ich vyplávaniu na hladinu a pohybu v prúde. Na dvadsiaty deň boli klietky so
vzorkovačmi vybraté z vody, po otvorení bolo skontrolované ich prípadné
mechanické poškodenie a rozsah nárastu biofilmu, sfotografované a potom uzavreté na prepravu v čistých
plynotesných kovových plechovkách.
Vzorkovače boli prevezené do laboratória v prenosných chladiacich bo-

xoch a skladované pri teplote 4 °C až
do spracovania.
2.4 SPRACOVANIE VZORKOVAČOV
Vzorkovače boli zvonka očistené
na odstránenie biofilmu a mechanických nečistôt. SPMD sa opláchli pod tečúcou deionizovanou vodou a očistili
sa mäkkou zubnou kefkou. Potom boli
ponorené do 1 M HCl na 30 s, opláchnuté deionizovanou tečúcou vodou a izopropanolom. SPMD sa nechali uschnúť
a dialyzovali sa dvakrát 100 ml hexánu
pri 18 °C počas 24 hodín. Objem dialyzátu sa znížil na približne 10 ml pomocou rotačnej vákuovej odparky. Extrakt
sa kvantitatívne preniesol do kalibrovanej skúmavky a objem bol upravený
na 10 ml hexánom. Z extraktu bol 1 ml
odobratý a rozpúšťadlo bolo vymenené za 200 μl acetonitrilu pre HPLC analýzu prioritných PAU. Extrakt v acetonitrile bol analyzovaný na prioritné PAU (okrem naftalénu) metódou
HPLC s použitím programovateľného
fluorescenčného detektora a C18 kolóny gradientovou elúciou. Kvantifikácia
PAU bola dosiahnutá použitím 7–bodovej externej kalibračnej krivky.
BODOVÉ ODBERY
Vzorky vody (1 l) boli odoberané
v hĺbke 1 m pod hladinou vody v týždenných intervaloch počas expozície pasívnych vzorkovačov. Vzorky
boli odoberané do čistých 1 l vzorkovníc z tmavého skla a prevezené do laboratória v prenosnom chladiacom
boxe. Vzorky boli extrahované použitím hexánu (10 ml). Extrakty boli sušené filtráciou cez stĺpec bezvodého síranu sodného a objem bol znížený pomocou prúdu vzduchu. Rozpúšťadlo
bolo vymenené za 200 μl acetonitrilu
a získaný extrakt sa analyzoval pomocou HPLC/FLD.
2.6 KONTROLA KVALITY
Vzorkovače
boli
umiestnené
po troch v rieke na 20 dní. Okrem týchto vzorkovačov tri vzorkovače boli
uskladnené v mrazničke ako kontrola a použité na meranie pozaďových
hodnôt a príspevku rušivých vplyvov
z komponentov vzorkovača a kontaminácie počas skladovania, prepravy,
spracovania a analytických postupov.
Tieto kontrolné vzorkovače boli tiež
použité na určenie počiatočnej hmotnosti PRC vo vzorkovači pred ich nasadením v teréne. Spracovanie a analýza
kontrolných vzoriek bola totožná s me-
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tódou používanou pre spracovanie terénnych vzoriek a prebiehali súčasne.
3 VÝSLEDKY
Vzorkovacie
rýchlosti
SPMD
na miestach odberov dosiahli až 16
l/d. Na ich stanovenie sa použili izotopovo značené látky (PRC), ktoré sa vyplavujú zo vzorkovača počas expozície. Tým sa znižuje neistota v odhadoch kinetiky vzorkovania v teréne,
ktorá je závislá od teploty, miestnych
podmienok prúdenia vody i od nárastu biofilmov a môže sa počas expozície vzorkovačov meniť. Algoritmus bol

koncentrácie TOC 2,4 mg/l, ktorá bola
meraná v týždňových intervaloch počas kampane. Koncentrácia DOC bola
2,2 mg/l. Hodnoty rozdeľovacích koeficientov medzi DOC a vodu (KDOC) a TOC
a vodu (KTOC) boli vypočítané z empirických modelov, ktoré opisujú závislosť
sorpcie zlúčenín na TOC alebo DOC
od ich hydrofóbnosti [2]. Porovnanie
celkových a rozpustených TWA koncentrácií PAU vypočítaných z hmotností akumulovaných v SPMD vzorkovačoch po 20–dennej expozícii na odberovom mieste I v rieke Dunaj je ilustrované na obrázku 2.

Obr. 2 Porovnanie celkových a rozpustených TWA koncentrácií PAU vypočítaných z hmotností akumulovaných v SPMD
vzorkovačoch po 20–dennej expozícii na odberovom mieste
I v rieke Dunaj

opísaný HUCKINSom a kol. [1] a bol použitý na výpočet TWA koncentrácie vo
vode z množstva analytov akumulovaných v pasívnom vzorkovači podľa
rovnice 1. Inštrumentálne medze stanovenia (10 – 50 ng/SPMD pre PAU)
cieľových analytov vo vzorkovačoch
boli dosadené do rovnice 1 spolu s in
situ vzorkovacími rýchlosťami pre odhad špecifických hodnôt medzí stanovenia analytov vo vode. Medze stanovenia sa pohybovali v rozmedzí 0,04
až 0,22 ng/l pre PAU. Medze stanovenia vzorkovaných analytov dosiahnuté pomocou pasívnych vzorkovačov
svedčia o lepšiej citlivosti v porovnaní
s konvenčným spôsobom vzorkovania.
Vypočítané TWA koncentrácie rozpustených PAU sa pohybovali medzi medzou stanovenia a 5 ng/l. Použitím rovnice 2 boli odhadnuté celkové koncentrácie vo vode z dát z pasívneho vzorkovania. Celková koncentrácia vo vode
bola vypočítaná pomocou priemernej
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zistená v merateľných koncentráciách
v SPMD vzorkovačoch (obrázok 3). To
dokazuje, že pasívne vzorkovače sú citlivejšie ako konvenčné metódy odberu
vzoriek.
3.2 VHODNOSŤ PASÍVNEHO
VZORKOVANIA PRE
MONITOROVANIE PODĽA RSV
V Európskej únii (EÚ) je kontrola kvality vody daná Rámcovou smernicou o vode (RSV) [3]. Prvky kvality
v rámci tejto právnej úpravy zahŕňajú meranie „celkovej“ koncentrácie organických prioritných znečisťujúcich

Obr. 3 Celkové TWA koncentrácie PAU vypočítané z hmotností akumulovaných v SPMD vzorkovačoch za 20 dní expozície
na dvoch miestach odberu vzoriek a porovnanie s medzami
stanovenia (LOQ) bodového odberu vzoriek; všetky koncentrácie v bodových odberoch vzoriek vody boli nižšie ako LOQ

3.1 POROVNANIE KONCENTRÁCIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
STANOVENÝCH POMOCOU
PASÍVNYCH VZORKOVAČOV
A Z BODOVÝCH ODBEROV
Koncentrácie znečisťujúcich látok
v rieke sa môžu meniť počas expozície
vzorkovačov. Reprezentatívne hodnoty za celé obdobie boli odhadnuté ako
aritmetický priemer zo štyroch vzoriek
vody odobraných v pravidelných intervaloch počas 20–dennej expozície.
Priame porovnanie TWA koncentrácií získaných z pasívnych vzorkovačov
a bodových odberov vzoriek bolo obmedzené na prípady, keď konkrétny
analyt bol nad LOQ v bodových vzorkách aj v pasívnych vzorkovačoch.
V bodových odberoch boli koncentrácie všetkých analyzovaných látok
v rámci štúdie nižšie ako LOQ. Naproti
tomu, väčšina PAU (s výnimkou indeno[1,2,3–cd]pyrénu, dibenzo[a,h]antracénu a benzo[g,h,i]perylénu) bola
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látok vo vodných útvaroch a porovnanie týchto meraní s environmentálnymi normami kvality (ENK). Tieto
zahŕňajú ročné priemerné a maximálne prípustné koncentrácie (RP–ENK
a MPK–ENK) [4]. RSV nešpecifikuje, aké
metódy majú byť použité na stanovenie, ale pasívne vzorkovanie môže
byť použité v programoch základného a prevádzkového monitorovania
len vtedy, ak spĺňa technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd podľa príslušnej smernice [5]. Avšak aj keď sú tieto kritériá splnené, nastáva ďalší problém. Pasívne
vzorkovače merajú iba rozpustenú
koncentráciu vo vode a hodnoty ENK
sú založené na celkovej koncentrácii.
Jedným možným riešením je vyššie
uvedený odhad celkovej koncentrácie s použitím koncentrácie rozpusteného a celkového organického uhlíka
(DOC a TOC), ktoré sa použijú na odhad koncentrácie analytov sorbova1 – 2 2011
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ných na koloidy a častice plavenín
prítomné vo vodnom stĺpci. S výnimkou extrémnych situácií (vodné útvary s vysokými koncentráciami koloidných častíc alebo plavenín), takéto výpočty poskytujú scenár s najvyššou
možnou celkovou koncentráciou prioritných znečisťujúcich látok prítomných vo vode počas expozície vzorkovača. Ak i takýto odhad bude nižší
ako príslušná ENK, údaje z pasívnych
vzorkovačov potvrdzujú, že vodný

PAU. To by umožnilo uplatnenie SPMD
v programoch monitorovania prioritných látok podľa RSV.
4 ZÁVERY
Meranie časovo váženého priemeru (TWA) koncentrácie za obdobie
niekoľkých týždňov s použitím pasívnych vzorkovačov ponúka sľubnú alternatívu k bodovým odberom vzoriek za účelom získavania reprezentatívneho stanovenia stopových látok

Obr. 4 Medze stanovenia celkovej koncentrácie prioritných PAU vo vode pomocou
SPMD v porovnaní s ročnými priemernými hodnotami environmentálnych noriem
kvality pre vnútrozemské povrchové vody (RP–ENK) podľa RSV

útvar môže byť klasifikovaný ako útvar
s „dobrým chemickým stavom“. Tieto
koncentrácie je potom možné porovnať so zodpovedajúcimi ENK. Metódu
je možné považovať za vhodnú pre
kontrolu súladu s ENK, ak medza stanovenia neprekročí jednu tretinu hodnoty ENK [5].
Obrázok 4 ukazuje, že konzervatívne odhady medze stanovenia vo vode
sú nižšie alebo porovnateľné so zodpovedajúcimi hodnotami RP–ENK pre

vo vodnom prostredí. Pasívne vzorkovače sa už niekoľko desaťročí používajú v regulačnom monitorovaní kvality
vzduchu. Je potrebné vynaložiť úsilie,
aby táto technológia bola akceptovateľná i na použitie vo vodnom prostredí. Terénne štúdie, ktoré porovnávajú pracovné charakteristiky pasívnych
vzorkovačov s konvenčnými metódami odberu na tom istom mieste poskytujú informácie potrebné pri posudzovaní možnosti využitia pasívneho vzor-

kovania na kontrolu kvality vody v legislatívnom rámci.
Táto štúdia hodnotila použitie pasívneho vzorkovania na monitorovanie
hydrofóbnych prioritných látok (log Kow
3 – 7) v povrchových vodách. Pasívne
vzorkovače poskytujú reprezentatívnu
vzorku za obdobie až niekoľkých týždňov. Hoci pasívne vzorkovače merajú iba istú časť (rozpustný podiel) z nepolárnych organických znečisťujúcich
látok prítomných vo vode, i táto informácia sa dá vhodne použiť v monitorovaní podľa RSV (základný a prevádzkový monitoring), kde sú definované ENK
na základe celkovej koncentrácie (rozpustenej aj sorbovanej). Na tento účel
je potrebné poznať koncentrácie DOC
a TOC ako podporné parametre kvality
vody. S ich pomocou je možné odhadnúť celkovú koncentráciu sledovaných
látok vo vode. Hoci výpočet celkovej
koncentrácie podľa tohto konceptu je
zaťažený neistotou, takéto merania sú
s veľkou pravdepodobnosťou reprezentatívnejšie a spoľahlivejšie ako občasné priame merania, najmä v prípade veľmi nepolárnych zlúčenín, kde je
veľké riziko zmeny koncentrácie analytu počas dopravy, skladovania a prípravy vzorky na analýzu. Pasívne vzorkovače majú jednoznačný potenciál v prieskumnom monitoringu v situáciách, keď sa zvýšené koncentrácie
znečisťujúcich látok vyskytujú z neznámych dôvodov (napr. pri haváriách, v prípadoch ilegálneho vypúšťania znečistenia alebo pri vyplavovaní
chemických látok po búrkach, povodniach a pod.). Využitie je vhodné i v prípadoch, keď nie je potrebné pre hodnotenie kvality uvádzať porovnanie
s hodnotami ENK. Stanovenie spoľahlivých pracovných charakteristík vzorkovačov umožní užívateľom, aby mali potrebné informácie pri výbere najvhodnejšieho monitorovacieho prístupu.
Príspevok bol publikovaný na konferencii „Nové analytické metódy v chémii
vody“, Hydrochémia 2010.
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K 85. narodeninám
Ing. Juraja Ballera, PhD.
Dňa 16.11.2010 sa v plnom zdraví a pracovnom eláne dožil 85-tich rokov člen redakčnej
rady Vodohospodárskeho spravodajcu, Ing. Juraj
BALLER, PhD., autorizovaný inžinier.
Narodil sa v Bratislave. Po absolvovaní reálky
študoval na SVŠT v Bratislave, kde absolvoval odbor vodného hospodárstva, konštrukcií a dopravy.
Odborné vzdelanie si rozšíril na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave štátnou skúškou technológie
zvárania kovov.
Svoje odborné vedomosti si ďalej prehĺbil štúdiom na vysokých školách v Zürrich-Dübendorfe
a Študgarte.
V roku 1966 obhájil na Vysokej škole technickej
v Brne kandidátsku prácu na tému čistenia odpadových vôd v cirkulačných priekopách. Výsledky práce sa realizovali v typizačnom projekte s následnou výstavbou cca 260 čistiarní s touto technológiou.
Po ukončení štúdií pracoval vo Vodoprojekte Bratislava v odbore
čistenia odpadových vôd, kanalizácií a vodárenstva. Neskôr odišiel
pracovať do Lodeníc Komárno, kde zavádzal technológiu zvárania
pod tavidlom riečnych a morských lodí.
Po návrate do vodného hospodárstva, na Správu vodného hospodárstva na Slovensku bol poverený vedením technického rozvoja vodného hospodárstva na Slovensku. Pre svoj záujem o výskumnú
prácu odišiel v r.1958 do vtedajšieho Výskumného ústavu vodohospodárskeho v Bratislave kde pôsobil až do odchodu na dôchodok
v r.1990. Po krátkej dobe bol poverený funkciou vedeckého tajomníka
ústavu a rozhodujúcou mierou sa podieľal na vedení ústavu a rozvoji vedy v oblasti vody na Slovensku. Celé obdobie činnosti vo VÚVH sa
intenzívne venoval výskumu čistenia odpadových vôd a zneškodňovaniu tuhých odpadov. Ako dlhoročný vedúci odboru technológií čistenia odpadových vôd usmerňoval rozvoj a realizáciu stavieb v oblasti odvádzania a ich čistenia.
Okrem technológie spracovania čistenia odpadových vôd v cirkulačných priekopách prišiel v svetovom meradle s technológiou jem-

nobublinovej aerácie s textilnými návlekmi, ktoré
z hľadiska trvácnosti a prevádzkovej spoľahlivosti nie sú doteraz prekonané, ako aj s návrhom reaktora s vysoko účinnou doskovou náplňou BALL
2, ktorá v technologickom zaradení s aktiváciou
umožňuje úsporu až 50 % elektrickej energie. Je
držiteľom viacerých patentov.
Za podpory Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) založil a prevádzkoval jediné laboratórium na spracovanie tuhých odpadov vo vtedajšom východnom bloku, kde vznikli pod jeho odborným vedením podklady riešenia tuhých odpadov regiónu Vysokých Tatier, Bratislavy a Košíc.
Bol riešiteľom celého radu štátnych, rezortných a podnikových výskumných úloh, publikoval viac ako 220 rôznych publikácií a rozsiahlou posudkovou činnosťou sa zúčastňoval
na projektovej a realizačnej činnosti.
Venoval sa výchove novej technickej generácie na strednej priemyselnej škole, prednášal na vysokých školách SVŠT Bratislava a VUT
Brno. Bol školiteľom doktorandov, členom a predsedom štátnicových
komisií v Brne a Bratislave, vedeckých rád a pod.
Po skončení svojej odbornej práce vo VÚVH založil firmu ekoAqua
a ako autorizovaný inžinier realizoval v tomto období až doteraz desiatky špeciálnych riešení a stavieb zneškodňovania odpadových
vôd na Slovensku aj v zahraničí.
Ing. Juraj Baller, PhD., je najstarším členom redakčnej rady
Vodohospodárskeho spravodajcu a jeho zakladateľom. Od prvého
čísla, celých 53 rokov až po dnešok, sa podieľa na jeho realizácii.
Milý jubilant, prijmite od všetkých členov redakčnej rady želanie všetkého len toho najlepšieho, hlavne pevného zdravia.
Hlboko si vážime Váš plodný profesijný život, v ktorom Vám zo
srdca želáme ešte mnohé úspechy.
Za redakčnú radu Vodohospodárskeho spravodajcu
Tatiana Šimková

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH A KONGRES

WASSER BERLIN 2011 – Berlín, 2. – 5. máj 2011
komplexný prehľad o najaktuálnejšom vývoji, technologických novinkách a trendoch vodného hospodárstva a je výbornou
platformou pre získanie aktuálnych informácií, medzinárodných kontaktov a výmenu skúseností s odborníkmi z celého sveta. Na celkovej ploche cca 50.000 m2 sa predstaví 700 vystavovateľov z 30-tich krajín. Berlín očakáva okolo 35 000 odborných
návštevníkov a cca 6900 návštevníkov odborného kongresu.
Segmenty veľtrhu :
 získavanie, úprava, distribúcia a zásobovanie pitnou vodou
 získavanie, úprava a distribúcia úžitkovej vody - pre komunálnu sféru, priemysel a poľnohospodárstvo
 čistenie vody, likvidácia odpadových vôd, kanalizácia
 meracia a regulačná technika, technika pre analýzu vody
 armatúry, pumpy, čerpadlá, pohonné zariadenia, potrubné
siete, sanácia potrubí

 ochrana vodných zdrojov, podzemnej vody, ekológia a protipovodňová ochrana
 stavebná a hĺbková vrtná technika, hĺbenie studní, priemyselné zariadenia, bazénová technika
 geotermálne zdroje energií, technológie, odsolenie morskej
vody
 veda, výskum, transfer technológií, informačné a komunikačné technológie a zariadenia

Novinkou veľtrhu je segment a súčasne prebiehajúci medzinárodný kongres NO DIG Berlin 2011, ktorý organizuje Medzinárodná
asociácia pre bezvýkopové technológie.
Bližšie informácie o veľtrhu, kongresoch a ďalšom sprievodnom programe nájdete na www.dsihk.sk, resp. www.wasser-berlin.de .
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Oznamy
Výskumný ústav vodného hospodárstva si v roku 2011 pripomína 60. výročie svojho založenia. Za toto obdobie vyriešil stovky výskumných úloh, z ktorých väčšina našla uplatnenie
v praxi, a vytvoril významné celospoločenské hodnoty.
Otázky vodohospodárskeho výskumu budú predmetom konferencie, na ktorú Vás pozývame

VODA PRE HOSPODÁRSKY ROZVOJ
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
60 ROKOV
VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
6. – 8. september 2011
Bratislava
TEMATICKÉ OKRUHY:
 História vodohospodárskeho výskumu
od roku 1951 po súčasnosť

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
15. 4. 2011: zaslanie predbežnej prihlášky
zaslanie názvu a anotácie rukopisov
(cca 15 riadkov) autormi

 Zameranie súčasného vodohospodárskeho
výskumu v oblastiach:
 Legislatíva a vodné plánovanie
 Hydrológia, hydrotechnika a morfológia
 Podzemné vody
 Povrchové vody
 Pitná voda
 Odpadové vody

2. 5. 2011: oznámenie autorom o prijatí anotácií
a zaslanie pokynov na vypracovanie
rukopisov
15. 6. 2011: uzávierka príspevkov do zborníka

 Trendy a vízie vodohospodárskeho výskumu

17. 6. 2011: uzávierka záväzných prihlášok
na konferenciu

SEKRETARIÁT KONFERENCIE:
Dagmar Vidová
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
tel: 02/59 34 32 55
vidova@vuvh.sk
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PREDNÁŠKY, FIREMNÉ PREZENTÁCIE, POSTERY, REKLAMA:
Mgr. Tatiana Šimková
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
tel.: 02/59 34 32 38
simkova@vuvh.sk
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Opustili naše rady
Nový rok sa má začínať radostne a s elánom, no, žiaľ, práve v prvom tohtoročnom čísle
Vodohospodárskeho spravodajcu Vám so smútkom v duši prinášame spomienky na dvoch
vynikajúcich a neopakovateľných vodohospodárov, ktorí nás navždy opustili minulý rok.

Spomienka
na RNDr. Pavla Petroviča, CSc.
Len prednedávnom sme si na stránkach Vodohospodárskeho spravodajcu pripomínali životné jubileum významného slovenského hydrológa, klimatológa a nášho dlhoročného kolegu, RNDr. Pavla Petroviča, CSc. O to viac nás všetkých
zaskočila a zarmútila správa, že nás 19. 8. 2010 vo veku nedožitých 73 rokov náhle a navždy opustil.
RNDr. Pavel Petrovič, CSc. sa narodil 8. októbra 1937 v Prahe,
v rodine zakladateľa modernej slovenskej klimatológie a meteorológie, Dr. Štefana Petroviča. Vysokoškolské štúdium ukončil
v roku 1960 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore fyzika pevných látok, so zameraním na problematiku optiky
a meteorológie. Jeho prvým pracoviskom bolo letisko Praha –
Ruzyň, kde spočiatku pôsobil ako meteorológ a neskôr sa špecializoval na problematiku rádioaktivity atmosféry. V Prahe
pôsobil do apríla 1969. Doktorát získal na PF UK v Bratislave
v odbore meteorológia a klimatológia. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil na MFF Univerzity Karlovej v Prahe (1971)
v rovnakom odbore, s užším zameraním na problematiku výparu zo snehovej pokrývky.
Od roku 1969 pracoval na Výskumnom ústave vodného
hospodárstva v Bratislave, kde sa venoval najmä problematike experimentálneho výskumu prvkov hydrologickej bilancie a matematickému modelovaniu v hydrológii. Veľmi aktívne spolupracoval na viacerých medzinárodných projektoch
podunajských krajín - IHP UNESCO v oblasti hydrológie povodia Dunaja, v rámci ktorej publikoval aj jednu zo svojich posledných prác, ktorá bola odborne vysoko cenená a medzinárodne úspešná: Hydrologická monografia povodia Dunaja
- vodná bilancia územných zrážok, odtoku a evapotranspirácie (2005-2006). Jeho profesionálne pôsobenie však bolo
oveľa širšie, čo dokladá množstvo úspešne vyriešených výskumných úloh a projektov. Za mnohé z nich spomeniem aspoň tie najvýznamnejšie: medzinárodný výskumný projekt
„Systémové aspekty podpory rozhodovacieho procesu
v riadení vodného hospodárstva“ (1992-93) riešený v spolupráci s IIASA (Medzinárodný ústav pre aplikovanú systémovú
analýzu); medzinárodný projekt „Chemická časovaná bomba v povodí Dunaja (CTB)“ - slovenská časť riešená na základe holandskej iniciatívy ‚Modial Alternatief‘; projekt Svetovej
Banky, BCEOM France a Lahmeyer Germany „Environmental
Programme for the Danube River Basin“ časť Nitra; projekt
ANFAS, ktorý bol súčasťou 5. rámcového programu RTD - EÚ
v oblasti IST, kde sa podieľal na riešení vodohospodárskej časti.
Výsledky projektov s úspechom prezentoval na mnohých konferenciách a vedeckých sympóziách doma i v zahraničí. Jeho
vysokú odbornú zdatnosť dokumentuje aj množstvo publikácií a citácií. Bol členom viacerých odborných a vedeckých spo-
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ločností a venoval sa aj pedagogickej činnosti. Na VÚVH pracoval nepretržite takmer 37 rokov. Do dôchodku odišiel ako 69ročný a pokiaľ mu to zdravie dovoľovalo, venoval sa hydrológii i naďalej.
Patril k mimoriadne výkonným, spoľahlivým a erudovaným
odborníkom. Pracoval s obrovským nasadením a entuziazmom, čo bolo možno aj dôvodom jeho neskorších zdravotných
problémov. Okno jeho pracovne na VÚVH často svietilo do tmy
dlho po tom ako sa skončil pracovný deň a to nielen v týždni
ale aj počas víkendov a sviatkov. Bol jedným z tých mála vyvolených, pre ktorých sa práca stala celoživotným poslaním
a významnou náplňou života. Napriek jeho vedeckému zanieteniu to však bol aj človek veľmi spoločenský, s mimoriadnym
rozhľadom v klasickej hudbe, literatúre, poézii, ale aj v modernom umení. Možno na vyváženie jeho umeleckých záľub sa
s veľkým nadšením zaujímal o vedecko-technický pokrok najmä v oblasti počítačov a Hi-Fi techniky. Svoje odborné a organizačné schopnosti rozvíjal od roku 1975 na VÚVH aj vo funkcii
podpredsedu Zväzarmu a patril k priekopníkom i na československej úrovni. Bol organizátorom mnohých celoštátnych súťaží v softvérových i konštruktérskych činnostiach.
Ako oddaný hydrológ cítil silnú stavovskú spolupatričnosť
a potrebu jej posilňovania v rámci hydrologickej komunity a to
nielen na formálnej, ale aj na neformálnej úrovni. Preto prevzal
na seba úlohu udržiavania dlhoročnej tradície organizovania
neformálneho pravidelného stretávania sa hydrológov z rôznych inštitúcií, ústavov i univerzít, kde sa v priateľskej atmosfére vytvoril priestor na diskusie a často i ostré polemiky, výmenu
skúseností, vedeckých poznatkov a informácií z rôznych oblastí hydrológie a klimatológie.
V osobe RNDr. Pavla Petroviča, CSc. tak strácame nielen významnú osobnosť slovenskej hydrológie, klimatológie a vodného hospodárstva Slovenska, ale aj milého kolegu, skvelého
spoločníka a ochotného, pozorného a obetavého priateľa.
Milý Pavle, ak sa na nás pozeráš z hydrologického nebíčka
veríme, že ovplyvňuješ klimatické zmeny z toho najlepšieho
miesta - a tento mimoriadne mokrý rok nasvedčuje tomu, že
sa ako vždy naozaj činíš - tak, aby sme my, ktorí sme tu zostali
o niečo dlhšie, i naďalej nachádzali v hydrológii dostatok motivácie a tvorivej inšpirácie.
Vďaka za všetko, čo si urobil pre slovenskú hydrológiu i vodné hospodárstvo.
Spomíname na teba.

Vodohospodársky spravodajca

Za kolektív hydrológov a kolegov z VÚVH
Ing. Katarína Holubová, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
1 – 2 2011

Opustili naše rady

Odišiel významný vodohospodár,
Ing. Ján Lichý, CSc.
(29. 10. 1937 Paludza – 6. 9. 2010 Bratislava)
V pondelok 6. septembra 2010 prestalo biť srdce jedného
z významných slovenských vodohospodárov i popularizátorov vody, jej ochrany i vedy a techniky – Ing. Jána Lichého,
CSc., ktorý, akoby symbolicky, pochádzal z obce, ktorá je
dnes zatopená vodami Liptovskej Mary.
Rodný Liptov mu učaroval a pociťoval k nemu vrúcny
vzťah počas celého svoju života a mal ho zachytený v tisíckach čiernobielych i farebných fotografií. Po stredoškolskej maturite pokračoval v štúdiu na Stavebnej fakulte
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, smer hydrotechnika a po dokončení štúdia zostal na Stavebnej fakulte ako vysokoškolský učiteľ a získal hodnosť kandidáta vied.
Po roku 1969 sa z osobných dôvodov odborne preorientoval na stavebnú a vodohospodársku prax v Hydrostave,
dlhšie obdobie pracoval vo veľkej projektovej organizácii Hydroconsult Bratislava a nakoniec v štátnom podniku
Povodie Hrona v Banskej Bystrici, ktorý sa v roku 1997 stal
súčasťou celoslovenskej organizácie – Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v Banskej Štiavnici. Podstatnú
časť svojho profesionálneho života Ing. Lichý venoval problematike matematického modelovania základných funkcií vodohospodárskych stavieb budovaných na slovenských
vodných tokoch, v ostatných dvadsiatich rokoch problematike zavádzania a využívania výpočtovej techniky a informačných systémov vo vodnom hospodárstve najmä na svojom ostatnom pracovisku – Povodí Hrona v Banskej Bystrici.
Nesmierne ho však trápilo bagatelizovanie významu využívania výpočtovej techniky, informačných systémov alebo
iných systémov vo vodohospodárskej praxi. Pritom dnes bez
nich sa nemôže realizovať žiadna väčšia či menšia inžinierska, pozemná alebo iná stavba.
Charakteristické pre Ing. Jána Lichého, CSc. bola predovšetkým trvalá nespokojnosť so spôsobmi riešenia mnohých
vodohospodárskych problémov, nielen z hľadiska uplatnenia odborných kritérií, ale i časového hľadiska, nespokojnosť s častým odsúvaním týchto riešení do budúcnosti, nespokojnosť s uplatňovaním iných ako odborných kritérií pri
riadení vodného hospodárstva a v ostatnej dobe najmä zámerným zatláčaním tohto významného vodohospodárskeho odvetvia do úzadia, čo malo negatívny vplyv nielen
na nárast problémov vo vodnom hospodárstve hlavne v oblasti ochrany pred povodňami, ale aj na súčasný minimálny záujem o vysokoškolské štúdium vodného hospodárstva.
Druhým charakteristickým rysom Ing. Lichého bola neúnavná snaha všetkými silami, mnohokrát i špecifickými či netradičnými formami, pomáhať riešiť mnohoraké vodohospodárske problémy, i problémy ochrany a rozvoja krajiny
1 – 2 2011

na vedeckých a systémových princípoch. Nielenže pochopil
potrebu zapojenia všetkých právnych subjektov, samospráv
miest a obcí, občanov i mládeže do ochrany pred povodňami
i na ochranu prírodného prostredia, ale v tomto smere rozvinul, a to aj v rámci Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti ZSVTS, ako jej výkonný tajomník, viaceré odborné aktivity a špecifické projekty. Nezabudnuteľné sú jeho aktivity pri
organizovaní mnohých konferencií, seminárov, ďalších odborných akcií a to nielen vo funkcii odborného garanta, ale
aj novinára, fotografa a dokumentaristu. K tomu mal vrodený dar a predpoklady – neobyčajnú húževnatosť, argumentačné schopnosti, neprekonateľnú vytrvalosť i schopnosť vidieť reálne ciele. A osobitne je potrebné oceniť predovšetkým
jeho prístupy a aktivity pri sprístupňovaní mimoriadne zložitej vodohospodárskej problematiky širokej laickej verejnosti. Osobitne treba oceniť jeho aktivity vo funkcii dlhoročného člena redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu
nielen z hľadiska odborného posudzovania odborných príspevkov i podoby tohto vodohospodárskeho časopisu, ale
predovšetkým z hľadiska množstva jeho príspevkov z oblasti riešenia rôznorodých vodohospodárskych problémov, odborných vodohospodárskych aktivít, o činnosti Slovenskej
vodohospodárskej spoločnosti i o veľkých svetových výstavách, ktoré mu boli záujmovým koníčkom a ktorým sa venoval aj odborne.
Je paradoxom, že až vo chvíli, keď nám odíde kolega, priateľ či spolupracovník, si v plnej miere uvedomíme, že do nenávratna odišiel vzácny a neopakovateľný človek. Človek
s bežnými ľudskými prednosťami i chybami, ale aj človek,
ktorý nám niečo dal, ktorý tu niečo zanechal, ktorý sa nezmazateľne zapísal medzi tých, ktorí pre vodu a vodné hospodárstvo urobili vo svojom živote maximum. Ing. Lichý mal
rád svoju rodinu, priateľov, mal rád svoj rodný Liptov i stredné Slovensko, mal rád vodu i všetko, čo s ňou súvisí, svoj fotoaparát, ktorým pre nás zachytil to najpodstatnejšie, čo sa
v prírode, na vode, pri vode i vo vode v bližšej či vzdialenejšej
minulosti udialo.
V Jankovi Lichom odišiel náš kolega, spolupracovník
i priateľ, zanietený vodohospodár, mimoriadne schopný organizátor rôznorodých aktivít vo vodnom hospodárstve, zanietený publicista a fotograf a predovšetkým dobrý človek.
Budeme na neho spomínať so smútkom, ale i s pocitom vďaky za priateľstvo a spoluprácu i za všestrannú prácu, ktorú
vo vodnom hospodárstve a pre vodu i našu krajinu vykonal.

Vodohospodársky spravodajca

Ing. Štefan Borušovič
predseda VV SVHS
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo:
Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
PITTER, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
MELIORIS, L., MUCHA, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
BAČÍK, M., HALMO, N., LICHNEROVÁ, O., VERČÍKOVÁ, S. 2010: Nová právna
úprava ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč.
53, č. 3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
HUCKO, P., KUŠNÍR, P., SHEARMAN, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty
vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska
spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
WELTONOVÁ, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík.
1. vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig.
Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
HUDEC, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Svetový de vody 2011

Voda pre mestá

Úvodník / Obsah
Milí vodohospodári,
marcové vydanie Vodohospodárskeho spravodajcu je
opäť venované predovšetkým Svetovému dňu vody.
Keďže žijeme v časoch internetu a informačných technológií, istotne už viete, že jeho téma v tomto roku
znie VODA PRE MESTÁ.
Každý druhý človek na našej planéte žije v meste,
okolo 50 % svetovej populácie obýva mestá s viac než
10 miliónmi obyvateľov a urbanizácia ďalej postupuje mimoriadnym tempom. Investície do infraštruktúry nestačia držať krok s postupujúcou urbanizáciou.
Úroveň miest je priamo úmerná úrovni vodného a odpadového hospodárstva.
Od roku 1992, kedy sa začala písať história svetových dní vody, sú témy a výzvy zamerané predovšetkým na tie časti sveta, kde sú ľudia denno-denne
vystavovaní nedostatku vody a akútnym problémom,
ktoré s vodou súvisia. Celosvetové oficiálne pripomenutie významu vody sa tento rok bude konať od 20.
do 22. marca v Kapskom meste v Juhoafrickej republike. Na našom malom milom Slovensku si 22. marca pripomenieme deň vody tradičnou celoslovenskou
konferenciou v Bratislave, kde si v slávnostnej časti
z rúk ministra životného prostredia Slovenskej republiky prevezmú ocenenia viacerí vodohospodári, v odbornej časti zaznejú prednášky, z ktorých dve vám aj
Vodohospodársky spravodajca na nasledujúcich stranách prináša, a v neformálnej časti sa určite mnohí
z vás radi podelia o skúsenosti a názory na riešenia
aktuálnych vodohospodárskych problémov.
Milí vodohospodári, v januári k vám Vodohospodársky spravodajca prišiel v zmenenom šate. Začali
sme ho tlačiť v inej tlačiarni ako doposiaľ, a tak sme
si mysleli, že je to vhodná príležitosť trochu „osviežiť“
tvár roky rovnako vyzerajúceho časopisu. Vaše reakcie však potvrdili, že nie každá zmena musí byť zákonite aj dobrá. A tak sme sa napokon rozhodli pre kombináciu starého a nového, pričom dúfame, že si na túto
tvár zvyknete a obľúbite si ju. Samozrejme, do značnej miery to môže byť ovplyvnené tým, čo nájdete vo
vnútri. Redakčnej rade Vodohospodárskeho spravodajcu záleží na tom, aby vám prinášala čo najkvalitnejší obsah, ale ten tvoríte vy – vodohospodári a čitatelia.
Na tomto mieste preto opätovne vyzývam, aby ste
nám písali, písali, písali – o vašich veľkých i malých
projektoch, o nápadoch, problémoch, vašich snaženiach, viac či menej úspešných. Jednoducho, o dare
menom voda, ktorý môže Slovensku väčšina sveta
stále ešte iba závidieť, a práve preto sa musíme oň starať a chrániť si ho. Nie kvôli tomu, že nás do toho „tlačí“ Európska únia. Ale kvôli tomu, že tento dar je výnimočne krásny, výnimočne vzácny, výnimočne krehký.
A kvôli čistému vodohospodárskemu svedomiu.
Mgr. Tatiana Šimková
zodpovedný redaktor
Vodohospodárskeho spravodajcu
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Príhovor ministra životného prostredia SR
pre čitateľov Vodohospodárskeho spravodajcu
k Svetovému dňu vody 2011

Minister životného prostredia
Slovenskej republiky,
Ing. József Nagy (11. 3. 1968)

Vážení čitatelia,
veľmi rád využívam možnosť prihovoriť sa Vám pri príležitosti takého významnému
sviatku, akým je Svetový deň vody.
Tri štvrtiny našej planéty pokrýva voda, ale iba 1 % z tohto množstva je vhodné na pitie. Nezastupiteľný význam vody pre život si pripomíname každý rok 22. marca. Rastúci počet obyvateľov miest, a tým zvyšujúce sa nároky na rozvoj vodohospodárskej infraštruktúry, rozvoj zdrojov vody a zlepšenie životných podmienok ich obyvateľov sú
hlavným dôvodom pre výber tohtoročnej kľúčovej témy Voda pre mestá. Spoľahlivé
zásobovanie zdravotne bezchybnou pitnou vodou je základom zdravia spoločnosti
a jej ekonomického rozvoja.

Voda je základnou potrebou pre život
a nenahraditeľnou zložkou prírodného
prostredia. Zabezpečuje existenciu života všade vo svete, ale niekedy sa stáva aj
nebezpečným živlom zasahujúcim veľké
územia, ktorý ohrozuje obyvateľov na životoch, zdraví, majetku, kultúrnom dedičstve a obmedzuje ich hospodárske aktivity. Mám na mysli povodne, ktoré sa vyskytovali v minulosti a ich výskyt je v dôsledku globálnych zmien na celej našej
planéte vysoko pravdepodobný aj v priebehu ďalších desaťročí.
Minuloročné povodne, ktoré postihli
takmer celé územie Slovenskej republiky,
nastolili otázku, či boli spôsobené nedostatočnými preventívnymi opatreniami,
nedobrým stavom prírody a krajiny, alebo
boli atmosférické zrážky až natoľko výdatné, že extrémne situácie boli už len ich logickým vyvrcholením. Doterajšie analýzy
vedú k záverom, že hlavná príčina povodní na jar 2010 bola v mimoriadnych dlhotrvajúcich zrážkach, ktoré zasiahli opakovane rozsiahlejšie územia Slovenska.
Rezort životného prostredia čaká
veľa práce v oblasti realizácie preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami. Pred niekoľkými týždňami sme
v Bratislave skolaudovali protipovodňovú
ochranu pred tisícročnou vodou. Musíme
si však aj pri tom uvedomiť, že akákoľvek
ochrana nikdy nebola, nie je a ani nebude
absolútne dokonalá. Vždy tu hrozí aj možnosť výskytu takých povodní, ktoré prekonajú už vybudované opatrenia a spôsobia
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škody. To však neznamená, že sa nemáme
snažiť v ochrane pred povodňami urobiť
všetko, čo sa len urobiť dá.
Slovenská republika prevzala do svojho právneho systému zákonom o ochrane pred povodňami Smernicu o hodnotení a manažmente povodňových rizík, ktorú prijali členské štáty Európskej únie. Aj
napriek vážnym následkom, ktoré minuloročné povodne zanechali, sa potvrdila kvalita tohto zákona. Kladie totiž veľký
dôraz na systematickú prácu pri plánovaní a realizácii preventívnych opatrení. Je
to logické, pretože prevencia je najúčinnejším opatrením pred tým, čo nás môže
postihnúť.
Najneskôr do konca roku 2011 musíme na celom území Slovenskej republiky
vykonať predbežné hodnotenie povodňového rizika. Naším cieľom je určiť oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo možnosť
predpokladu ich výskytu. Následne najneskôr do konca roku 2013 pre tieto oblasti
vyhotovíme mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika, ktoré zobrazia pravdepodobné následky povodní.
Najneskôr do konca roku 2015 budú vypracované plány manažmentu povodňových rizík, ktorých súčasťou budú súbory
konkrétnych opatrení na zníženie nepriaznivých následkov povodní. Predbežné
hodnotenie povodňového rizika, povodňové mapy a plány manažmentu povodňových sa budú pravidelne každých šesť
rokov prehodnocovať a podľa potrieb

aktualizovať. Len takto môžeme dosiahnuť priebežné zdokonaľovanie systémov
ochrany pred povodňami a získať aktuálne poznatky o reálnych povodňových rizikách.
V súvislosti s prudkým rastom obyvateľov rastie aj potreba vody, ktorá je surovinou vstupujúcou do takmer všetkých
technologických procesov, a veľmi často
cennou komoditou. Za posledných 20 rokov sa celosvetová spotreby vody zvýšila štvornásobne. Úlohou nášho rezortu je
postarať sa aj o dostatočné zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou na Slovensku.
Dovoľte mi ešte niekoľko čísiel:
Z verejného vodovodu je pitnou vodou zásobovaných 86,3 % obyvateľov
Slovenska a takmer 80 % sídiel má vybudovaný verejný vodovod. Rozvoj verejných vodovodov je závislý predovšetkým
od dostatku zdrojov kvalitnej pitnej vody,
ale výrazne ho ovplyvňuje aj celková hospodárska a sociálno-ekonomická úroveň regiónu a veľkostná štruktúra osídlenia. Zásobovanie pitnou vodou v jednotlivých regiónoch Slovenska je rozdielne.
Najvyššie je na západe Slovenska, najnižšie na východe. Kým v Bratislavskom,
Žilinskom a Nitrianskom kraji je podiel
obyvateľov zásobovaných pitnou vodou
vyšší než 90 %, v Prešovskom kraji nedosahuje ani 80 %. Rozvoj verejných vodovodov nedosahuje celoslovenskú úroveň
v najmenej hospodársky rozvinutých regiónoch s prevažne vidieckym osídlením,
v obciach s menej ako 500 obyvateľmi.
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Dokumenty / Veda, technika, technológia
Problémom je neochota niektorých obyvateľov obcí pripojiť sa na existujúci verejný vodovod.
Na zásobovanie pitnou vodou sa
na území našej republiky prednostne
využívajú zdroje podzemnej vody, ktoré predstavujú cenný, dobre dostupný
zdroj pitnej vody. Obrovskou neoceniteľnou výhodou Slovenska je dostatok
prírodných zdrojov podzemnej vody,
jej dobrá kvalita, relatívne nízke náklady na úpravu a potenciálne dobré zabezpečenie voči ich znečisteniu, resp.
degradácii. Približne polovica zo zdrojov kvalitnej vody pripadá juhozápadnému Slovensku, predovšetkým oblasti Žitného ostrova, s odhadovanými zásobami 22 m3.sˉ1. Niektoré oblasti
Slovenska však majú nedostatok vyhovujúcich zdrojov podzemnej vody a je
nevyhnutné dopĺňať ich kapacity zo
zdrojov povrchovej vody. S týmto cieľom sa v nedávnej minulosti na strednom a východnom Slovensku vybudovalo viacero vodárenských nádrží, ktoré dokážu pokryť potreby veľkého počtu obyvateľov.
Aktuálnym a nástojčivým problémom
mnohých našich miest je zabezpečiť odvedenie komunálnych odpadových vôd
a ich čistenie tak, aby zodpovedalo požiadavkám našej aj európskej legislatívy.
Stav odvádzania a čistenia mestských odpadových vôd u nás dlhodobo zaostáva

za stavom rozvoja verejných vodovodov.
V roku 2009 bolo skoro 60 % obyvateľov
Slovenska v domoch napojených na verejnú kanalizáciu. Na posudzovanie efektívneho odvádzania a čistenia odpadových
vôd je uplatňovaný systém aglomerácií veľkosť aglomerácie predstavuje základný parameter na plánovanie a hodnotenie odvádzania a čistenia odpadových
vôd. Hodnotenie vývoja v odvádzaní a čistení odpadových vôd sa prioritne týka aglomerácií nad 2000 ekvivalentných obyvateľov (EO). Vyplýva to z európskych záväzkov Slovenska o čistení komunálnych
odpadových vôd. Požiadavky tejto smernice sú plne transponované v našej právnej úprave a v súčasnosti ich implementujeme. Podľa počtu už realizovaných stavieb, rozostavaných stavieb a stavieb pripravených na realizáciu očakávame ďalšie
plnenie záväzkov.
Najvýznamnejším problémom najmä v mestách, teda aglomeráciách nad
10 000 EO, je fakt, že v minulosti vybudované ČOV nespĺňajú požiadavky tejto smernice na odstraňovanie nutrientov (dusík a fosfor). Približne 43 % vyprodukovaných odpadových vôd je v týchto
aglomeráciách spoľahlivo čistených, v súčasnosti sa rekonštruujú a modernizujú.
V aglomeráciách nad 2000 EO je vyhovujúco čistených cca 71 % celkového vyprodukovaného znečistenia v ukazovateľoch
kvality vody. Rozhodujúca investičná ak-

tivita v týchto aglomeráciách sa sústreďuje na výstavbu, rozširovanie a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a na výstavbu stokových sietí.
Naším cieľom je vytvárať podmienky na realizáciu potrebných stavieb predovšetkým formou zabezpečenia verejných finančných prostriedkov. Na podporu týchto aktivít sú zamerané aj fondy
Európskej únie. Operačný program životné prostredie, ktorý je financovaný spoločne z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je jedným z nástrojov zahraničnej pomoci. Prostriedky
z neho je možné čerpať na roky 2007 –
2013. Proces implementácie smernice
o čistení komunálnych odpadových vôd
je však v plnej miere závislý od vlastníkov
verejných kanalizácií, teda miest a obcí,
a od spoločností, prostredníctvom ktorých
uplatňujú svoje akcionárske práva a vykonávajú svoje povinnosti.
Všetky tieto aktivity vedú k napĺňaniu
štátnej vodohospodárskej politiky, ktorá
sa zameriava na vodu ako na súčasť trvalo udržateľného rozvoja. Rezort životného
prostredia má snahu zabezpečiť všestrannú ochranu vôd, dostatočné množstvo
vody dobrej kvality, zlepšiť kvalitu životného prostredia a jeho zložiek, ale aj zabezpečiť preventívne opatrenia na zabránenie negatívnych dopadov extrémnych
hydrologických situácií ako sú povodne
alebo sucho.

Urbanizácia a problémy miest
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.,
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., Ing. Ivana Mahríková, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Úvod
Zámerom tohtoročného Svetového dňa vody je sústrediť medzinárodnú pozornosť na vplyv rýchlorastúcej populácie
miest, industrializácie, neudržateľnosti zapríčinenej klimatickými zmenami, konfliktami a prírodnými katastrofami na
mestské systémy vrátane ich vplyvu na potrebu zdrojov vody a životné prostredie.
Existencia miest je spojená so vznikom civilizácie, ale ich história siaha do obdobia nie dlhšieho ako sedem až deväťtisíc
rokov. Najdlhšiu históriu majú mestá v Číne, Indii, Egypte a Iraku. Neskôr sa objavujú mestské štáty v Grécku – Atény
a Sparta – a staroveký Rím, v stredoveku Londýn a Paríž. Napriek tomu, že počet miest pribúdal, obyvateľstvo žijúce
v mestách tvorilo až do 20. storočia malý podiel z celkovej populácie obyvateľstva. V polovici 20. storočia traja z desiatich
obyvateľov našej planéty bývali v mestských oblastiach, pričom odvtedy narastajúci počet obyvateľov viedol aj k narastajúcemu počtu obyvateľov žijúcich v mestách. V roku 2000 bolo na svete 388 miest s počtom obyvateľov viac ako jeden
milión [28]. Odhaduje sa, že v roku 2050 bude obývať mestské oblasti sedem z desiatich obyvateľov, ktorí budú spolu
tvoriť 5,3 miliárd obyvateľov.
3 – 4 2011
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Veda, technika, technológia
Voda je súčasťou miest, je životne dôležitá pre život, zdravie ľudí, ekosystémy a pre rozvoj krajín. Vodné zdroje, ekosystémy a ich schopnosť ochrany v mestách sú dnes vystavené rastúcemu vplyvu urbanizácie, industrializácie a pod.,
t.j. hrozbe znečistenia, neudržateľnosti, klimatickým zmenám a iným negatívnym činiteľom.
V minulom storočí sa spotreba vody viac ako zdvojnásobila. Súčasná civilizácia o počte viac ako 6 miliárd ľudí
si privlastnila približne 54 % z celkového množstva dostupnej vody v riekach, jazerách a v podzemných zásobárňach. Z celkového dostupného množstva sladkej vody sa
len približne 8 % využije pre domáce použitie [30]. Na základe analýz svetovej organizácie UNESCO sa konštatuje,
že denná potreba čistej vody je asi 25–50 l.os–1.deň–1 pre
zabezpečenie základných požiadaviek, čo je voda na pitie, varenie a hygienu [30]. Vplyvom rastúcej urbanizácie

sa však nároky na množstvo a kvalitu vodných zdrojov neustále zvyšujú. V 60 % európskych miest, s počtom obyvateľov viac ako 100 tisíc, je podzemná voda odčerpávaná rýchlejšie ako môže byť doplňovaná [4]. Do roku 2025
sa predpokladá, že asi 1,8 mld. ľudí bude žiť v krajinách
a regiónoch s absolútnym nedostatkom vody a dve tretiny svetovej populácie budú žiť v neustálom strese z nedostatku vody [34].
URBANIZÁCIA
Urbanizácia je definovaná ako nárast podielu obyvateľov žijúcich v mestách [1]. Počet obyvateľov bývajúcich
v mestách v minulom storočí narástol zo 14 % v jeho začiatku na necelých 50 % na prelome 20. a 21. storočia [20].
Dnes viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách
a predpokladá sa, že v polovici nášho storočia všetky regió-

Tab. 1 Mestské a vidiecke oblasti [30]
Obyvateľstvo [v tisícoch]
mestské
Územie alebo krajina
Svet
Rozvinuté krajiny

1

Menej rozvinuté 2
50 najmenej
rozvinutých krajín3
Iné menej
rozvinuté krajiny4
Najmenej rozvinuté
oblasti (mimo Číny)
Subsaharská Afrika

Percento mestského
obyvateľstva

vidiecke

Priemerný ročný
podiel zmeny [%]
Mestské
Vidiecke
2005 až
2005 až
2010
2010

2007

2025

2050

2007

2025

2050

2007

2025

2050

3293944

4584233

6398291

3377283

3426276

2792995

49,4

57,2

69,6

2,0

0,4

909975

994720

1071393

313029

264250

173854

74,4

79,0

86,0

0,5

-0,5

2383969

3589513

5326899

3064254

3162026

2619141

43,8

53,2

67,0

2,5

0,5

224743

452444

966884

579707

734473

775074

27,9

38,1

55,5

4,1

1,7

2159226

3137070

4360014

2484547

2427554

1844067

46,5

56,4

70,3

2,4

0,2

1815031

2758464

4290101

2296875

2538454

2237589

44,1

52,1

65,7

2,5

0,9

289938

539458

1064736

517488

654124

695989

35,9

45,2

60,5

3,7

1,7

1

Európa, USA, Austrália, Nový Zéland, Japonsko
Afrika, Ázia (mimo Japonska), Latinská Amerika a Karibik a Mikronézia, Polynézia
3
- 34 v Afrike, 10 v Ázii, 5 v Oceánii, Latinskej Amerike a Karibiku
4
bez najmenej rozvinutých oblastí
2

Tab. 2 Odhad stupňa urbanizácie [6, 27]
Oblasť
Svet
Viac rozvinuté oblasti
Európa
Východná Európa
Severná Európa
Južná Európa
Západná Európa
Menej rozvinuté oblasti
Afrika
Subsaharská Afrika
Východná Afrika
Severná Afrika
Južná Afrika
Západná Afrika
Ázia
Východná Ázia
Severo-centrálna Ázia
Juhovýchodná Ázia
Západná Ázia
Latinská Amerika a Karibik
Centrálna Amerika
Južná Amerika
Zvyšok
Severná Amerika
Oceánia

6

Odhad pred
rokom 2010

1980
1962
1965
1960

Mestské obyvateľstvo
2010 [%]
50,6
75,0
72,6
88,8
84,4
87,5
77,0
45,3
40,0
37,3
23,7
52,0
58,8
44,6
42,5
48,5
32,2
48,2
66,3
79,4
71,7
83,7

pred 1950
pred 1950

82,1
70,6

pred 1950
pred 1950
1963
pred 1950
1960
pred 1950

2005
1993

Odhad po roku
2010

2020
2030
2032

2020
2023
2013
2040
2013

Mestské obyvateľstvo
2050 [%]
70,0
86,0
83,6
80,0
80,7
81,2
86,5
67,0
61,8
60,5
47,6
72,0
77,6
68,0
66,2
74,1
57,2
73,3
79,3
88,7
83,3
91,4
90,2
76,4

Vodohospodársky spravodajca

3 – 4 2011

Veda, technika, technológia
Tab. 3 Odhadovaný vývoj počtu obyvateľov a urbanizácie na Slovensku [30]
Rok

Celkový počet
obyvateľov v tis.

Počet vidieckych
obyvateľov v tis.

Počet mestských
obyvateľov v tis.

Percento urbanizácie

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2009
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

3 463
3 798
4 145
4 362
4 528
4 735
4 976
5 140
5 256
5 352
5 379
5 386
5 406
5 412
5 437
5 442
5 413
5 348
5 256
5 151
5 038
4 917

2 424
2 594
2 758
2 746
2 669
2 545
2 407
2 356
2 287
2 326
2 354
2 392
2 430
2 437
2 448
2 411
2 321
2 179
2 005
1 832
1 667
1 509

1 039
1 205
1 387
1 616
1 859
2 190
2 570
2 785
2 969
3 026
3 025
2 994
2 976
2 975
2 989
3 031
3 092
3 168
3 251
3 319
3 371
3 408

30,0
31,7
33,5
37,0
41,1
46,3
51,6
54,2
56,5
56,5
56,2
55,6
55,1
55,0
55,0
55,7
57,1
59,2
61,9
64,4
66,9
69,3

Tab. 4 Odhadovaný vývoj ročného stupňa rastu počtu mestských, vidieckych a celkových obyvateľov a zmeny urbanizácie
na Slovensku [30]
Roky
1950-1955
1955-1960
1960-1965
1965-1970
1970-1975
1975-1980
1980-1985
1985-1990
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2010
2010-2015
2015-2020
2020-2025
2025-2030
2030-2035
2035-2040
2040-2045
2045-2050

Ročný stupeň rastu
počtu celkových obyvateľov
(%)1950-2050
1,85
1,75
1,02
0,75
0,89
0,99
0,65
0,45
0,36
0,10
0,03
0,10
0,09
0,02
-0,10
-0,24
-0,35
-0,40
-0,44
-0,49

Ročný stupeň rastu
počtu mestských obyvateľov
(%)1950-2050
2,95
2,82
3,05
2,81
3,28
3,19
1,61
1,28
0,38
-0,01
-0,20
-0,13
0,09
0,28
0,40
0,49
0,52
0,41
0,32
0,22

ny budú prevažne s mestských charakterom, okrem východnej Afriky, kde táto situácia nastane pravdepodobne trochu
neskôr (tab.1 a 2) [27, 29]. Odhadovaný vývoj na Slovensku
v tomto smere dokumentujú tabuľky 3 a 4 [30].
VÝVOJ MIEST
Mestá môžeme charakterizovať na základe viacerých
aspektov – veľkosti, rozsahu, geografickej polohy, funkcií
a pod. Avšak či už ide o mesto s primárnou produkciou, prie3 – 4 2011
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Ročný stupeň rastu
počtu vidieckych obyvateľov
(%)1950-2050
1,35
1,23
-0,09
-0,57
-0,95
-1,12
-0,43
-0,59
0,34
0,24
0,32
0,38
0,09
-0,31
-0,76
-1,26
-1,67
-1,80
-1,89
-1,99

Ročný stupeň zmeny
urbanizácie
(%)1950-2050
1,10
1,08
2,03
2,06
2,39
2,20
0,96
0,84
0,02
-0,11
-0,23
-0,23
0,00
0,26
0,51
0,73
0,86
0,81
0,76
0,70

myselné, obchodné, univerzitné, dopravné, kultúrne, náboženské, vojenské, rekreačné, kúpeľné, kultúrno–turistické,
obytné alebo iné [18, 19] pre svoj chod si vytvára nároky
na zdroje surovín, energiu, služby.
Podľa medzinárodnej definície OSN rozlišujeme :
veľké mestá
s viac ako 500 000 obyvateľmi
mestá
s viac ako 100 000
mestské lokality
s viac ako 20 000
vidiecke lokality
s menej ako 20 000.
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Veda, technika, technológia
Podľa uznesenia Medzinárodného štatistického kongresu z roku 1887 sa za mesto považuje osada s viac ako 2000
obyvateľmi a tie sa delia na mestá [2]:
vidiecke
2000 až 5000 obyvateľov
malé
5000 až 20 000 obyvateľov
stredne veľké
20 000 až 100 000 obyvateľov
veľkomestá
100 000 až 1 000 000 obyvateľov
miliónové mestá
viac ako 1 000 000 obyvateľov
Sídla, ktoré rozdeľujeme najmä vzhľadom na štatistický ukazovateľ – počet obyvateľov – sa vyznačujú aj rôznym
charakterom, či už mestským alebo vidieckym. Avšak sídlo
s menším počtom obyvateľov môže mať charakter mesta a naopak mesto s väčším počtom obyvateľov vidieka, čo
znemožňuje uplatniť definíciu mesta len podľa veľkostného kritéria. Pri klasifikácii mesta vzhľadom na veľkostné kritérium je potrebné vychádzať aj z národných definícií, ktoré zahŕňajú miestne podmienky. Tak napríklad dolné hranice počtu obyvateľov pre mesto sa rôznia v jednotlivých štátoch. Dolná hranica 5000 obyvateľov je určená v Rakúsku

ne odišlo z týchto chudobných urbanizovaných území aj napriek tomu, že sa každoročne zvýšil podiel obyvateľov obývajúcich tieto územia o približne 58 miliónov [27]. Tieto skutočnosti vyplývajú zo snahy postupne poskytnúť rovnaké
podmienky životnej úrovne – výhody urbanizovaných území – pre všetkých obyvateľov s cieľom odstraňovať nerovnosti medzi jednotlivými skupinami obyvateľov [5].
Príkladom najväčších svetových miest sú megamestá (mestá s viac ako 10 a viac miliónmi obyvateľov) [26].
Príkladom sú napr. mestá Mexiko a Sao Paulo. Mexiko tvorí okrem vlastného mesta Mexika 34 samosprávnych územných celkov, kde počet obyvateľov narástol z troch miliónov obyvateľov v roku 1950 na 21 miliónov v roku 2000. Sao
Paulo obdobne má 40 samosprávnych územných celkov,
pričom počet obyvateľov narástol z 300 000 na začiatku minulého storočia na dnešných viac ako 20 miliónov.
V roku 1975 spadalo do kategórie megamiest 22 miest,
v roku 2000 to bolo 40 miest a očakáva sa, že v roku 2015 to
už bude okolo 60 miest na svete [14].

Tab. 5 Podiel mestských obyvateľov žijúcich v slumoch v % [30]
Územie
Rozvojové krajiny
Severná Afrika
Sub-Saharská Afrika
Latinská Amerika a Karibik
Východná Ázia
Južná Ázia
Juhovýchodná Ázia
Západná Ázia
Oceánia

1990
46,1
34,4
70,0
33,7
43,7
57,2
49,5
22,5
24,1

1995
42,8
28,3
67,6
31,5
40,6
51,6
44,8
21,6
24,1

a Belgicku, 10 000 vo Švajčiarsku, 50 000 v Japonsku, ale
1000 v Kanade, 300 na Islande, 250 v Dánsku [2].
Mestá sa vzhľadom na svoj charakter a funkcie neustále
menia a tiež majú aj rôzny charakter a využitie. V rozvinutejších krajinách sú mestá vyspelejšie. Vo viac urbanizovaných
územiach je rozčlenenie priestoru sídla s rôznorodým charakterom a využitím relatívne viditeľné, hoci v celosvetovom
meradle existuje častejšie rozdelenie s „neviditeľnými“ hranicami vzhľadom na sociálne, kultúrne a politické podmienky.
Mestá sa za niekoľko posledných desaťročí zlučujú
do väčších miest – megamiest, mestských koridorov a mestských oblastí – satelitov, čím nastáva zvýšenie produktivity a mestá sa tým stávajú významnejším faktorom rozvoja ekonomiky. V čoraz väčšej miere existuje pohyb obyvateľov nielen z vidieka do miest, ale v menšom rozsahu aj
z centier väčších miest do ich okolia. Tvoria sa satelity miest,
kde obyvatelia nielen preferujú prímestský spôsob života,
ale najmä v ekonomicky rozvinutých krajinách využívajú aj
mnohokrát lepšiu kvalitu prostredia. Nezanedbateľná je aj
cenová prijateľnosť takéhoto bývania. V rozvojových krajinách tento pohyb predstavuje rozdelenie priestoru najmä
zo sociálneho hľadiska. Keďže v prímestských oblastiach je
menej rozvinutá infraštruktúra, menšia vybavenosť a služby,
je tu aj nižšia kvalita života, čo predurčuje obývanie týchto
oblastí chudobnejšími vrstvami obyvateľov [22]. Za posledných 10 rokov sa však už podiel obyvateľov žijúcich v týchto
chudobných urbanizovaných oblastiach rozvojového sveta, tzv. „slumoch“, znížil z 39 % v roku 2000 na odhadovaných 32 % v roku 2010 (tab. 5) [30]. Predstavovalo to fakt, že
v tomto období približne 22 miliónov obyvateľov každoroč-
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2000
39,3
20,3
65,0
29,2
37,4
45,8
39,6
20,6
24,1

2005
35,7
13,4
63,0
25,5
33,0
40,0
34,2
25,8
24,1

2007
34,3
13,4
62,4
24,7
31,1
38,0
31,9
25,2
24,1

2010
32,7
13,3
61,7
23,5
28,2
35,0
31,0
24,6
24,1

Väčšina mestskej populácie a najviac najväčších miest
(Los Angeles, New York, Mexiko, Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Buenos Aires, Paríž, Káhira a ďalšie) je koncentrovaná do najväčších svetových ekonomických oblastí [24], v ktorých
po roku 2000 žilo viac ako 4 % svetovej populácie.
PROBLÉMY MIEST
Pozitívom urbanizácie vo všeobecnosti je, že prináša základné zmeny, najmä v oblasti zamestnanosti s orientáciou
na priemysel a služby, v hustote obyvateľstva, priestorovom
usporiadaní, v jeho aktivitách, v zložení sociálnych, kultúrnych, etnických skupín, v sociálnych hodnotách a riadení,
v konfigurácii a funkčnosti vlastníctva a pod.
Rast miest vyvoláva nielen negatívne javy sprevádzajúce existenciu obývaných sídel – negatívne aspekty preľudnenia a v oblasti životného prostredia z dopravy, stavebnej činnosti, nakladania s odpadmi, klimatických pomerov
a pod., ale aj nároky na vodné hospodárstvo – dostupné
vodné zdroje v požadovanej kvalite a kvantite [7], odvádzanie a čistenie odpadových vôd vzniknutých na území mesta a pod. (obr. 1).
Zmena klímy v súvislosti s urbanizáciou je zdokumentovaná v mnohých štúdiách a je zapríčinená antropogénne
podmieneným zosilňovaním skleníkového efektu atmosféry. Zdrojom energie, ktorý vyvoláva zmeny klimatických pomerov v mestách a ich okolí, je bilancia žiarenia v atmosfére a na zemskom povrchu. Bilancia je tvorená bilanciou krátkovlnnej a dlhovlnnej zložky slnečného žiarenia, pričom významnú rolu má albedo, ktorého hodnota súvisí s výskytom
rôznych plôch. Tie sa líšia nielen v závislosti od využitia úzeVodohospodársky spravodajca
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mia, od použitých materiálov na stavbu budov, ciest a ďalšej infraštruktúry v zastavanom území, ale aj od produkovaných emisií a pod. Albedo ovplyvňuje energetickú bilanciu, pričom z jej rovnice vyplýva, že rozhodujúce je rozdelenie spotreby energie na ohrievanie zemského povrchu,

Obr. 1 Urbanizácia a environmentálne problémy rýchlo sa
rozvíjajúcich miest

Dôsledkom zvýšenia podielu nepriepustných plôch – komunikácií, chodníkov, parkovísk, striech a iných povrchov –
je tiež zníženie infiltrácie povrchových vôd do podložia [10].
Takto vyvolaná zmena odtokového režimu má priamy vplyv
na hydrológiu urbanizovaných území, zvýšenie rýchlosti a objemu vôd dostávajúcich sa do miestnych recipientov a zvýšenie znečistenia, ekologickú degradáciu a iné zmeny (obr. 3).
Pôsobenie spomínaných faktorov vzhľadom na dlhšie obdobie a demografické zmeny popísali mnohí autori vo svojich
štúdiách či publikáciách [3, 8, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 33].
Negatíva hydrologických zmien sa prejavujú aj v oblasti
vodných zdrojov, kde vplyvom urbanizácie dochádza k redukcii objemu zdrojov podzemných vôd a k znižovaniu ich
hladín. Napríklad v Hočiminovom Meste s viac ako 7 miliónmi obyvateľov a pri 84 % podiele zásobovaných obyvateľov denná potreba vody z podzemných vôd prekročila
udržateľnú úroveň 520 tisíc m3, na základe čoho sa prejavil ročný pokles jej hladiny medzi 2 – 3 m a podiel využitia zdrojov podzemnej vody klesol po roku 2003 o viac ako
10 % [9, 32].
V oblasti zásobovania megamiest Peking predstavuje extrémny prípad, pretože sa predpokladá, že v priebehu pár rokov bude potrebné dopravovať vodu pre toto mesto z rieky
Chang Jiang vzdialenej okolo 1200 km, v oblasti odvádzania
a čistenia odpadových vôd zase mesto Mexiko, kde v súčasnosti je odkanalizovaných okolo 10 % odpadových vôd [14].
S pokračujúcou urbanizáciou a industrializáciou je spojené zvyšovanie potreby vody a s tým súvisiaci vodný stres
(z nedostatku vody, zhoršenia kvality a zmenšenia množstva zdrojov vody) a obmedzení rôzneho druhu (prevádzka,

priame ohrievanie atmosféry a výpar. V mestách je menej zelených
plôch, viac ich je spevnených, s povrchom charakteru betónu, asfaltu
a kameňa s veľmi dobrou tepelnou
vodivosťou. Zrážková voda z nich
v meste rýchlejšie odteká, čo vedie
k zníženiu energie spotrebovanej
na výpar, a preto v meste môže byť
priemere teplejšie ako v jeho okolí, najmä v slnečných a vlhších oblastiach, resp. je teplejšie v denných
hodinách. Tento problém je spomínaný aj v súvislosti s efektom teplotných ostrovov v osídlených oblastiach – UHI efektom (Urban Heat
Island Effect).
Obr. 2 Rozdiely priemerov teploty vzduchu medzi 5 stanicami v nižších polohách
Mestská klíma sa na Slovensku
v Bratislave a blízkom okolí a na referenčnej stanici Bratislava letisko po mesiacoch
podrobnejšie analyzovala v Braroka, za celý rok a v teplom a chladnom polroku v období 1981–1984 v °C [11]
tislave (1981 – 1985) a v Košiciach
(1986 – 1990). V [12] sú ilustrované
vybrané výsledky z porovnania priemerov teploty vzduchu riadenie, technické vybavenie a pod.). Preto budúca stratés referenčnou stanicou Bratislava–letisko v období 1981– gia v oblasti vodného hospodárstva miest musí zachovávať
1984. Obr. 2 dokumentuje rozdiel teplôt v centre mes- integrovaný prístup.
Myšlienka integrovanej starostlivosti o vodné zdroje, vráta a na južných svahoch Bratislavy, kde sú teploty vyššie
v lete až o 1,1 °C v dlhodobom priemere. Tento rozdiel je tane ich racionálneho využívania, vychádza z predstavy, že
čiastočne podmienený prirodzenými vplyvmi (expozícia, voda je integrálnou súčasťou ekosystému, prírodným zdroorografia) a čiastočne urbanizovanými priestormi (zme- jom, sociálnym a ekonomickým tovarom, preto ju potrebunená radiačná a energetická bilancia aktívneho zemského jeme u nás zadržať, uchovať a distribuovať v súlade s ekologickými zákonitosťami [17].
povrchu) .
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Obr. 3 Schéma
hydrologických
účinkov urbanizácie

V Slovenskej republike tiež dochádza k znižovaniu kapacity zdrojov pitných vôd, a to najmä v dôsledku [35]:
a) klimatických zmien sprevádzaných otepľovaním – „vysychaním“ európskeho kontinentu, ktorý sprevádza pokles
hladín v riekach a vodných nádržiach (15. 7. 2003 prietok v Dunaji prekonal storočné historické minimum, 17. 7.
2003 sa využiteľný objem na Veľkej Domaši znížil na 52 %,
Oravskej priehrade na 56 % a Liptovskej Mare na 62 %)
a znižovanie výdatnosti zdrojov podzemných vôd (v centrálnej časti Slovenska až o 20 %),
b) zhoršovania kvality zdrojov v dôsledku antropogénneho znečisťovania vôd. Medzi hlavné zdroje znečisťovania
podzemných vôd patria poľnohospodárstvo, priemysel
vrátane banskej činnosti, domácnosti – neodkanalizované sídelné aglomerácie, cestovný ruch, doprava, vypúšťanie do podzemných vôd.
Podľa údajov MŽP SR celoslovenský podiel zásobovania
obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov k 1. 1. 2007
bol 86,3 %, čo je v porovnaní so štátmi EÚ nedostačujúce (90
– 92 %) [36]. Kvalitu zásobovania možno hodnotiť prostredníctvom špecifickej spotreby pitnej vody, ktorá tiež istým
spôsobom charakterizuje sociálnu a kultúrnu úroveň obyvateľov, rozvoj bývania a vybavenia domácnosti. Táto však
na Slovensku od r. 1990 napriek rastu zásobovaných obyvateľov klesá (tab. 1). Podľa vodohospodárov to spôsobuje najmä zvyšovanie ceny vody pre domácnosti, ktorá vyvoláva
tlak na racionalizáciu spotreby. Znižovanie spotreby je však
pozitívne len po určitú hranicu, tzv. hygienické minimum,
ktoré vyjadruje minimálne množstvo vody nevyhnutne potrebné na zabezpečenie základných potrieb človeka bez negatívneho vplyvu na jeho zdravie a hygienu (jeho hodnota sa
vo svete pohybuje od 80 do 100 l.ob–1.deň–1) [35].
Na Slovensku sa prednostne na zásobovanie pitnou vodou využívajú podzemné vody. Zdokumentované využiteľ-
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né množstvá predstavujú cca 74 000 l.s–1. Kapacita zdrojov
podzemných vôd využívaných pre verejné vodovody dosahuje približne 28 000 l.s–1. Vzhľadom na šetrenie a hospodársku recesiu sa však skutočne využíva len cca 14 000 l.s–
1
. Naproti tomu podiel odberov povrchovej vody na zásobovaní pitnou vodou dosahuje cca 20 %. Najvýznamnejšími
sú odbery z vodárenských nádrží (na území Slovenska je ich
8), ktorých kapacita je cca 4000 l.s–1, aj keď reálne odbery
sú oveľa nižšie. Význam vodárenských nádrží však vzrastá so
zhoršovaním kvality podzemných zdrojov a poklesom ich
výdatnosti.
Tab. 1 Špecifická spotreba vody v správe vodárenských
spoločností v l.ob.–1.deň–1) [35, 36]
Rok
Priemerná špecifická
spotreba
Špecifická spotreba vody
pre domácnosti

433,2 312,7 294,0 274,9 268,5 264,0 231,5

1990

1995

1997

1999

2000

2001

2003

Rok

2004

Priemerná špecifická
spotreba
Špecifická spotreba vody
pre domácnosti

213,8 204,7 200,6 192,1 189,7 185,7 182,2

195,5 142,5 131,9 126,9 124,8 124,7 113,6

99,7

2005

95,1

2006

91,9

2007

89,9

2008

85,6

2010
2009 odhad

86,0

85,0

Ďalší rozvoj vodovodov sa bude orientovať na efektívnejšie využitie existujúcich zdrojov, najmä veľkokapacitných,
akým je hlavne Žitný ostrov, naša klenotnica pitnej vody,
ktorý je považovaný za unikát, jeden z hydrogeologických
zázrakov Európy.
Celý Žitný ostrov predstavuje so svojimi zvodnenými
náplavmi nádrž statických podzemných vôd s akumuláciou vyše 15.109 m3 pomerne kvalitnej vody, s využiteľným
množstvom k 31. 12. 2003 20 400 l.s–1. Z tejto využiteľnej kaVodohospodársky spravodajca
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pacity pitnej vody by bolo možné pri priemernej špecifickej spotrebe 130 l.s–1 zásobovať viac ako 13,5 milióna obyvateľov a pri hygienickom minime 80 l.s–1 viac ako 22 miliónov obyvateľov. V súčasnosti sa zo zdrojov Žitného ostrova celkovo využíva 2415 l.s–1, z toho pre vodovody 1234
l.s–1. Počet zásobovaných obyvateľov z tohto systému je cca
425 000. Preto budú potrebné do tejto oblasti výrazné investície. Na báze zdrojov Žitného ostrova sa buduje a rozvíja Bratislavská vodárenská sústava a Západoslovenská vodárenská sústava.
ZÁVER
Rast populácie, veľké rozdiely v stupni vyspelosti jednotlivých krajín, klimatické zmeny, nerovnomerné rozdelenie obmedzených zdrojov pitnej vody, zhoršujúca sa kvalita vody, ale hlavne nedostatok investičných prostriedkov
už teraz spôsobujú obrovské problémy v zásobovaní pitnou
vodou miest z celosvetového hľadiska.
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Hoci mnohé krajiny prijali rozporné alebo nepriaznivé
stanovisko k urbanizácii, často najmä pre jej negatívne dôsledky, dnes je zrejmé, že tento vo svete rozšírený proces je
nevyhnutný a nezastaviteľný. Mestá s veľkým počtom obyvateľov, kde prevláda menej rozvinutá infraštruktúra, vybavenosť a služby predstavujú pre životné prostredie a mnohokrát aj pre zdravie ľudí potenciálne najviac ohrozené
prostredie, najmä z pohľadu chudoby a možností riešenia
jej dôsledkov. V rozvinutejšej časti sveta urbanizácia tiež prináša problémy, ktoré sú však naopak spojené so sprievodnými javmi vyššej životnej úrovne – industrializáciou, emisiami, nárokmi na zdroje vody a pod.
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Voda pre našu krajinu
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., RNDr. Peter Škoda, Ing. Jana Poórová, PhD.,
Ing. Zuzana Danáčová, RNDr. Pavol Faško, CSc.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Heslo Svetového dňa vody 2011 je
„Voda pre mestá“. Zrejme tvorcovia
tohto hesla nemali na mysli naše mestá, z ktorých najväčšie nemá ani pol milióna obyvateľov. Pravdepodobne im
išlo o megapolisy s počtom obyvateľov nad 5 miliónov a rozlohou stoviek,
možno tisícov kilometrov štvorcových,
okrem iného aj s enormnou každoden-

ba 20 - 30 rokov zaznamenávame jeho
výraznú zmenu, či sa nám voda z krajiny „stráca“ ako sa to dozvedáme z rôznych prameňov, resp. či možno tento
stav ovplyvňovať na regionálnej úrovni.
Pri hľadaní odpovede na tieto otázky sa oprieme o dva jednoduché grafy, ktoré sme doposiaľ nepublikovali, a za ktorých jednoduchosťou sa

1980 sme s výnimkou roka 2010 nemali väčší odtok ako 288 mm. Najväčší bol
281 mm. Avšak takýchto rokov (nad
281 mm) bolo počas obdobia 19311980 až 19, to znamená, že za každé
desaťročie približne 4 roky.
Aj keď graficky sú odtoky v zhode so zrážkami, nemožno povedať, že
na množstve zrážok sa prejavili signi-

Obr. 1 Ročné
úhrny zrážok
na Slovensku

nou spotrebou vody. Stratégiu rozvoja,
smerovania a najmä udržateľnosti spoločnosti, či už koncentrovanej v mestách alebo bývajúcej na vidieku, nie je
možné robiť bez uváženia disponibilných vodných zdrojov a, samozrejme,
bez ich možného vývoja.
Preto si skúsme tohtoročné heslo trochu prispôsobiť našim podmienkam a zamyslime sa nad vodou pre
našu krajinu, ktorej počet obyvateľov
predstavuje jedno takéto veľkomesto
a má k dispozícii o niečo viac než 49 tisíc kilometrov štvorcových.
ANALÝZA ROČNÝCH ZRÁŽOK
A ODTOKOV NA ÚZEMÍ
SLOVENSKA
V súvislosti s vodou pre krajinu, teda
s vývojom hydrologického režimu, nás
najviac zaujíma, či za posledných zhru-
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skrýva 80 ročná monitorovacia činnosť SHMÚ. Ide o ročné úhrny zrážok na Slovensku a ročné odtečené
množstvá zo Slovenska od roku 1931
do roku 2010. Treba však poznamenať,
že odtok z územia Slovenska v roku
2010 je predbežný odhad, ktorý po záverečnej hydrologickej bilancii a odsúhlasení prietokov na hraničných tokoch za minulý rok môžeme jedným či
druhým smerom korigovať.
Pri analyzovaní odtoku z územia
Slovenska podľa uvedeného grafu môžeme konštatovať:
Posledné 30-ročie má iný charakter ako prvých 50 rokov. Pod priemerom stanoveným z obdobia 1931-1980
(262 mm) je z tridsiatich rokov 24 a pod
priemerom zvýšeným o 10 % jeho
hodnoty je z posledných tridsiatich rokov 29 rokov. To znamená, že od roku

fikantné zmeny. Skôr pozorujeme ich
mierny nárast (trendová čiara sa temer kryje s priemerom), zatiaľ čo pokles odtoku má výraznejší charakter.
Teda môžeme potvrdiť konštatovanie z (Majerčáková a kol., 2004), že „základnou príčinou zmien hydrologickej
bilancie je zvýšená teplota vzduchu,
ovplyvňujúca výpar. Nevýrazné zmeny v zrážkových úhrnoch majú pre ďalšie komponenty hydrologickej bilancie
zatiaľ len podružný význam“.
Z grafov možno vidieť aj ďalšie skutočnosti, z nich by sme radi upozornili na dve:
 Výskyt veľmi suchých rokov s odtokom pod 65 % priemerného ročného odtoku obdobia 1831-1980
je pomerne pravidelný, v priemere raz za desať rokov. Boli to roky:
1933, 1943, 1947, 1954, 1973,
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Obr. 2 Ročné
odtečené
množstvá
zo Slovenska

1990, 1993 a 2003. Nepriaznivý
charakter týchto rokov sa prehlbuje, ak sa vyskytujú v sérii rokov
s ročným odtokom pod dlhodobým priemerom.
 Rok 2010 bol ako z hľadiska zrážok
tak odtoku mimoriadny v celom 80ročnom rade pozorovaní. Zrážky
dosiahli 165 % normálu a odtok
175 % dlhodobého priemeru.
Základnými faktormi, ovplyvňujúcimi odtok z nášho územia sú teplota
vzduchu a zrážky. Ani jeden z týchto
faktorov nemožno ovplyvniť žiadnym
spôsobom na lokálnej, resp. regionálnej úrovni. V prípade nižších zrážkových úhrnov klesá aj percento odtečeného množstva. A toto percento klesá
aj v rokoch nasledujúcich po zrážkovo

Predstavené grafy sú na báze ročných úhrnov zrážok a odtokov (v hydrologických rokoch). Naše analýzy by
sme mohli detailizovať, ak by sme sa
pozreli aj na ich vnútro- ročné rozdelenie.
VÝVOJ VYUŽITEĽNÝCH ZÁSOB
VODY A ODBEROV VODY
NA SLOVENSKU
K téme dostatku či nedostatku vody
sme sa už vyjadrovali viackrát. Na jednej strane stoja vždy prírodné zdroje vody, ktoré tá ktorá krajina ponúka,
na strane druhej sú požiadavky spoločnosti na vodu. Preto sa opätovne pozrime, ako situáciu vodných zdrojov videl Šiklomanov, keď svoje odhady prezentoval na Medzinárodnej konferen-

Tab. 1 Využiteľnosť vody na obyvateľa (International Conference, 1992)
Oblasť
Európa
severná Európa
stredná Európa
južná Európa
severná a stredná Amerika
Kanada + Aljaška
USA
stredná Amerika
Afrika
severná Afrika
Ázia
južná Amerika
Austrália a Oceánia

1950
5,90
39,2
3,00
3,80
37,2
384
10,6
22,7
20,6
2,30
9,60
105
112

Využiteľná voda (m3.103/rok/obyvateľ)
1960
1970
1980
5,40
4,90
4,60
36,5
33,9
32,7
2,80
2,60
2,40
3,50
3,10
2,80
30,2
25,2
21,3
294
246
219
8,80
7,60
6,80
17,2
12,5
9,40
16,5
12,7
9,40
1,60
1,10
0,69
7,90
6,10
5,10
80,2
61,7
48,8
91,3
74,6
64,0

deficitných rokoch. Teda, naša krajina
vie hospodáriť s vodou; v čase nedostatočných zrážok využíva z nich vyššie percento a podobne v rokoch nasledujúcich po rokoch sucha si deficit
dopĺňa vyšším percentom zadržaných
zrážok.
3 – 4 2011

2000 (odhad)
4,10
30,9
2,30
2,50
17,5
189
5,60
7,10
5,10
0,21
3,30
28,3
50,0

cii Voda a Environment v Dubline, ešte
v roku 1992.
Výpočet využiteľnej vody na obyvateľa sme urobili aj pre Slovensko.
Možno povedať, že sme v pomernej zhode s jeho údajmi pre strednú
Európu. Treba si uvedomiť, že výsled-
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ky v tabuľke nie sú len funkciou odtoku
z oblastí, ale aj rastúceho počtu obyvateľstva. Výpočty využiteľnej vody sme
mohli od roku 1990 doplniť údajmi
o reálnych odberoch vody, ktoré uvádzame v tých istých jednotkách ako využiteľnú vodu.
Údaje o využiteľnej vode uvádzame
najmä preto, aby sme sa porovnali so
svetom ostatným, a aby sme si uvedomili, že porovnateľné alebo horšie sú
na tom len regióny južnej Európy a severnej Afriky.
Uvádzame ich aj preto, aby sme si
uvedomili, že za posledných 20 rokov,
samozrejme s výnimkou vlaňajšieho
extrémneho roku, sme sa využiteľnou
vodou ani raz nedostali na priemernú
hodnotu rokov 1931-1980 a priemernú hodnotu za roky 1961-2000 sme,
okrem roku 2010, prekročili len 6-krát.
V súvislosti s vodnými zdrojmi používame dva významovo blízke termíny: využiteľnosť vodných zdrojov a disponibilita vodných zdrojov. V termíne
disponibilita zvykneme okrem kvantity vody zohľadňovať aj jej kvalitu. Teda
disponibilné zdroje vody sú všetky využiteľné zdroje zmenšené o znečistenú
vodu, ak toto znečistenie znemožňuje
jej využitie.
V Tab. 2 zároveň uvádzame aj celkové odbery vody pre rôzne účely. Vo
všeobecnosti je dobré, ak spoločnosť
spotrebúva využiteľnú vodu do ¼ jej
množstva. Na strane druhej, pokles odberov v podmienkach Slovenska pod
15 až 10 % svedčí o neúmernom šetrení s vodou. Tiež je potrebné rozlišovať medzi odbermi vody a spotrebou
vody. Spotreba vody predstavuje cca
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10 až 25 % z odberov, avšak nevystihuje do tej miery požiadavky na vodu ako
samotné odbery vody. Na spresnenie
dodávame, že viac ako polovicu spotrebovanej (nie odobratej!) vody predstavujú závlahy.

važne z dôvodov nárastu cien za vodu,
mimoriadne poklesli a stále majú klesajúcu tendenciu (hoci táto skutočnosť
už bezprostredne ohrozuje napríklad
aj zachovávanie základnej hygieny).
V podstate od roku 1994 sa pohybuje-

Tab. 2 Využiteľná voda na Slovensku (m3.103/rok/obyvateľ) a reálne
odbery vody (m3.103 / rok / obyvateľ)
Roky

Využiteľná voda
na Slovensku
(m3.103 / rok /
obyvateľ)

1931-1980
1961-2000

2,84
2,18

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1,54
1,69
1,90
1,37
2,19
2,34
2,15
2,09
1,96
2,54
2,40
2,26
1,94
1,55
1,74
2,51
2,55
1,73
1,81
1,86
3,88

% odberov z využiteľnej vody

Reálne odbery
(m3.103 / rok /
obyvateľ)

reálny odber

odber podľa r. 1990

0,53
0,46
0,31
0,305
0,27
0,26
0,25
0,26
0,24
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,19
0,17
0,17
0,14
0,125
0,12

34,4
27,2
16,3
22,3
12,3
11,1
11,6
12,4
12,2
8,7
9,2
9,3
10,8
12,9
10,9
6,8
6,7
8,1
6,9
6,5

34,4
31,4
27,9
38,7
24,2
22,6
24,6
25,4
27,0
20,9
22,1
23,5
27,3
34,2
30,5
21,1
20,8
30,6
29,3
28,5

Od roku 1990 nám množstvo odberov vody stále klesá, preto aj percento
reálnych odberov sa od roku 1992 pohybuje hlboko pod hranicou ¼ využiteľnej vody, a to bez ohľadu na charakter hydrologickej situácie v tom ktorom roku.
Ak by sme uvažovali s odbermi
na úrovni roku 1990, potom za posledných 20 rokov by sme hranicu ¼ využiteľných množstiev prekročili až 13-krát.
Reálne sme sa však dostali k do situácie, že odbery vody na Slovensku, pre-

me odbermi vody pod 13 % využiteľnej
vody, z toho bolo 8 rokov s odbermi
dokonca pod 10¨% využiteľnej vody.
ZHRNUTIE
Voda v krajine ovplyvňuje tak samotnú existenciu jednotlivca a jeho
kultúrny a sociálny vývoj, ako aj rozvoj
spoločnosti, jej zdravotný stav, potravinovú bezpečnosť, priemyselnú produkciu, rozvoj terciárnej sféry, a teda
aj možnosť koncentrácie obyvateľstva
v aglomeráciách mestského typu.

V dvoch častiach príspevku sme poukázali na niekoľko skutočností:
1. hydrologický režim za posledných
tridsať rokov monitorovania je odlišný od hydrologického režimu pred
rokom osemdesiatym minulého storočia,
2. napriek zníženému odtoku z nášho
územia (v dôsledku zvýšeného výparu, nie úbytku zrážok) naša krajina „hospodári“ s vodou pomerne racionálne,
3. ak by sme zostali pri odberoch vody
na úrovni roku 1990, museli by sme
sa zamyslieť nad ich racionálnosťou,
4. pravdepodobne neúmerný nárast
cien vody spôsobil neúmerné šetrenie v odberoch vody, čím sa, okrem
iného, dostávame napríklad na hranicu hygienického minima alebo nedostatočného zavlažovania, čo je pre
charakter posledného 30-ročného
obdobia kontraproduktívne,
5. prakticky by sme termínu „ochrana a racionálne využívanie vodných
zdrojov“ mali prisúdiť širší význam
ako len výzvy na znižovanie odberov vody.
Dnes je zrejmé, že aj procesy prebiehajúce v hydrosfére v takej pomerne
malej krajine, akou je naše Slovensko,
sa v čase menia. Monitorovanie vôd je
jednou zo základných činností, bez ktorých nemôže existovať súčasné a najmä výhľadové hospodárenie s vodnými zdrojmi. Kontinuálne monitorovanie vôd je základom pre hodnotenie
súčasného a budúceho stavu vodných
zdrojov, pre odhad negatívnych účinkov zmeny klímy a pri tvorbe opatrení
na znižovanie dôsledkov týchto zmien,
ako aj dôsledkov extrémnych fáz hydrologického režimu (povodní a sucha).
A na základe výsledkov práve takéhoto kontinuálneho monitoringu mohol
vzniknúť aj náš príspevok.
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História a súčasnosť úpravy vody na Slovensku
Viliam Šimko
VodaProgres Bratislava, s.r.o.

ZAČIATKY ZÁSOBOVANIA VODOU
NA SLOVENSKU
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie ľudských obydlí patrí k základným
atribútom civilizovanej spoločnosti.
Na Slovensku má zásobovanie vodou
viac ako 500–ročnú tradíciu.
Vodovody boli viacúčelové. Okrem
pitnej vody vždy išlo aj o vodu úžitkovú,
ako zdroj energie pre banské zariadenia a pre požiarne účely. Na stavbu vodovodov sa používal materiál v našich
podmienkach najdostupnejší – drevo.
Vodovodné privádzače mali väčšinou
tvar otvoreného žľabu z dreva červeného smreka. Boli však aj drevené potrubia a žľaby zakryté šindľom. Mestské
magistráty už v tom čase pochopili dôležitosť zásobovania vodou. Magistráty
sa o vodovody náležite starali, veď boli
výdobytkom modernej techniky.
Kremnica – „zlaté“ banské mesto
– mala najstarší vodovod a mala ich
hneď dva. Svedčí o tom záznam z r.
1512. Vodovod z Gróbne, nazývaný aj
Zvolenodolinský, bol postavený roku
1323. Druhým bol Turčekovský vodovod z rokov 1443 – 1500, ktorého časť
je dodnes využívaná.
Banskú Bystricu preslávilo v stredoveku baníctvo a hutníctvo. Najstarší
vodovod malo mesto z prelomu 15.
a 16. storočia z oblasti nad obcou
Sásová. Starostlivosť o vodovod a spôsob jeho užívania boli ustanovené
v štatúte vydanom mestskou radou.
Štatút bol veľmi prísny a kontrolou
jeho dodržiavania bol poverený vodárenský majster. [1]
V Bratislave siahajú začiatky vodovodov do 16. storočia. Rast stredovekého mesta si vyžadoval čoraz intenzívnejšie riešenie problému prístupu obyvateľstva k vode. V tom čase obvyklým
zdrojom vody boli studne. Z polovice
15. storočia sa datuje zakladanie verejných studní na námestiach a trhoviskách. Stredoveké verejné studne v ďalšom období nepostačovali, a preto
v 16. storočí začali stavať verejné studne – fontány, do ktorých sa privádza3 – 4 2011

la pitná voda z množstva prameňov
na svahoch Malých Karpát.
V Bardejove sa začala výstavba vodovodu na základe nariadenia kráľa
Žigmunda roku 1423. Na prvú inštaláciu vodovodu bolo treba navŕtať 1250
kusov tridsaťročných borovíc a potom
každoročne meniť niekoľko desiatok
rúr. Fungoval vyše pol tisícročia. Bol
v Európe posledným gravitačným vodovodom s dreveným potrubím a pretrval až do roku 1963. [2]
ZAČIATKY VODÁRENSTVA
Začiatky rozvoja vodárenstva sa viažu k druhej polovici 19. storočia. Bolo
to obdobie, kedy väčšina väčších európskych miest vybudovala riadny verejný vodovod, ktorý zásoboval vodou
celé mesto alebo jeho väčšiu časť. Voda
bola väčšinou dopravovaná gravitačne, ale ojedinele boli využívané čerpadlá, ktoré zo začiatku využívali k pohonu paru a neskôr i elektrickú energiu.
Už v druhej polovici 19. storočia sa
začínajú uplatňovať jednoduché spôsoby úpravy vody – piesková filtrácia.
Na prelome 19. a 20. storočia sa začína
využívať i dezinfekcia vody. [3]
I keď, ako uvádzam, zásobovanie
obyvateľstva vodou má na Slovensku
viac ako 500-ročnú tradíciu, prvá úpravňa vody, o ktorej sa zachovali písomné zmienky, bola postavená v roku
1932. Úprava pozostávala z filtrácie vody cez štrkové lôžko. Táto úpravňa vody bola vybudovaná v priestore dnešných Levočských lúk. Zdrojom
vody bola povrchová voda s nie príjemným názvom Smrdiace mláky.
NOVODOBÉ ZAČIATKY ÚPRAVY
VODY
Na Slovensku boli v druhej polovici minulého storočia pripravené „dobré“ legislatívne, inštitucionálne i materiálno – personálne základy pre riadenie starostlivosti o kvalitu a ochranu vôd a ich racionálne využívanie,
ako aj pre rozvoj vodohospodárskej
činnosti na vysokej odbornej úrov-
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ni. Technická úroveň vodohospodárskych diel a zariadení realizovaných
v tom čase na Slovensku mala vysokú
odbornú úroveň. Perspektívu napredovania umocňovala pravidelná aktualizácia Smerného vodohospodárskeho plánu. Do týchto priaznivo sa rozvíjajúcich pomerov zapadá i rozvoj zásobovania pitnou vodou.
Nakoľko časť zdrojov vody pripravovaných na zásobovanie obyvateľstva,
priemyslu a poľnohospodárstva nemala vodu zodpovedajúcu požiadavkám
na pitnú vodu, pristúpilo sa k úprave
týchto vôd. Podľa druhu technologických postupov úpravy vôd ich možno
zaradiť do dvoch kategórií:
1. Úpravne vody, kde sa v procese úpravy znižoval obsah minerálnych látok – vápenatých a horečnatých solí,
upravoval sa obsah železa a mangánu, znižoval sa prirodzený obsah oxidu uhličitého.
2. Úpravne vody s technologickými
procesmi zameranými na úpravu povrchových vôd na vodu pitnú.
U oboch kategórií sa uplatňovali rôzne postupy na dezinfekciu vody
a preventívne zdravotné zabezpečenie.
Prvou úpravňou vody na Slovensku
bola úpravňa vody Hriňová (projektovaný výkon 260 l/s). Projekt vypracoval
Hydroprojekt Brno (zodp. projektant
stavebnej časti, Ing. Jaroůšek, projektant technologickej časti, Ing. Pospíšil).
Úpravňa vody bola navrhnutá
na úpravu povrchovej vody na vodu pitnú. Prvá etapa tejto úpravne vody bola
daná do prevádzky v roku 1964; druhá
etapa bola daná do prevádzky v roku
1967. V tom čase bola dobudovaná i vodárenská nádrž (projektantom a dodávateľom bol Doprastav Bratislava) a úpravňa vody upravovala od toho času vodu
z vodárenskej nádrže. Pomerne dlhé obdobie bol výkon úpravne vody prekračovaný na 300 až 320 l/s.
Návrh a realizácia technologického
procesu úpravy vody pozostávali z klasickej dvojstupňovej chemickej úpravy vody. Hlavným koagulantom bol sí-
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ran železnatý (vtedy odpadový produkt
z morenia plechov vyrábaných vo VSŽ
Košice).
Potvrdením o dobrých základoch,
či už legislatívnych alebo materiálno
– personálnych je i skutočnosť, že navrhnutý technologický proces úpravy
vody sa overoval na k tomu účelu vybudovanom poloprevádzkovom zariadení. Tieto práce zabezpečovalo aj fyzicky vykonávalo Riaditeľstvo vodohospodárskeho rozvoja Bratislava v spolupráci s Krajským vodohospodárskym,
rozvojovým a investičným strediskom
Bratislava.
Na základe dosiahnutých výsledkov
a poznatkov bola technologická zostava úpravy vody doplnená o stupeň pomalé miešanie.
Vo vtedajšom Stredoslovenskom kraji sa postupne budovali úpravne vody
Klenovec (jednostupňová úprava vody),
Turček (jednostupňová úprava vody)
a Málinec (dvojstupňová úprava vody).
Úpravňa vody Málinec má však vybudovanú len I. etapu a vodárenskú nádrž.
Nedostatok kvalitnej pitnej vody
na východnom Slovensku bol riešený
budovaním úpravní vôd, ktoré upravovali podzemnú vodu so zvýšeným obsahom železa a mangánu, ale i povrchovú vodu. Povrchovú vodu upravujú,
resp. upravovali úpravne vôd Bukovec,
Stakčín, Smižany – Maša, Bardejov,
Brezovica, Medzev, Mlynčeky. Pre
úpravu podzemnej vody boli vybudované úpravne vôd Boťany, Lastomír,
Michalovce – Hrádok, Parchovany.
V Severoslovenskom kraji boli vybudované úpravne vôd Demänovská dolina a Nová Bystrica. Obe upravujú povrchovú vodu.
Všetky uvedené úpravne vody spadajú podľa v tom čase platnej STN
75 5001 do kategórie stredných a veľkých úpravní vôd.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia schválila vtedajšia vláda
viacero uznesení v oblasti urbanizácie, plánovaných oblastí a dlhodobého
osídlenia na Slovensku. Tieto boli zavŕšené spracovaním Projektu urbanizácie Slovenska. Tento projekt určoval
ekonomicko–plánovacie oblasti a sídla
obvodného významu. Demografický
vývoj, ktorý súvisel s rozvojom priemyslu, mal priamy dopad na zvyšovanie nárokov na dodávku vody a v tej
súvislosti aj na vyhľadávanie zdrojov
vody, ich zachytávanie a distribúciu.
Realizoval sa cielený hydrogeologický
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prieskum. Vo viacerých prípadoch bola
s ohľadom na kvalitu potrebná úprava vody. Následne boli vybudované
úpravne vôd Nitra – Horné Lúky, Nitra
– Dvorčanský Les, Šaľa, Nové Zámky,
Šurany, Šahy, Vráble, Zlaté Moravce I.
až III. a ďalšie.
V prevažnej miere išlo o zdroje
vody z riečnych nív rieky Nitra, Hron,
Váh a Ipeľ, ktorých kvalita sa postupne
zhoršovala do takej miery, že ich bolo
potrebné postupne vylúčiť z prevádzky. Hlavný podiel na zhoršovaní kvality
podzemných vôd mal priemysel, poľnohospodárstvo, ale i komplexná bytová výstavba.
Na Slovensku bolo vybudovaných
viac ako 130 úpravní vôd; v súčasnosti je v prevádzke približne 100 úpravní
vôd.
S ohľadom na pasívnu bilanciu zdrojov vody vo výhľadových horizontoch
bolo rozhodnuté deficit riešiť diaľkovými prívodmi vody z oblasti s dostatkom
kvalitnej podzemnej vody. K týmto významným oblastiam z vodárenského
hľadiska patrí územie horného Žitného
ostrova a vápencovo – dolomitické horniny Strážovskej vrchoviny. Koncepcia
zásobovania spotrebísk na území bývalého Západoslovenského kraja vychádzala z pokrytia potrieb vody v celom rozsahu využitím diaľkových prívodov. Bola projektovo pripravená
na ojedinelej technickej úrovni koncepcia diaľkovodu s možnosťou dodávky vody do Stredoslovenského kraja a na Južnú Moravu. Ako súčasť systému sa pripravoval prevod vody štôlou
cez Malé Karpaty. Podstatná časť diaľkovodu bola uvedená do prevádzky.
Tam, kde nebolo možné kryť potrebu
z diaľkových prívodov, mali byť i naďalej využívané vyhovujúce miestne
zdroje vody.[4]
Pri zásobovaní kvalitnou pitnou vodou bola významná etapa vytvárania
tzv. skupinových vodovodov, napr.
Ponitriansky skupinový vodovod.
Spomedzi rôznych technologických
postupov v procese úpravy vody je potrebné poukázať na výsledky spolupráce prevádzkových podnikov s vedeckými inštitúciami a vysokými školami.
Napr. ojedinelé využitie metódy kryštalickej dekarbonizácie, prvotné využitie ozónu na elimináciu železa a mangánu. V procese úpravy vody boli skúšané zariadenia na meranie zákalu
vody a na sledovanie procesu flokulácie na princípe rozptylu svetla.

V nových ekonomických podmienkach bol úspešne aplikovaný technologický proces úpravy podzemnej vody
s vysokým obsahom metánu ako výsledok spolupráce výskumný ústav –
výrobca technologického zariadenia –
prevádzkovateľ.
SÚČASNÝ STAV
Známy slovenský futurológ Ladislav
Hohoš na otázku redaktora Pravdy
„Ktoré témy by sa nemali ignorovať
teraz, keď všetko ostatné zatieňuje finančná a hospodárska kríza“ odpovedal: „V žiadnom prípade ani v súčasnej
neľahkej situácii by sa nemalo zabúdať
na témy, ktoré sú spracované v projekte
OSN s názvom Milénium 2000. V tomto
projekte sú sumarizované ciele do roku
2050 tak, ako ich vidia na základe doterajšieho diania futurológovia z celého sveta. Za najvážnejšiu tému považuje tento projekt trvalo udržateľný život
a na druhé miesto kladie tému zabezpečenie zdravotne vyhovujúcej vody.
Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015, ktorá nadväzuje na Koncepciu vodohospodárskej politiky SR do roku 2005, je v súlade s uvedenou témou projektu OSN
– Milénium 2000, avšak jej konkrétne
naplnenie výrazne zaostáva v časti realizácie a vo veľa prípadoch ide o nezáujem, ako i podceňovanie problémov,
ktoré vo vodnom hospodárstve sú. Vo
všeobecnosti sa argumentuje najmä
nedostatkom finančných prostriedkov.
Domnievam sa, že na základe tohto argumentu:
 poklesla technologická disciplína
 obmedzuje sa rozsah prevádzkovej
kontroly kvality pitnej vody
 obmedzil sa rozsah sledovania pri
ochrane a využívaní vodných zdrojov vo vzťahu k možnému znehodnocovaniu vodárenských zdrojov,
čo spôsobilo, že časť menších zdrojov vody, lokálne však významných,
úplne zanikla
 poklesla intenzita spolupráce s orgánmi verejného zdravotníctva pri
zabezpečovaní dodávky zdravotne
bezchybnej vody
 prakticky zanikla odborná špecializovaná príprava pracovníkov zodpovedných za riadenie technologických procesov pri úprave, akumulácii a doúprave pitnej vody
Tieto skutočnosti sú v ostrom kontraste s predstavami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá v roku 2004
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vydala Plán pre zabezpečenie bezpečnosti vody. [5] Tento dokument popisuje nový prístup k riadeniu kvality pitnej vody.
Zásadne sa zmenil pohľad na zabezpečenie nezávadnosti pitnej vody.
Ťažisko pozornosti sa presúva z kontroly konečného produktu – kvality pitnej vody na konci distribučnej
siete – na kontrolu celého procesu.
Hlavným dôvodom je skutočnosť, že
na rozdiel od iných „výrobkov“, keď
prevádzkovateľ získa údaj o nevyhovujúcej kvalite, nemôže už spotrebiteľa chrániť, lebo ten už túto „zlú“ vodu
dávno vypil. Druhým, nemenej významným dôvodom, je prirodzené obmedzenie alebo nedokonalosti určených ukazovateľov kvality vody. Súbor
chemických ukazovateľov nemôže zahrnúť všetky chemické látky prenikajúce do zdrojov vody z prostredia, tak
isto ani súbor ukazovateľov bakteriálnej nezávadnosti neumožňuje odhaliť
všetky riziká.
Plán pre zabezpečenie bezpečnosti
vody zahŕňa hodnotenie systému, návrh kontroly a opatrení, prevádzkový
monitoring a plány riadenia. S týmto
postupom sa stotožnila aj Európska komisia a v spolupráci s WHO sa tieto pravidlá zapracujú do novely smernice EU
o kvalite vody určenej pre ľudskú spotrebu. Tým sa stanú aj pre Slovensko záväzné – pravdepodobne v roku 2012.
Ak sa má dosiahnuť bezpečnosť dodávky pitnej vody, prevádzkovateľ je
povinný (aj v zmysle plnenia týchto
plánov) venovať pozornosť všetkým
osobám, ktoré sa zúčastňujú na dodávke pitnej vody (od zdroja až po výtok
u spotrebiteľa). Okrem dokonalej znalosti predpisov a príslušných smerníc
musia mať znalosti o najlepšej riadiacej
praxi, t.j. o prenose najnovších poznatkov, znalostí a metód do svojho pracovného výkonu. [5]
Bezpečnosť pitnej vody závisí
od viacerých faktorov, medzi hlavné
patria :
– kvalita zdroja vody
– účinnosť technológie úpravy
– integrita distribučného systému
K snahám WHO sa pripojila aj medzinárodná organizácia vodárenských spoločností IWA a vyhlásila tzv.
Bonnskú chartu o bezpečnej vode.
Hlavný cieľ Bonnskej charty stručne vyjadruje heslo : „Dobrá, zdravotne bezchybná pitná voda, ktorá má dôveru
spotrebiteľa“. [6]
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AKO ĎALEJ V SLOVENSKOM
VODÁRENSTVE
Slovenská republika má vybudovaných osem vodárenských nádrží, ktoré
postupne starnú a nastávajú problémy
s kvalitou vody. V určitom období roka
majú niektoré úpravne vody problémy
s úpravou vody so zhoršenou kvalitou.
Optimálne a správne opatrenia na zamedzenie zhoršovania kvality vody je
možné navrhnúť len na základe dokonalej znalosti kvality vody v nádrži.
Túto požiadavku umocňujú i posledné publikované výsledky meraní Úradu
verejného zdravotníctva SR, ktorý konštatoval nasledovné:
„Prvé výsledky sledovania cyanobaktérií na vodárenských nádržiach
na Slovensku z hľadiska ochrany zdravia
obyvateľstva pred možnými cyanotoxínmi z vodných kvetov na povrchových
zdrojoch pitných vôd poukázali na existenciu tohto rizika. Aj keď rozvoj siníc
na vodárenských nádržiach Hriňová,
Málinec, Klenovec a Turček v čase našej
kontroly nebol masívny a k rozvoju vodného kvetu nedošlo, výsledky poukazujú na možnosť nepriaznivého vývoja
kvality vody v budúcnosti.“ [7]
Úlohou pracovníkov úradov verejného zdravotníctva je chrániť zdravie
ľudí, v danom prípade spotrebiteľov/
konzumentov pitnej vody. Pri výrobe
a distribúcii sa môže prihodiť nepredvídaná udalosť, havária alebo iný problém v úpravni vody či rozvodnej sieti,
ktorý ohrozí kvalitu alebo kvantitu pitnej vody a dôsledkom môže byť ohrozené zdravie spotrebiteľa. Obvykle sa
o takýchto udalostiach ako prvý dozvie výrobca, resp. dodávateľ pitnej
vody. Včasné informovanie príslušného pracovníka úradu verejného zdravotníctva o vzniknutej udalosti umožní rýchle identifikovanie zdravotného
rizika a následné nariadenie opatrení,
medzi ktoré, okrem iného, patrí aj varovanie spotrebiteľov. Jednoducho –
dobrá komunikácia medzi vodohospodármi a hygienikmi, včasné a rýchle vzájomné informovanie sa o mimoriadnych udalostiach a systematická
vzájomná výmena skúseností a nových
poznatkov sú najpodstatnejšími atribútmi ochrany zdravia spotrebiteľov
v súvislosti s pitnou vodou. Každý článok tohto reťazca je však ešte možné
i potrebné posilniť. Rezervy sú na obidvoch stranách. [8]
Dosiahnuť cieľ WHO a Bonnskej
charty „Dobrá, zdravotne bezchybná
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pitná voda, ktorá má dôveru spotrebiteľa“ si vyžaduje :
 Rozšíriť programy monitorovania
vodárenských zdrojov z hľadiska
kvality i na vodárenských nádržiach.
 Prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR zabezpečiť spoluprácu
úradov verejného zdravotníctva pri
kontrole kvality vody.
 V rámci tzv. metodickej činnosti zabezpečiť odborný rast vybraných
profesií pri výrobe a distribúcii pitnej
vody. Toto platí i pre pracovníkov
prevádzkových laboratórií. Prakticky
všetky prevádzkové laboratóriá pracujú v zmysle kvality podľa ISO noriem, čím však nie je zabezpečené,
že veľmi presné a zaručené výsledky laboratórnych meraní sú odborne
využité v procese výroby, ako i k formulácii správnych opatrení v procese výroby a dodávky pitnej vody.
 Pripraviť koncepciu a vytvoriť skupinu nezávislých odborníkov pre posudzovanie technologických zariadení, postupov pri úprave vody, pri
modernizácii úpravní vôd, ako i pri
koncepcii zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou.
 Bezpodmienečne začať s predprípravnými a prípravnými prácami zameranými na modernizáciu prevádzok úpravní vôd.
ZÁVER
Slovenské úpravne vôd majú
za sebou 30 až 40 rokov prevádzky.
Výnimkou je úpravňa vody Turček, kde
v rámci výstavby II. etapy bola čiastočne zmodernizovaná i I. etapa. Úpravňa
vody je v prevádzke 12 rokov, takže je
relatívne nová. Ostatné 30 až 40–ročné
úpravne vody nemôžu v žiadnom prípade plniť požiadavky WHO na bezpečnú pitnú vodu. Rekonštrukcia
úpravne vody na vysokej odbornej
úrovni si vyžaduje vykonať veľa prác
v rámci predprojektovej a následne
projektovej prípravy. Určite každé euro
vložené do tejto činnosti sa mnohonásobne vráti vo forme investičných
úspor pri výstavbe, ale i prevádzke.
Naša história vodárenstva a zodpovedný prístup k starostlivosti o vodu
v minulosti zákonite evokuje myšlienku, či zodpovedný prístup k vode z minulosti v nás pretrváva. Na otázku, či je
to tak, si musíme my, vodohospodári,
ktorí sa zaoberáme problematikou výroby a zásobovania pitnou vodou, zodpovedať každý sám.
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Dobrá odborná spolupráca
– predpoklad zdravotnej bezpečnosti pitnej vody
Ing. Zuzana Bratská
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Pitná voda podľa zákona NR SR č.
355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zdravotne
bezpečná, ak ani pri trvalom požívaní
a používaní nezmení zdravie prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením a ktorej vlastnosti
vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej
požívaniu alebo používaniu.
Zdravotná bezpečnosť pitnej vody
sa hodnotí a kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich limitov.
Kým v praxi dosiahneme kvalitu
vody vhodnú na pitné účely, celému
procesu predchádza spracovanie dobrých odborných podkladov pre posudzovací proces orgánov verejného
zdravotníctva. Ide tu o odbornú spoluprácu nielen výrobcov a dodávateľov pitnej vody, ale aj správcov povodí,
ako aj orgánov verejného zdravotníctva, ktoré vydávajú záväzné stanoviská k využívaniu vodárenských zdrojov
na pitné účely a rozhodujú o návrhoch
na vodárenskú úpravu pitnej vody vrátane použitia chemických látok pre samotnú úpravu.
Legislatíva v SR je v tomto zmysle
jednoznačná a stanovuje povinnosti
právnických a fyzických osôb vyrábajúcich a dodávajúcich pitnú vodu (v našich podmienkach ide v prevažnej väčšine o vodárenské spoločnosti).
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Prvoradým predpokladom je výber
vhodného vodárenského zdroja vrátane možností vytýčenia dostatočného ochranného pásma na dosiahnutie nielen dostatočnej výdatnosti, ale
aj kvality vody dodávanej do verejných
vodovodov. V tomto zmysle sú právnické a fyzické osoby povinné predkladať nielen návrhy na umiestnenie
a ochranu zdrojov pitnej vody, ale aj
návrh vhodných chemikálií a materiálov pre styk s pitnou vodou. Samotný
spôsob dezinfekcie posudzuje orgán
verejného zdravotníctva. Ak to kvalita vody a technický stav rozvodného
systému umožňuje, orgán verejného
zdravotníctva posudzuje nielen vhodnosť, ale aj nutnosť dezinfekcie dodávanej pitnej vody.
Akékoľvek odchýlky v kvalite pitnej
vody týkajúce sa prekračovania limitných hodnôt je treba v zmysle platnej
legislatívy nahlásiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Pri odhade zdravotných rizík z pitia vody nespĺňajúcej vo vybraných ukazovateľoch
kvality vody kritériá na pitné účely, je
potrebné z hľadiska prevádzkovateľa
predložiť orgánu verejného zdravotníctva dokumenty, týkajúce sa rozsahu požadovanej výnimky s uvedením
doby jej trvania, doklady dokazujúce,
že dodávanie zdravotne bezchybnej
pitnej vody nemožno v dotknutej oblasti zabezpečiť iným spôsobom, komplexné vyhodnotenie zásobovania pit-

nou vodou vrátane laboratórnych rozborov a v neposlednom rade návrh nápravných opatrení. V tejto súvislosti
je veľmi dôležitý aj spôsob informácie
odberateľa pitnej vody.
Dobrú odbornú spoluprácu vodárenských subjektov a orgánov verejného zdravotníctva, ktorí v zmysle hore
citovaného zákona vykonávajú okrem
iného aj štátny zdravotný dozor (superkontrolnú činnosť) najmä nad kvalitou vody u spotrebiteľa, možno zhrnúť
do týchto odborných okruhov:
– problematika výberu vhodného vodárenského zdroja pre hromadné zásobovanie pitnou vodou
– adekvátna úprava, ak si to kvalita
vody vyžaduje
– vhodná dezinfekcia, ak si to kvalita
vody vyžaduje
– technický stav rozvodného systému
Predovšetkým je dôležitý zodpovedný prístup prevádzkovateľa verejného vodovodu, ktorý musí vykonávať pravidelné opatrenia na udržanie
zdravotnej bezpečnosti pitnej vody,
vrátane jej pravidelného kontrolovania, aby spotrebiteľ dostával nepretržite pitnú vodu v príslušnom množstve a kvalite. Len to môže byť záruka zdravotnej bezpečnosti pitnej vody
pre jej každodenné používanie na pitie, osobnú hygienu a na iné domáce
účely.
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Nové prístupy k ochrane vody a zdravia verejnosti
Ing. Viliam Višacký, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Úvod
História úpravní vody sa datuje od čias,
keď koncom 19. storočia zverejnili Koch
a Pasteur teóriu o baktériách, ktoré sa
okrem iného našli aj v pitnej vode. Začiatok
tejto profesie sa odhaduje na začiatok 20.
storočia, najmä v mestách, pretože väčšia hustota obyvateľstva vytvárala silnejšiu
potrebu úprav pitnej vody. U nás sa začalo budovanie verejnej vodovodnej siete až
po roku 1945. Dovtedy malo verejný vodovod len zopár väčších miest a používali sa
najmä verejné studne.
Na jednej strane by bolo jednoduché
čerpať zo systému prepracovaných smerníc
a ďalších predpisov EÚ, zo záväzných nariadení, ktoré definujú zdravotne bezchybnú
a čistú vodu pre verejné vodovody. Na druhej strane pri diskusii na túto tému jeden
môj priateľ poznamenal, že ani najdokonalejší predpis nemusí zabezpečiť dokonalý výsledok. Ochrana pitnej vody a zdravia
verejnosti teda závisí nielen od dokonalého
systému predpisov, ale najmä od ľudí, ktorí sa aktívne a konkrétne zapájajú do tohto
systému, od ich zodpovedného prístupu
k povinnostiam.
Prístup ľudí je kľúčovým faktorom všade
a z tohto uhla pohľadu uvádzam v tomto
článku najnovšie informácie, ktoré sa v oblasti úprav pitnej vody odohrali v roku 2010.
V podstate sa zameriam na:

dve nové príručky, ktoré pre potreby EÚ

vypracovala Environmental Protection
Agency (EPA), a ktoré boli koncom roka
2010 zverejnené na internete pre voľné šírenie. Jedna je určená pre vodárenské spoločnosti, ktoré dodávajú vodu
do verejných vodovodov, druhá je určená pre súkromné vodárenské spoločnosti [1].

nový trend v ochrane pitnej vody

a zdravia verejnosti, ktorý bol zverejnený v USA v polovici minulého roka [2].

možné trendy v SR.
Príručka implementácie predpisov
pre organizácie pôsobiace v zásobovaní vodou prostredníctvom verejných vodovodov
V prvej časti čerpám najmä z príručky: „A Handbook on the Implementation
3 – 4 2011

of the Regulations for Water Services
Authorities (WSA), for Public Water
Supplies“ (pozn. aut.: WSA sú v USA približne na úrovni našich vodárenských
spoločností). Celá publikácia, ako aj jej
časti, môžu byť reprodukované bez ďalšieho povolenia za predpokladu, že je citovaný zdroj. Zostavila ju EPA v Írsku, ako
usmernenie pre organizácie pôsobiace
v oblasti zásobovania vodou pri vykonávaní smerníc EÚ pre oblasť pitnej vody
vo vzťahu k verejnému zásobovaniu vodou. Táto príručka nie je právnym dokumentom a nemá nahrádzať predpisy
Európskych spoločenstiev ani smernicu
98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú
spotrebu. Príručka plne implementuje
tiež smernicu EÚ (Drinking water) (no.2)
Regulations 2007 (SI 278 - 2007) 2007,
ktorá nadobudla účinnosť 12. júna 2007,
kedy boli zrušené predchádzajúce nariadenia[3, 4].
Príručka pre zásobovanie obyvateľstva vodou pozostáva z nasledujúcich
kapitol:
1. Predpis EU: European communities
(Drinking water) (no.2) Regulations
2007 (SI 278 - 2007) 2007
2. Štandardy kvality pitnej vody
3. Sledovanie kvality pitnej vody
4. Pokyny pre odber vzoriek
5. Usmernenia pre analýzu
6. Postupy v prípade nesúladu s normou
7. Sťažnosti na kvalitu pitnej vody
8. Nehody a mimoriadne udalosti
9. Ročné podávania správ o monitorovaní výsledkov a ďalších informácií
10. Plány bezpečnosti pitnej vody
11. Úpravňa vody a súvisiace záležitosti
12. Distribučná sieť a súvisiace otázky
13. Audit vykonávaný EPA vo WSA
Vzhľadom na rozsiahlosť príručky uvediem len zopár informácií o obsahu prvej
kapitoly:
a Platná smernica a predpisy

Popisuje nariadenia pre verejné zásobo
vanie vodou v oblasti štandardov zdravotnej neškodnosti, monitoringu (odber vzoriek a analýza), ochrany ľudského zdravia, závad a nápravných opatrení, vedenia záznamov...
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Stanovuje povinnosti a úlohy WSA, ako

dodávateľa vody.

Stanovuje povinnosti a úlohy EPA, ako

orgánu dohľadu.

Vymedzuje úlohu Health Service

Executive (HSE) v oblasti ochrany ľudského zdravia.
b Nariadenia

definujú dodávateľov vody, pre ktorých

platia, a na ktorých sa vzťahuje výnimka;

špecifikujú EPA, ako orgán dohľadu pre

WSA vo vzťahu k zásobovaniu verejnosti;

vyžadujú od WSA dodanie zdravotne

bezchybnej a čistej vody a definujú takúto vodu odkazom na normy a iné požiadavky;

definujú kontrolné miesta, v ktorých sa

monitoruje dodržiavanie normy;

vyžadujú od WSA sledovať (a analyzo
vať vzorku) zásobovanie v rámci programu monitoringu, ktorý podlieha schváleniu EPA;

vyžadujú od WSA, po konzultácii a do
hode s HSE, prijať opatrenia na ochranu
spotrebiteľa vždy, keď je zásobovanie
obyvateľstva vodou považované za riziko pre ľudské zdravie;

vyžadujú od WSA ihneď riešiť nedodr
žanie noriem a ďalších požiadaviek a vypracovať a realizovať akčné programy
pre zaistenie požiadaviek, ktoré sú vykonateľné podľa EPA;

navrhujú EPA, aby po konzultácii a do
hode s HSE stanovila odchýlky od určitých noriem až do ukončenia akčných
programov;

vyžadujú od WSA informovanie spotre
biteľov o prijatých nápravných opatreniach;

požadujú, aby EPA viedla evidenciu

o každej dodávke vody dodávanej WSA;

vyžadujú od WSA aktualizovať databázu

výsledkov monitorovania a ich poskytnutie verejnosti;

vyžadujú od WSA, aby viedla a archivo
vala záznamy o všetkých prípadoch zlyhania, ktoré ovplyvnili prevádzku, a tieto záznamy mala k dispozícii pre EPA;

vyžadujú od WSA, aby zabezpeči
la potvrdenie účinnosti dezinfekcie, že
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koncentrácie medziproduktov dezinfekcie sú minimalizované bez ohrozenia
účinnosti dezinfekcie a že látky a materiály používané pri úprave vody neohrozujú ľudské zdravie;

vyžadujú od EPA vykonávať audit dodá
vok vody dodávanej WSA;

umožňujú, aby osoba poverená WSA

alebo EPA (môžu to byť zamestnanci
WSA alebo EPA, prípadne inej organizácie) mohla v každej rozumnej dobe
vstupovať do všetkých priestorov (úpravňa vody alebo priestory zásobované zo
zdroja vody) na vykonávanie úloh podľa
nariadenia (napr. odber vzoriek, zisťovanie príčin porúch a iných nedostatkov),
a aby bolo klasifikované ako trestný čin,
ak WSA nesplní určité požiadavky (nesúlad s pokynmi EPA, nesplnená oznamovacia povinnosť ap).

zabezpečiť stíhanie trestných činov hro
madne alebo konkrétne.
c Úlohy EPA, ako úradu pre dohľad nad
WSA
d Povinnosti WSA ako dodávateľa zdravotne bezchybnej vody
e Kontrolné miesta pre sledovanie dodržiavania noriem
f Sledovanie kvality pitnej vody – úloha
WSA
g Ochrana ľudského zdravia
h Zisťovanie príčin porúch a nápravné
opatrenia
i Odchýlky od normy
j Presadzovanie príkazov EPA
Okrem už uvedených funkcií má EPA
v súčasnosti ešte väčšie donucovacie právomoci, ktoré zabezpečujú, že WSA konajú v súlade s požiadavkami prevádzkového
poriadku.
k Záznamy, ktoré WSA a EPA vedú a archivujú
Tieto sa vzťahujú na:

prevádzku a úpravu vody;


monitorovanie;


nápravné opatrenia;


overovanie účinnosti dezinfekcie;

Každý záznam musí obsahovať:

meno a adresu WSA;


objem dodávanej vody v m3/d (alebo

na počet obyvateľov);

typ úpravy vody;


zdroj vody;

kód zdroja pridelený v rámci národného monitorovacieho programu pre
pitnú vodu, alebo následne pridelený
kód.
l Povinnosti vo vzťahu k vode v priestoroch
m Úprava, zariadenia a materiál
n Audit vykonaný EPA vo WSA
o Trestné činy, trestné stíhanie a tresty
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DISKUSNÉ FÓRUM V USA: STRATÉGIE
PRE PITNÚ VODU
Stratégia pre pitnú vodu bola v USA
publikovaná v marci 2010. Diskusné fórum
bolo otvorené dňa 29. júla 2010. Koncom
roka boli zhrnuté prvé pripomienky a pokračovalo sa v národnej diskusii o tom, ako
najlepšie realizovať stratégiu pitnej vody so
zainteresovanými stranami a odborníkmi
pre úpravu pitnej vody. Aj vďaka diskusnému fóru boli pripravené prvé vízie – výsledky myšlienok a nápadov.
EPA vyzvala všetkých zainteresovaných
na pomoc pri realizácii nového prístup
k poskytovaniu čistej, zdravotne bezchybnej pitnej vody. Odvtedy, čo kongres zverejnil „Safety Drinking Water Act“ (SDWA),
bolo úsilie EPA výrazne obmedzené pôsobením konvenčných znečisťujúcich látok.
Stratégia pre pitnú vodu má štyri integrované témy umožňujúce chrániť pitnú
vodu od zdroja až ku kohútiku. Každá téma
je zameraná na hľadanie efektívnejších
a inteligentnejších spôsobov, a to prostredníctvom regulácie a ďalších prostriedkov
na zníženie kontaminantov.
1.
Riešenie kontaminantov ako skupiny
a zlepšenie ochrany pitnej vody pri efektívnych nákladoch.
2.
Podpora rozvoju nových technológií
úpravy pitnej vody, aby sa eliminovali
zdravotné riziká odvíjajúce sa od širokej
škály cudzorodých látok.
3.
Pomocou subjektu s väčšou právomocou chrániť pitnú vodu.
4.
Prostredníctvom spolupráce štátov
zdieľať komplexnejšie údaje z monitorovania verejných vodovodov.
Cieľom realizácie tejto stratégie je zabezpečenie účinnejšej ochrany zdravia verejnosti otvoreným a transparentným spôsobom. Snahou je rozvíjať nové prístupy
k ochrane pitnej vody aj v rámci malých komunít, ako aj identifikácia energeticky účinných a nákladovo racionálnych technológií
úpravy. Je potrebné budovať dôveru spotrebiteľov prostredníctvom účinnejších a udržateľných technológií úpravy, a tým poskytnutie bezpečnej vody za rozumnú cenu.
Téma 1: Riešenie kontaminantov ako skupiny a zlepšenie ochrany pitnej vody pri efektívnych nákladoch
Dnes identifikujeme nové cudzorodé látky v pitnej vode oveľa rýchlejšie, než
sme schopní ich odstrániť. Začali sme sa
snažiť o vymedzenie účinnejších prístupov
k riešeniu skupín kontaminantov a udržanie kroku s pribúdajúcimi vedomosťami
o chemických látkach v nás, našich produktoch, našom životnom prostredí. Tešíme sa
na nápady, z ktorých možno vytvoriť rámec

využiteľný pri riešení cudzorodých látok
ako skupín. Rámec pre vymedzenie skupín
kontaminantov môže byť založený napríklad na ich podobných účinkoch na zdravie, alebo na ich súbežnom výskyte v životnom prostredí alebo vo verejných vodovodoch, na podobných analytických metódach alebo metódach úpravy pitnej vody.
Rámec na základe jedného alebo viacerých
týchto príkladov môže byť vhodný pre rôzne skupiny kontaminantov.
Položené otázky:

Aké sú možné prístupy k riešeniu cudzo
rodých látok ako skupiny?

Ak máte vy alebo vaša organizácia skú
senosti s riešením pre skupiny znečisťujúcich látok, aké faktory podľa vás fungovali, a aké faktory nefungovali?

Keď ste zistili potenciálnu skupinu kon
taminantov, s akými problémami ste sa
stretli pri identifikácii tejto skupiny?

Aké sú kľúčové vedecké a vykonávacie

aspekty, ktoré by mala EPA zvažovať?

Môžete uviesť príklady skupín kontami
nantov, riešenie ktorých by podľa vás
malo veľký význam pre ochranu zdravia
verejnosti?
Téma 2: Podpora rozvoju nových technológií úpravy pitnej vody, aby sa eliminovali
zdravotné riziká odvíjajúce sa od širokej škály
cudzorodých látok.
Chceme stavať na pevných základoch
práce vedcov a inžinierov EPA a zapojiť novátorov v rozvoji novej generácie odborníkov na úpravu vody. Máme v pláne spolupracovať s univerzitami, autormi technológií i s ďalšími zainteresovanými stranami,
aby sa urýchlil vývoj a zavádzanie nových
technológií. Chceme sa zamerať na konkrétne problémy a problémy, ktorým čelia
menšie systémy a vidiecke oblasti.
Položené otázky:

Aké budú technologické postupy

a akým kontaminantom budú podľa
vás čeliť úpravne v budúcnosti? Existujú
technológie EPA, ktoré by boli vhodné
pre malé systémy?

Identifikovali ste vy alebo vaša organi
zácia kritické prvky, na ktoré by sa malo
pamätať v rozvoji inovačných technológií úpravy vody najmä pre malé systémy?

Zapojili ste sa vy alebo vaša organizácia

do vývoja technológie úpravy, ktorá by
účinne znížila náklady a spoľahlivo redukovala zdravotné riziká, a to prostredníctvom kontroly širokej škály cudzorodých látok?

Aká je podľa vás motivácia úpravní, aby

riešili skupiny znečisťujúcich látok vo
veľkých a malých systémoch?

Vodohospodársky spravodajca
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Mapa ilustruje široké
zapojenie 37 štátov
USA do dialógu
o novom prístupe
k úprave pitnej vody


Čo je potrebné, aby sme presvedčili ve
rejnosť a súkromný sektor o potrebe investícií do moderných technológií úpravy vody?
Téma 3: Pomocou subjektu s väčšou právomocou chrániť pitnú vodu.
Chceme využiť zdravý rozum obsiahnutý aj v programoch EPA a všetkých zainteresovaných subjektov. Skôr než sa s týmito programami začne pracovať nezávisle,
chceme dať dohromady ich styčné prvky.
Napríklad FIFRA - Federálny zákon o insekticídoch, fungicídoch a rodenticídoch možno použiť pri registrácii pesticídu, pri
posúdení rizík pre pitnú vodu, pri doplnení
chýbajúcich údajov a vývoji záväznej analytickej metódy pre pitnú vodu. Podľa TSCA
- zákona o kontrole toxických látok - môžeme použiť chemické akčné plány EPA zamerané na identifikáciu a riešenie problémov pitnej vody, ktoré môžu byť spojené so širokým použitím chemických látok.
To znamená, že môžeme podniknúť kroky
na zastavenie použitia cudzorodých látok
prv než sa dostanú do pitnej vody – to je
bezpečnejšia a lacnejšia alternatíva než ich
následné odstraňovanie.
Položené otázky:

EPA sa zameriava na reguláciu znečisťu
júcich a škodlivých látok. Existujú ďalšie
kontaminanty, na ktoré by sa EPA podľa
vás mala zamerať?
3 – 4 2011


EPA môže obmedziť alebo zabrániť po
užitiu chemických látok, ak je to oprávnené. Z čoho okrem SDWA by mala EPA
ešte vychádzať pri riešení chemických
kontaminantov?

Kto a ako často by mal vykonávať mo
nitoring výskytu chemických kontaminantov? Mal by to byť štát, vodárenské
spoločnosti alebo výrobcovia pesticídov?

Aké ďalšie opatrenia by mala EPA prijať

v záujme ochrany pitnej vody?
Téma 4: Prostredníctvom spolupráce štátov zdieľať komplexnejšie údaje z monitorovania verejných vodovodov.
Chceme spolupracovať so štátnymi
i miestnymi partnermi s cieľom zlepšiť výmenu informácií. Keďže pravidlá monitoringu pre verejné vodovody a vykazovanie
údajov už boli stanovené, pokrok v oblasti informačných technológií umožňuje EPA
a štátom, aby došlo k výmene dôležitých
informácií. Vytvorenie systému výmeny informácií pre všetky vodárenské spoločnosti nám umožní urobiť viac bez toho, aby
došlo k zaťaženiu novým zberom informácií. Chceme zdieľať účinné nástroje informačných technológií pre lepší dohľad nad
cieľovými programami najmä v oblastiach
s najvyšším rizikom. Chceme, aby naša práca a výmena informácií boli interaktívne
a transparentné. Nové komunikačné ná-
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stroje umožnia štátom, priemyslu a hlavne spotrebiteľom dozvedieť sa viac o pitnej vode. Vieme si predstaviť systém, vďaka
ktorému budú mať ľudia lepší prístup k aktuálnym informáciám o vode, ktorá je privádzaná do ich domovov.
Položené otázky:

Aké sú možnosti a prekážky, aby vo
dárenské spoločnosti odosielali údaje
všetkým štátom elektronickou cestou?

Ako by mala EPA transparentne zdieľať

údaje o kvalite pitnej vody s verejnosťou?

Aký je Váš názor na šírenie dátových sys
témov všetkých štátov prostredníctvom
EPA?

Ako môžu systémy a EPA zabezpečiť

kvalitu údajov?
PRÍKLADY ŠIROKO POŇATÝCH SKUPÍN
Na príklade tabuľky vidieť, aké náročné bude vypracovať nový systém stratégie
pre pitnú vodu. Asi najväčší problém vzniká
v tom, že rovnaký proces úpravy neodstraňuje každú zložku skupiny v rovnakej miere, a nie každá analýza je rovnako citlivá pre
všetky zložky široko poňatej skupiny kontaminantov.
Poznámky
EPA metóda č. 525.2: Determination of
organic compounds in drinking water by
liquid – solid extraction and capillary co-
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Tabuľka: Príklad možného tvorenia skupín kontaminantov
široko poňatá skupina
Faktory
Syntetické organické
anorganické látprchavé organické
Pesticídy (103)
látky (74)
ky (26)
látky (45)
Podobné účinky
rakovina, inhibícia inhibícia cholínesterázy, rôzne kritické účinky
karcinogény,
na zdravie - konečné?
cholínesterázy,
rakovina, neurologické,
neurologické
vývinové
vývinové,
poruchy
poruchy
a poruchy plodnosti
Spoločné analytické
525.2 (26)
525,2 (20)
200.8 (15) 200,7 (1)
524,3 + iné
metódy?
Iné metódy (16)
551 (13) 508 (13)
+ iné metódy (8)
metódy
žiadne metódy (32)
+ iné metódy
žiadne metódy (2) žiadne metódy (10)
Spoločný postup
Typicky GAC, RO, NF Typicky GAC, AOP , ozón, Typicky RO, ionexy,
Typicky
úpravy alebo
RO/NF
koagulácia/
prevzdušňovanie,
regulačného procesu
sedimentácia, NF
GAC

lumn gas chromatography/ mass spectrometry
EPA metóda č. 200.7: Determination of
metals and trace elements in water and
wastes by inductively coupled plasma-atomic spectrometry
EPA metóda č. 200.8: Determination of
trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma-mass spectrometry
EPA metóda č. 524.3: Measurement of
purgeable organic compounds in water
by capillary column gas chromatography/
mass spectrometry
EPA metóda č. 551: Determination of chlorination disinfection byproducts and chlorinated solvents in drinking water by liquid-liquid extraction and gas chromatography with electron capture detection
EPA metóda č. 508: Determination of chlorinated pesticides in water by gas chromatography with an electron capture detector
AOP: advanced oxydation process = ozón
+ H2O2
NF: nanofiltrácia
GAC: granulované aktívne uhlie
RO: reverzná osmóza
(čísla v guľatých zátvorkách uvádzajú počty
látok, ktorých sa skupina týka)
MOŽNÉ TRENDY V SR
1. Legislatívne opatrenia
Výkon prevádzky verejných vodovodov vo väčšine vyspelých krajín (Nemecko,
škandinávske krajiny a pod.) je realizovaný v duchu verejnej služby obyvateľstvu,
a preto ostávajú verejné vodovody v pôsobnosti samospráv. V tejto súvislosti chcem tiež upozorniť na paradoxne rozdielny prístup legislatívy platnej pre vodovody a kanalizácie v porovnaní so zákonom
o energetike [5]. Zákon o energetike doslovne uvádza v § 16, ods. 1) Ministerstvo
môže v súlade s § 15, ods. 1, písmeno a) uložiť prevádzkovateľovi elektroenergetického zariadenia povinnosť:
a) zaviesť technológie, ktoré zabezpečia
1. zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy
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2. zníženie spotreby elektriny
b) vykonať opatrenia zamerané na prípravu
výstavby alebo na výstavbu nových elektroenergetických zariadení
V súvislosti s tým chcem tiež pripomenúť otázku technologických auditov, ktoré
by určite pôsobili účinne v záujme dosiahnutia vyššej kvality pri úprave vôd.
Ak porovnávame vodomery s obdobnými zariadeniami v energetike vidíme,
že v prípade plynomerov a elektromerov
je platba dvojzložková. Vodomer, rovnako
ako elektromer alebo plynomer, je potrebné vymeniť aj keď je nulový odber. Teda náklad s výmenou nie je pokrytý. V tejto súvislosti by sa mohli prehodnotiť aj postihy
čiernych odberateľov. Čierne odbery by sa
mali hodnotiť ako trestný čin.
Ochranné pásma sú tiež stanovené odlišne. Ochranné pásma inžinierskych sietí
by nemali slúžiť len na ochranu vedení, ale
mali by slúžiť aj na ochranu okolitých stavieb. V tejto súvislosti by sa mohli prehodnotiť aj ťažobné práce v okolí ochranných
pásiem vodárenských zdrojov, napr. štrkoviská. Ťažba štrku v ochrannom pásme
a v blízkosti ochranného pásma vodárenského zdroja je časovanou bombou, ktorá narúša režim podzemných vôd a vodné
plochy s voľnou hladinou sú veľmi zraniteľné možnou kontamináciou. Následky tejto
kontaminácie môžu byť dlhodobé. Náklady
na vybudovanie nového vodárenského
zdroja sú vysoké, prípadne následná úprava vody je veľmi náročná.
2. Prevencia, osveta a jednotný systém evidencie
Myslím, že si všetci dobre uvedomujeme, že potreba pôsobenia na verejnosť je
rovnako dôležitá ako samotný výkon prevádzky verejných vodovodov. Z tohto pohľadu by som chcel znovu spomenúť akciu v USA, ktorá nielen získala námety pre
novú stratégiu, ale aj zjednodušila systém,
pričom do celého procesu sa zapojili nielen
odborníci, ale aj verejnosť, čím sa spopularizovala činnosť všetkých organizácií pôsobiacich v procese úpravy vody. V dobe roz-

voja informačných technológií je veľmi dôležité, aby boli všetky informácie súvisiace s pitnou vodou dostupné v čo najväčšej
miere, aby sa hľadali formy zapojenia verejnosti do problematiky dodávky a úpravy pitnej vody nenáročnou formou (publikácie, výstavy, vodárenské múzeá, letáčiky
a pod.). Podnietením záujmu verejnosti sa
zlepší informovanosť, vzrastie dôvera a následne sa zvýši aj spotreba pitnej vody.
ZÁVER
Európsky parlament konštatuje, že
asi pätina obyvateľov EÚ žije v štátoch,
ktoré nedisponujú dostatočnými zdrojmi
vody. Celkové náklady odstraňovania následkov sucha pre hospodárstvo Európskej
únie za posledných 30 rokov možno vyčísliť
na 100 miliárd EUR. Ochrana vodstva a lepšie využívanie pitnej vody v dunajských krajinách preto patrí medzi priority vývoja najmä preto, že oblasť Žitného ostrova je známa ako najväčší európsky zdroj pitnej vody.
Kvalita tejto vody je taká vysoká, že pred
jej vpustením do potrubných rozvodov
ju vôbec netreba chemicky upravovať, a je
zároveň neustále obnoviteľná. Tento systém vody je zároveň neustále obnoviteľný. Ak chceme tento jedinečný systém zachovať, musíme oblasti okolo Dunaja nielen chrániť, ale aj dodržiavať rôzne technické parametre. Efektívnosť hospodárenia
s vodou sa stáva čoraz dôležitejším faktorom hospodárskej súťaže a možno očakávať, že v tejto oblasti sa bude rozvíjať nadregionálna národná a medzinárodná spolupráca, výmena informácií, budú sa vytvárať
strategické partnerstvá na budovanie efektívnych štruktúr vodného hospodárstva.
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RÁMCOVÁ SMERNICA O VODE
Smernica 2000/60/EC Európskeho
parlamentu a Rady ustanovujúca rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva
(Rámcová smernica o vode/RSV) vstúpila do platnosti dňa 22. decembra 2000.
Prijatie uvedenej smernice znamenal zásadný míľnik v rámci komplexného výkonu vodnej politiky Európskej únie keďže
„voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým.“ [1]
RSV predkladá rozsiahly súbor účelov, environmentálnych cieľov, opatrení, nástrojov a záväzkov v oblasti vodného hospodárstva Európskej únie (EÚ).
Poskytuje nový prístup k ochrane vôd,
ktorým sa prešlo od riešenia jednotlivých
problémov ku komplexnému prístupu
v ochrane a využívaní vôd a s nimi spojených ekosystémov, zachovávaniu a zlepšovaniu vodného prostredia, a to najmä
z hľadiska stavu, kvality a množstva vôd.
Účelom RSV je ustanovenie rámca
ochrany vnútrozemských povrchových
vôd, brakických vôd, pobrežných vôd
a podzemných vôd. Takto formulovaný
rámec ochrany podľa článku 1 RSV [1]
má:
a) zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu, ochrániť a zlepšiť stav vodných ekosystémov...,
b) podporiť trvalo udržateľné využívanie
vody založené na dlhodobej ochrane
dostupných vodných zdrojov,
c) viesť k zvýšenej ochrane a zlepšeniu vodného prostredia, okrem iného
prostredníctvom špecifických opatrení zameraných na postupné znižovanie vypúšťania, emisií a únikov prioritných látok a zastavenie alebo postupné ukončenie vypúšťania, emisií a únikov prioritných rizikových látok,
d) zabezpečiť postupné znižovanie znečistenia podzemnej vody.....,
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e) prispieť k zmierneniu následkov povodní a sucha,
Vodná politika spoločenstva vyžaduje
transparentný, efektívny a koherentý legislatívny rámec. Spoločenstvo by malo
poskytnúť všeobecne platné princípy
a celkový rámec pôsobenia. RSV by mala
zabezpečiť takýto rámec, koordinovať,
integrovať a v dlhodobejšej perspektíve
ďalej rozvíjať všeobecné zásady a štruktúry ochrany a trvalo udržateľného využívania vôd v spoločenstve v súlade s princípmi subsidiarity. [1]
RSV sa zameriava na zachovávanie
a zlepšovanie vodného prostredia v spoločenstve. Tento účel sa v prvom rade
týka kvality príslušných vôd. Podporným
prvkom pri zabezpečovaní dobrej kvality vody je aj regulácia množstva, a preto treba prijať také opatrenia týkajúce sa
množstva vôd, ktoré slúžia cieľu zabezpečenia dobrej kvality vôd. Toto sa týka
predovšetkým zabezpečenia tzv. ekologických prietokov pre tie vodné útvary, z ktorých bola voda umelo odvedená.. Na koordináciu úsilia členských štátov v zlepšovaní ochrany vôd spoločenstva z hľadiska ich množstva a kvality,
na podporu trvalo udržateľného využívania vôd, pre prispievanie k riešeniu problémov cezhraničných vôd, pre
ochranu vodných ekosystémov a suchozemských ekosystémov a mokradí priamo závislých od nich, pre zaistenie a rozvoj potenciálneho využívania vôd spoločenstva sú potrebné všeobecne uznané
a rešpektované princípy. Dobrá kvalita
vôd prispeje tiež k zabezpečeniu zásobovania obyvateľstva dobrou pitnou vodou. [1]
Jedným z cieľov RSV je zabezpečenie
dosiahnutia dobrého stavu povrchovej
a podzemnej vody v spoločenstve
a zabránenie zhoršovaniu stavu vôd
na úrovni celého spoločenstva. Na základe toho je potrebné vytvoriť všeobec-
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ne platné definície kvalitatívneho a, ak
je to relevantné pre účely ochrany životného prostredia, aj kvantitatívneho stavu vôd. Na zabezpečenie dosiahnutia
dobrého stavu povrchovej a podzemnej vody v spoločenstve a zabránenie
zhoršovaniu stavu vôd sa stanovujú environmentálne ciele. Cieľ dosiahnuť dobrý stav vôd sa má sledovať v každom povodí tak, aby opatrenia týkajúce sa povrchových a podzemných vôd patriacich
do toho istého ekologického, hydrologického a hydrogeologického systému
boli koordinované. Na účely ochrany životného prostredia je potrebná väčšia
koordinácia kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektov povrchových a podzemných vôd so zohľadnením prirodzených
prietokových podmienok v rámci hydrologického cyklu [1].
V súlade s RSV by malo byť zabezpečené úplné zavedenie a vymáhateľnosť
existujúcich environmentálnych právnych predpisov na ochranu vôd. V celom spoločenstve je potrebné zabezpečiť riadne uplatňovanie ustanovení vykonávajúcich túto smernicu prostredníctvom vhodných sankcií, ktoré umožňujú
právne predpisy členských štátov. Takéto
sankcie by mali byť účinné, primerané
a odrádzajúce. [1]
RÁMCOVÁ SMERNICA O VODE
A SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA
Nadobudnutím účinnosti RSV vznikla pre členské štáty EÚ povinnosť
transponovať ju do národných legislatív
do 22.12.2003 a zabezpečiť jej komplexnú implementáciu v jednotlivých členských štátoch. Pre Slovenskú republiku (SR) vznikla táto povinnosť k dátumu
vstupu SR do EÚ t.j. k 1.5.2004.
RSV bola transponovaná v slovenských právnych predpisoch do zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestup-
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koch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
[2] a následne v ďalších záväzných právnych predpisoch (nariadenia vlády SR,
vyhlášky ministerstva životného prostredia SR). Rámcový prehľad transpozície
RSV v roku 2010 v slovenských právnych
predpisoch k októbru 2010 uvádza tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1 Rámcový prehľad transpozície RSV v roku 2010, stav k X.2010
Číslo p.p.
Z. č. 364/2004

NV č. 617/2004
NV č. 269/2010
NV č. 270/2010

ENVIRONMENTÁLNE CIELE PRE
POVRCHOVÉ VODY
Podľa RSV by členské štáty mali sledovať zmeny a vývoj kvality vôd na systematickom a porovnateľnom základe
v rámci celého spoločenstva. Tieto informácie sú pre členské štáty potrebné ako
základ pre vývoj programov opatrení zameraných na dosiahnutie stanovených
environmentálnych cieľov podľa RSV. [1]
Environmentálne ciele pre povrchové vody definované RSV v článku 4 predstavujú súbor aktivít, ktoré sú realizované prostredníctvom programov opatrení a sú zamerané hlavne na:
– zabránenie zhoršenia stavu všetkých
vodných útvarov povrchovej vody,
– ochranu, zlepšovanie a obnovovanie
všetkých vodných útvarov s cieľom
dosiahnutia dobrého stavu povrchovej vody najneskôr do roku 2015,
– ochranu a zlepšovanie všetkých umelých a výrazne zmenených vodných
útvarov s cieľom dosiahnutia dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu povrchovej vody
najneskôr do roku 2015,
– postupné znižovanie znečistenia spôsobeného prioritnými látkami a úplnu
alebo postupnú elimináciu emisií, vypúšťania a únikov prioritných rizikových látok.
Dosiahnutie environmentálnych cieľov, definovaných RSV sa môže overiť
prostredníctvom hodnotiacich systémov v rámci jednotlivých členských štátov EÚ stanovených v súlade s Prílohou
II a V RSV.
EKOLOGICKÝ STAV, CHEMICKÝ
STAV, EKOLOGICKÝ POTENCIÁL,
KVALITA VODY A HODNOTIACE
SYSTÉMY PRE POVRCHOVÉ VODY
Ekologický stav a chemický stav povrchových vôd spolu s ekologickým
potenciálom a kvalitou vody je dôležitou súčasťou v hodnotení v zmysle RSV
a transponovaných legislatívnych predpisov. Na ich hodnotenie sa používajú špecifické hodnotiace systémy ktoré predstavujú nástroje využívané pre
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NV č. 282/2010
V. č. 224/2005

V. č. 418/2010

Názov právneho predpisu
Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov
(vodný zákon)
Nariadenie vlády SR č. 617/2004, ktorým sa
ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd
Nariadenie vlády SR č. 270/2010 Z.z.
o environmentálnych normách kvality
v oblasti vodnej politiky
Nariadenie vlády SR č. 282/2010 Z.z., ktorým
sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam
útvarov podzemných vôd
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR
č. 224/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych
cieľoch a o vodnom plánovaní
Vyhláška č. 418/2010 Ministerstva pôodohospodárstva,
životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenske
republiky zo 14. októbra 2010 o vykonaní niektorých
ustanovení vodného zákona

Poznámka
Aktualizácia novelami
č. 384/2009, č. 134/2010
Neaktualizovaná
Aktualizácia dovtedy platného
NV č. 296/2005 Z.z.

Neaktualizovaná

Aktualizácia dovtedy platnej
V. č. 221/2005

p.p. – právny predpis
hodnotenie povrchových vôd v SR a sú
v kontexte RSV založené na:
– komplexnom súbore národných klasifikačných schém pre jednotlivé prvky
kvality, ktoré vstupujú do hodnotenia
stavu vodných útvarov povrchových
vôd na základe prílohy V RSV. Národné
klasifikačné schémy pre relevantné
prvky kvality na hodnotenie stavu boli
odvodené z reálne existujúcich údajov
v kombinácii s expertným odhadom
[4] a môžu byť vhodným nástrojom
pre kvantifikáciu možností dosiahnutia
stanovených environmentálnych cieľov. V takomto prípade sa predpokladá
porovnanie príslušných klasifikačných
schém s dátami reálne nameranými vo
vodnom prostredí v konkrétnom časovom úseku, zodpovedajúcom obdobiu
po uskutočnení opatrenia vo vodnom
útvare,
– súbore limitných hodnôt environmentálnych noriem kvality pre prioritné a prioritne nebezpečné látky, ktoré vstupujú do hodnotenia stavu vôd
ako chemický stav na základe prílohy
č.V RSV. Národné hodnotiace systémy koncentrácií prioritných a prioritne nebezpečných látok v povrchových
vodách boli prebraté priamo z úrovne európskeho spoločenstva transpozíciou európskej smernice 2008/105/
ES a smernice 2009/90/ES do právnej
úpravy SR (NV č. 269/2010 Z.z. a NV č.
270/2010 Z.z.),
– súbore limitných hodnôt jednotlivých
ukazovateľov kvality vody, ktoré tvoria parciálny (čiastkový) a doplnkový

systém účelového hodnotenia kvality
vody, ktorý je postavený na priamom
hodnotení vplyvov alebo opatrení cez
relevantné ukazovatele kvality vody,
pričom splnenie parciálnych kvalitatívnych limitov v ktoromkoľvek kontrolnom monitorovacom mieste predpokladá dosiahnutie environmentálnych
cieľov (dobrého stavu vôd) v reprezentatívnom mieste pre vodný útvar.
Súbor limitných hodnôt čiastkových
systémov hodnotenia kvality vody, vyjadrený ako limitné hodnoty príslušných ukazovateľov je súčasťou NV č.
269/2010 Z.z.
V tomto kontexte sa parciálne hodnotiace systémy používajú pre hodnotenie stavu povrchových vôd podľa
princípov RSV, ktoré je založené na hodnotení ekologického stavu a chemického stavu v rámci jednotlivých vodných
útvarov. Dobrý stav povrchových vôd
vodných útvarov znamená, že ekologický a chemický stav v prirodzených vodných útvarov je dobrý. Ekologický stav
sa stanovuje na základe štruktúry a stavu prítomných biologických spoločenstiev podporených hydromorfologickými a fyzikálno–chemickými prvkami
kvality.
Pre hodnotenie stavu vôd v zmysle
RSV sa využívajú také hodnotiace systémy, ktoré sa odvíjajú od antropogénne nenarušených referenčných podmienok a sú vyjadrené klasifikačnými schémami kvantifikujúcimi predpokladané
odchýlky, ktoré vznikli od referenčných
podmienok v dôsledku ľudskej činnosti.
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Tieto sú v zmysle RSV typovo špecifické
(Príloha II RSV). Charakteristické hodnoty
pre jednotlivé prvky kvality v rámci klasifikačných schém majú charakterizovať
jednotlivé typy povrchových tokov. Pre
SR bolo definovaných 22 typov povrchovo tečúcich vôd [3].
Typovo špecifické klasifikačné schémy stanovené pre jednotlivé prvky kvality podľa Metodiky pre odvodenie referenčných podmienok a klasifikačných
schém [4] sú právne zakotvené v NV č.
269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu
vôd v Prílohe č. 12 časť A [5].
Hodnotenie stavu povrchových vôd
vodných útvarov podľa princípov RSV
posunulo hodnotenie zo zaužívaného
parciálneho hodnotenia kvality vody
prostredníctovom príslušných ukazovateľov kvality a účelov hodnotenia v kontrolných odberových miestach na komplexné environmentálne hodnotenie
stavu celého vodného útvaru, (úseku
toku) cez tzv. reprezentatívne odberové miesta.
Samotné hodnotenie ekologického
stavu porchových vôd je založené na vyhodnotení vybraných relevantných biologických prvkov kvality a podporných
prvkov kvality, ktorými sú fyzikálno–
chemické zloženie a hydromorfologické
charakteristiky .
Základná štruktúru hodnotiaceho súboru prvkov kvality použitá pre spracovanie
1. vodného plánu SR [6] je nasledovná:
1. Biologické prvky:
– Fytobentos (bentické rozsievky)
– Fytoplanktón
– Makrofyty
– Makrozoobentos (bentické bezstavovce)
2. Hydromorfologické prvky kvality –
(podporujúce biologické prvky) sú hydrologický režim, veľkosť a dynamika
toku vody, spojenie s útvarmi podzemnej vody, priechodnosť riek, morfologické podmienky, premenlivosť hĺbky a šírky koryta rieky, štruktúra a substrát koryta rieky.
3. Chemické a fyzikálno–chemické prvky
podporujúce biologické prvky podľa prílohy II.RSV
Všeobecné
– Teplotné podmienky
– Kyslíkové pomery
– Soľnosť
– Acidobázický stav
– Živinové podmienky
Špecifické znečisťujúce látky
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– Znečistenie všetkými prioritnými látkami ktorých vypúšťanie do vodného
útvaru bolo identifikované
– Znečistenie inými látkami, ktorých vypúšťanie do vodného útvaru bolo
identifikované vo významných množstvá.
Do hodnotenia ekologického stavu
vôd okrem ukazovateľov všeobecného
fyzikálno– chemického zloženia (ktoré je
súčasťou) vstupuje aj hodnotenie obsahu špecifického mikroznečistenia, teda
obsahu syntetických a nesyntetických
látok relevantných pre SR ako parciálna
časť hodnotenia ekologického stavu vôd
v skupine fyzikálno–chemických ukazovateľov
Každý prvok kvality uvedený vyššie
reprezentuje súbor konkrétnych vybraných metrík (meracích systémov, indexov, hodnotení) alebo ukazovateľov kvality, ktoré by mali najlepšie indentifikovať celkové narušenie ekosystému, zvýšené obsahy nutrientov či organického
znečistenia, narušenie koryta toku atď.
Naproti tomu skupina prioritných látok sa využíva pre hodnotenie chemického stavu vôd. Zoznam ukazovateľov vychádza z vládou SR schváleného „Programu znižovania znečistenia [7]“
a je tvorený celkovo 59 látkami. Z celkového počtu 59 látok po odčítaní prioritných látok vstupujúcich do hodnotenia
chemického stavu vôd zostáva 26 relevantných látok vstupujúcich do hodnotenia ekologického stavu. Relevantnými
sa nazývajú syntetické a nesyntetické znečisťujúce látky špecifických vlastností (toxicita, bioakumulácia, perzistencia atď.), zoznam ktorých bol spracovaný na základe toho, či sa v SR používali alebo vyrábali vo významnejších
množstvách (sú to tzv. vysoko objemové chemické látky >1000 t.rok–1, nízkokoobjemové chemické látky >10 t.rok–1
a <1000 t.rok–1) alebo boli zistené vo vodnom prostredí prieskumným monitoringom, alebo ktoré boli identifikované
pri prieskumných prácach v hodnotách
prekračujúcich limity kvalitatívnych cieľov, alebo ktoré boli do zoznamu vybraté
na základe iných kritérií. Pre uvedených
26 relevantných látok boli na základe výsledkov testov akútnej a chronickej ekotoxicity stanovené environmentálne normy kvality (ENK=EQS) na národnej úrovni
pre priemernú ročnú koncentráciu a pri
niektorých látkach s toxickými účinkami
aj pre maximálnu ročnú koncentráciu.
Hodnotenie chemického stavu vôd
predstavuje vyhodnotenie obsahu lá-
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tok prioritného významu na úrovni európskeho spoločenstva v povrchových
a podzemných vodách (látok prioritných
a prioritne nebezpečných), pričom limitné koncnetrácie týchto 33 pôvodných
a 8 ďalších znečisťujúcich látok boli stanovené celoplošne na úrovni Európskej
únie s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany ekosystémov a ľudského
zdravia [8]. Environmentálne normy kvality (ENK) sú odvodené tak, aby sa zabezpečila primeraná ochrana vodného
prostredia a ľudského zdravia pred účinkami krátkodobého aj dlhodobého pôsobenia týchto látok. ENK odvodená pre
ročnú priemernú hodnotu má zabezpečiť ochranu pred dlhodobou expozíciou, najvyššie prípustné koncentrácie
pred krátkodobou maximálnou expozíciou. Každá členská krajina môže podľa
tejto dcérskej smernice RSV [8] pri hodnotení výsledkov monitorovania zohľadniť prirodzenú (pôvodnú) koncentráciu
kovov a ich zlúčenín, teda tzv. prírodné
pozadie. SR túto možnosť využila a s použitím existujúcich databáz a špecifických štatistických postupov boli stanovené pre všetky vodné útvary hodnoty
tzv. prírodného pozadia pre 4 kovy, vstupujúce do hodnotenia relevantných látok pre ekologický stav a 4 kovy, ktoré sú
súčasťou hodnotenia chemického stavu
vôd [9].
Hodnotenie ekologického potenciálu
a jeho určenie pre všetky výrazne zmenené alebo umelé vodného útvary je podstatne komplikovanejším procesom ako
hodnotenie ekologického stavu vôd prirodzených vodných útvarov. Ekologický
potenciál sa stanovuje pre každý výrazne zmenený alebo umelý vodný útvar
samostatne s ohľadom na špecifiká vodného útvaru, vyplývajúce z účelu vykonaných hydromorfologických zmien
alebo z dôvodu výstavby umelých vodných útvarov (ochrana pred povodňami, energetika, doprava, dodávka vody
atď.). Hodnotenie potenciálu povrchových vôd podľa princípov RSV je založené na hodnotení ekologického potenciálu a chemického stavu v rámci jednotlivých vodných útvarov.
Vzhľadom na významné hydromorfologické zmeny dotknutých vodných
útvarov niektoré biologické prvky kvality nie sú v danom vodnom útvare relevantné) a ekologický potenciál je určený na základe vybraného, obmedzeného počtu biologických prvkov kvality.
Pri určovaní ekologického potenciálu je
možné využiť menej prísne environmen-
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tálne ciele, pretože tieto vodné útvary sú
ovplyvnené prioritnými cieľmi využitia
napr. ochrana pred povodňami, odber
a úprava vody pre ľudskú spotrebu, výroba elektrickej energie atď..
Pri hodnotení stavu vôd len hodnotenie obsahu relevantných látok (ekologický stav) a prioritných látok (chemický
stav) je rovnaké pre všetky vodné útvary,
teda pre prirodzené i výrazne zmenené
a umelé vodné útvary a toto hodnotenie
nie je typovo špecifické. Všetky ostatné
prvky kvality určené na hodnotenie stavu/potenciálu vôd sú typovo špecifické.
Princípy hodnotenia ekologického
a chemického stavu ako aj ekologického
potenciálu podľa jednotlivých prvkov
kvality sú podrobne popísané v správach [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Limitné hodnoty pre všetky prvky kvality sú uvedené
v NV č. 269/2010 Z.z. [5] a NV č. 270/2010
Z.z. [16].
Hodnotenie kvality povrchových
vôd má na Slovensku dlhodobú tradíciu a predstavuje účelový hodnotiaci systém. Je postavený na hodnotení zmien
najnižších čiastkových kvantifikačných
jednotiek, ktorými sú príslušné ukazovatele kvality. Ukazovatele kvality sú striktne viazané na daný účel /hodnotenia
vôd, alebo na príslušný kvalitatívny cieľ

(súbor ukazovateľov kvality vody), viazaný na používanie vôd. Hodnotenie kvality vôd na základe jednotlivých ukazovateľov je najrýchlejším indikátorom zmien
dočasného príp. mimoriadneho zhoršenia vôd, najlepším prostriedkom na kvantifikáciu zmien ako dôsledku vykonaných
opatrení, alebo indikátorom možných
zmien, ku ktorým môže dôjsť povolením
vypúšťania odpadových vôd s obsahom
znečisťujúcich látok do vodného prostredia. Hodnotenie kvality vôd je rovnako
dobrým nástrojom na sledovanie rozsahu zmiešavacích zón pri vypúšťaní odpadových vôd, pri hodnotení dlhodobých
a krátkodobých časových zmien niektorých parametrov kvality alebo typických
ukazovateľov, či identifikáciu trendov
zmien kvality spôsobených ľudskou činnosťou. Na uvedené druhy hodnotenia
kvality vodného prostredia je použitie
hodnotenia stavu vôd veľmi neefektívny, drahý, náročný, anonymný a koniec
koncov aj nevhodný prostriedok. Preto
má hodnotenie kvality vody v konkrétnom kontrolnom monitorovacom mieste
nielen dlhú tradíciu, ale aj nezastupiteľné
miesto. Nástrojom na hodnotenie kvality povrchových vôd je súbor limitných
hodnôt, uverejnený v NV SR č. 269/2010
Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky

na dosiahnutie dobrého stavu vôd [5].
Neprekročenie limitných hodnôt podľa
prílohy č.1 tohto NV vytvára predpoklad
dosiahnutia dobrého stavu vôd vo vodných útvaroch povrchových vôd.
Pri mimoriadnom zhoršení kvality vôd
je na základe vykonaných analýz možné
takmer „okamžite“ indikovať „problém“,
kďežto hodnotenie stavu je dlhodobejší proces, ktorý kvantifikuje daný „problém“ takmer s ročným sklzom.
HODNOTENIE MNOŽSTVA
POVRCHOVÝCH VÔD
Hodnotenie množstva povrchových
vôd má na Slovensku dlhodobú tradíciu. V rámci hodnotenia množstva
sa zhodnocujú štatistické rady údajov
z monitorovania, pre poznanie hostórie, súčastnosti a výhľadu. Hodnotenie
množstva povrchových vôd je významným prvkom vstupujúcim do hodnotenia stavu, potenciálu, či kvality povrchových vôd. Hodnotenie množstva sa
taktiež využíva pri identifikácii výskytu
a dosadov extrémnych situácií na zhodnotenie veľkosti vplyvu daných extrémov na stav vodných útvarov, potenciál vodných útvarov, či kvalitu povrchových vôd a zároveň je ich neoddeliteľnou súčasťou.
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Vybrané vplyvy ČOV na kvalitu povrchových vôd
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Bratislava

V tomto článku sú porovnané zmeny v kvalite povrchových vôd v SR v rokoch 2001 až 2008. Vplyv rekonštrukcií ČOV sa
doteraz neprejavil významne. Zároveň je porovnaná reálna kvalita povrchových vôd s imisnými limitmi a navrhuje sa
neznižovať platné limity.
ÚVOD

stupne aj realizovali rozsahom a kva-

ako 20 l/s. Zároveň boli vyhodnotené

Príspevok diskutuje o kvalite po-

litou výnimočné výstavby, rekon-

len rozhodujúce ukazovatele znečis-

vrchových vôd v SR v rokoch 2001 až

štrukcie a rozšírenia mestských ČOV

tenia vyskytujúce sa v mestských od-

2008 (neskoršie informácie nie sú ešte

(prevažne v kategórii nad 10 000 EO;

padových vodách: organické znečis-

dostupné). Analyzované boli údaje

t.j. najvýznamnejších bodových zdro-

tenie vyjadrené ukazovateľmi BSK5,

o kvalite z verejne dostupných dvoj-

jov znečistenia),

CHSKCr a nutrienty vyjadrené ukazovateľmi Ncelk, Pcelk a N–NH4. Na obr. 1 až 6
sú uvedené priemerné a charakteristické hodnoty koncentrácií znečistenia
podľa [1].
Z každého grafu v tejto forme je
zrejmé:
– aký je pomer medzi priemernými
a charakteristickými koncentráciami
(menej podstatná informácia),
– koľko miest odberu sa v uvedených
koncentráciách vyskytovalo (podstatnejšia informácia),
– koľko miest odberu má koncentrácie
znečistenia vyššie než platné imisné
limity (podstatná informácia).
Vzájomné

Obr. 1 Kvalita povrchových vôd v SR s Q355 nad 20 l/s v ukazovateli CHSKCr
(poznámka: profil = miesto odberu)

porovnanie

grafov

na obr. 1 až 5 v jednotlivých ukazovateľoch naznačuje:

ročeniek SHMÚ „Kvalita povrchových
vôd v SR“ [1].
Cieľom bolo:

– porovnať kvalitu povrchových vôd

– či a ako sa zlepšovala kvalita povr-

s požiadavkami na kvalitu povrcho-

chových vôd počas 8 rokov intenzív-

vých vôd a imisnými limitmi [2, 3].

nej výstavby, rekonštrukcie a rozšíre-

– ukázať na vybraných grafoch trendy

Z [1] boli vybrané údaje o miestach

v kvalite povrchových vôd za obdo-

odberu na významnejších tokoch

bie 8 rokov, keď sa v SR začali a po-

s uvedeným prietokom Q355 vyšším
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nia mestských ČOV (podstatná informácia),
– či obrovské investície (ekonomické
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tom sa zaoberať myšlienkami na ďalšie zvyšovanie požiadaviek na kvalitu
vyčistenej vody a na náročnosť čistiarenských technológií (veľmi podstatné zamyslenie sa).
Je jasné, že ČOV na konci sledovaného obdobia neboli ešte zďaleka dokončené a že účinnosť čistiarenských
procesov nebola ešte optimálna atď.
Napriek tomu sa ale od roku 2001 v tejto oblasti veľmi veľa urobilo. Ako príklad je možné uviesť odstraňovanie
Pcelk – tento nutrient je rozhodujúci
spúšťač eutrofizácie a otvorene sa diskutuje o potrebe znížiť jeho koncentrácie v povrchových vodách až na desiat-

Obr. 2 Kvalita povrchových vôd v SR s Q355 nad 20 l/s v ukazovateli BSK5
(poznámka: profil = miesto odberu)

ky mikrogramov na liter. Skutočnosť
vo vodách je uvedená v nasledujúcich
grafoch a je zrejmé, že k žiadnemu významnému zlepšeniu nedošlo napriek
tomu, že v rokoch 2007 – 2008 už bolo
v prevádzke zrážanie fosforu na mestských ČOV so skutočnou kapacitou až
na úrovni 2,3 milióna obyvateľov [4].
To je obrovské číslo a sú za ním veľké
prevádzkové a investičné náklady.

Porovnanie kvality povrchovej
vody v miestach odberu s uvedeným
Q355 viac ako 20 l/s v rokoch 2001 až
2008
Kvalita podľa dvojročeniek SHMÚ
[1] je na obr. 1 až 5. Už len vizuálne
porovnanie grafov svedčí o tom, že

Obr. 3 Kvalita povrchových vôd v SR s Q355 nad 20 l/s v ukazovateli Ncelk
(poznámka: profil = miesto odberu)

k žiadnemu výraznejšiemu zlepšeniu

aj znalostné) do komunálnych bo-

– či nie je najvyšší čas začať naozaj

kvality vody v povrchových tokoch ne-

dových zdrojov znečistenia prináša-

a prísne riešiť tzv. difúzne zdroje pre-

došlo. Potvrdzujú to aj spriemerované

jú kvalitatívny efekt v recipientoch

važne iného ako komunálneho pôvo-

hodnoty z tab. 1. Rozdiely medzi obdo-

(podstatné zamyslenie sa),

du a staré záťaže znečistenia a až po-

bím 2001 – 2002 a 2007 – 2008 sú mi-
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beru, kde charakteristické hodnoty
koncentrácie znečistenia sú vyššie ako
imisný limit (inými slovami sa jedná
o počet miest odberu, v ktorých žiadna čistiarenská technológia nezabezpečí súlad s emisno–imisným prístupom). Ich počet takisto v priebehu rokov 2001 až 2008 podstatne neklesol
– závery o význame riešenia komunálnych bodových zdrojov a neriešenia difúznych zdrojov sú obdobné ako
v predošlom texte.
Z tab. 2 je možné posúdiť aj nastavenie imisných limitov. Ak bude imisný limit príliš nízky a dlhodobo nedoObr. 4 Kvalita povrchových vôd v SR s Q355 nad 20 l/s v ukazovateli N–NH4
(poznámka: profil = miesto odberu)

siahnuteľný, stráca svoj význam. Vedie
k tomu, že sa stane len číslom a nie reálnym stimulom. Z tejto pozície najmä
ukazovatele N–NH4 a Pcelk sú rizikové;
a to sú dvojnásobne vyššie ako napr.
imisné limity platné v ČR. Tu niekde by
mohla byť jedna z odpovedí na občas
znejúcu otázku z odborných kruhov,
či by sme minimálne v týchto 2 ukazovateľoch nemali imisný princíp sprísniť
na úroveň hodnôt platných v ČR. Ak by
sme tak urobili v súčasnosti, tak potom
podľa uvedených výsledkov by sa imisný limit stal v najbližších rokoch v oveľa väčšom počte miest odberu nedosiahnuteľný. A jeho masívne neplnenie by sme museli naďalej ospravedlňovať paragrafmi o BAToch a o tom, že

Obr. 5 Kvalita povrchových vôd v SR s Q355 nad 20 l/s v ukazovateli Pcelk
(poznámka: profil = miesto odberu)

„Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia by mali zohľadňovať súčasný

nimálne, napriek obrovským investíci-

Porovnanie skutočných hodnôt

stav poznania a ekonomicky udržateľ-

ám do komunálnych bodových zdro-

koncentrácií a požadovaných imis-

né možnosti technických riešení od-

jov (nielen do mestských ČOV, ale aj

ných limitov

vádzania a čistenia odpadových vôd...

do stokových sietí).
3 – 4 2011
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inštitút BATov, tak ako je v českej legislatíve, považujem za racionálny a dobre spracovaný. Ale problém dosiahnuteľnosti imisných limitov a neskôr aj
dobrého chemického stavu vôd nezabezpečí).
Záver
Jednou z rozhodujúcich dvojročeObr. 6 Podrobnejší graf kvality povrchových vôd v SR s Q355 nad 20 l/s v ukazovateli
Pcelk a Ncelk v rokoch 2007 – 2008 – bližšia ukážka početnosti miest odberu, v ktorých
sú charakteristické koncentrácie stále ešte vyššie ako imisné limity (v SR 9 mg/l pre
Ncelk a 0,4 mg/l pre Pcelk) (poznámka: profil = miesto odberu)

niek SHMÚ o kvalite povrchových vôd
v SR bude zhrnutie výsledkov za roky
2011 – 2012, resp. 2012 – 2013, keď by
mali byť dokončené výstavby, rozšírenia a rekonštrukcie ČOV s odstraňova-

Tab. 1 Priemerná hodnota koncentrácií jednotlivých ukazovateľov znečistenia
v sledovaných miestach odberu s uvedeným prietokom Q355 viac ako 20 l/s (vypočítaná z hodnôt uvedených na obr. 1 až 5)

CHSKCr
BSK5
Ncelk
N–NH4
Pcelk

CHSKCr
BSK5
Ncelk
N–NH4
Pcelk

Priemer vypočítaný
Priemer vypočítaný
z priemerných hodnôt
z charakterist.
(mg/l)
hodnôt (mg/l)
2001 – 2002
11,6
20,5
3,1
5,7
2,8
4,4
0,42
0,95
0,18
0,31
Priemer vypočítaný
Priemer vypočítaný
z priemerných hodnôt
z charakterist.
(mg/l)
hodnôt (mg/l)
2006 – 2007
16,7
27,9
2,2
3,7
2,8
4,1
0,29
0,71
0,17
0,30

Priemer vypočítaný
Priemer vypočítaný
z priemerných hodnôt
z charakterist.
(mg/l)
hodnôt (mg/l)
2005 – 2006
21,5
26,5
2,4
3,9
2,9
4,5
0,42
0,95
0,16
0,29
Priemer vypočítaný
Priemer vypočítaný
z priemerných hodnôt
z charakterist.
(mg/l)
hodnôt (mg/l)
2007 – 2008
16,9
28,1
3,0
4,8
2,8
4,2
0,37
0,84
0,16
0,29

Tab. 2 Počet miest odberu s uvedeným prietokom Q355 viac ako 20 l/s a s charakteristickými hodnotami koncentrácií vyššími ako imisný limit (IL). Hodnoty IL platné pre SR a ČR sú uvedené kurzívou
CPM

CHSKCr
IL (mg/l)
BSK5
IL (mg/l)
Ncelk
IL (mg/l)
N–NH4
IL (mg/l)
Pcelk
IL (mg/l)

149
153
100
153
149

PMIL
PMIL
SR
ČR
2001 – 2002
6
6
35
35
28
41
7
6
3
6
9
8
31
57
1
0,5
34
67
0,4
0,2

CPM
113
113
121
119
89

PMIL
PMIL
SR
ČR
2006 – 2007
21
21
35
35
7
11
7
6
3
4
9
8
16
39
1
0,5
14
39
0,4
0,2

CPM

184
176
184
184
176

PMIL
PMIL
SR
ČR
2007 – 2008
35
35
35
35
14
25
7
6
5
9
9
8
21
40
1
0,5
28
76
0,4
0,2

Poznámky:
CPM – celkový počet sledovaných miest odberu; PMIL SR – počet miest odberu s koncentráciou
vyššou ako imisný limit v SR; PMIL ČR – počet miest odberu s koncentráciou vyššou ako imisný limit v ČR
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ním nutrientov nad 10 000 EO v celej
SR. Z tejto publikácie vyplynie, ako redukcia znečistenia z komunálnych bodových zdrojov skutočne ovplyvnila
kvalitu povrchových vôd v SR. A ako
ďalej s technológiami ČOV...
Tento článok vznikol s podporou OP Výskum a vývoj pre projekt
Centrum excelentnosti integrovanej
protipovodňovej ochrany územia,
ITMS 26240120004 spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
Pozn.: Príspevok bol prezentovaný
aj na 6. bienálnej konferencii AČE SR
Odpadové vody 2010 , Štrbské Pleso
20. – 22. 10. 2010.
Literatúra
[1] Kvalita povrchových vôd na Slovensku SR,
2001–2002; 2005–2006; 2006–2007 a 2007–
2008, dvojročenka SHMÚ Bratislava.
[2] Nariadenie vlády 296/2005 Z. z. ktorým sa
ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd
a osobitných vôd.
[3] Nariadenie vlády 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
[4] Informácie o zrážaní P a skutočnej kapacite
ČOV – osobne získané podklady od technológov vodárenských spoločností v SR. Informácie
o skutočnej kapacite ČOV získané aj z publikácie Bodík I. et al.: Zvyšovanie produkcie bioplynu a výroby energie na komunálnych ČOV,
Zborník konf. AČE SR Odpadové vody 2008,
Štrbské Pleso, X/2010, 246 – 251.
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Zaznamenali sme

Slovenský vodohospodársky podnik
otvoril Infobod
Ing. Stanislav Dobrotka
SVP š.p. Odštepný závod Košice

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Košice (SVP
OZ KE) oficiálne otvoril pre verejnosť
Infobod. Infobod je určený pre širokú
laickú i odbornú verejnosť a umožňuje prístup do databázy vodohospodárskych informácií s cieľom poskytnúť reálny obraz o konkrétnych činnostiach,
ktoré podnik vykonáva pri zabezpečovaní svojich zákonných povinností.
Infobod je umiestnený v priestoroch
Slovenského
vodohospodárskeho
podniku, š. p. Odštepný závod Košice
a je preň vyčlenený osobitný počítač
s príslušenstvom. Infobod poskytne
verejnosti informácie najmä v týchto
oblastiach:
 legislatíva SR pre oblasť vodného
hospodárstva, organizačná štruktúra vodného hospodárstva SR a SVP,
š.p.,



oblasť činnosti SVP, š.p. OZ Košice,
všeobecné a osobitné zodpovednosti správcu tokov,...
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menty, ročný vykonávací plán,...)
prístup k aktuálnym vodným stavom na vodných tokoch, vodných
nádržiach a čerpacích staniciach
na Slovensku a Maďarsku,
 informácie týkajúce sa hospodárenia s vodou, ochrana pred povodňami ( plán PPO do r. 2015,...),
 podrobný popis projektu HUSK
0801/2.1.2./0072, postup projektu,
aktuálne informácie (technická dokumentácia, prezentácie, fotografie,
závery a doporučenia,...),
 publikácie (informačné prospekty,
opis vodných stavieb, foto a video),
 cezhraničná spolupráca, pracovné
skupiny Komisie pre hraničné vody,
spoločný trojjazyčný vodohospodársky slovník (SK–MR–ANG), kontakty
na spolupracujúce organizácie,
 tematické mapy.
Okrem informácií, ktoré si
záujemca môže vyhľadať cez
Infobod sám, poskytnú pracovníci SVP zodpovední za jednotlivé oblasti dát aj doplňujúce informácie formou konzultácií. Na základe doterajších
skúseností sa predpokladá, že
Infobod bude najčastejšie využívaný študentmi.
Infobod vznikol ako jeden z výstupov projektu
„Vybudovanie systému kontaktov medzi inštitúciami v duchu
medzištátnych dohôd o hraničných vodách MR–SR – 1. etapa“,
ktorý v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013 realizoval Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Košice v spolupráci so
Severomaďarským
riaditeľstvom ochrany životného prostredia a vôd Miskolc (ÉKÖVIZIG) v čase
od 1. 12. 2009 do 8. 11. 2010.






technické informácie o spravovanom majetku (vodné toky, vodné

nádrže , hate , čerpacie stanice,...)
informácie o koncepčných zámeroch podniku (plánovacie doku-
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Zaznamenali sme

Ukončenie projektu
protipovodňovej ochrany Bratislavy
Mgr. Pavel Machava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica

Projekt Bratislava – protipovodňová ochrana je ukončený. Práce realizoval Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
a trvali od februára 2007 do decembra 2010. Protipovodňové opatrenia ochránia Bratislavu a jej obyvateľov aj v prípade
1000–ročnej vody.
„Vyriešenie povodňovej situácie na Slovensku je súčasťou programového vyhlásenia vlády a prioritou
Ministerstva životného prostredia. Dokončenie projektu protipovodňových opatrení v Bratislave je ďalším krokom, vďaka ktorému dnes už hlavnému mestu nehrozí situácia, ktorej muselo čeliť napríklad v rokoch 2002
a 2006. Hlavné mesto je dnes pripravené aj na prípadnú
tisícročnú vodu,“ povedal József Nagy, minister životného prostredia SR. Na oficiálnom ukončení projektu Bratislava – protipovodňová ochrana sa okrem
ministra životného prostredia zúčastnila aj vedúca
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea
Elscheková–Matisová a primátor Hlavného mesta SR
Bratislava Milan Ftáčnik.
Projekt Bratislava – protipovodňová ochrana bol
spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu
(85 % financoval Kohézny fond, 10 % štátny rozpočet
a 5 % predstavovali zdroje SVP, š.p.).
Celkové náklady dosiahli sumu 31 238 748 €. „Je veľmi pozitívne, že sa nám podarilo dodržať finančný rozpočet a ukončiť všetky v práce v dohodnutých termínoch“,
povedal generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Daniel Kvocera.
V rámci projektu protipovodňovej ochrany boli realizované opatrenia v bratislavských mestských častiach
Ružinov, Staré mesto, Petržalka, Karlova Ves, Devín,
Devínska Nová Ves a v obciach Sap a Gabčíkovo.
Realizované opatrenia boli rozvrhnuté do deviatich
aktivít:
RIEKA DUNAJ – ĽAVÝ BREH
Aktivita 1: Úsek Dunaja v rkm 1866,40–1869,30,
Prístavný most – Most Apollo
Aktivita 2: Úsek Dunaja v rkm 1868,14–1869,10, Starý
most – Nový most
Aktivita 3: Úsek Dunaja v rkm 1871,346–1872,446, vyústenie Vydrice – vyústenie Čierneho potoka
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Aktivita 4: Úsek Dunaja v rkm 1878,64–1880,14,
Mestská časť Devín – Slovanské nábrežie
RIEKA MORAVA – ĽAVÝ BREH
Aktivita 5: Úsek Moravy v rkm 0,15–0,95, Mestská časť
Devín
Aktivita 6: Úsek Moravy v rkm 3,2–6,0, Mestská časť
Devínska Nová Ves
RIEKA DUNAJ – PRAVÝ BREH
Aktivita 7: Úsek Dunaja v rkm 1868,1–1869,2, Starý
most – ochranná hrádza Petržalka –
Wolfsthal
RIEKA DUNAJA – VD GABČÍKOVO
Aktivita 8: Zvýšenie
bezpečnosti
ľavostrannej
ochrannej hrádze odpadového kanála VD
Gabčíkovo
ZARIADENIE
Aktivita 9: Dodávka meracieho zariadenia na meranie
prietoku, rýchlosti prúdenia a monitoring
riečneho koryta vrátane plavidla
Za posledných 500 rokov sa na Dunaji vyskytlo 100
ničivých povodní, štatisticky sa teda vyskytne 1 povodeň za každých 5 rokov. Za najväčšie z pohľadu výšky vodnej hladiny a prietoku sú považované povodne
z rokov 1954 a 2002, kedy Dunaj dosiahol výšku 984,
resp. 991 cm. Medzi najničivejšie povodne patrí povodeň z roku 1965 s hladinou 917 cm a prietokom 9224
m3/s, ktorá spôsobila pretrhnutie ochranných hrádzí
Dunaja pri obciach Čičov a Patince, vzniknuté škody
boli vtedy vyčíslené na približne 18 miliárd Kčs.
Potreba protipovodňovej ochrany Bratislavy je známa už dlhší čas. Na potrebné opatrenia však neboli k dispozícii finančné prostriedky. Riešením sa stala
možnosť čerpať finančnú pomoc Európskej únie.
Detailnú informáciu o projekte pripravujeme do
jedného z najbližších čísel (pozn. red.)
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Zaznamenali sme

Hurbanovskí študenti
vo vzdelávacom programe COMENIUS
Mgr. Zdenka Vráblová, PhD
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove
V rámci portálu eTwinning, ktorý
svojimi nástrojmi rozvíja elektronické
partnerstvo škôl v krajinách EU sme s kolegyňou Ing. A. Bojnákovou hľadali partnerov pre tvorbu nového projektu, ktorý
by sa venoval problematike využívania
zdrojov vody, kvality vody a jej spotreby. V marci 2008 na našu výzvu odpovedal S. Hanski, kolega z Fínska, ktorý učí chémiu a matematiku na gymnáziu v Askole. Na pomoc si aj on prizval
kolegyňu J. Vuolteenaho, ktorá učí biológiu a chémiu. Cez eTwinning sme
si vymenili niekoľko mailov a konkrétne úlohy projektu sme upresňovali cez
chat-forum. Náš projekt sme chceli odštartovať v septembri 2008 a mal trvať
do decembra 2009. Naši fínski partneri nám navrhli, aby sme prizvali k spolupráci aj tretieho partnera, ktorým sa stalo gymnázium v Talin-Kiili v Estónsku.
Fínski a estónski partneri, ktorí aj geograficky majú k sebe blízko, sa už totiž
poznali v rámci projektov regionálnej
spolupráce škôl EU. Estónskych partnerov, kolegyne M. Hinnov, ktorá vyučuje anglický jazyk a L. Kivil, ktorá vyučuje
chémiu biológiu a ekológiu, tiež zaujala problematika vody a vodného hospodárstva. V priebehu našej elektronickej
komunikácie S. Hanski náš začal nabádať, aby sme pouvažovali o ďalšom rozmere nášho partnerstva, ktoré by sa
mohlo zavŕšiť a rozvíjať v možnostiach
vzdelávacieho programu COMENIUS.
Takže v septembri 2008 sme sa pripravovali nielen na spustenie projektu Voda
a Príroda v rámci eTwinningu, ale aj
na prípravnú návštevu kolegov z Fínska
a Estónska, s ktorými sme chceli uspieť
vo vzdelávacom programe COMENIUS.
Spolupráca na pôde tohto programu prispieva k rozvoju znalostí cudzích jazykov
a umožňuje účasť študentov na mobilitách do krajín partnerských škôl. Študenti
plnia úlohy, zaznamenávajú si metodiku a postupy, spracovávajú svoje závery a učia sa ich prezentovať za pomoci elektronických komunikačných tech3 – 4 2011

nológií. V priebehu výmennej návštevy majú jedinečnú možnosť nadväzovať
priateľstvá, cestovať a spoznávať krajinu,
jej zvyky, históriu a tradície a oboznamovať sa so vzdelávacím systémom partnerského štátu. Takéto možnosti COMENIUS
ponúka aj pedagógom, ktorí sú aktívne
zapojení do príprav a organizácie jednotlivých mobilít.
Prípravná návšteva pedagógov,
ktorá sa uskutočnila na pôde našej školy
v 17.- 20. novembra 2008 sa niesla v znamení pracovnej atmosféry. Počas stretnutia sme vypracovali rámcový plán činností, vytýčili si ciele a metodiku nášho
projektu, ktorý sme nazvali Focus on
water - Voda, stredobod nášho záujmu.
Tohto pracovného podujatia sa zúčastnili z našej školy Ing. Andrea Bojnáková
a Mgr. Zdenka Vráblová, PhD, z fínskej strany Samuli Hanski s kolegyňou
Johannou Vuolteenaho, a z estónskej
školy Mari Hinnov a Lembi Kivil.
Komunikačným jazykom spoločného projektu sa stala angličtina. Takže
v slovenskej a v anglickej verzii bol projekt vypracovaný a začiatkom februára
2009 zaslaný do Národnej agentúry, ale
naša prvá žiadosť neuspela. Bolo nutné
podrobnejšie rozpracovať kritériá hodnotenia našich aktivít a rozšíriť okruh
činností a úloh. Nezúfali sme a zareagovali na odporúčania Národnej agentúry.
Oplatilo sa a naša druhú žiadosť v lete
2010 uspela.
Naša delegácia, ktorú tvorilo päť študentov: Anita Vidová, Gábor Heiszki,
Tamás Hervay, Tibor Répási a Róbert
Cápa a tri učiteľky Paed.Dr. Marta
Kluvancová
zástupkyňa
riaditeľa
Strednej priemyselnej školy stavebnej
v Hurbanove, učiteľka odborných predmetov Ing. Adriana Eleková a koordinátorka projektu a učiteľka anglického jazyka Mgr. Zdenka Vráblová, PhD. začala 17. novembra 2010 cestu do Estónska,
kde sa konala prvá projektová návšteva.
Prezentácie študentov, ktoré mapovali povrchovú vodu a kultúru vody
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v jednotlivých krajinách boli na programe prvý deň dopoludnia. Pracovná časť
stretnutia bola obohatená o ďalšie prezentácie, ktorými si študenti navzájom predstavili svoje školy a domoviny.
Potom nasledovalo vyhodnotenie súťaže plagátov, keďže každý z partnerov
mal pripraviť dva plagáty s tematikou
kultúry vody. Jednoznačným víťazom
sa stal jeden z plagátov našej študentky
Anity Vidovej. Popoludní sme absolvovali exkurziu po školských zariadeniach
v Kiili. Navštívili sme jednotlivé odbory Ľudovej školy, jednu z najmodernejších materských škôlok v krajine a prijali sme aj pozvanie predstaviteľov obvodného zastupiteľstva v Kiili. Počas krátkeho a srdečného stretnutia sme si utvrdili
nasledovné skutočnosti: že obyvatelia
Kiili sú pohostinní, neformálni, pracovití a hrdí na svoj kraj, že tu žije veľa mladých rodín a 26 % obyvateľov predstavuje veková kategória mladých do 14
rokov, že sa tu rozvíja živý stavebný ruch
a že tento obvod, tak ako aj celý Talin
zdobia tiché a pôvabné ihličnaté lesíky
a parky. Druhý deň návštevy nasledovali odborné exkurzie vo vodohospodárskych závodoch a v Technickej univerzitnej knižnici. Večer sme navštívili historickú budovu opery, kde sme si pozreli
skvelé predstavenie baletu Traja muškatieri. A pokračujeme v našom denníku, ktorý sa zavŕšil tretí deň výletom
po okolí Talina a prehliadkou jeho historického centra, ktoré je impozantnou
ukážkou gotiky a renesancie. Pre našich
študentov, ktorí videli ukážky modernej
minimalistickej architektúry za uplynulé dni, znamenali historické hradby, sakrálne objekty, hrad a meštianske domy v
úzkych uličkách možnosť spoznať a porovnávať kultúru bývania a stavebníctva
v Estónsku. Naša návšteva Estónska sa
21. novembra 2010 ukončila, ale práca
na projekte pokračuje a v apríli 2011 by
sme mali vycestovať do Fínska. Dovtedy
však treba pokročiť v plnení úloh, ktoré
sme si vytýčili.
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Oznamy

WATENVI 2011
BOHATÝ DOPROVODNÝ
PROGRAM
Stejně jako v předešlých letech chystají organizátoři veletrhu WATENVI bohatý doprovodný
program, jenž patří k nedílné součásti tohoto projektu. Zaměřen
bude na aktuální stav legislativy a na oblast financování vodního a odpadového hospodářství.
Určen je nejen pro odborníky, ale
též pro představitele měst a obcí.
Mezinárodní
vodohospodářský
a ekologický veletrh WATENVI zahrnuje 17. mezinárodní vodohospodářskou výstavu VodovodyKanalizace, jejímž pořadatelem je
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a 17. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí
ENVIBRNO. Veletrhy budou oficiálně zahájeny 24. května a potrvají
do 26. května 2011.
NOVÁ LEGISLATIVA
A FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
Seminář Nová legislativa v oboru vodního hospodářství se bude
zabývat Vodním zákonem, novelou vodního zákona a souvisejícími vyhláškami. Garantem je SOVAK
ČR a vystoupí na něm zástupci ministerstev životního prostředí a zemědělství. Strategii a programy financování vodohospodářské infrastruktury představí zástup-

ci SFŽP. Přinesou též informace
o připravovaných výzvách a informace o stavu čerpání prostředků z Operačního programu ŽP.
Ministerstvo zemědělství seznámí
odbornou veřejnost s programem
financování oboru Vodovodů a kanalizací.
KLIMATICKÉ EXTRÉMNÍ
SITUACE V DOPROVODNÉM
PROGRAMU WATENVI
Hydrologické a klimatické extrémní situace je téma, které připravuje odbor ochrany vod MŽP
ve spolupráci s VÚV T.G.M. Zahrnuje
okruhy: Ochrana před povodněmi v ČR, Implementace povodňové
směrnice, Financování povodňové ochrany. Představí také výstupy
aplikovaného výzkumu VÚV v souvislosti se suchem a ochranou vodních zdrojů. Tradičně připravuje
MŽP a Česká protipovodňová asociace po celou dobu veletrhu praktické ukázky ochrany proti povodním ve venkovní expozici v bazénu
před pavilonem Z. Program zahrnuje jedinečnou prezentaci praktických ukázek různých typů protipovodňových opatření doplněnou video-prezentacemi na velkoplošné
LED stěně. Součástí programu venkovní expozice budou workshopy
určené pro práci povodňových komisí nebo dispečinku. Tento evropsky unikátní projekt je vlastně infor-

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce
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mačním a školícím centrem nejen
pro zástupce státní správy a samosprávy, ale také pro majitele nemovitostí v rizikových centrech poblíž
velkých vodních toků.
AKTUÁLNĚ O ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ
Odpadovému
hospodářství
bude věnován seminář Nové možnosti ve využívání a hodnocení
odpadů a celodenní Konference
Odpady 2011 a jak dál. Ve spolupráci s MPO ji organizuje Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR (STEO).
Tato akce je zaměřena na informování veřejnosti o významu energetického využívání odpadů. K tradičním akcím WATENVI patří mezinárodní konference - Účetnictví
a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Organizátory
jsou MŽP, Masarykova Univerzita
v Brně, Univerzita Pardubice,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, Vysoká škola ekonomická v Praze,Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze. Letos
bude doplněna speciálním blokem
přednášek pod názvem Novinky
v systémech environmentálního
managementu.
Více informací na www.watenvi.cz

tel.: +420 283 981 432
+420 603 416 043
fax: +420 283 980 127
www.jako.cz e-mail: jako@jako.cz
Vodohospodársky spravodajca
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Naši jubilanti

K životnému jubileu
RNDr. Oľgy Majerčákovej, CSc.
15. januára sa v dobrom zdraví a v pohode dožila významného životného jubilea popredná slovenská
hydrologička, propagátorka hydrológie a zanietená organizátorka súťaží
mladých hydrológov a podporovateľka adeptov na túto krásnu vednú disciplínu, RNDr. Oľga Majerčáková, CSc.
RNDr. Oľga Majerčáková CSc., sa
narodila v Bratislave, vychodila tu základnú školu a v roku 1969 aj zmaturovala na vtedajšej SVŠ. Vysokoškolské
štúdium absolvovala na prírodovedeckej fakulte v Bratislave, ktoré v roku
1974 zavŕšila štátnou záverečnou skúškou v odbore geografia, špecializácia hydrológia a klimatológia. V roku
1981, po absolvovaní štátnej rigoróznej skúšky, získala titul RNDr. V roku
1984, po obhájení dizertačnej práce: „Intercepcia ako komponent vplývajúci na tvorbu odtoku zo zrážok v lesných biómoch“, jej bola udelená vedecká hodnosť, „kandidát technických vied“. V tomto období absolvovala v Prahe aj medzinárodný kurz UNESCO v odbore hydrológia.
Tak, ako jej študijné aktivity, tak aj profesijné zameranie je úzko späté s hydrológiou. Po vysokoškolskom štúdiu pracovala 10 rokov na Ústave hydrológie a hydrauliky
SAV (dnešný Ústav hydrológie). Od roku 1985 až do súčasnosti pracuje na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. RNDr. Oľga Majerčáková, CSc. na ústave pôsobila predovšetkým v oblasti výskumu hydrológie a bola aj vedúcou
tohto odboru. V rokoch 1997 až 1999 bola námestníčkou
úseku hydrológie. Od roku 2000 do súčasnosti je vedeckou
tajomníčkou SHMÚ.
V celom svojom profesionálnom živote v oblasti hydrológie sa významne podieľala a aj podieľa na expertíznej a výskumno-vývojovej činnosti. Pochopiteľne, že širokému záberu odbornej činnosti zodpovedá aj rozsah prác a publikácií, ktorý u jubilantky tvorí viac ako 130 titulov. Medzi
hlavné odborné oblasti patrí predovšetkým téma minimálnych prietokov a Národný klimatický program. Pri spracovaní hydrologických charakteristík za obdobie 1931-1980
bola zodpovednou riešiteľkou úlohy: „N – ročné minimálne prietoky“. Zaoberala sa pravdepodobnostným hodnotením minimálnych prietokov, otázkou hydroekologických limitov a regionálnej analýzy malej vodnosti. V oblasti Národného klimatického programu, sa venovala výberu
reprezentatívných staníc pre NKP, analýze stacionarity hydrologických radov a dôsledkov vplyvu klimatických zmien
na hydrologickú bilanciu. Jej pozornosti neušla ani problematika prívalových povodní. Pre Atlas krajiny SR spracovala
hydrologické mapy vybraných hydrologických charakteristík a pracovala aj na projekte POVAPSYS v čase jeho zrodu.
3 – 4 2011

Vodohospodársky spravodajca

Podieľala sa na riešení projektov APVT:
„Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR dôsledku klimatickej zmeny“ a „Prognózovanie vplyvu zmien využívania krajiny na kvantitu a kvalitu vody v tokoch pre
potreby integrovaného vodohospodárskeho plánovania“. Aj zásluhou
Oľgy Majerčákovej získala monografia k projektu „Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v SR
v dôsledku klimatickej zmeny“ prémiu
Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005.
V rámci medzinárodných aktivít sa
zapojila do projektu UNESCO stredoeurópskych a východoeurópskych krajín, do spolupráce na projekte FRIEND
a spolupráce na projekte Country
Study SR. V rokoch 1999 až 2000 za spoluúčasti maďarských
a rakúskych hydrológov koordinovala trilaterálny projekt:
„Zdokonalenie predpovedania povodní v povodí stredného
úseku Dunaja“.
Bohaté vedomosti a skúsenosti jubilantky sa zúročujú v jej
súčasnej práci. Oľga Majerčáková je členkou Slovenského
výboru pre hydrológiu, Slovenskej meteorologickej spoločnosti, Asociácie hydrológov Slovenska a Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied. Bola, resp. je členkou komisií pre obhajoby diplomových prác a doktorandského štúdia pre hydrológiu a vodné hospodárstvo. Je členkou redakčných rád odborných časopisov: Vodohospodárskeho
časopisu, Meteorologického časopisu, Vodohospodárskeho
spravodajcu, ako aj Národného klimatického programu
Slovenskej republiky.
Za bohatú odbornú činnosť a organizátorskú činnosť dostala aj významné ocenenia, z nich spomenieme „Čestné
uznanie ÚH SAV“ za významný prínos k rozvoju hydrológie Slovenska, „Čestné uznanie ministra životného prostredia“ za dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a „Plaketu akademika Duba“ od Stavebnej fakulty STU
Bratislava.
Olinka, dovoľ za všetkých kolegov, priateľov a známych, poďakovať za Tvoju dlhoročnú prácu, ktorá je
obrovským prínosom pre hydrológiu. Zaželať Ti do ďalších rokov veľa zdravia a tvorivé nápady, z ktorých budú
tvoji nasledovníci môcť stále čerpať a dúfame, že aj rozvíjať tento vedný odbor naďalej. V osobnom živote Ti
prajeme mnoho spokojnosti v rodinnom kruhu a predovšetkým radosť z ďalšej generácie Majerčákovcov.
RNDr. Peter Škoda a Ing. Jana Poórová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Ku gratulácii sa pripája celá redakčná rada
Vodohospodárskeho spravodajcu
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Oznamy
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava v spolupráci
s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodárenských spoločností,
Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou - členom ZSVTS pri VÚVH

1 – 201
95

1

1

Vás pozývajú na
7. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať
v jubilejnom roku 60. výročia založenia VÚVH
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Rekonštrukcie stokových sietí
a čistiarní odpadových vôd
25. – 27. 10. 2011 Podbanské

Program konferencie je zameraný na nasledujúce oblasti:
 legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV  vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
a stokových sietí
 prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí
 rekonštrukcia a intenzifikácia stokových sietí a ČOV s využitím  prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové situácie a havárie
prostriedkov fondov EÚ
 špecifiká prevádzky priemyselných ČOV
 ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových  nové technologické postupy pri výstavbe a rekonštrukcii stokových
sietí a ČOV
sietí a ČOV
 progresívne metódy čistenia odpadových vôd a spracovania kalov
 materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
Dôležité termíny:
30. 4. 2011 zaslanie abstraktov príspevkov
15. 6. 2011 oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov pre autorov príspevku, rozoslanie programu a záväzných prihlášok
31. 8. 2011 zaslanie kompletných príspevkov, vrátane zaslania podkladov pre reklamu v zborníku
do 30. 9. 2011 doručenie záväzných prihlášok na konferenciu a avíz o platbe, prerokovanie reklamnej prezentácie a jej vyplatenie
25. - 27. 10. 2011 7. Konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské
Kontaktná adresa: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ing. Dagmar Drahovská, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2- 593 43 429; mobil: +421-918 360 165; fax : +421-2-544 11 941; e-mail: drahovska@vuvh.sk

26. Plavebné dni budú v Ústí nad Labem
Ing. Vladimír Haviar
predseda SkPIANC

Vnútrozemská plavba a vodné cesty budú
hlavnou témou medzinárodnej 26. konferencie Plavebné dni, ktorá sa uskutoční v dňoch
13. – 15. septembra 2011 v Ústí nad Labem.
Toto významné medzinárodné podujatie slovenských a českých odborníkov z oblasti plavby a vodných ciest, pripravované
Českým plavebním a vodocestným sdružením v úzkej spolupráci so Slovenským plavebným kongresom pod organizačnou starostlivosťou štátneho podniku Povodí Labe
Hradec Králové, sa uskutoční s týmto tematickým zameraním:
1. Využitie vodnej dopravy v rámci kombinovanej dopravy, prepravy kontajnerov
a tekutých (plynných) produktov.
2. Labská vodná cesta ako rovnocenný partner železnici a ceste.
3. Prepojenie stredoeurópskeho a juho-
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európskeho systému vodných ciest
v Európe na území Českej republiky
a Slovenskej republiky prostredníctvom
vodného koridoru Dunaj – Odra - Labe.
4. Rekreačná a športová plavba a ich väzba
na cyklistickú integrovanú dopravu.
5. Integrácia osobnej lodnej dopravy
do systému MHD.
V rámci konferencie sa uskutoční aj exkurzia loďou Porta Bohemica 1 na vodné dielo
Střekov a na priľahlý úsek Labskej vodnej cesty, spojená so spoločenským večerom.
Záujemcovia o aktívnu účasť na tejto konferencii môžu spracovať do konca apríla 2011
príspevok do zborníka, ktorý bude vydaný k tejto konferencii, pričom tému príspevku s krátkou anotáciou treba zaslať obratom
na adresu plavebnidni@pla.cz. Kontaktnou
osobou je p. Hana Bendová, Povodí Labe, s.p.,

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
tel. 00420 495 088 611.
Prihlášky na 26. PD treba zaslať najneskôr do 28. 2. 2011 na adresu: České plavební a vodocestné sdružení, Holešovický
přístav 1146, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
sú k dispozícii u Ing. Hany Javurkovej, tel
00420 234 637 212, na e-mailovej adrese: javurkova@spspraha.cz,
cpvs@spspraha.cz,
alebo na web-stránke Slovenského plavebného kongresu www.plavebnykongres.sk.
Kedy, prečo a načo vznikli Plavebné dni?
Načrime trochu do ich histórie. Uplynulo už
štyridsať rokov, čo sa v priestoroch vtedajšej
Československej vedecko-technickej spoločnosti v Prahe položil základ k pravidelnému
stretávaniu sa plavebných a vodohospodárskych odborníkov z oboch našich súčasných
republík pod názvom Plavebné dni.

Vodohospodársky spravodajca
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Oznamy / Opustili naše rady
Nevznikli by a hlavne nepokračovali, keby
neexistovala veľká skupina nadšených odborníkov z oblasti plavby a vodných ciest, sústredených najmä vo vedecko-technických útvaroch jednotlivých vodohospodárskych a plavebných podnikov, výskumných pracovísk,
ale aj príslušných ministerstiev. Uskutočňovali
sa aj vďaka obetavej práci ľudí aj z ostatných,
hlavne miestne príslušných organizácií konania konferencie. V období existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov, hlavná váha
na ich príprave bola na rezortných ministerstvách. Po zániku ČSFR a následného vzniku
dvoch samostatných štátnych útvarov SR a ČR
k 1. 1. 1993, sa pokračovania konania už v širokej verejnosti obľúbenej konferencie podujali dobrovoľné združenia, Slovenský plavebný
kongres a České plavební a vodocestní sdružení, ktoré vznikli krátko po vzniku nových
štátnych útvarov. Obe združenia sú odborné
apolitické združenia fyzických a právnických
osôb, reprezentujúcich odborníkov z oblasti
vnútrozemskej a námornej plavby, vodného
hospodárstva a staviteľstva, lodného priemyslu, plavebnej prevádzky, vedecko-výskumnej
základne, vysokých škôl strojníckeho, stavebného a dopravného zamerania a štátnej správy a miestnej samosprávy, bez zárobkových
cieľov a obchodných záujmov na podporu rozvoja a uplatnenia odborných a vedeckých poznatkov v príprave, výstavbe a pre-

vádzke vodných ciest, plavebných objektov
a prístavov v záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu. Vznikli na princípoch
najstaršej nadnárodnej organizácie Stáleho
medzinárodného združenia plavebných kongresov (Permanent International Association
of Navigation Congresses – PIANC, Brusel,
1885). Hlavným poslaním oboch partnerských
združení je a vždy bude rozvíjanie najnovších
odborných vedomostí z oblasti plavby a vodných ciest, spracovávanie odborných stanovísk k problematike prípravy, výstavby a prevádzky vodných ciest a plavby a usporiadania
odborných konferencií a seminárov.
Hlavným a najväčším prínosom doterajších Plavebných dni bolo a stále aj je, stretávanie sa plavebných a vodocestných odborníkov z oboch republík, ale aj ďalších susediacich krajín, ktorí si našli úprimný vzťah
k problematike plavby a aj k základnému kameňu vodnej dopravy – jej infraštruktúry,
t.j. k vodným cestám a prístavom. Plavebné
dni mali a majú vždy vysokú odbornú a spoločenskú úroveň a pravidelne prichádzajú aj odborníci zo zahraničia. Zúčastňujú sa
ich aj vysokí predstavitelia štátnej správy,
miestnej a regionálnej samosprávy. Konajú
sa vždy pod záštitou samotných rezortných
ministrov.
Plavebné dni nie sú iba pasívnou konferenciou. Sú aktívnou diskusiou o najaktuál-

nejších a najproblematickejších otázkach
v oblasti plavby a vodných ciest. Dali mnoho odborných národohospodárskych podnetov na uplatnenie ďalšieho smeru vo vnútrozemskej plavbe. Zaoberali sa nielen otázkou
možného spojenia Odry s Labe a Dunajom,
ale aj možnosťami zavedenia vodnej dopravy na východoslovenských riekach a ich spojenia s Dunajom, splavnením Váhu, napojením južnej Moravy na Dunaj využitím dolného toku Moravy. Veľká pozornosť sa venuje odstráneniu úzkych miest na Dunaji (t.zv
bottlenecks) a zlepšeniu plavebných podmienok na Labe v ČR, ktoré umožnia ekonomickú realizáciu vodnej dopravy aj pri nepriaznivých hydrologických a meteorologických
podmienkach. Závery na nich prijímané vytyčujú aktuálny smer v ďalšom rozvoji vodnej
dopravy a poukazujú politickým a národohospodárskym miestam výhody a prednosti
vodnej dopravy a potreby, ktoré je potrebné
realizovať na intenzívnejšie zapojenie najekologickejšieho druhu dopravy do dopravnej
sústavy štátu.
Plavebné dni mali vždy vysokú odbornú
a spoločenskú úroveň. Plavební a vodohospodárski odborníci majú na nich možnosť
v kultúrnom prostredí si vysvetľovať svoje
niekedy dosť odlišné názory. Iba ich diskusiou možno dôjsť k pokroku v každej oblasti,
vnútrozemskú plavbu nevynímajúc.

Za Ing. Rudolfom Rosinom
(*12.5.1934 - † 2.2.2011)
Nie sú to ani dva roky, čo sme na tomto mieste blahopriali
Ing. Rosinovi k 75. narodeninám. Teraz, so smútkom v srdci, musíme
konštatovať, že navždy odišiel. Celá vodohospodárska komunita ho
bola odprevadiť na jeho poslednej ceste.
Rudo Rosina celý svoj profesionálny život venoval vodnému hospodárstvu. Bol projektantom pre hydrotechnické a hydromelioračné
stavby.
Hydrotechnické stavby študoval na Stavebnej fakulte SVŠT (dnes
STU) v rokoch 1952 – 57 a hneď sa aj zamestnal ako projektant
na Hydroprojekte, na jeho pracovisku v Trenčíne, na oddelení pre hydrotechnické stavby. Začal, ako každý mladý projektant, pri rysovacej
doske projektovať malé priehrady a nádrže, spomeniem len nádrže Číž
a Boleráz. Projektoval úpravy na rieke Nitre. Riešil tiež koncepciu VD
Králová na Váhu.
V roku 1974 bol vymenovaný do funkcie hlavného inžiniera projektu pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, projektu, ktorý nemal v celej Československej republike obdobu. Tu preukázal nie
len svoje hlboké znalosti ako projektant – hydrotechnik, ale aj organizačné schopnosti, ktoré táto funkcia vyžadovala. Len jeho najbližší kolegovia vedia zhodnotiť koľko technického umu a organizačnej
práce pri tomto našom najväčšom vodnom diele, navyše diele s medzinárodným dosahom, vyžadovala. Pod jeho vedením sa pripravil Spoločný (slovensko – maďarský) zmluvný projekt SVD G – N,
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úvodné a konečné vykonávacie projekty VD Gabčíkovo a VD Čunovo.
Vo funkcii HIP-a využíval aj dobré znalosti maďarského jazyka, čo bolo
pre projektanta takéhoto projektu nevyhnutnosťou. O to väčšie sklamanie prežíval, ako ostatne všetci jeho kolegovia, keď sa vláda a parlament Maďarska rozhodli projekt bojkotovať.
Voči mladším kolegom bol vždy ústretový – rád poradil, naučil,
a preto si ho vážili nie len jeho rovesníci, ale aj mladšia generácia projektantov. Jeho odborné vedomosti a dlhoročné praktické skúsenosti
projektanta využívajú hydrotechnici aj dnes.
Koncom júna 1998 odišiel oficiálne do dôchodku, avšak v práci pokračoval aj naďalej. Podieľal sa na spracovaní manipulačných
poriadkov našich vodných diel, bol členom viacerých odborných
skupín a poradných orgánov pri Ministerstve životného prostredia,
na Vodohospodárskej výstavbe. Za svoju činnosť bol odmenený rezortnými vyznamenaniami.
Odišiel ČLOVEK, milý kolega a priateľ, manžel, otec troch detí.
Pozostalými sa cíti nie len jeho rodina, pozostalí sa cítime všetci, ktorí
sme akokoľvek prišli s ním ako s inžinierom dakedy do styku. Vďaka Ti
Rudko za všetko, čo si pre vodné hospodárstvo urobil.
Česť Tvojej pamiatke!
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š.p.
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo:
Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík.
1. vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig.
Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Hurbanovskí študenti v rámci vzdelávacieho projektu COMENIUS
(k článku na strane 33)

Účastníci pracovného
v novembri
doÚ
h stretnutia pedagógov
d
b 2008 (zľava
ľ
d
prava): Sauli Hanski, Andreja Bojnáková, Zdenka Vráblová, Johannka
Vuolteenaho, Mari Hinnov a Lembi Kivil

Ú
Účastníci projektového stretnutia v novembri 2010 v Estónsku (zľava
doprava): Zdenka Vráblová, v sede Gábor Heiszki, Tamás Hervay, Tibor
Répási, v stoji Anita Vida, Róbert Cápa a Marta Kluvancová
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budovou
Národnej
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29. jún
Medzinárodný deň Dunaja

Úvodník / Obsah
Milí vodohospodári,
dovoľte, aby sme vás trošku v predstihu (aj vzhľadom
na harmonogram vydávania Vodohospodárskeho spravodajcu) informovali a pozvali na Medzinárodný deň
Dunaja.
V júni je pred nami jeden z dôležitých dní, ktorý nám
pripomenie, že aj cez naše územie preteká druhá najväčšia európska veľrieka – Dunaj. Dunaj už od nepamäti spájal európske národy a aj dnes predstavuje symbol integrácie Európy. Dunaj je tiež symbolom spolupráce podunajských štátov v oblasti obchodu, hospodárstva, kultúry,
vedy a techniky, športu.
Dovoľte mi malý exkurz do nedávnej minulosti. V júni
1994 bol v Sofii podpísaný Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Podpísali ho vtedajší zástupcovia podunajských štátov EÚ. Naša krajina dohovor
ratifikovala koncom roka 1997 a dohovor vstúpil do platnosti 22. 10. 1998. Pri príležitosti 10. výročia podpísania
dohovoru medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja vyhlásila 29. jún za Medzinárodný deň Dunaja.
Tento rok si Medzinárodný deň Dunaja pripomenieme
11. júna na vodnom diele Gabčíkovo. Miesto sme vyberali symbolicky – vodné dielo Gabčíkovo patrí bezpochyby
medzi najvýznamnejšie vodné stavby, ktoré sa za posledné desaťročia podarili na Dunaji zrealizovať.
Na organizovaní podujatia sa podieľajú Ministerstvo životného prostredia SR, Vodohospodárska výstavba, š.p.,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Enel, Lesy SR
a tiež ochranárske združenie BROS. Hlavným cieľom bude
priblíženie fungovania vodného diela Gabčíkovo širokej
verejnosti. Preto sme aj sprievodný program pripravili tak,
aby sa návštevníci čo najviac dozvedeli o úlohách, ktoré
vodné dielo plní. O tom, že vyrába ekologickú elektrickú
energiu, že vytvára plavebné podmienky. Na návštevníkov čaká bohatý kultúrno–spoločenský program: súťaž vo
varení guľášu, vystúpenie detských speváckych a tanečných súborov či ukážky práce požiarnikov. Očakávame, že
prídu aj rodiny s deťmi, preto sme tiež pripravili vyhliadkové plavby loďou (SVP, š.p. poskytne spolu tri plavidlá), kde
budeme premietať filmy. Sme veľmi radi, že na organizácii
sa podieľa aj ochranárske združenie BROS, ktoré pripraví
expozíciu chránených zvierat a prechádzku po chránenom
území. Podobne sa do akcie zapoja aj lesníci – zorganizujú
exkurziu po mŕtvych ramenách. Súčasťou podujatia budú
aj medzinárodné cyklistické preteky.
Pevne veríme, že takýto bohatý program pritiahne
do Gabčíkova čo najviac ľudí, hlavne rodín s deťmi. Je veľmi
dôležité, aby sa práve našej najmladšej generácii vštepovalo povedomie o tom, čo znamená Dunaj pre našu krajinu. Tiež to vnímame ako príležitosť na normálne, pozitívne
vnímanie vodného diela Gabčíkovo, na jeho „oddémonizovanie“. Budeme radi, ak sa všetci návštevníci na vlastné oči
presvedčia, akú dôležitú úlohu toto vodné dielo plní.
Prijmite, prosím, všetci naše pozvanie. Využite túto príležitosť na príjemné strávenie (veríme, že slnečnej) soboty,
na stretnutie s kolegami a priateľmi.
Mgr. Pavel Machava
hovorca Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š.p.
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Svetový deň vody 2011

Najväčší sviatok vodohospodárov je za nami
22. marca 2011 sa v Správe účelových zariadení MZV SR (SÚZA) pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR uskutočnila XVI. konferencia pri príležitosti Svetového dňa vody. Zúčastnilo sa jej 152 delegátov z celého Slovenska. Tohtoročný
Svetový deň vody sa niesol v znamení hesla VODA PRE MESTÁ.
Prvý raz v histórii konferencií
k Svetovému dňu vody na Slovensku sa
podujatia zúčastnil najvyšší vládny predstaviteľ - konferenciu poctila svojou návštevou predsedníčka vlády SR, Iveta
Radičová. Po jej boku zasadli za predsednícky stôl minister životného prostredia SR,
József Nagy; predsedníčka Výboru NR SR
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Mária Sabolová; zástupkyňa hlavného hygienika SR, Iveta Trusková; súčasťou
prvého radu auditória bol generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR, Dušan Čerešňák;
predsedníčka Slovenského priehradného výboru, Emília Bednárová; predseda
Slovenského národného komitétu IWA,
Jozef Kriš; predseda Asociácie vodárenských spoločností, Daniel Gemeran; ako aj
generálni riaditelia rezortných organizácií.
Premiérka vo svojom príhovore zdôraznila význam vody a komplexne prezentovala vládny program revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí SR.
„Stratili sme gazdovský vzťah k pôde“ –
uviedla napríklad – a povedala ešte mnohé na zamyslenie aj o znižovaní povodňových rizík, ale aj rizík sucha či zvyšovaní
odolnosti územia proti extrémom počasia.
Vodohospodári však už dlhší čas upozorňujú, že vládna línia predstavuje síce
starostlivosť o krajinu, ktorá je veľmi dôležitá, ale nepredstavuje dostatočnú protipovodňovú ochranu. Dva dni po konferencii vyšiel v Trende článok od P. Kubíka,
ktorý cituje prof. Macuru z Katedry vodného hospodárstva SvF STU: „Zanedbáva sa
údržba vodohospodárskych diel. Na druhej strane je snaha mrhať prostriedky
na neodborné a hlavne bezúčelné riešenia, ktoré vyplývajú z vládneho programu.“ Autor článku, P. Kubík, ďalej uviedol:
„...Na boj proti povodniam inšpirovaný novou vodnou paradigmou chce vláda Ivety
Radičovej vynaložiť v najbližších desiatich
rokoch miliardu eur. Premiérka nedávno
novinárom v súvislosti s projektom hovorila, že sa na Slovensku nemáme báť byť niekedy v niečom aj prví. S tým sa dá len súhlasiť. No ak ide výhľadovo o miliardu eur,
investícia by mala byť podložená serióz-
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nymi meraniami. Aj keby boli hneď všetci
slovenskí hydrológovia, klimatológovia
a priehradári stokrát členmi úplatnej betonárskej loby, ako argument za alternatívne
teórie to platiť nemôže. M. Kravčík je možno génius a o jeho novej vodnej paradigme sa raz bude učiť ako o kopernikovskom
obrate. To však nevylučuje, že nadšenie
treba priebežne konfrontovať s výsledkami. Vláda by mohla začať tým, že nové projekty na budovanie minihrádzok v lesoch
prestane schvaľovať skôr, ako je šanca experimentálne overiť efektívnosť predchádzajúcich pokusov.“ (bližšie pozri Trend 24.
3. 2011, P. Kubík: „Dolu vodou“ a „S nadšením a naslepo“).
Neviem, či prítomní vodohospodári očakávali z úst premiérky slovo vďaky
a uznania za prácu, ktorú odvádzali v mimoriadnych situáciách počas minuloročných ničivých povodní. Ja som to očakávala a myslím si, že na takom fóre a pri takej
príležitosti, akou je Svetový deň vody, by
to bolo patričné. Ale nestalo sa to.
Nasledoval prejav ministra životného
prostredia a auditóriu sa prihovorili aj ďalší členovia predsedníctva. Slávnostná časť
vyvrcholila tradičným odovzdávaním ocenení z rúk ministra životného prostredia,
ktoré si prevzalo 16 vodohospodárov.
Program pokračoval tlačovou konferenciou, kde okrem ministra životného prostredia informovali generálny riaditeľ Sekcie vôd MŽP SR, Dušan Čerešňák;
predseda Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Ján Munkáči a vedúci Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Jozef Kriš. Hlavnou témou, o ktorú sa novinári zaujímali, bol
záväzok k EÚ o vybudovaní kanalizácie
a ČOV v sídlach s počtom obyvateľov nad
2000 do konca roka 2015. Je už všeobecne
známe, že tento záväzok sa pravdepodobne nepodarí splniť, pričom pokuta môže
predstavovať aj vyše 700 tisíc € na jednu obec. Na druhý deň, po zverejnení informácií z tlačovej konferencie, predstavitelia ZMOS odmietli, aby sa prípadné pokuty prenášali na jednotlivé obce; volajú

po systémových opatreniach a zefektívnení finančných nástrojov.
Minister Nagy informoval spolu s riaditeľom Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP),
Jánom Zuskinom, aj o podozrivých zmluvách predchádzajúceho vedenia rezortu
– ŠOP podáva trestné oznámenie pre podozrenie z podvodu pri verejnom obstarávaní v súvislosti s likvidáciou lykožrúta;
otázny je tiež kontrakt o monitoringu 15
medveďov v Tatrách za 1,1 milióna €.
V popoludňajšej odbornej časti boli
prednesené tieto príspevky:

Vodárenské nádrže v spravovaných čiastkových povodiach – povinnosti a práva správcu povodí (Pašerbová,
E., Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Banská Štiavnica)

Voda
pre
našu
krajinu
(Majerčáková, O., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Urbanizácia a problémy miest
(Škultétyová, I., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU
v Bratislave)

Odkanalizovanie urbanizovaných
území (Belica, P., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava)

Voda a zdravie (Halzlová, K., Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava)
Ťažko však dať jednoznačnú odpoveď
na to, prečo sála popoludní takmer zívala
prázdnotou.
Tiež je trochu zarážajúce, a je to na škodu veci, že ani v slávnostnej, ani v odbornej
časti a ani na tlačovej konferencii nevystúpil žiadny reprezentant Asociácie vodárenských spoločností. Veď motto „Voda pre
mestá“ sa mi zdá byť témou predovšetkým
pre vodárenské spoločnosti.
Napriek tomu však konferencia splnila
svoj účel. A to aj vďaka dobrej organizačnej a propagačnej taktovke nového, resp.
vynoveného Komunikačného odboru MŽP
SR, niekde za väčšej, inde za menšej organizačnej participácie vodohospodárskych
organizácií.
Mgr. Tatiana Šimková
redakcia Vodohospodársky spravodajca
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Minister životného prostredia oceňoval prácu týchto vodohospodárov čestným uznaním
Martin Bačík (Výskumný ústav vodného hospodárstva – Bratislava)
– Za mimoriadny, celoživotný prínos v oblasti rozvoja vodného
hospodárstva najmä na úseku ochrany pred povodňami.
Marek Gálik (Trnavská vodárenská spoločnosť)
– Osobne, iniciatívne a dlhodobo vedie kolektív zamestnancov
riadenej spoločnosti k napredovaniu na všetkých úsekoch činnosti. Okrem úspešných projektov na úseku prevádzky a riadenia boli realizované významné investičné zámery spolufinancované z fondov ISPA.
Ferdinand Galko (Krajský úrad životného prostredia Trenčín)
– Významnou mierou sa zaslúžil o skvalitnenie životného
prostredia vo svojom regióne, najmä svojou odbornosťou ako
aj praktickým riešením danej environmentálnej oblasti.
Ján Gavurník (Slovenský hydrometeorologický ústav – Bratislava)
– Za koordináciu prevádzky štátnych hydrologických sietí monitorovania kvantity podzemných vôd a monitorovania kvality podzemných vôd v počte viac ako 1700 objektov na území
Slovenska.
Jozef Janovický (Slovenský vodohospodársky podnik – Bratislava)
– Za dlhodobú prácu a osobný podiel na dosiahnutých výsledkoch vo vodnom hospodárstve.
Oľga Majerčáková (Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku)
– Za odbornú prácu v oblasti vodného hospodárstva, ktorú
vykonávala od roku 1974 najprv v Ústave hydrológie a hydrauliky SAV Bratislava a od roku 1985 až doteraz v organizácii Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, vo funkcii
vedeckej tajomníčky.
Marián Martinček (Severoslovenské vodárne a kanalizácie – Žilina)
– Za prínos pre vodné hospodárstvo v oblasti verejných vodo-

vodov na území severného Slovenska počas svojej dlhoročnej
praxe v podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p..
Ľubomír Martinovič (Slovenský vodohospodársky podnik –
Banská Štiavnica)
– Za dlhoročnú prácu a osobný podiel na dosiahnutých výsledkoch vo vodnom hospodárstve.
Ján Mikolaj (Podtatranská vodárenská spoločnosť – Poprad)
– Celý svoj život zasvätil práci v oblasti zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania. Významnou mierou prispel k rozvoju
regiónu Poprad, Spiš a Zamagurie, bol pri príprave a realizácii
mnohých projektov.
Peter Minárik (Slovenský vodohospodársky podnik – Bratislava)
– Za dlhoročnú prácu a osobný podiel na dosiahnutých výsledkoch vo vodnom hospodárstve.
Ján Munkáči (Slovenský vodohospodársky podnik – Banská
Štiavnica)
– Za dlhoročnú prácu v oblasti vodného hospodárstva, za svoj
pracovný prístup a odborné výsledky, ktoré dlhé roky podáva
v rôznych funkciách.
Ladislav Šuster (Výskumný ústav vodného hospodárstva –
Bratislava)
– Menovaný trvalo dosahuje veľmi dobré výsledky práce. Počas
svojej pracovnej kariéry sa podieľal na zavádzaní nových progresívnych metód pri úprave vôd. Svoje skúsenosti a poznatky
pravidelne publikuje na odborných fórach a v odborných časopisoch.
Alena Wesselényiová (Bratislavská vodárenská spoločnosť)
– Svojou doterajšou prácou dokázala vytvoriť podmienky pre
zaškoľovanie a rast nových odborníkov v oblasti vodárenských činností.

a ďakovným listom
Mária Brunovská (Krajský úrad životného prostredia Bratislava)
– Za dlhoročné pôsobenie v orgánoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ktoré bolo a je spojené s riešením
náročných technických i právnych problémov pri povoľovaní vodných stavieb, kolaudáciách a vydávaní individuálnych
právnych aktov.
Július Cvancinger (Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku)

– Za odbornú prácu v oblasti legislatívy vo vodnom hospodárstve, ktorú vykonáva od roku 1980 a stále vykonáva v organizácii Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Ján Jurena (Oravská vodárenská spoločnosť)
– Za dlhoročné pracovné výsledky a prínos v starostlivosti o životné prostredie.

Svetový deň vody – v Poprade po jedenásty raz
Ing. Ladislav Bojko
SVP, š. p., OZ Košice, Správa PDaP Poprad

Seminár k Svetovému dňu vody sme
opätovne pripravili aj v Poprade. V spolupráci Slovenskej vodohospodárskej
spoločnosti pri SVP, š. p., OZ Košice,
Správa Povodia Dunajca a Popradu (ďalej len SPDaP), ako aj samotnej Správy
PDaP v Poprade sa uskutočnil dňa 6. 4.
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2011 jeho XI. ročník. Vydarená akcia sa
konala v Hoteli Meander v Tatranskej
Štrbe. Pozvaní boli starostovia a primátori, pracovníci štátnej správy, štátnych
lesov TANAP-u, zástupcovia akademickej obce, vodári, SHMÚ a samozrejme
kolegovia vodohospodári. Seminár poc-
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til účasťou aj generálny riaditeľ SVP, š. p.,
p. Ing. Daniel Kvocera.
Tohtoročné heslo Svetového dňa
vody má upriamiť pozornosť na rýchly rozvoj miest, industrializáciu, potrebu
energií a technológií. Všetky tieto momenty by bez vody fungovať nemohli.
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Svetový deň vody 2011
Autori hesla určite nemali na mysli vodu,
akej sa, bohužiaľ, dostalo našim mestám
a obciam v roku 2010, ktorý bol v znamení katastrofálnych povodní. Vzhľadom
na tento výrazný prvok minulého roka sa
organizátori XI. seminára Svetového dňa
vody tematicky zamerali na problematiku povodní.
Seminár otvorili milou ukážkou svojho kumštu žiaci a pedagógovia základnej umeleckej školy v Poprade.
Zahrali na flautách a gitarách a predniesli prítomným recitácie od Milana
Rúfusa. V úvodnom slove riaditeľ Správy
Povodia Dunajca a Popradu v Poprade
Ing. Anton Baláž, pozdravil a privítal účastníkov seminára. K prítomným
sa rovnako prihovoril generálny riaditeľ SVP, š. p., Ing. Daniel Kvocera, ako aj
prof. Jozef Kriš, predseda Slovenského
národného komitétu IWA. Po úvodných slovách začal svojim príspevkom
odbornú časť seminára Ing. Ján Novák
z SHMÚ Košice. Príspevok nás vniesol
do hydrológie minuloročných povodní
zachytených 20 vodomernými stanicami Povodia Dunajca a Popradu. Merania
zrážkomerných staníc jasne ukazovali na postupné nasycovanie povodia
s vyvrcholením v noci z 3. na 4. 6. 2010,
keď v dôsledku extrémneho zrážkového javu, ktorý povodie nebolo schopné absorbovať, valiaca sa voda opustila korytá, zatopila obce a mestá, zničila
korytové úpravy, mosty, cesty, inžinierske siete. V staniciach Červený Kláštor –
Lipník, Kežmarok – Ľubica boli dosiahnuté 100-ročné maximá, v stanici Nižné
Ružbachy 50 – 100-ročné maximum.
V 10-tich vodomerných staniciach sa
zaznamenal historicky najvyšší prietok
od začiatku pozorovaní v nich. Na stanici Chmeľnica bol zachytený kulminačný
prietok 614,7 m3/s.
Príspevok prof. Andreja Šoltésza
z Katedry hydrotechniky Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave preniesol prítomných do oblasti Malých
Karpát, nie však kvôli dobrému vínu.
Aj v tejto oblasti ľudí povodne trápia.
Intravilán Rače je špecifický tým, že dlhšie úseky potokov sú uložené pod povrchom terénu so zníženou kapacitou
a povodňové prietoky tak v týchto úsekoch vytvárajú tlakový režim. Podľa štúdie SVP, š. p., OZ Povodie Dunaja, Raču
ohrozujú najmä prívalové vody z krátko trvajúcich dažďov vysokej intenzity. K možnému ohrozeniu Rače prispieva takisto nedostatočná funkcia záchytných kanálov, odvodňovacích priekop
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a rigolov. Možné povodňové scenáre
boli riešené aj pomocou matematického modelovania, čo musí byť podopreté poznaním povodia z každej strany.
Pre ochranu Rače je jednou z možností
výstavba poldrov s efektom transformácie povodňovej vlny. Opatrenia sa však
musia realizovať aj v intraviláne mestskej časti.
Príspevok troch autorov Katedry
zdravotného a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity Bratislava odprednášal doc. Štefan
Stanko. Poukázal v ňom na množstvo
aspektov kolobehu vody, využitie vodného potenciálu územia Slovenska,
ktoré je len 10 – 15 %. Šetrenie vodou
sa môže negatívne prejaviť na zdraví človeka. Príspevok sa venuje vzniku a príčine povodní, hodnotení povodňových škôd z pohľadu legislatívy.
Zaujímavé a aktuálne je porovnanie ničivých povodní na Slovensku (2010) so
škodami v Japonsku, spôsobenými zemetrasením a následnou vlnou tsunami. Jedným z faktorov povodní a ich následkov je stav povodí, hospodárenie
v nich, ale aj fakt, že viac ako 50 % domov na Slovensku je postavených v záplavových územiach.
Na uvedené nadviazal Ing. Ján
Munkáči z SVP, š. p., PR Banská Štiavnica,
ktorý je gestorom pre uplatňovanie § 50,
Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v SVP, š. p.
Program realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov
mimoriadnej situácie sa na Slovensku
práve rozbieha. Partnermi procesu sú MPSVaR SR, MŽP SR, SVP, š. p.,
Hydromeliorácie š. p., Lesy SR š. p.,
Ústredie PSVaR a ZMOS. Ing. Munkáči
zhrnul legislatívne podmienky a možnosti spolupráce, najmä vo vzťahu obec,
mesto, SVP, š. p. K uvedenej problematike pripravili pracovné skupiny so splnomocnencom vlády SR, Ing. Martinom
Kováčom, metodické usmernenie.
S ohľadom na uvedené vydal SVP, š.
p. Banská Štiavnica metodický pokyn,
riešiaci postup organizačných zložiek
SVP. SVP, š. p. zároveň dofinancuje 5 %
nákladov na vykonané práce zamestnancami obcí.
Riaditeľ Správy PDaP v Poprade,
Ing. Anton Baláž, sa v príspevku vrátil k minuloročným povodniam z pohľadu priameho správcu povodia. V krátkosti rozobral priebeh povodne a realizáciu zabezpečovacích prác, počas
ktorých sa podarilo sprietočniť zanese-

né korytá, usmerniť ich tok, provizórne
opraviť a stabilizovať poškodené brehy.
Takmer 82 tisíc ton zabudovaného lomového kameňa hovorí samo za seba.
Výpomoc poskytli sesterské správy z povodia Hrona a Váhu, Dunaja, ale aj desiatky cudzích nákladných automobilov
a strojov. Poškodenie až devastácia korytových úprav v Kežmarku, Ľubici, Starej
a Novej Ľubovni si vyžaduje ich rozsiahlu rekonštrukciu.
Punc medzinárodnosti dodal semináru Mgr. Tomasz Sadag z RZGW Krakow,
čo je organizácia poľských vodohospodárov. Oboznámil prítomných s priebehom povodní v Poľsku, najmä ich
Krakovskom regióne, ktorý je rozlohou
takmer na úrovni Slovenskej republiky.
Poukázal najmä na protipovodňový účinok vybudovaných vodných nádrží a dokonca aj VN, ktorá je vo výstavbe. O pravdivosti jeho slov sa presvedčili aj obyvatelia slovenskej časti Povodia Dunajca,
keď VN Niedzica sploštila povodňovú
vlnu pritekajúcu do VN o zhruba 500
m3/s, čím prakticky ušetrila následkov
povodne slovenské obce od Lysej nad
Dunajcom až po Červený Kláštor.
Sprievodnou akciou podujatia bola
bezplatná analýza koncentrácie dusičnanov vo vzorkách vôd z domových studní. Vzorky vody boli od občanov prevzaté na 4 záchytných miestach
– v Starej Ľubovni, Spišskej Starej Vsi,
Kežmarku a v Poprade. V deň konania seminára boli vzorky v priestoroch
Správy PDaP v Poprade analyzované
pracovníkmi vodohospodárskych laboratórií pri SVP, š. p., OZ Košice. Celkovo
bolo vykonaných 175 analýz dusičnanov, z čoho hygienickému limitu, 50
mg/l, v zmysle vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu
kvality pitnej vody nevyhovelo 37 vzoriek, čo z celkového počtu prinesených
vzoriek predstavuje 21,1 %. Najvyššia
nameraná koncentrácia dusičnanov
bola vo vzorke z mesta Kežmarok,
Ľubická cesta –viac ako 500 mg/l.
Záverom konštatujem, že podujatie
sa nieslo v príjemnom, priateľskom duchu, s bohatou a významnou účasťou.
Ukázalo, že téma vody je výsostne aktuálna, takou určite aj zostane. Je povinnosťou všetkých ju chrániť, chrániť vodné
zdroje, prírodné prostredie a svoje skúsenosti odovzdávať mladším.
Týmto chcem ešte raz poďakovať
všetkým, ktorí nás poctili svojou účasťou.
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Príhovor predsedníčky Sk COLD
Vážení prítomní,
je mi cťou stáť tu pred takýmto širokým plénom popredných osobností nášho spoločenského života, ale najmä plénom vodohospodárov – vedeckých a akademických pracovníkov, prevádzkovateľov, projektantov, staviteľov a ďalších
súvisiacich profesií v tento deň, ktorý bol pred 9–timi rokmi
Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Svetový deň vody
a pozdraviť Vás v mene pléna SkCOLD.
Dnešný deň patrí vode – tomuto vzácnemu daru prírody,
bez ktorého si život nemožno predstaviť. Je ťažké to pochopiť v našich geografických a hydrologických podmienkach,
kde je voda a jej dostatok takmer samozrejmosťou, na rozdiel od oblastí na našej planéte, kde je pre obyvateľov šťastný každý deň, v ktorý sa im dostane aspoň toľko vody, aby
prežili. Tam, v týchto krajinách nie jeden deň, ale každý deň
v roku sa citeľne spája s vodou, jej potrebou na jednej strane
a jej akútnym nedostatkom na strane druhej zároveň.
Fakt, že voda je život, nie je len fráza. Potvrdzuje to aj história výstavby vodných diel, slúžiacich na hospodárenie
s vodou (nádrží, priehrad, ochranných hrádzí akvaduktov,
privádzačov...), ktorá je stará niekoľko tisícročí. Podľa historických podkladov siaha do obdobia 5000 r. p.n.l. A na tomto princípe, aby sme mali k dispozícii pre existenciu človeka
vodu sú nevyhnutné aj vodohospodárske stavby, na tomto
fakte sa po celé tie tisícročia nič nezmenilo a asi ďalšie tisícročia ani nezmení.
Aj v podmienkach Slovenska je história výstavby vodohospodárskych diel bohatá. Možno spomenúť napr. viac
ako 500-ročnú históriu výstavby nádrží a priehrad – banskoštiavnických tajchov, či výstavbu unikátneho turčekovského vodovodu, ktorým sa privádzala voda z povodia Váhu
do povodia Hrona pre Kremnicu, alebo viac ako 700 ročnú
históriu výstavby ochranných hrádzí pozdĺž Dunaja, a ďalšie
významné vodné stavby.
Pri zrode mnohých významných inžinierskych diel, vodohospodárske stavby nevinímajúc, sa však vyskytlo v minulosti a zrejme tak tomu bude aj v budúcnosti viacero sporných otázok, či polemík.
Medzi takéto diela patrili napr. aj niektoré nádrže a priehrady na Váhu, na Orave, na Hrone, v ostatných rokoch na
Dunaji – v súvislosti s výstavbou vodného diela Gabčíkovo,
príp. vodárenskej nádrže Turček. V súčasnosti sa vedú široké diskusie a polemiky okolo vodárenskej a ochrannej nádrže Tichý potok, či PVE Ipeľ, nádrže Garajky a ď.
Je zrejmé, že tak ako každá ľudská činnosť, tak aj výstavba vodohospodárskych stavieb prináša so sebou nielen pozitíva, ale má aj svoje tienisté stránky. Medzi najbolestivejšie
nesporne spadá vysťahovanie obyvateľov, záber pôdy (len
tak mimochodom, plocha zatopená nádrža zaberá len 0,4 %
z celkovej výmery Slovenska), príp. iné impakty.
Na druhej strane tu ale nemožno prehliadať celý rad pozitív vodohospodárskych stavieb, ako napr. zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, vody pre priemysel, poľnohospodárstvo, výrobu ekologicky čistej elektrickej energie, voda
pre plavbu, ale aj šport, rekreáciu, atď.
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Jediným spravodlivým meradlom skutočných hodnôt
ľudských počinov (teda aj výstavby vodných diel je čas.
Ten zhodnotí čo to ktoré vodné dielo prinieslo a čo zobralo
spoločnosti, priľahlému regiónu, nám ľuďom. A nemyslím
si, že bilancia našich vodných stavieb je nepriaznivá, skôr
naopak.
Či sa budeme vracať do dávnej minulosti, alebo ostaneme v súčasnosti – pri bilancovaní v duchu témy podujatia
VODA PRE MESTÁ – je to nielen voda – pre zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou či už priamo z podzemných vodných
zdrojov v prípade Bratislavy a jej širokého okolia, alebo vodou z povrchových vodných zdrojov z vodárenských nádrží
Hriňová, Klenovec, Málinec, Nová Bystrica, Turček, Bukovec,
Starina, ale je to aj voda, pomocou ktorej bola a vyrába sa
ekologicky čistá energia, voda pre priemysel, voda pre závlahy a pod.
Ďalej treba spomenúť nádrže, poldre, ochranné hrádze
– ich nezastupiteľnú a v ostatných rokoch viac ako v minulosti vnímanú ochranu pred povodňami a ďalšie významné funkcie, ktoré vodohospodárske stavby spĺňajú –
ako napr. rekreácia, šport, dotváranie prírodných scenérií
nevynímajúc.
Toto všetko sú skutočné a nezastupiteľné devízy vodohospodárskych stavieb, ktorými rozumne a myslím si že aj
na vysokej úrovni hospodárime s vodou, devízy stavieb,
ktoré dnes vnímame ako samozrejmosť, ale bez ktorých by
sme si ťažko vedeli predstaviť chod takmer všetkých oblastí nášho života.
A to je, myslím si skromne, aj najlepšia vizitka vodohospodárov (výskumných pracovníkov, prevádzkovateľov a staviteľov a ď.), ktorí svojou prácou tvoria spoľahlivé piliere celkovej technickej i kultúrnej úrovne našej spoločnosti.
Dovoľte mi preto v mene pléna SkCOLD zaželať Vám –
nám, aby toto kľúčové postavenie vodohospodárov, pretože svetový deň vody je nerozlučne spätý s ich činnosťou
a miestom v spoločnosti, bolo našou spoločnosťou vnímané s primeranou vážnosťou a úctou nielen dnes, keď si pripomíname Svetový deň vody, ale stále, v súčasnosti, aj v budúcnosti.
Dovoľte mi vysloviť želanie existencie serióznych ekonomických podmienok pre zachovanie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky všetkých vodných diel a všetkým vodohospodárov – od najvyšších orgánom spoločnosti až po tie najnižšie postavené, aby mali vytvorené slušné pracovné podmienky, aby sme mali vždy správnych ľudí na správnych
miestach, skutočných odborníkov, aby Vaše – naše rozhodnutia boli predovšetkým na vysokej odbornej úrovni,
aby aj nasledujúce generácie s úctou nazerali na vaše –
naše dianie.
Súčasne prajem v zastúpení pléna SkCOLD 16. ročníku
celoslovenskej odbornej konferencie vodohospodárov, konanej pri príležitosti Svetového dňa vody príjemnú atmosféru a úspešný priebeh.
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
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Voda a zdravie
Ing. Katarína Halzlová, Mgr. Eva Kosorínová
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratslava

Voda a sanitácia sú kľúčovými prvkami všetkých
adaptačných stratégií zameraných na zachovanie
ľudského zdravia v meniacom sa svete. Od nepamäti vodné zdroje priťahovali ľudí, ktorí si pri nich
budovali sídla. Tlak rastúcej populácie a jej koncentrácia v mestách za posledné desaťročia urýchľuje
tento proces, a tým je stále viac ľudí vystavených
nebezpečenstvu spojeného s vodou. Faktom je, že
tretina populácie žijúcej v mestách (viac ako 1 mld.
obyvateľov) žije v slumoch, teda na miestach kde
ľuďom stále chýba strecha nad hlavou, dostatočný životný priestor, prístup k vode a sanitácii. Viac
ako 1,5 mld. obyvateľov rozvojových krajín čelí nedostatku vody kvôli nerozvinutej infraštruktúre.
Nedostatok vody núti ľudí využívať hygienicky nevyhovujúce zdroje pitnej vody a komplikuje zásady
dodržiavania základnej hygieny.
Faktom je, že dnes polovica ľudskej populácie žije
v mestách a predpoklady hovoria o tom, že v priebehu dvadsiatich rokov tento počet zrastie na 60% svetovej populácie. Kým v priebehu rokov 1990 a 2008
viac ako miliarda obyvateľov miest získala lepší prístup k pitnej vode a 813. miliónom ľudí sa zlepšili podmienky sanitácie, tak na druhej strane za toto
obdobie vzrástla miera mestskej populácie o viac ako
miliardu.
Rast miest je najrýchlejší v rozvojovom svete, kde
sa do miest sťahuje v priemere 5 miliónov obyvateľov
každý mesiac. S expandujúcou urbanizáciou sa zvyšuje tlak na spoľahlivý prístup k zdravotne bezpečnej
vode, na zabezpečenie adekvátnej sanitácie, budovanie nových vodovodov a kanalizácií.
Vzťah medzi vodou a mestami je rozhodujúci. Aj
v rámci Slovenskej republiky je viditeľný výsledok urbanizácie. Napríklad na území Bratislava – hlavné
mesto bolo v roku 2009 zásobovaných 99,9 % obyvateľov, pričom na území Bratislava – vidiek bolo zásobovaných 87 % všetkých obyvateľov z verejných vodovodov. Smerom na východ republiky sú rozdiely v hromadnom zásobovaní obyvateľstva žijúceho
v mestách a na vidieku ešte výraznejšie. Mesto Košice
má 99,9 % zásobovanosť obyvateľstva, na porovnanie okolie časť Košice – okolie má zásobovaných iba
59,8 % obyvateľstva.
Na druhej strane sa zvyšuje počet katastrof
súvisiacich s vodou. Za posledných 40 rokov tiež
dramaticky stúpol počet prírodných katastrof.
Približne tri štvrtiny prírodných katastrof súvisia s počasím, vodou a klimatickými zmenami.
Prírodné katastrofy zapríčinili veľké straty na životoch, spôsobili rozsiahle ekonomické škody
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a ovplyvnili život miliónov ľudí po celom svete,
tak ako sa to deje napríklad aj dnes v Japonsku.
Živelné pohromy tým, že narúšajú hospodárstvo
štátov a ešte viac oslabujú chudobných obyvateľov, sa považujú za jednu z hlavných prekážok
pre trvalo udržateľný rozvoj. Od roku 1990 bolo
v Európskom regióne viac ako 450 povodní a cez
300 silných víchric klasifikovaných ako katastrofy. Asi 40 miliónov ľudí zostalo v núdzi bez základných požiadaviek prežitia, ako sú potraviny, voda,
domovy, hygienické zariadenia.
Hoci na Slovensku nemáme silné zemetrasenia, tajfúny alebo cunami, máme bohaté skúsenosti s povodňami. Tak tomu bolo aj napríklad
v máji minulého roku. Úrad verejného zdravotníctva SR vtedy zriadil nepretržitú telefonickú linku,
na ktorej odborníci odpovedali občanom na otázky týkajúce sa základných hygienických požiadaviek na ochranu zdravia po záplavách. Takisto im
poskytovali rady ako postupovať v prípade znehodnotenia zdrojov pitnej vody. Prostredníctvom
regionálnych úradov verejného zdravotníctva zabezpečil bezplatné vyšetrenie vzoriek pitnej vody
z individuálnych zdrojov v oblastiach, kde nebol
verejný vodovod.
Nie sú to však iba prírodné katastrofy, ktoré
majú vplyv na množstvo a kvalitu vody. Vo veľkej
miere k tomu prispieva aj antropogénna činnosť.
Príkladom je ekologická katastrofa, ktorá sa stala
v októbri minulého roku v maďarskom Kolontári,
kde červený kal z hlinikárne zaplavil územie o rozlohe 40 km2 a dostal sa do riek Marcal , Torna
a Rába. A preto prioritou každého snaženia človeka sa musí stať ochrana vody. Nestačí len zabezpečiť dostatočné množstvo kvalitnej pitnej vody pre
obyvateľstvo a vyhovujúcej vody pre hospodárstvo, ale predovšetkým je potrebná zvýšená prevencia pred znečisťovaním zdrojov podzemných
vôd a starostlivosť o ozdravovanie vodných tokov.
Ďalším faktom je, že ochorenia z vody spôsobujú vo svete smrť viac ako 1,5 milióna detí ročne.
Pitná voda môže byť faktorom prenosu infekčných
ochorení vyvolaných baktériami, vírusmi, parazitmi a plesňami. Klinický obraz infekčných ochorení spôsobených infekčnými agens prenosnými
vodou je rôzny. Od miernych gastroenteritíd cez
mierne ale i fatálne hnačky, prejavy dyzentérie, hepatitídy, tyfoidných horúčok, cholery a kryptosporidiózy. Z výsledkov hodnotenia desaťročného obdobia r. 2000 – 2009 bolo na Slovensku zaznamenaných 18 epidémií, kde faktorom prenosu infekč-

ného agens bola pitná voda. Celkovo ochorelo 626
osôb. Nezaznamenali sme žiadne úmrtie. V siedmich prípadoch epidémií bola faktorom prenosu
voda z hromadného zásobovania, v 10–tich epidémiách voda z nekontrolovaných zdrojov (horské studničky, potok, nezabezpečené individuálne zdroje). Jedna epidémia bola spôsobená zásobovaním zamestnancov pitnou vodou dovezenou
v bareloch.
Najvýznamnejšou epidémiou z verejného vodovodu za 15 ročné obdobie 1995 – 2009 bola
epidémia v roku 2007, v ktorej ochorelo 125 ľudí
v okrese Trnava v obci Jaslovské Bohunice. V tomto prípade šlo o svojvoľný zásah súkromného subjektu do vodovodného systému a prepojenie pitnej vody so závlahovou vodou.
Ďalej sme za posledné 4 roky zaznamenali iba 5
prípadov detskej dusičnanovej methemoglobiménie s 1 úmrtím, čo v porovnaní s inými európskymi krajinami nie je najhoršie. Zdrojom pitnej vody
bola vlastná studňa.
Jednou z prioritných úloh verejného zdravotníctva v oblasti environmentálneho zdravia je monitorovať kvalitu pitnej vody tak, ako to ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a NV č. 354/2006 Z. z SR č.
496/2010 Z. z. Nariadenie vlády prešlo počas minulého roka novelizáciou a od nadobudlo platnosť
1. januára 2011.
Hlavných dôvodov na novelizáciu nariadenia
bolo hneď niekoľko:


zavedenie alternatívnych metód na vyšetrenie
ukazovateľov kvality pitnej vody,


požiadavky praxe a nové poznatky,


zapracovanie pripomienok Európskej komisie
k transpozícii a implementácii smernice 98/83/
ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.
Svetový deň vody 2011 je globálnou kampaňou na podporu celosvetového úsilia a zvýšenie
ľudského povedomia o otázky akokoľvek súvisiace
s vodou. Jej cieľom je reagovať na túto výzvu, inšpirovať a koordinovať zainteresované strany ako
sú vodárenské spoločnosti, vládne ale i mimovládne organizácie.
Najlepším spôsobom ako dosiahnuť tento cieľ
je medzirezortná spolupráca, komunikácia a prevzatie zodpovednosti za profesionálne riadenie
vodohospodárskej politiky, pretože udržať efektívne a rozumné hospodárenie s vodou v mestách nikdy nebolo také dôležité ako je v dnešnom
svete.

Vodohospodársky spravodajca
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Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami
a riešenie následkov mimoriadnej situácie
na základe § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v podmienkach SVP,
š.p. Banská Štiavnica
Ing. Ján Munkáči
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica

I. ÚVOD
Vláda na svojom rokovaní dňa 13. 8.
2010 uznesením vlády SR č. 545/2010
schválila návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
Cieľom zákona je podporiť obce
alebo samosprávne kraje, právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, alebo samosprávny kraj, právnické osoby, ktoré sú správcom vodných tokov a právnickú osobu založenú štátom, ktorá je
správcom odvodňovacích systémov
tak, aby na účely predchádzania a odstraňovania následkov mimoriadnej
udalosti mohli vytvárať nové dočasné
pracovné miesta, na ktoré budú prijímať uchádzačov o zamestnanie, a to
zavedením nového príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu
opatrení na ochranu pred povodňami
a na riešenie následkov mimoriadnej
situácie (§ 50 j).
Vláda na svojom rokovaní dňa
27. 10. 2010 uznesením vlády SR č.
744/2010 schválila Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a realizačného
projektu programu pre rok 2010.
Cieľom tohto programu je realizácia rozsiahlej škály revitalizačných aktivít v jednotlivých zložkách krajiny:
v lesoch, na poľnohospodárskej pôde,
v zastavanom území a na vodných tokoch.
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II. ZÁKON č. 373/2010
Zákon č. 373/2010 z 9. septembra
2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol uverejnený v Zbierke zákonov Čiastka 143.
Zákon zavádza nový príspevok
na podporu zamestnanosti a to v §
50 j – príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.


príspevok sa poskytuje zamestná
vateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného
pomeru uchádzača o zamestnanie
vedeného v evidencii uchádzačov
o zamestnanie najmenej tri mesiace,
ak pracovný pomer je dohodnutý
v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác,
ktoré súvisia s realizáciou opatrení
na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie,


príspevok sa poskytuje na – realizá
ciu opatrení na ochranu pred povodňami podľa osobitného predpisu
– riešenie následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného
predpisu


na účely poskytovania príspevku sa

za zamestnávateľa považuje – obec
alebo samosprávny kraj
– právnická osoba, ktorej zaklada-

Vodohospodársky spravodajca

teľom alebo zriaďovateľom je obec,
alebo samosprávny kraj
– právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných
vodných tokov alebo správcom
drobných vodných tokov a jej vnútorné organizačné jednotky
– právnická osoba založená štátom,
ktorá je správcom odvodňovacích
systémov vo vlastníctve štátu


príspevok sa poskytuje najviac po
čas šiestich kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95% z celkovej ceny
práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej
zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného
predpisu platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje


pokiaľ zamestnávateľom je obec,

alebo samosprávny kraj, sa jednorázovo poskytuje príspevok aj
na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na riešenie následkov mimoriadnej situácie vo výške 95% preukázaných nákladov
na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto


zamestnávateľ môže o príspevok

z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie požiadať najneskôr
do šiestich mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie


príspevok poskytuje zamestnávate
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ľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada


príspevok sa poskytuje na základe

uzatvorenej písomnej dohody v súlade s §50 j odsek 9


o príspevok podľa § 50 j z dôvodu

riešenia následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu v období od 1.mája
2010 do dňa vyhlásenia tohto zákona možno požiadať do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto zákona, t.j. do23. marca 2011
III. ZÁKON č. 7/2010 Z. z.
O OCHRANE PRED POVODŇAMI
V súlade s § 50 j odsek 2 písmeno a sa príspevok poskytuje na realizáciu opatrení na ochranu pred
povodňami podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom v tomto prípade je zákon č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami jej druhá časť.
Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne,
v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni. Zákon v § 4
taxatívne určuje jednotlivé druhy opatrení. Využitie § 50 j odsek 2 písmeno
a je možné využiť najmä pri realizácii preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami. Ide o nasledovné opatrenia:


opatrenia, ktoré spomaľujú odtok

vody z povodia do vodných tokov,
zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú
akumuláciu vody v lokalitách na to
vhodných a ktoré chránia územie
pred zaplavením povrchovým odtokom, ktorým je zložka celkového odtoku odtekajúca z povodia po povrchu terénu do vodných tokov alebo
iných vodných útvarov, ako sú úpravy v lesoch, úpravy na poľnohospodárskej pôde a úpravy na urbanizovaných územiach,


opatrenia, ktoré zabezpečujú

prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov z koryta vodného
toku a porastov na brehu vodného toku
Na tomto úseku vidí Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská
Štiavnica najväčší priestor na spoluprácu s obcami, resp. mestami.

10

IV. METODICKÉ USMERNENIE
K PODPORE TVORBY
PRACOVNÝCH MIEST V OBLASTI
REALIZÁCIE OPATRENÍ
NA OCHRANU PRED POVODŇAMI
A RIEŠENIE NÁSLEDKOV
MIMORIADNEJ SITUÁCIE
NA ZÁKLADE § 50 j ZÁKONA
č. 5/2004 Z. z. O SLUŽBÁCH
ZAMESTNANOSTI
Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny, Ing. Martin
Kováč, v spolupráci s členmi pracovnej
skupiny pripravil metodické usmernenie, v ktorom odporúča systém
spolupráce zainteresovaných strán.
Usmernenie popisuje rozsah vhodných pracovných aktivít tak, aby bolo
zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie v území plynulejšie a čo najefektívnejšie.
Hlavnými partnermi procesu sú:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, Ministerstvo životného
prostredia SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Hydromeliorácie,
š.p., Lesy SR, š.p., Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Združenie miest
a obcí Slovenska.
Metodické usmernenie podporuje komplexnejšie spustenie spoločenskej objednávky na vytváranie a realizáciu prác, ktoré súvisia s realizáciou
opatrení na ochranu pred povodňami
a tiež s riešením následkov mimoriadnej situácie. Cieľom vytvárania nových
pracovných miest je navrátenie územia do pôvodného stavu, sfunkčnenie
jeho infraštruktúry a obnovy, obnovenie zabezpečenia základných služieb
poskytovaných v území obyvateľstvu.
Realizáciou prác dôjde k zníženiu budúcich povodňových rizík a ostatných
súvisiacich rizík na území katastrov jednotlivých obcí a povodí. Prínosom nových pracovných miest budú realizácie opatrení prevencie pred povodňami, revitalizácie krajiny a odstraňovanie následkov povodní v regiónoch.
Na vodných tokoch a odvodňovacích kanáloch budú vykonávané práce ako je kosenie, výrub drevín, čistenie korýt od nánosov, čistenie a odpratanie okolia vodných tokov od voľne
uložených predmetov ( vetvy po ťažbe
dreva, skládky materiálu, divoká skládka odpadu a pod. ) úprava rizikových
miest povrchového odtoku (nevhodné
priepusty, lávky a pod.).

Úplné
znenie
metodického
usmernenia je uverejnené na stránke splnomocnenca www.krajina.
gov.sk
V. VZŤAH SVP, š.p. (objednávateľ)
a OBEC (zhotoviteľ )
Gestor za Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.: Ing. Ján Munkáči
Kontaktné údaje na gestora:
tel.: 045–6945 222, mobil: 0903 550 161
e–mail: jan.munkaci@svp.sk
Charakter navrhovaných prác zo
strany SVP, š. p.:
Zamestnancov v rámci prác je možné
využiť na nenáročné činnosti ako napr.
cyklická údržba tokov, technicko–pestovateľské zásahy, zamerané na kosenie
trávnych porastov, výrub kríkov a náletových drevín, čistenie korýt od nánosov, čistenie a pomiestna oprava dlažby, čistenie korýt a brehov vodných tokov, čistenie inundácií, medzihrádzových priestorov, ochranných hrádzí
a okolia vodných stavieb od tuhého komunálneho odpadu a pod.
Vstupné podmienky spolupráce
za Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.:


poskytne technického pracovníka –

poriečny resp. úsekový technik, ktorý bude metodicky riadiť vykonávanie prác a odoberanie prác vykonávaných pre potreby SVP, š. p.


poskytne spoluúčasť vo výške 5 %

z celkovej ceny práce zamestnanca
tak, že v zjednodušenej projektovej
dokumentácii sa v zmysle zborníka
odvetvových operatívnych noriem
VH – 6 sa presne určí finančná čiastka prislúchajúca 5 %


poskytne mechanizáciu a dopra
vu na zabezpečenie odvozu vyťažených nánosov, naplavenín drevnej
hmoty na určenú skládku obcou


v prípade potreby zabezpečí drobné

pracovné náradie na realizáciu opatrení ochrany pred povodňami (čakan, lopata, fúrik, ručná pílka, sekera,
kosa, hrable, vidly a pod.), pokiaľ zamestnávateľ podľa odseku 3 písm. a)
zákona č. 373/2010 Z. z. na uvedené
pracovné náradie nevyužije jednorázový príspevok v súlade s § 50j ods. 5
zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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zabezpečí drobnú mechanizáciu

(motorová píla, krovinorez) aj s obsluhou
zabezpečí odbornú inštruktáž k výkonu prác; v prípade potreby poskytne
školiteľov pre BOZP.
Vstupné podmienky spolupráce zo
strany obce:


počíta sa s nasadením maximálne 7

– 8 pracovníkov pre jednu lokalitu
SVP, š.p.


trvanie prác bude individuálne v zá
vislosti od množstva prác, klimat.
podmienok a pod.


zabezpečí

pracovné
ochranné
prostriedky, ošatenie, vstupnú zdravotnú prehliadku novoprijatých zamestnancov, potrebné všeobecné
školenie BOZP a PO


zabezpečí koordinátora (majstra

pracovnej skupiny), ktorý bude priamo riadiť určených zamestnancov


zabezpečí lokalitu pre skládku odťa
žených sedimentov, resp. biologicky
rozložiteľného odpadu bezodplatne (v súlade s dohodou) pre potreby SVP, š. p.
Oprávnené územia vhodné pre realizáciu prác:


všetky lokality, kde sa odstraňujú

následky povodní a mimoriadnych
situácií ( jedná sa najmä o lokality
v ktorých bol vyhlásený II. alebo III.
stupeň povodňovej aktivity a kde sa
realizujú opatrenia ( zásahy, práce )
na predchádzanie povodniam,


katastrálne územia obcí – v lesoch,

na poľnohospodárskej pôde, v zastavanom území a na vodných tokoch a odvodňovacích kanáloch
v závislosti od miery poškodení jednotlivých časti krajiny.

VI. UPLATNENIE METODICKÉHO
USMERNENIA K § 50 j ZÁKONA
č. 5/2004 Z. z. V PODMIENKACH
SVP, Š.P. BANSKÁ ŠTIAVNICA
Vydaný Metodický pokyn rieši postup organizačných zložiek
Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica pri
uplatňovaní Metodického usmernenia
k podpore tvorby pracovných miest
v oblasti realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie na základe
§50j zákona č. 2/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Na základe uvedeného metodického pokynu oprávnenou osobou
na uzavretie Zmluvy o dielo na strane objednávateľa je príslušný riaditeľ
správy povodia
V Zmluve o dielo musí byť presne
vyšpecifikované :
 predmet zmluvy a termín plnenia
 cena a platobné podmienky
 práva a povinnosti zmluvných strán
Vzor zmluvy o dielo je prílohou citovaného metodického pokynu.
Na každom odštepnom závode bol
ustanovený koordinátor pre danú oblasť. Komunikácia so starostami v danej oblasti bude prebiehať medzi starostom obce a príslušným riaditeľom
správy povodia.
VII. ZÁVER
Cieľom novely zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti je podporiť
obce alebo samosprávne kraje, právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samo-

Literatúra
[1] Zákon č. 373/2010 Z. z. z 9. septembra 2010, ktorým sa mení s dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony,
[2] Zákon č. 7/2010 Z. z. z 2. decembra 2009 o ochrane pred povodňami,

správny kraj, právnické osoby, ktoré sú
správcom vodných tokov a právnickú
osobu založenú štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov tak,
aby na účely predchádzania a odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti mohli vytvárať nové dočasné pracovné miesta, na ktoré budú prijímať
uchádzačov o zamestnanie, a to zavedením nového príspevku na podporu
zamestnanosti na realizáciu opatrení
na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
(§50 j ), bude sa poskytovať na úhradu
časti mzdových nákladov na zamestnancov prijatých na práce, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu
pred povodňami a s riešením následkov mimoriadnej situácie a zamestnávateľovi, ktorým je obec, aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie
potrebné na prevenciu alebo na odstraňovanie následkov mimoriadnej
situácie.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vypracoval materiál realizácie opatrení na ochranu pred povodňami, ktorého súčasťou je zoznam
obcí (v počte 369), v ktorých územnom obvode sa nachádzajú vodné
toky, na ktorých vznikla potreba realizovať opatrenia na ochranu pred povodňami. V tejto súvislosti sa predpokladá vytvoriť cca 1000 pracovných
miest pre uchádzačov o zamestnanie
vytvorených prostredníctvom obcí.
Uvedený zoznam je možné dopĺňať
v prípade potreby o ďalšie obce.
Nad rámec zákona SVP, š.p. zobral
na seba záväzok úhrady dofinancovania 5 % na zabezpečenie spolufinancovania zamestnancov zo strany obcí.

[3] Metodické usmernenie k podpore tvorby pracovných miest v oblasti realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie na základe §50j zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti,
[4] Metodický pokyn k uplatneniu Metodického usmernenia k §50j zákona
č.5/2004 Z .z. v podmienkach Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š.p. Banská Štiavnica.

Odborno-študijná cesta do Rakúska
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. v spolupráci s firmami ECM ECO Monitoring s.r.o. a mbOnline GmbH (Rakúsko) pripravuje odborno-študijnú cestu na významné vodohospodárske diela v Rakúsku.

Termín konania: 17. 10. - 21. 10. 2011
Predmetom cesty bude návšteva úpravní vôd, čistiarne odpadových vôd, protipovodňovej bariéry na Dunaji a návšteva dodávateľských firiem.
Bližšie informácie: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Ing. Jana Buchlovičová, Čajakova 14, 811 05 Bratislava
tel. 02/572 014 28, fax. 02/572 014 27, mobil: 0903 268 508, e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk
www.hydrotechnologia.sk
www.ecomonitoring.com
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O stratégii implementácie Rámcovej smernice o vode
v Slovenskej republike na ďalšie roky
Ing. Renáta Magulová, RNDr. Katarína Kučárová, Ing. Zdenka Kelnarová
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava

Významným míľnikom v histórii štátov Európskej únie (EÚ) bolo
schválenie smernice 2000/60/ES
Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcej rámec pre činnosť spoločenstva v oblasti vodnej politiky
(Rámcová smernica o vode/RSV), ktorá vstúpila do platnosti 22. decembra 2000. Schválením RSV vznikla pre
členské štáty Európskej únie povinnosť jej transpozície do 22. decembra 2003 do národnej legislatívy a následne zabezpečiť jej implementáciu.
Pre Slovenskú republiku (SR) vznikla táto povinnosť k dátumu vstupu
SR do EÚ, t.j. k 1. máju 2004. RSV bola
v tom čase transponovaná do zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a jeho vykonávacích predpisov.
RSV priniesla najkomplexnejší súbor cieľov, nástrojov a záväzkov v oblasti vodného hospodárstva jednotlivých krajín, čím sa vytvoril základ pre
spoločnú vodnú politiku v krajinách
EÚ a pre vodné plánovanie ako také.
Politika spoločenstva týkajúca sa životného prostredia má prispievať
k presadzovaniu cieľov zachovania,
ochrany a zvyšovania kvality životného prostredia pri rozvážnom a racionálnom využívaní prírodných zdrojov a má byť založená na princípoch
predchádzania dôsledkom poškodenia životného prostredia v oblasti
vôd a na princípoch realizácii preventívnych opatrení ako aj nápravy škôd
na životnom prostredí.
Vodná politika EÚ berie do úvahy vedecké a technické údaje, environmentálne podmienky v rôznych
regiónoch spoločenstva, hospodársky a sociálny rozvoj spoločenstva
ako celku a vyvážený rozvoj svojich
regiónov, ako aj potenciálne prínosy. Rôznorodosť podmienok sa pri pl-
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není cieľov RSV musí brať do úvahy
pri plánovaní a vykonávaní opatrení
a na zabezpečenie ochrany a trvalo
udržateľného využívania vôd v rámci povodia.
Optimalizácia systému implementácie RSV v SR reagovala na súčasné ako aj strednodobé potreby riadenia a výkonu vodnej politiky na Slovensku v súlade s požiadavkami EÚ ako aj národnými
špecifikami. Optimalizácia systému je
taktiež dôležitá z hľadiska vytvorenia
(stabilného, flexibilného, dynamického) a komplexného systému riadenia implementácie RSV ako aj v plnení jej cieľov na Slovensku. Systém
práce súvisiaci s plnením požiadaviek
RSV je organizovaný v zmysle štatútov jednotlivých rezortných zložiek
vstupujúcich do procesu implementácie RSV. Koordinácia a výkon implementácie RSV sú zamerané na významné ciele RSV v priamej väzbe
na plán hlavných úloh rezortných inštitúcií. Organizačná štruktúra procesu implementácie RSV je v prvom
plánovacom cykle manažmentu povodí smerovaná do výkonných zložiek pracovných skupín so systémom
priameho riadenia MŽP SR (t.č. MPŽP
a RR SR).
STRATÉGIA IMPLEMENTÁCIE RSV
V OBDOBÍ ROKOV 2000–2009
(medzinárodná úroveň, národná
úroveň)
Na úrovni Európskej komisie (EK)
bol v rámci implementovania RSV vytvorený mechanizmus pozostávajúci z troch hlavných koordinačných
úrovní riadenia pre oblasť vôd.
Úroveň riadená priamo Európskou
komisiou
V roku 2001 bol prijatý členskými štátmi dokument „Spoločná stratégia implementácie RSV (Common

Implementation Strategy/CIS)“, ktorý je každé dva roky aktualizovaný.
V rámci pracovných skupín definovaných v CIS, sú pripravované metodické dokumenty a inštruktážne materiály, ktoré sú podkladom pre implementáciu RSV na národných úrovniach.
Úroveň medzinárodného povodia
Dunaja a Tisy
V medzinárodnom povodí Dunaja
je koordinátorom implementačného procesu Medzinárodná komisia
pre ochranu Dunaja (MKOD/ICPDR).
Pre plynulé prebehnutie procesu
bola v rámci ICPDR zvolená koncepcia riadenia podobná ako je na úrovni Európskej komisie (EK). Pre proces prác súvisiacich s medzinárodným povodím Tisy bolo podpísané
Memorandum o porozumení s krajinami Maďarska, Rumunska, Ukrajiny,
Srbska a Čiernej Hory (Viedeň 13. december 2004).
Národná úroveň
Riadenie implementácie RSV v SR
vychádzalo z CIS, ktorá sa aktualizuje každé dva roky v súlade s implementačným procesom schváleným
na úrovni EÚ. Základ tvoria pracovné skupiny, ktoré podľa svojho zamerania riešia jednotlivé okruhy a oblasti týkajúce sa implementácie RSV.
Podľa Stratégie implementácie RSV
v SR platnej pre rok 2006 a ďalšie roky
bolo nastavené členenie pracovných
skupín (PS) nasledovné:
PS 2.1 Vplyvy a dopady na stav povrchových vôd a Chránené územia
PS 2.2 Výrazne zmenené vodné útvary
PS 2.3 Typológia, referenčné podmienky a klasifikačné schémy
PS 2.5 Stanovenie interkalibračnej
siete
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PS 2.6 Ekonomické analýzy
PS 2.7 Monitoring
PS 2.8 Podzemná voda
PS 3.1 GIS
PS 3.2 Kvantita vody – povodne a sucho
PS 3.3 Práca s verejnosťou
PS 3.4 Reporting
OPTIMALIZÁCIA STRATÉGIE
IMPLEMENTÁCIE RSV
NA OBDOBIE ROKOV 2010–2015
(medzinárodná úroveň, národná
úroveň)
Úroveň riadená priamo Európskou
komisiou
Spoločná stratégia implementácie
RSV je odsúhlasovaná na úrovni vodných riaditeľov štátov EÚ. V súčasnosti je štruktúra implementácie RSV
na úrovni EÚ nasledovná:
Vodní riaditelia – schvaľujú dosiahnuté výsledky a plán práce
Strategická koordinačná skupina
– odsúhlasuje pripravené podklady
na rokovaniach vodných riaditeľov
Stále pracovné skupiny:
Pracovná skupina A – Ekologický stav
Pracovná skupina C – Podzemné
vody
Pracovná skupina D – Reporting
Pracovná skupina E – Chemický stav
Pracovná skupina F – Povodne
Dočasné expertné skupiny (Ad hoc):
Klimatické zmeny a voda
Poľnohospodárstvo a voda
Biodiverzita a voda
Sucho a nedostatky vody
Úroveň medzinárodného povodia
Dunaja a Tisy
V medzinárodnom povodí Dunaja
je koordinátorom implementačného procesu Medzinárodná komisia
pre ochranu Dunaja (MKOD/ICPDR).
Slovenská republika sa do oboch medzinárodných štruktúr aktívne zapája prostredníctvom nominovaných
expertov. Vodná politika je riadená
v súlade s prijatými strategickými dokumentmi na úrovni oboch medzinárodných štruktúr.
Národná úroveň
Na základe vyššie uvedených rámcových skutočností spracoval (v období október 2009 – marec 2010),
odbor vodnej politiky, sekcia vôd,
5 – 6 2011

MŽP SR, optimalizáciu Stratégie implementácie RSV v SR pre obdobie 2010–2012/2015. Optimalizácia
Stratégie bola spracovaná v prepojení na medzinárodné štruktúry, najnovšie stratégie EK, ako aj v kontexte
štruktúr ICPDR. Návrh novej štruktúry implementácie RSV v SR pozostáva
z nasledovných zložiek:
A) Priame riadiace a koordinačné
zložky:
MŽP SR – sekcia vôd – generálny
riaditeľ sekcie vôd/vodný riaditeľ–
riaditelia odborov– gestori úloh RSV

Koordinácia, riadenie – druhostupňové
Druhostupňové
koordinovanie
a riadenie vychádza zo štruktúry implementácie RSV v SR a je založené na postavení jednotlivých rezortných inštitúcií. Jedná sa o koordináciu a riadenie technicko–odborného
charakteru zameraného na koordinovanie vecného plnenia úloh implementácie RSV v rámci štruktúr jednotlivých rezortných inštitúcií (VÚVH,
SVP, SHMÚ a SAŽP).

C) Prioritné body v procese implementácie RSV v SR

Koordinácia, riadenie – treťostupňové
Vlastnú činnosť jednotlivých pracovných skupín a podskupín zabezpečuje v rozsahu pridelených kompetencií MŽP SR, poverený pracovník rezortnej inštitúcie MŽP SR. Úlohy
jednotlivých pracovných skupín priamo nadväzujú na každoročne schvaľovaný plán hlavných úloh rezortných inštitúcií podieľajúcich sa na implementácii RSV v SR.
Výkon činnosti pracovných skupín je smerovaný na riešenie konkrétnych úloh s priamymi výstupmi
a na podpore vedecko–výskumnej
činnosti smerujúcej k objasneniu, doplneniu a spresneniu kľúčových podkladov smerujúcich k plnohodnotným výstupom v rámci implementácie RSV.
Výstupy riešených úloh sú podkladovými dokumentmi k poskytovaniu správ pre EK a stávajú sa pre
Environmentálnu agentúru pre životné prostredie, ktorá vypracováva
hodnotiace správy pre EK kľúčovým
zdrojom doplňujúcich informácií.

Koordinácia, riadenie – prvostupňové
MŽP SR usmerňuje, koordinuje, riadi proces implementácie RSV.
Prostredníctvom jednotlivých gestorov riadi, vedie a zabezpečuje komplexnú odbornú činnosť pracovných
skupín, zabezpečuje jednak prepojenosť informácií z medzinárodnej
na národnú úroveň, ako aj harmonizáciu výsledkov prác v rámci jednotlivých pracovných skupín na národnej úrovni, v rámci prác komisií hraničných vôd v pracovných skupinách
Rámcová smernica/Ochrana kvality
vôd, zabezpečuje taktiež verejné prerokovávania správ a výstupov jednotlivých úloh riešených v pracovných
skupinách na národnej úrovni.

Časové plánovanie
Základný rámec časového plánu
na obdobie 2010 – 2015 v rámci implementácie RSV v SR tvoria termíny a požiadavky uvedené v tabuľke
1. Termíny vychádzajú priamo z požiadaviek RSV. Paralelne k týmto požiadavkám je nutné plniť jednotlivé úlohy vyplývajúce zo schváleného Vodného plánu SR a 1. plánov manažmentu povodí.
Nosnými činnosťami v procese
implementácie RSV v období rokov
2010–2012 až 2015 je výkon Vodného
plánu SR v súlade s platnou legislatívou SR a taktiež plnenie reportovacích povinností voči EK. Z uvedeného vyplýva obsahová náplň úloh pra-

Koordinácia IRSV rezortných inštitúcií
(SAŽP, SHMÚ, SVP, ŠGÚDŠ, VÚVH)
PS Vodný plán
(SAŽP, SHMÚ, SVP, ŠGÚDŠ, VÚVH )
B) Výkonné zložky – Pracovné skupiny (PS)/ Podskupiny (PPS):
PS Povrchové vody (A, E)
PPS Kvalita
PPS Stav a interkalibrácia
PPS Potenciál
PPS Kvantita
PS Podzemné vody (C)
PPS Kvalita
PPS Stav
PPS Kvantita
PS Povodne (F)
PS GIS
PS Ekonomika
PS Reporting (D) (podávanie správ
pre EK)
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covných skupín, každoročne aktualizovaná v rámci plánu hlavných úloh
rezortných inštitúcií ministerstva.
V období rokov 2010–2015 je potrebné sústrediť sa na prioritné úlohy

V procese implementácie RSV pracujú najmä odborníci zo staršej a strednej generácie. Uvedení odborníci, by
mali priebežne na svojich pracoviskách viesť a vychovávať mladšiu ge-

plán SR, platná národná legislatíva v oblasti vodného hospodárstva).
Zlepšuje a zefektívňuje činnosť, vzájomnú prepojenosť a informovanosť jednotlivých pracovných sku-

Tab. 1 Časový rámec termínov a požiadaviek RSV pre obdobie 2010–2015
Rok

Požiadavky RSV

2010

Zabezpečenie: – aby cenová politika v oblasti vôd dostatočne motivovala užívateľov k efektívnemu využívaniu
vodných zdrojov, čím prispejú k dosiahnutiu environmentálnych cieľov RSV, – aby bol primeraný príspevok rozličných spôsobov využívania vody rozčlenený aspoň na priemysel, domácnosti a poľnohospodárstvo, vychádzajúci z ekonomickej analýzy uskutočnenej podľa prílohy III RSV so zohľadnením princípu, že znečisťovateľ platí.

2012

Členské štáty zabezpečia ustanovenie, alebo zavedenie:
a) regulácií emisií na základe najlepších dostupných technológií (BAT) alebo
b) príslušných hodnôt emisných limitov,
c) v prípade difúznych dopadov, regulácie zahŕňajúce, a ak je to účelné, najlepšie environmentálne postupy,
stanovených v legislatívnych aktoch európskeho spoločenstva.

2012

Zabezpečenie funkčnosti opatrení do r. 2012.

2012

Členské štáty predložia priebežnú správu popisujúcu pokrok dosiahnutý v zavádzaní plánovaných programov
opatrení.

2012

Komisia uverejní správu o zavádzaní RSV a postúpi ju Európskemu parlamentu a rade.

Rok

Požiadavky RSV

2013

Analýzy a prieskumy týkajúce sa charakteristík správneho územia povodia, prieskumu dopadu ľudskej činnosti
na stav povrchových a podzemných vôd a ekonomickej analýzy využívania vody, uvedené v odseku 1 článku 5
RSV budú prehodnotené a v prípade potreby aktualizované.

2015

Splnenie environmentálnych cieľov pre povrchové vody a podzemné vody.

2015

Programy opatrení budú preverované, v prípade potreby aktualizované, následne každých 6 rokov.

2019

Prehodnotenie RSV a navrhnutie potrebných zmien.

2020

Zastavenie alebo postupné ukončenie vypúšťania emisií a únikov látok identifikovaných v súlade s odsekom 3
RSV, vrátane časového harmonogramu realizácie týchto opatrení. Časový harmonogram nepresiahne 20 rokov
od prijatia zodpovedajúcich návrhov Európskym parlamentom a radou.

vyplývajúce z horeuvedeného časového harmonogramu plnenia implementácie RSV. S tým súvisí aj optimálne zabezpečenie jednak finančných
prostriedkov ako aj kapacitné zabezpečenie pre vlastný výkon implementácie RSV v SR.
Riešené úlohy sú pre obdobie
2010–2012 pokryté vysokokvalifikovanými odborníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti výkonu
vodného hospodárstva ako aj vlastnej implementácie RSV v podmienkach SR. Avšak výrazne absentuje pri implementácii a priamom výkone RSV mladšia generácia, ktorá
je nevyhnutne potrebná pre nasledujúce obdobia. Na Slovensku nastáva obdobie odbornej stagnácie.
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neráciu, aby bola do budúcich období podchytená a neprerušená kontinuita prác súvisiaca s implementáciou RSV v SR.
ZÁVER
Optimalizácia Stratégie implementácie RSV v SR pre obdobie 2010–
2012/2015 vychádzala z podrobnej
analýzy predchádzajúceho obdobia,
súčasných trendov a navrhnutých
koncepcií na úrovni EK. Navrhnutá
optimalizovaná stratégia implementácie RSV v SR nadväzuje na zabehnuté a osvedčené procesy v oblasti implementácie RSV. Posilňuje kľúčové úlohy vyplývajúce z plnenia
stanovených priorít na medzinárodnej ako aj národnej úrovni (Vodný

pín v priamej nadväznosti na fungovanie rezortných inštitúcií spojených
s implementáciou RSV. Koncepcia
štrukturovania pracovných skupín
vychádzala bezprostredne zo súčasne platných štruktúr v rámci EK
ako aj ICPDR, pričom do úvahy brala aj národné špecifiká, platnú národnú legislatívu a potreby plnenia
Vodného plánu SR.
Optimalizáciu Stratégie implementácie RSV v SR pre obdobie
2010–2012/2015 schválila operatívna
porada ministra životného prostredia
19. 4. 2010. Odbornej verejnosti bola
verejne predstavená Ministerstvom
životného prostredia, sekciou vôd,
odborom vodnej politiky dňa 27. 4.
2010.
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Zaznamenali sme

Konferencie mladých odborníkov
RNDr. Oľga Majerčáková
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Pod gesciou Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, Slovenského výboru pre hydrológiu a Slovenskej
meteorologickej spoločnosti sa 10. novembra 2010 konali tri konferencie mladých odborníkov vo vedných odboroch vodné hospodárstvo, hydrológia a meteorológia a klimatológia. Organizátorom trojitého podujatia bol už tradične Slovenský hydrometeorologický ústav, spoluorganizátormi boli Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF STU,
Slovenská vodohospodárska spoločnosť, Asociácia hydrológov Slovenska a Global Water Partnership Slovensko. Aj keď
sme spočiatku plánovali súťaž mladých hydrológov v rámci
Hydrologických dní 2010, ktoré boli vlani v Hradci Králové,
napokon sme sa rozhodli pre spoločné stretnutie súťažiacich
v Bratislave.
Konferencie sú spojené so súťažou. Mladí vodohospodári sa
na súťaži stretli po 9. raz, hydrológovia po 22. raz a meteorológovia a klimatológovia po 13. raz .
Finančnými podporovateľmi podujatia boli: Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku,
Slovenský výbor pre hydrológiu a MicroStep – MIS.
V roku 2010 sme v súťaži mali za vodné hospodárstvo 11
príspevkov, za hydrológiu 15 príspevkov a za meteorológiu
a klimatológiu 6 príspevkov. Zo všetkých súťažných príspevkov sme zostavili spoločné CD a vydali sme ho pod ISBN 97880-88907-73-2.
Stručný priebeh súťaží: vodohospodárskej porote predsedal Pavel Hucko, hydrologické práce sa hodnotili pod vedením
Pavla Miklánka a predsedom poroty hodnotiacej meteorologické a klimatologické práce bol Vladimír Pastirčák.
Práce vodohospodárov uvádzame v poradí od prvého po tretie miesto, práce meteorológov a hydrológov, ktoré si v minulom roku odniesli vavríny, uvádzame bez udania poradia.
Víťazné práce mladých vodohospodárov:
Katarína Cipovová, Martin Orfánus, Ján Rumann
Modelovanie prielomovej vlny s využitím metód povodňového mapovania
Marcela Bulantová
Vplyv zmeny využívania krajiny na odtokové procesy pre vybrané povodia na Slovensku
Marcela Škrovinová
Hodnotenie kvality toku Slatina použitím indexov

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce
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Víťazné práce mladých hydrológov:
Boris Bodácz, Michaela Stojkovová, Andrea Šabíková,
Denisa Lehotová
Zhodnotenie kvality krasovo-puklinových vôd Plešiveckej
planiny
Jiří Sázel
Je možné předpovídat průtok v toku pouze pomocí historického měření?
Věra Váňová
Modelování vlivu změn krajinného krytu na průběh povodní
v povodí horní Lužnice
Víťazné práce mladých meteorológov a klimatológov:
Jana Látečková
Určenie škálovacích koeficientov mesačných intenzít zrážok
v oblasti severozápadného Slovenska
Martina Matiašová
Downbursty na Slovensku
Martin Pecha
Vyhodnocení nejistoty předpovědi srážek ve vybraných
zdrojových oblastech s ohledem na hydrologické předpovědi
v malých povodích
Všetkým oceneným srdečne gratulujeme. Víťazom aj ostatným súťažiacim želáme úspechy v zamestnaní a uplatnenie v takých odboroch, v ktorých si zasúťažili. Dúfame, že s viacerými
prezentovanými prácami z roku 2010 sa stretneme aj na stránkach odborných časopisov.
Súťaže plánujeme aj v roku 2011. Či budeme v tomto roku
meniť organizáciu súťaží alebo zostaneme pri starom, oznámime zavčasu, pravdepodobne na prelome mája a júna.
Radi na tomto mieste dodávame, že už druhým rokom
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve finančne odmeňuje aj najlepšie diplomové práce z Katedry vodného
hospodárstva krajiny a Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. V roku 2010 si ceny odniesli Peter Cíferský za prácu KVAPKOVÁ ZÁVLAHA OVOCNÉHO
SADU a Vladimír Polák za prácu NÁVRH TECHNICKÉHO RYBOVODU PRE SPRIECHODNENIE KAMENNÝCH
PREHRÁDZOK RAMENNEJ SÚSTAVY VD GABČÍKOVO.
Elektronické verzie obidvoch prác sú záujemcom k dispozícii
na sekretariáte ZZVH. Víťazom gratulujeme.

tel.: +420 283 981 432
+420 603 416 043
fax: +420 283 980 127
www.jako.cz e-mail: jako@jako.cz
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Hodnotenie kvality toku Slatina použitím indexov
Ing. Marcela Škrovinová
Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Cieľom tohto príspevku je charakterizovať kvalitu toku pomocou indexov. Hodnotený bol biologický, morfologický a akvatický stav toku Slatina. Z výsledkov vyplýva, že týmto spôsobom je možné spoľahlivo definovať extreminality, ktoré výrazne
vplývajú na kvalitu toku a preto by mali byť prioritne predmetom revitalizačných opatrení.
1 ÚVOD
Hydromorfologický
monitoring
vodných útvarov je v súlade s požiadavkami rámcovej smernice o vode
2000/60/EC. V zmysle týchto požiadaviek musí byť hydromorfologický
monitoring vodných útvarov doplnený hydrobiologickým monitoringom,
ktorého výsledky budú v konečnom
hodnotení rozhodujúce.
2 MATERIÁL A METÓDY
Veľmi dôležité je stanovenie reprezentačnej lokality – monitorovaného úseku toku, ktorý sa najprv stanoví na základe dostupných informácií o toku a výsledkov terénneho
prieskumu. Hydromorfologický monitoring by sa mal vykonať pozdĺž prirodzeného alebo upraveného úseku
toku v dĺžke rovnajúcej sa aspoň sedem - násobku šírky toku. Predbežné
hodnotenia vybraných vodných útvarov sa vykonávajú na základe analýz:
 Mapových podkladov - aktuálnych, historických, tématických
 Letecké snímky, DTM
 Databázy existujúcich technických dokumentov, pasportov, projektov, štúdií.
Monitoring toku indexmi by mohol
byť vhodnou súčasťou predbežného
hodnotenia vodných útvarov. Takisto
by takýto terénny prieskum mohol
pomôcť k vytipovaniu referenčného
úseku a k rýchlemu a jednoduchému zhodnoteniu stavu a vývoja celého toku.
2.1 CHARAKTERISTIKA TOKU
SLATINA
Slatina je rieka na strednom
Slovensku a preteká územím okresov
Detva a Zvolen. Je dlhá 55,2 km a má
charakter podhorskej rieky so špecifickou morfológiou dna. Je jednou
z posledných prirodzene meandrujú-
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ci tokov na Slovensku a spolu s brehovými porastmi predstavuje biokoridor regionálneho významu.
2.2 HODNOTENIE TOKU SLATINA
POMOCOU INDEXOV
QBR index („Qualitat del Bosc
de Ribera“) je metóda na posúdenie vplyvu sprievodnej a brehovej vegetácie toku na kvalitu habitatu. Metóda bola vyvinutá pre toky
v Stredozemnej oblasti Španielska
[2]. Môže byť tiež užitočná ako nástroj
na definovanie ‘veľmi dobrého ekologického stavu’ pre potreby Rámcovej
smernice o vode. Metodika berie
do úvahy rozdiely geomorfológie
toku. Tieto rozdiely sú bodovo ohodnotené a hodnotiace skóre sa pohybuje medzi 0 a 100 bodov. Očakáva
sa, že index QBR môže byť bez zmien
použitý v miernych a polosuchých zemepisných oblastiach. Vychádza sa
zo stavu miestnych rastlín a je nutné
rozlišovať medzi natívnym a introdukovaným druhom stromu. RCE (The
Riparian, Channel and Environmental
Inventory) [3] je index pre posúdenie
fyzickej a biologickej kondície a kvality malých tokov. Obsahuje šestnásť okruhov, ktoré definujú kvalitu
brehovej vegetácie, morfológiu koryta toku a biologickú kondíciu akvatickej a terestrickej oblasti. BEHI
( Bank Erosion Hazard Index) je index pre vyhodnotenie nadmerného
erózneho rizika brehov toku, vytvorený D. L. Rosgenom [5]. RGA (Rapid
Geomorphic Assessments) je index
pre hodnotenie stability a citlivosti
toku vzhľadom na sedimentačné procesy v toku. Vytvorený bol v Amerike
a úspešne ho používa americký tím
pod vedením Andrewa Simona [6].
HMS (Habitat Modofication Score,
nástroj River Habitat Survey RHS) pre
hodnotenie zmien habitatu toku vy-

tvorených človekom a vyhodnotenie
fyzického stavu [4].
2.3 MERANIA
Terénny prieskum toku Slatina bol
realizovaný v dvoch etapách v rokoch
2009 a 2010. Prvá etapa bola zameraná na hodnotenie dvoch referenčných úsekov pomocou bioindikácie
(ichtyologický prieskum), topografické a hydrometrické merania. V druhej
etape bolo vybraných 10 reprezentačných úsekov toku o dĺžke 100m
(Tab. č.1.). Parametre reprezentačných úsekov boli v súlade so všetkými
uvádzanými metodikami. Referenčné
úseky boli súčasťou prieskumu a boli
mapované v obci Slatinka a v extraviláne pod Zvolenskou Slatinou. Na reprezentačných úsekoch bola realizovaná metodika indexácie, ktorá je časovo nenáročný spôsob hodnotenia
kvality toku a jeho okolia.
3 VÝSLEDKY
Priemerné skóre kvality habitatu
sprievodnej vegetácie (QBR) na desiatich reprezentačných úsekoch sa
pohybuje medzi 30-50, čo znamená jej slabú kvalitu a mierne až vážne
poškodenie. Nižšie hodnotenie spôsobovala najmä prítomnosť odpadu (komunálny odpad, stavebná suť,
skládky) v okolí toku, hluché miesta
bez vzrastlých porastov, kosenie trávnatých brehov, prítomnosť rušivých
objektov a infraštruktúry v blízkosti
toku (družstvá, orná pôda, železničná trať), slabšie zastúpenie domácich
druhov rastlín a ich kvalita a kvantita, nezatienené dlhšie úseky a neprirodzenosť umelo vytvorených narovnaných úsekov toku v intravilánoch .
Najlepšie hodnotenie dosahuje zvolený referenčný úsek pre komplexné hodnotenie pod obcou Zvolenská
Slatina, kde zloženie brehovej vege-
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tácie je príbuzné s prirodzenou vegetáciou z hľadiska fytogeografického členenia SR [1]. Vyhodnotenie indexu na posúdenie fyzickej a biologickej kondície a kvality malých tokov
(RCE) dosahuje na siedmych repre-

teristiky ichtyofauny v úsekoch pod
Zvolenskou Slatinou a v obci Slatinka
(výsledky ichtyologického výskumu
z roku 2009). Na celom toku Slatina
bola vyhodnotená metodikou BEHI
nadmerná erózna náchylnosť rôz-

Tab. 1 Charakteristika reprezentačných úsekov toku Slatina
Číslo
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

Stanica
obec Hriňová, po prítoku Bystrô, pri rybovode a betónovom stupni
pred Hriňovskou vodnou nádržou v podhorskej oblasti, 3 stupne a prehrádzka
Hriňová - po vodnej nádrži Hriňová, spevnený breh betónovými prefabrikátmi
pri obci Korytárky pri moste a poliach
pri obci Kriváň, pri pešom moste a brode
Detva – výrobné družstvo v lokalite a skládka
Obec Slatinka (stav po povodni) – ichtyologický prieskum r.2009
pri obci Zvolenská Slatina – ichtyologický prieskum r.2009 (referenčný tok)
v obci Vígľaš pri cestnom moste
pri obci Vígľaš pri moste a ceste III.triedy

zentačných úsekoch priemerné hodnoty a na troch úsekoch hodnoty veľmi dobré. Čo sa týka morfológie koryta toku Slatina, z výskumu vyplýva

Lokalizácia stanice
INTRAVILÁN
EXTRAVILÁN
INTRAVILÁN
EXTRAVILÁN
EXTRAVILÁN
INTRAVILÁN
INTRAVILÁN
EXTRAVILÁN
INTRAVILÁN
EXTRAVILÁN

neho stupňa (Tab. č. 2). Výsledky sú
ovplyvnené popovodňovou aktivitou
toku, ktorá zanechala úseky výraznejšie erodované. Tok Slatina podľa me-

Tab. 2 Vyhodnotenie BEHI skóre
Index nadmerného stupňa erózie
Veľmi nízky stupeň erózie
Nízky stupeň erózie
Stredný stupeň nadmernej erózie
Vysoký stupeň nadmernej erózie
Veľmi vysoký stupeň nadmernej erózie
Extrémny stupeň nadmernej erózie

BEHI skóre
5 – 9.5
10 – 19.5
20 – 29.5
30 – 39.5
40 – 45
Cez 46

Číslo stanice
4
2,7
1,3,6
5,9
8,10

Sum
1
2
3
2
2

Priemerná hodnota:

Stredný stupeň

Tab. 3 Vyhodnotenie RGA indexu
Stupeň stability toku
Stabilný tok
Stredne stabilný
Nestabilný

RGA skóre
1 - 10
10 - 20
Nad 20

najmä negatívny vplyv napriamených
úsekov (najmä v intraviláne obcí)
a umelé zásahy ako výstavba mostov,
prítomnosť infraštruktúry a objektov
v ochrannom pásme toku. Biologická
kondícia je v dobrom až veľmi dobrom stave. Potvrdzuje to charakter
makrozoobentosu vo všetkých desiatich reprezentačných staniciach, ale
aj kvantitatívne a kvalitatívne charak-

Číslo stanice
2,4
1,3,5,6,7,8,9,10

Sum
2
8

Priemerná hodnota:

Stredne stabilný

todiky RGA je prevažne stredne stabilným tokom (Tab. č. 3). Odôvodnenie
takéhoto stavu môžeme hľadať najmä
v rôznorodosti morfológie koryta, prítomnosti ľudských zásahov do toku
a v širších súvislostiach, ktoré vyplývajú z porovnania výsledkov metodík RGA a BEHI. Súvislosť v určení nižšej stability jednotlivých úsekov toku
je vzhľadom na preukázanú prítom-

Literatúra
[1] FURTÁK, J. 1980: Fytogeografické členenie. Atlas Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava 1980, SAV; Slov. ústav geodézie a kartografie, s. 88.
[2] MUNNÉ, A. et. al. 2002: A simple field method for assessing the ecological quality of riparian habitat in rivers and streams: QBR index. In: Aquatic
Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst. 2002, č.13, s.147–163. Publikované online 14.
August 2002 (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/aqc.529.
[3] PETERSEN, Robert C. 1992: The RCE: a Riparian, Channel, and
Environmental Inventory for small streams in the agricultural landscape. In:
Freshwater Biology. 1992, roč. 27, s. 295-306.
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nosť erózie. Priemerné skóre indexu
HMS sa na siedmych úsekoch pohybuje medzi 0 až 2mi bodmi, čo znamená malé zásahy, ktoré neovplyvňujú tok natoľko, aby bol považovaný
za modifikovaný. Metodikou definované „čiastočne modifikované úseky“ (úseky 1,2,3) sa nachádzali v blízkosti Hriňovskej priehrady a mali evidentné zásahy človekom: spevnenie
brehov betónom, betónové stupne,
vpusť, rybovod.
4 ZÁVERY
Vyhodnotenie kvality celého toku
je časovo a finančne náročné, navyše, kvalitatívne charakteristiky tokov
sú časovo premenné, preto proces
monitoringu by mal byť kontinuálny,
respektíve mal by byť v určitých intervaloch obnovovaný. To sú dôvody,
prečo je potrebné hľadať prostriedky na urýchlenie procesu vyhodnocovania kvality tokov. Použitie indexov
pre rôzne charakteristiky toku urýchľuje vyhodnotenie stavu pre rozhodovací proces revitalizačných opatrení alebo vymedzenia výrazne zmenených vodných útvarov. V článku
uvedená metodika spoľahlivo identifikuje extreminality toku, ktoré výrazne vplývajú na kvalitatívne charakteristiky a mali by byť predmetom
revitalizačných opatrení. Časová nenáročnosť metódy umožňuje obnoviteľnosť dát na základe výraznejších
situácii, napríklad povodní. Zistené
extreminality je možné v ďalšej fáze
podrobnejšie špecifikovať, respektíve modelovať ich vplyv na biotu toku
podrobnejšími ale aj výrazne náročnejšími metódami, napríklad metodikou IFIM.

Tento príspevok odznel na 9.
Konferencii mladých vodohospodárov 10. novembra 2010
v Bratislave (upravované pre
Vodohospodárskeho spravodajcu).

[4] RAVEN, P., J., FOX, P., EVERARD, M., HOLMES N., T., H., DAWSON, F., H.
1997: River Habitat Survey: a new system for classifying rivers according to
their habitat quality. In Boon, P. J. & D. L. Howell (eds), Freshwater Quality.
1997, Edinburgh, s.215–234.
[5] ROSGEN, D., L. 1996: Applied River Morphology. Wildland Hydrology
Books, Pagosa Springs, Colorado, 1996, SAS Institute, SAS Users Guide, s. 6
- 42.
[6] SIMON, A., Klimetz, L. 2008: Relative magnitudes and sources of sediment
in benchmark watersheds of the Conservaiton Effects Assessment Project.
In: Soil Water Conservation, roč. 63, s.504-522.
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Hodnotenie vplyvu zmeny využívania krajiny
na odtokové procesy na povodí Váhu
Mgr. Marcela Bulantová , Mgr. Oliver Horvát, PhD.
Katedra vodného hospodárstva krajiny, Stavebná fakulta STU v Bratislave

Príspevok sa zaoberá možnosťami posúdenia vplyvu využívania územia na odtokové procesy hydrologickým modelovaním.
V rámci štúdie [3] bol na odhad vplyvu zmien využitia krajiny na odtok a prvky hydrologickej bilancie pre vybrané povodia
Slovenska použitý zrážkovo-odtokový model FRIER s rozčlenenými parametrami, vyvinutý pre modelovanie odtoku a hydrologickej bilancie v našich hydrologických pomeroch. Článok popisuje výsledky zmien simulovaného odtoku spôsobené
zmenou využitia územia na povodí Váhu, ako aj možnosti a limity použitia zrážkovo-odtokových modelov s priestorovorozčlenenými parametrami na simuláciu zmeny odtoku pri zmenených odtokových pomeroch.
1. ÚVOD
Úlohou štúdie [3] bola analýza možných zmien odtoku zo zrážok a topenia sa snehu na 8 vybraných povodiach na území Slovenska. Posúdenie
vplyvu využitia krajiny bolo v tejto práci spracované pre rôzne scenáre zmeny najmä lesných a trávnatých porastov, ako aj usporiadania pôdneho fondu. Simulované boli zmeny priemerných ročných, mesačných prietokov
a extrémnych prietokov, ako aj rôznych prvkov hydrologickej bilancie.
V tomto článku prezentujeme výsledky spracované len pre povodie Váh
– Liptovský Mikuláš s plochou 1 107,21
km2.
2. VSTUPNÉ ÚDAJE
Na modelovanie odtoku a zložiek
hydrologickej bilancie bol použitý fyzikálne orientovaný zrážkovo–odtokový model FRIER [1]. Prednosťou fyzikálne orientovaných modelov s priestorovo–rozčlenenými parametrami je v porovnaní s inými druhmi hydrologických
modelov schopnosť opísať priestorovú
premenlivosť procesov tvorby odtoku, so zohľadnením aj rôzneho spôsobu využívania územia [2]. Model spolupracuje s programom ArcView GIS
a príprava priestorovo – distribuovaných údajov je viazaná na toto prostredie. Vstupy do modelu tvoria digitálne
vrstvy fyzicko–geografických vlastností prostredia a hydrometeorologické
údaje. Základnými digitálnymi vrstvami v rastrovom tvare sú digitálny model reliéfu (DMR), mapa využitia krajiny a mapa pôdnych druhov. Z týchto 3
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rastrových vrstiev sa odvodzujú ďalšie
vrstvy priestorovo–rozčlenených parametrov modelu, reprezentujúce vlastnosti reliéfu, pôdne vlastnosti a vlastnosti pôdneho krytu. Digitálne vrstvy
pre modelovanie odtoku v tejto práci boli vytvorené v rastrovom formáte s rovnakou veľkosťou bunky 100 x
100 m. Ďalšie digitálne údaje vo vektorovom tvare predstavuje mapa rozvodnice a riečnej siete.
Pre modelovanie boli využité časové rady denných zrážkových úhrnov
a priemernej dennej teploty vzduchu
poskytnuté SHMÚ pre vybrané povodie od roku 1981 do roku 2006. Pre kalibráciu a validáciu modelu boli použité priemerné denné prietoky v záverečných profiloch vybraných povodí.
3. KALIBRÁCIA PARAMETROV
MODELU FRIER
Cieľom kalibrácie bolo pre každé vybrané povodie určiť také globálne parametre modelu, pri použití ktorých
bude dosiahnutá najlepšia zhoda medzi meranými a simulovanými priemernými dennými prietokmi v záverečnom profile povodia. Globálne parametre modelu sú plošne rovnaké
pre celé povodie a súvisia s pôdnymi
vlastnosťami, využitím územia a tvorbou odtoku na povodí. Tieto parametre majú podobne ako vstupné údaje
významný vplyv na výsledok simulácie
procesov na povodí.
Kalibrácia modelu bola robená automatickou kalibráciou založenou
na náhodnom generovaní parametrov
modelu, v kombinácii s manuálnou ka-

libráciou chyba – pokus. Globálne parametre modelu boli pri kalibrácii menené dovtedy, kým nenastala čo najlepšia dosiahnuteľná zhoda medzi
simulovanými a pozorovanými hodnotami. Ako základné optimalizačné kritérium bol zvolený koeficient Nash –
Sutcliffe.
Pre všetky vybrané povodia boli
urobené simulácie odtoku a zložiek
hydrologickej bilancie v dennom kroku
pre obdobie 1981–2006 a pre súčasný
spôsob využitia územia. Výsledky boli
podrobne analyzované pre všetky povodia.
4. SCENÁRE ZMENY SPÔSOBU
VYUŽITIA ÚZEMIA
Na vyjadrenie zmeny využitia územia sme vytvorili nasledovné scenáre:
„Aktuálny stav“ – referenčný scenár, ktorý predpokladá súčasné využitie krajiny. „Lúky za les“ – scenár, pri
ktorom sa všetky zalesnené plochy
nahradia trávnatým porastom. „Lúky
za ornú pôdu“ – scenár, pri ktorom sa
predpokladá zatrávnenie ornej pôdy.
„Orná pôda za lúky“ – scenár, pri ktorom sa do nadmorskej výšky 1000 m n.
m. predpokladá využitie lúk ako orná
pôda. „Prirodzená krajina“ – scenár, pri
ktorom je celé územie zalesnené, vrátene ornej pôdy a súčasných urbanizovaných území. „Optimálne hydrotopy“ – scenár, pri ktorom sa predpokladá výraznejšie zmenšenie plôch ornej
pôdy, zväčšenie plôch lúk a zväčšenie
plochy lesov. Predpokladá sa zachovanie urbanizovaných plôch. „Minimálne
hydrotopy“ – scenár, pri ktorom sa
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rok–1 (+16 %), nárast podpovrchového odtoku +19 mm rok–1 (+8 %) a podzemného odtoku +8 mm rok–1 (+3 %).
Priemerná ročná aktuálna evapotranspirácia sa znížila o –32 mm rok–1, t.j.
o –8 % oproti súčasnému stavu.
Scenár „Lúky za ornú pôdu“ a Orná
pôda za lúky“ sa prejavil iba nepatrnou zmenou celkového odtoku a jeho
zložiek, ako aj aktuálnej evapotranspirácie.
Scenár „Prirodzená krajina“ sa prejavil znížením celkového priemerného ročného odtoku o –20 mm rok–1, čo
predstavuje –4 % oproti súčasnému stavu. Z toho najvýraznejšiu zložku tvoril
pokles povrchového odtoku o –8 mm
rok–1 (–26 %), pokles podpovrchového
odtoku bol o –7 mm rok–1 (–3 %) a podzemného odtoku o –6 mm rok–1 (–2 %).
Priemerná ročná aktuálna evapotranspirácia sa zvýšila o + 20 mm rok–1, t.j.
o +5 % oproti súčasnému stavu.

predpokladá v malej miere zmenšenie plôch ornej pôdy, zväčšenie plôch
lúk a v malom rozsahu zväčšenie plochy lesov. Predpokladá sa zachovanie
urbanizovaných plôch [3].
V tab. 1 je vyjadrené percentuálne
zastúpenie kategórií využitia územia
pre súčasný stav a jednotlivé scenáre zmeny využitia územia pre povodie
Váh – Liptovský Mikuláš.
5. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV
A ZÁVERY
Výsledky modelovania sú vo veľkej
miere závislé od disponibility vstupných údajov, parametrizácie spôsobu
využitia územia a jednotlivých druhov
porastov v modeli, a schematizácie simulovaných procesov, preto ich treba interpretovať s dostatočnou opatrnosťou a konfrontovať s ďalšími výsledkami z literatúry a experimentálnych meraní.

Aktuálny stav

Lúky za les

Lúky za pôdu

Pôda za lúky do 1000 m

Prirodzený stav

Optimálne hydrotopy

Minimálne hydrotopy

Tab. 1 Využitie územia pre súčasný stav a scenáre zmeny využitia územia
Váh – Liptovský Mikuláš
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0

0

0

0

0
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0
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0
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Váh - LM
Využitie krajiny [%]

Kategória 

scenár 

Scenár „Lúky za les“ sa v povodí Váh–
LM prejavil zvýšením celkového priemerného ročného odtoku o +32 mm
rok–1, čo predstavuje +6 % oproti súčasnému stavu. Z toho nárast simulovaného povrchového odtoku tvoril +5 mm

Scenáre „Optimálne a Minimálne
hydrotopy“ sa prejavili len nepatrným
znížením priemerného ročného odtoku, v obidvoch prípadoch o –3 mm
rok–1, čo predstavuje –1 % oproti súčasnému stavu. Priemerná ročná ak-

tuálna evapotranspirácia pritom v obidvoch prípadoch vzrástla o +3 mm rok–
1
(+1 %).
Uvedené výsledky poukazujú
na to, že zrážkovo–odtokové modely
s rozčlenenými parametrami sú perspektívnym nástrojom, ktorý môže
byť veľmi dobre využiteľný v integrovanom manažmente vodných zdrojov v povodiach a pri rozhodovaní o spôsobe využívania krajiny a jej
plánovania. Pri ich využívaní pre posudzovanie vplyvu spôsobu využívania krajiny je však nevyhnutné uvedomovať si ich limity a problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri interpretácii výsledkov. Jednotlivé porasty
a kryt krajiny je vyjadrený v simulovaných procesoch pomocou parametrov, ktoré takisto môžu byť zaťažené
značnou mierou neurčitosti. Ďalšia
neistota môže vyplývať z rôzneho
spôsobu a miery zjednodušenia procesov v jednotlivých modeloch, ktoré
nemusia vždy vedieť dostatočne reprodukovať reálne fyzikálne procesy
tvorby odtoku v jednotlivých povodiach.
Zrážkovo–odtokové modely s rozčlenenými parametrami nepredstavujú v žiadnom prípade rutinný nástroj,
ich využívanie si vyžaduje dobré vedomosti užívateľa o hydrologických procesoch, o možnostiach parametrizácie
prostredia v modeloch, ako aj o vlastnostiach konkrétneho skúmaného povodia. Pre integrovaný manažment povodia odporúčame preto skúmať každé povodie, prípadne región zvlášť
a prípadne overovať aj viacero modelových prístupov.
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Prírodná nerudná surovina
a jej environmentálne vlastnosti
prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Rámcová smernica o vode 2000/60/ účely. Limitujúcim prvkom, ktorý riadi hacovanie vôd biogénnymi látkami
EEC, ktorej cieľom je v SR zabezpečiť eutrofizačné procesy, je vo väčšine po- označujeme ako civilizačná a kultúrdo roku 2015 resp. najneskôr do roku vrchových vodných útvarov na našom na eutrofizácia. Eutrofizácia zvyšuje vo
vode primárnu produkciu fytoplanktó2027 dobrý stav vôd, ale aj novelizo- území fosfor.
vaný zákon o vodách č. 184/2002 deEutrofizácia stojatých a pomaly te- nu (riasy, sinice, cyanobaktérie, makrofinuje relevantné ustanovenia ochra- čúcich vôd sa stala v posledných de- fytá). Zvýšená intenzita biologických
ny vôd už explicitne a jednoznačnejšie saťročiach problémom nielen v SR, ale procesov a následný rozklad odumrenež predchádzajúci. Za istý prínos mož- aj globálne. Antropogénnym zdrojom tej fytomasy sú spojené so spotrebou
kyslíka, s produkciou látok tono považovať tiež zohľadňovaxických pre vodné organiznie významu jednotlivých ukamy ako aj látok spôsobujúcich
zovateľov kvality vody a ich zázdravotné problémy (alergické
važnosti resp. vplyvu na ľudské
reakcie) u človeka.
zdravie pomocou rôznych druSR sa stala v roku 1993 sukhov limitov (medzná hodnocesorom Protokolu o znižovata referenčného rizika – MHRR,
ní emisií oxidov dusíka a podnajvyššia medzná hodnota –
písala Protokol o znížení aciNMH, MH, indikačná hodnodifikácie a eutrofizácie vo vota – IH). Tento prístup umoždách a v pôde, ktorý bol prijatý
ňuje objektívnejšie vyhodnotiť
v roku 1999 v Göteborgu (zníriziko ohrozenia zdravia obyžiť emisie amoniaku do roku
vateľstva v prípade prekroče2010 o 37 % v porovnaní s ronia prahovej hodnoty niektokom 1990), pričom tieto záväzrého z ukazovateľov. Do skuky aj splnila.
piny ukazovateľov limitovaPovrchové vody v SR sú
ných medznou hodnotou
v ukazovateli nutrienty zara(MH) sú zaradené aj biogénne
dené prevažne do II. a III. triedy
prvky a živiny (nutrienty) ako
kvality. Príčinou tohto stavu je
napr. NH4´+, NO3–, NO2–, PO43– ai.
nedostatočné biologické či fyPrekročením medznej hodnoty
zikálno–chemické odstraňovastráca tak pitná voda vyhovujúnie nutrientov v našich, zväčša
cu kvalitu v tomto ukazovateli.
materiálovo a hydraulicky preNedostatočné čistené najťažených ČOV s technologicky
mä splaškové odpadové vody
Obr.1 Japonsko, ktoré zasiahla prírodná katastrofa
zastaraným spôsobom čistenia
prinášajú so sebou do povra havária jadrovej elektrárne
a obzvlášť chýbajúca vodohoschových vôd jednak organicpodárska infraštruktúra v obké látky, ktoré odčerpávajú
kyslík z povrchového toku, nežiadúce živín vo vodách sú poľnohospodárske ciach s menenej než 5000 EO.
mikroorganizmy, ktoré spôsobujú ne- hnojivá, najmä dusičnanové a fosfovhodnosť povrchovej vody na rôzne rečné, ale aj pracie saponáty a deter- KLINOPTILOLIT – AKO PRÍRODNÝ
využitie obzvlášť pre ľudskú spotrebu, genty, ktoré obsahujú 35 až 45 % fos- KATIONIT RÁDIONUKLIDOV
Od 40. rokov 20. stor., kedy sa začaale hlavne dodávajú do vôd živiny N forečnanov. V odpadových vodách je
a P. Zatiaľ čo povrchové toky s veľkou 40 až 60 % fosforu prítomného z de- la písať tzv. história nukleárneho veku,
prietočnosťou majú dostatočnú asimi- tergentov, zvyšok má fekálny pôvod. je ľudstvo vystavené aj riziku z rádioaklačnú kapacitu na vyrovnanie sa so za- Prirodzený prísun anorganických živín tívneho ožiarenia sprevádzaného emiťažením, v našich podmienkách majú z pôdnej erózie je v súčasnosti dvojná- tovaním predovšetkým 137Cs, 131I, 60Co,
recipienty odpadových vôd kapaci- sobne vyšší a to predovšetkým inten- 90Sr a iných produktov jadrových retu nízku, navyše s vysokým odberom zifikáciou poľnohospodárskej činnosti. akcií. Sú známe oblasti zasiahnuté hachladiarenských vôd pre priemyselné Uvedené prudké a neprirodzené obo- váriami jadrových reaktorov alebo ha-
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váriami z prepracovateľských závodov ako napr. Windscale (Sellafield)
v Cumbrii (západné Škótsko), závod
La Hague (Francúzsko), termonukleárny výbuch na atole Bikiny v marci 1954
(znečistil územie Maršalových ostrovov), explózia v rádiochemickom laboratóriu v Oak Ridge National Lab
(USA) alebo v Three Mile Island v USA
a Černobyľ, ktoré sa žiaľ radia k tým
najväčším haváriám jadrových reaktorov vo svete. Žiaľ v súčasnosti, opäť
ľudstvo čelí riziku z havárie jadrových
reaktorov po prírodnej katastrofe v japonskej Fukušime (pozri mapa).
V roku 1986 počas horenia grafitového moderátora, v snahe uhasiť požiar a zredukovať radiáciu, reaktor
v Černobyle zasypali asi 5000 tonami
ílov, piesku, olova a iných materiálov
vrátane klinoptilolitu z významného

Obr. 2 Izotermy iónovej výmeny
(I) prírodný klinoptilolit/ Cs
(II) prírodný klinoptilolit/ Ba
(III) prírodný klinoptilolit/ Co
(IV) prírodný klinoptilolit/ Ag

Okrem všeobecne známych postupov zaobchádzania s jadrovým odpadom (zakoncentrovanie vyparovaním
a kondenzáciou a využitie iónexovej
technológie na dekontamináciu vôd,
bitumenácia a cementácia tuhých odpadov), ktorých cieľom je stabilizovaný
odpad uložiť, objavuje sa aj nová cesta
na riešenie tohto závažného problému
a to urýchľovačom riadená transmutácia (ADTT).
Územie Slovenska bolo zasiahnuté
z prvého kontaminačného mraku, ktorý suchou, ale predovšetkým mokrou
depozíciou najvýraznejšie kontaminoval východnú časť Bratislavy (Rusovce)
v povrchových pôdnych horizontoch.
Tieto problémy sa spravidla riešia rôznymi agronomickými opatreniami, a to
dávkovaním agrochemických a organominerálnych substrátov vrátane prí-

(V)
(VI)
(VII)
(VIII)

Na–klinoptilolit/ Cs
Na–klinoptilolit/ Ba
prírodný klinoptilolit/ amonium
Na–klinoptilolit/ Ag

ností pri použití modelových roztokov
mono– až polykatiónového zloženia sa
v kooperácii s FChPT STU v Bratislave
stanovil pomocou rádioindikátorovej
metódy nasledovný selektivitný rad
v zmysle klesajúcej afinity iónov ku klinoptilolitu (Nižný Hrabovec):
137

Cs > 133Ba > 90Sr > 65Zn > 60Co > 59Fe

Sledovanie kinetických vlastnosti a získanie adsorpčných izoteriem je
jedným z najdôležitejších charakteristík adsorpčných mechanizmov. Tak,
ako v iných mikropórovitých materiáloch, aj v zeolitoch prebieha iónová výmena (adsorpcia) podľa dvoch
mechanizmov – povrchovo– a vnútrodifúzneho. Získané kinetické veličiny pre zvolené ionovýmenné systémy charakterizovali proces iónovej výmeny prevažne povrchovodifúznym
mechanizmom. Podľa niektorých kinetických modelov (Lagergrenovych
rovníc) sa tieto deje klasifikovali prevažne ako reakcie prvého poriadku.
Exotermický proces adsorpcie a iónovej výmeny na zeolite nebol na základe nízkych termodynamických veličín
typická chemosorpčná reakcia a má
prevažne fyzikálny charakter, pričom
signifikantnú úlohu zohráva elektrostatická interakcia. Vyhotovené bezrozmerné izotermy korešpondovali so
získaným selektivitným radom nasledovne (obr. 2):
Cs+ > Ag+ > Pb2+ > Ba2+ > NH4+ > Zn2+ >
Co2+ > Fe2+

ukrajinského ložiska Sokirnica. Reaktor
sa nakoniec zakonzervoval vybudovaním sarkofágu. Z hľadiska ochrany životného prostredia je najväčším problémom nukleárnej energetiky zneškodnenie rádioaktívneho odpadu, ktorý sa doposiaľ rieši centralizovaným
povrchovým a hlbinným ukladaním.

rodných alebo modifikovaných zeolitových prípravkov. Japonsko patrí mimochodom ku krajinám s 3. až 4. najväčšou
ťažbou zeolitu na svete a práve prostredie vôd v blízkosti havarovaných reaktorov je mimoriadne postihnuté.
Rozsiahlym laboratórnym výskumom sorpčných a selektivitných vlast-
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Adsorpcia dusičnanov z vodných roztokov
na vybraných adsorbentoch
Mgr. Renata Hodossyová
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Cieľom tejto práce je štúdium mechanizmov sorpcie a kinetických dejov prebiehajúcich na povrchu tuhej fázy skúmaných
adsorbentov. S využitím získaných výsledkov sa stanovili adsorpčné vlastnosti niektorých prírodných a syntetických adsorbentov v závislosti od ich fyzikálno-chemických interakcií s aniónovými polutantmi dusičnanov.

MATERIÁL A METÓDY
Pre modelový zásobný roztok dusičnanov sa
použil KNO3 p.a; Lachema Brno, ČR, s východiskovou koncentráciou dusičnanov 300mg.l–1 .
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Počas experimentálnych skúšok adsorpcie sa
použili nasledovné adsorbenty:
1.) Klinoptilolit – prírodný zeolitový adsorbent so vzorcom (Na2,K2,Ca)3Al6Si30O72 · 24H2O, ložisko pri Nižnom Hrabovci, dodávateľ Zeocem,
a.s. Bystré, SR; granulometria: 0,2 – 0,5 mm,
S(BET): 31,7 m2/g .

5.) Lignit – mladé hnedé uhlie s obsahom Corg
25 – 35%. Jeho hlavným komponentom je bitumenózna zložka. Pórovitý materiál s vlhkostným
nasýtením do 40 % ; granulometria: < 0,2 mm .
6.) GEH102 – granulovaný hydroxid železa, pomerne nákladný adsorbent, špecificky vyvinutý na selektívnu adsorpciu ťažkých kovov, špe-
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2.) Kombinovaný chitosan – zeolitový
produkt – prípravený metódou rozvlákňovania na prístroji Nanospider, Technická univerzita v Liberci, Česká republika. Chitosan (Aldrich
Co.) je lineárny polykatiónový polymér, ktorý obsahuje 2–acetamido –2deoxy–β–D–glukopyranózu a 2–amino–2 deoxy–β–D–glukopyranózové zvyšky. Chemicky je to poly–N–glukózoamín;
granulometria: 0,2 – 0,5 mm [6].
3.) Bentonit – sodno – vápenatý ílový minerál,
vzniká premenou vulkanických popolov. Obsah
montmorillonitu v bentonite bol cca 40 %. Ložisko
v okrese Žiar nad Hronom (napr. Lieskovec,
Jelšový potok); granulometria: < 0,2 mm.
4.) Beringit – modifikovaný hlinitokremičitan
silno alkalického charakteru, vzniká pri fluidizácií
uhlia s obsahom nadložných (podložných) ílov;
(vyrobené v Belgicku); granulometria: < 0,2 mm.
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ÚVOD
Dusičnany (NO3–) sú vo vodnom prostredí
zdrojom anorganicky viazaného dusíka, pričom
môžu byť využívané mnohými (mikro)organizmami. Avšak ich vyššie koncetrácie spôsobujú
špecifické a nežiaduce účinky (eutrofizáciu vôd,
tvorba sulfánu). Dusičnany pochádzajú z rôznych antropogénnych zdrojov ako sú priemyselné hnojivá (N,P,K, napr. Duslofert®), agrochemikálie a nefunkčné septikové systémy. Priesakmi,
vylúhovaním a eróznymi procesmi sa dostávajú
do povrchových a podzemných vôd [1]. Medzi
najbežnejšie metódy ich odstraňovania z vôd
patrí adsorpcia, biologické odstraňovanie, ale
tiež osmóza, elektrodialýza a iónovýmena. Avšak
adsorpcia na zeolitoch sa radí medzi najpoužívanejšie a ekonomicky najvýhodnejšie metódy [2].
Pod pojmom zeolit rozumieme veľkú skupinu minerálov – hydratovaných aluminosilikátov,
v ktorých okrem kremíka a hliníka sú ako aktióny
kovov najčastejšie zastúpené Ca2+, Na+, K+ alebo
alkalické zeminy. V prírode sa vyskytuje približne
80 druhov zeolitov, pričom sa priemyselne ťažia –
chabazit, heulandit, stilbit, mordenit, klinoptilolit,
phillipsit [3]. U nás sa nachádzajú zeolitizované
tufy s prevahou klinoptilolitu – typu CaK, ktorých
ložisko je ťažené v oblasti Východoslovenskej nížiny v Nižnom Hrabovci [4]. Z priemyselne ťažených zeolitov pre čistenie a úpravu vôd majú
najväčšiu perspektívu klinoptilolit a mordenit.
Vzhľadom k tomu, že Slovensko je bohatá krajina na prírodné silikáty (napr. zeolity), je potrebné sa zamerať na intenzívne využitie a zhodnocovanie domácich surovín. Klinopotilolit z Nižného
Hrabovca spĺňa náročné kritériá (mikropórovitý
materiál s vysokým sorpčným povrchom a iónovýmennou kapacitou) pre výrobu nových environmentálnych adsorbentov [5].

Obr. 1
Adsorpčná
účinnosť η (%)
skúmaných
adsorbentov
pre odstraňovanie
dusičnanov

ciálne arzénu z odpadových vôd. Dodávateľom
GEH102 a GEH104 je Wasserchemie GmbH & Co. KG,
Osnabrück, Nemecko, granulometria: < 0,2 mm,
S(BET): 220 m2/g.
7.) GEH104 – adsorbent na podobnej báze ako
GEH102 s aktívnymi substanciami Fe(OH)3 a β–
FeOOH (akagenit), avšak tento je špeciálne aktivovaný na odstraňovanie fosforečnanov z odpadových vôd; granulometria: < 0,2 mm, S(BET):
220 m2/g.
8.) Klinoptilolit – prírodný zeolitový adsorbent, ložisko Tasajeras, Kuba; granulometria: <
0,2 mm.
Kinetika adsorpcie sa vykonávala v stacionárnom režime za stáleho pretrepávania suspenzie v horizontálnej trepačke Water Bath
Shaker Type 357 ELPAN (210 kmitov/min)
do max. 6 hodín pri stálej laboratórnej teplo-
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te 20 °C, pričom sa použilo 0,30 g adsorbentu
a 30 ml modelového roztoku s východiskovou
koncentráciou 300 mg.l–1 .
Rovnovážne koncentrácie dusičnanov po adsorpcii v modelových roztokoch sa stanovili
na izotachofertickom analyzátore ZK– 02 (Villa
Labeco, SR) na Chemickom ústave Prif UK.
VÝSLEDKY A DISKUSIA
Pri stanovení adsorpčnej rovnováhy dusičnanov na študovaných prírodných a syntetických
adsorbentoch sa zistilo, že takmer pri všetkých
druhoch adsorbentov bol čas potrebný na ustálenie adsorpčnej rovnováhy menej ako 4 hodiny,

livé adsorbenty z odstraňovania NO3– sú prezentované v tab.2.
ZÁVERY
Hydratované povrchy aluminosilikátov, obzvlášť zeolitov typu klinoptilolit, patria k účinným adsorbentom v prírodných i technologických procesoch, avšak vďaka nízkym hodnotám
pH izoelektrického bodu nie sú selektívnymi adsorbentami aniónov. Vzhľadom na obvykle vyššie hodnoty pH odpadových vôd, zeolity v takom prostredí vystupujú ako negatívne nabité,
a preto sú prednostne selektívnymi adsorbentami katiónových polutantov [9].

Tab. 1 Konštanty kinetických rovníc pseudo prvého a pseudo druhého poriadku pre NO3−
pseudo prvý poriadok
adsorbent
klinoptilolit (Nižný Hrabovec, SR)
kombinovaný chitosan-zeolitový produkt
bentonit
beringit
lignit
GEH 102
GEH 104
klinoptilolit (Tasajeras, Kuba)

k1

(min-1)

a rov (mg.g )

R

0,654
1,844
3,530
8,678
0,435
4,189
1,294
0,552

2,43
3,33
2,68
9,92
6,41
8,90
1,41
1,85

0,9622
0,8893
0,9858
0,9994
0,9826
0,9948
0,9988
0,9765

pričom pri niektorých druhoch adsorbentov došlo k ustáleniu adsorpčnej rovnováhy už po prvej polhodine (napr. GEH104, GEH102). Získané výsledky sú v zhode s doterajšími výsledkami iných
publikovaných prác, kedy k ustáleniu rovnováhy
došlo maximálne do 4 hodín.
K vyhodnoteniu údajov z kinetických experimentov odstraňovania dusičnanov na adsorbentoch sa použili pomocné vzorce pre výpočet rovnovážnej adsorpčnej kapacity arov a adsorpčnej
účinnosti η, pričom výsledky sú prezentované
v grafickej podobe na obr.1 .
Na analýzu experimentálnych výsledkov
časovej závislosti adsorpcie NO3– sa použili dva zjednodušené kinetické modely, a to model pseudo prvého poriadku podľa Lagergrena
(1898) a pseudo druhého poriadku podľa
McKeyho a Hoa (1999) [7;8]. Výsledky pre jednot-

-1

pseudo druhý poriadok
k2
a rov
R2

2

(g.mg-1.min-1)

(mg.g-1)

0,184
0,618
2,511
8,061
0,297
1,145
0,872
0,184

3,22
3,83
2,85
9,99
9,90
9,29
1,68
2,537

Zeolit, ktorého povrch môže byť postmodifikovaný rôznymi organickými látkami (napr. polysacharidom − chitosanom), je účinnejším adsorbentom ako samotný klinoptilolit z Nižného
Hrabovca, čoho dôkazom je porovnateľne vyššia
účinnosť odstraňovania dusičnanov na povrchu
kombinovaného chitosan–zeolitového produktu. Chitín a chitosan sú biopolymérne látky, získané zo schránok morských kôrovcov. Sú bohaté na rôzne funkčné skupiny, ktoré sú zodpovedné za viazanie kontaminantov. Meenakshi a kol.
(2010) zostavili selektívny rad aniónových polutantov pre chitosan – zeolitový produkt : SO42–
< Cl– < NO3– , pričom nami pripravený kombinovaný chitosan – zeolitový produkt preukázal
opačné poradie – vyššiu afinitu k dusičnanom
ako k síranom [10]. Jaafari a kol. (2001) tvrdia, že
sekundárne získaná amino skupina [RCH(OH)–
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NH+2R`] zosieťovaného chitosanu môže byť čiastočne zodpovedná za adsorpciu dusičnanov, pričom podľa ich získaných experimentálnych výsledkov obsah fluoridov v roztoku mierne znižuje odstraňovanie NO3− na ich povrchu [11].
Bentonit v nami vykonaných experimentoch
sa neosvedčil (s max. účinnosťou 2,8%). Avšak
tepelne aktivovaný Ca–montmorillonit, skúšaný
Mena–Duranom a kol. (2007) na adsorpciu dusičnanov, je ako postmodifikovaný adsorbent
už vhodný na elimináciu aniónových polutantov NO3¯ [12].
Beringit v práškovej forme sa považuje
za vhodný adsorbent spomedzi nami skúšaných
druhov adsorbentov pre odstraňovanie NO3−
(s účinnosťou 33,4%).
Na trhu dostupný adsorbent GEH 102 vykazuje druhú najvyššiu účinnosť adsorpcie NO3−.
Bhatnagar a kol. (2009) v štúdii pre odstraňovanie bromičnanov na granulovanom hydroxide železa súčasne porovnali ďalšie aniónové polutanty, ktoré môžu potenciálne ovplyvniť adsorpciu prioritne sledovaného aniónového polutantu. Takými konkurentnými polutantmi sa
preukázali chloridy a dusičnany, ktoré sú povrchovo adsorbované GEH 102 [13].
POĎAKOVANIE
Výskum je vykonávaný za finančnej podpory MŠ SR v rámci projektu VEGA 1/0193/09 a slovensko–čínskej spolupráce SK–CN–0002–09.
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k1 (min–1) – rýchlostná konštanta rovnice pseudo
prvého poriadku
k2 (g.mg–1.min–1) – rýchlostná konštanta pseudo
druhého poriadku
R2 – koeficient determinácie
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Zaznamenali sme

Konference Vodárenská biologie 2011 v Praze
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, PhD.
VŠCHT, Ústav technologie vody a prostředí, Praha

Příspěvek je zhodnocením konference Vodárenská biologie 2011 a stručným přehledem příspěvků.
Ve dnech 2. až 3. února 2011 se
v prostorách Státního zdravotního ústavu v Praze konala mezinárodní konference VODÁRENSKÁ BIOLOGIE
2011 (již 27. ročník). Odborné střetnutí pořádali a odborně zaštítili zástupci následujících organizací: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., VŠCHT FTOP
ÚTVP Praha, Státní zdravotní ústav
Praha, Česká limnologická společnost, Biologické centrum v.v.i. České
Budějovice, Výskumný ústav vodného
hospodárstva Bratislava, odborná skupina Biologie vody pracující v rámci
České asociace pro vodu (CzWA), a v neposlední řadě Československá asociace
vodárenských expertů.
Program konference byl rozdělen
do 6 tématických bloků: (i) legislativa
a normy; (ii) biologický stav vod; (iii) sinice, trofizace vod fosforem a metody
jejich eliminace (iv) bazény a jejich provoz (v) čistírenství, metody a charakter
odtoků (vi) technologie úpravy vody
a dezinfekce. Bylo předneseno celkem
36 odborných témat, do programu byla
zařazena i posterová sekce (12 plakátových sdělení). Konference se zúčastnilo 135 účastníků, z toho 9 ze Slovenska.
Největší počet účastníků byl z vodárenských společností (44). Odborné dvoudenní setkání i večerní koktejl v prostorách hotelu Populus bylo účastníky hodnoceno jako velmi přínosné, programově zajímavé a vydařené.
V následujícím textu je uvedena
přehledná anotace řešených témat,
v jednotlivých blocích, z obou dní konference.
Ad (i) Legislativa a normy
Lenka Fremrová – Normy pro biologický rozbor vod: Referát obsahuje informace o činnosti pracovní skupiny CEN/
TC 230/WG 2 Biologické metody a metody pro hodnocení ekologického stavu
a subkomise ISO/TC 147/SC 5 Biologické
metody. Uvádí přehled norem zavedených do soustavy ČSN. Referát obsahu-
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je také výsledky prověrky norem pro biologický rozbor vod. Na závěr jsou uvedeny informace o dostupnosti norem.
Tereza Pouzarová, Petr Pumann –
Několik metodických poznámek ke stanovení chlorofylu–a pomocí ČSN ISO 10260:
Pro stanovení chlorofylu–a ve vodě se
v provozních laboratořích většinou používá ČSN ISO 10260. Ačkoli se jedná
o metodu, která dává reprodukovatelné
výsledky, občasné odlehlé nebo opakovaně nižší výsledky některých účastníků
programů zkoušení způsobilosti poukazují na to, že v postupu existují problematická místa. Jedná se především nedostatečnou extrakci a proměnlivý obsah zbytkové vody ve filtrech, vliv velkých koloniálních sinic, vláknitých řas
a okřehku na výsledek stanovení chlorofylu–a.
Ad (ii) Biologický stav vod
Marcela
Pejchalová,
Petra
Hanzalová, Jarmila Vytřasová, Radek
Metelka – Kvalita pramenů a studánek
v Pardubickém kraji: Vybrané prameny
a studánky v Pardubickém kraji byly vyšetřeny na analytické a mikrobiologické ukazatele, rozbor zahrnoval stanovení intestinálních enterokoků, koliformních bakterií, E. coli a stanovení počtu
kolonií vykultivovaných při 22 °C a 36
°C. Z 11 kontrolovaných pramenů a studánek vyhověly požadavkům na pitnou
vodu ve všech sledovaných ukazatelích
pouze tři.
Jarmila Makovinská, Emília Mišíková
Elexová, Matúš Haviar, Dana Fidlerová,
Margita Lešťáková, Soňa Ščerbáková,
Elena Rajczyková, Lívia Tóthová –
Hodnotenie stavu vodnych utvarov povrchovych vod v povodí Slanej: Způsob
hodnocení stavu povrchových vod
ve smyslu nových přístupů a principů,
které přinesla Rámcová směrnice pro
vodu, je založený na hodnocení ekologického stavu a chemického stavu vodních útvarů povrchových vod.
Základním principem hodnocení eko-

logického stavu je typová specifičnost
a porovnání změn kvality prostředí s referenčními podmínkami (hodnotami).
Prioritní postavení mají biologické prvky kvality, fyzikálně–chemické a hydromorfologické prvky kvality jsou podpůrné prvky pro organismy, vázané
na vodu (bentické druhy bezobratlých,
fytobentos, makrofyta, fytoplankton
a ryby). V příspěvku jsou diskutované
částečné výstupy je sledování jednotlivých prvků kvality ekologického a chemického stavu povrchových vod v povodí Slanej.
Lucie Doležalová, Dana Komínková –
Screening výskytu toxických kovů v pražských nádržích: Cílem tohoto příspěvku
bylo prozkoumat kontaminaci toxickými kovy v sedimentech a v rybách v deseti nádržích na území Hlavního města
Prahy. Výsledky prokázaly, že se toxické
kovy hromadí v sedimentech i v rybách.
Obsah sledovaných toxických kovů
v sedimentech překročil limit pro zemědělské využití (aplikace na půdu pro
pěstování rostlin) a mnoho dalších environmentálních standardů. Ačkoliv rybí
maso splnilo požadavky právních předpisů, je nutné pokračovat v monitoringu pro posouzení ekologického a hygienického rizika toxických kovů v rybí
biomase, a to zejména proto, že ryby
z většiny nádrží jsou používány k lidské
spotřebě.
Lucie Večeřová, Dana Komínková,
Jana Nábělková, Hana Horáková –
Deset let sledování kvality vody a sedimentu pražského Botiče: Drobné vodní toky v urbanizovaných oblastech
jsou dynamické systémy ovlivněné náhlými změnami fyzikálních, chemických a hydraulických podmínek. Časté
překračování přirozených průtoků společně se znečištěním v důsledku městského odvodnění, průmyslu a silniční
dopravy vede ke kolísání hydrologických a fyzikálně chemických parametrů
vody. Článek presentuje dlouhodobé
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trendy vývoje kvality vody a sedimentu a dokumentuje vliv opatření provedených v povodí a v recipientu na změny kvality.
Peter Baláži, Katarína Mišíková –
Zhodnotenie indikačných vlastností machorastov a ich následné využitie pre stanovenie ekologického stavu vodných
útvarov povrchových vöd podľa vodných
makrofytov: Mechorosty patří spolu
s vyššími cévnatými rostlinami, kapraďorosty, vláknitými řasami a parožnatkami k vodním makrofytům, které se využívají jako jeden z biologických prvků
kvality pro stanovení ekologického stavu útvarů povrchových vod. Na základě
zjištěných hodnot koeficientů frekvence lze konstatovat, že na typech sledovaných lokalit byly druhově nejbohatší
mechorosty a vyšší cévnaté rostliny.
Jana Novotná, Gabriela Šťastná –
Městské odvodnění a jeho vliv na společenstva nárostů a makrozoobentosu
ve vodních tocích: Biologický stav vodních toků se hodnotí na základě struktury společenstva vodních organismů.
Mezi nejčastěji používaná společenstva
patří společenstva makrozoobentosu
a rozsivek. Těchto dvou společenstev
bylo použito pro biologické hodnocení
tří drobných městských toků – Botiče,
Rokytky a Únětického potoka. Všechny
tři toky podléhají antropogennímu znečištění a jsou též ovlivněny činností prvků městského odvodnění (zaústění ČOV
a odlehčovacích komor). Kromě biologických ukazatelů byly monitorovány
také základní chemické parametry. Při
hodnocení stavu narušení společenstva
byly sledovány změny v počtu taxonů,
abundanci, ve funkčním složení společenstva, saprobita a trofie. Všechny
sledované toky vykazují nízkou kvalitu
vody, prostředí, stejně jako společenstva makrozoobentosu a rozsivek.
Ad (iii) Sinice, trofizace vod fosforem a metody jejich eliminace
Petr Pumann – O sinicích, epidemiologických studiích a pitné vodě:
Epidemiologické studie, které zkoumají vztah onemocnění a opakovanou expozici lidí nízkým dávkám cyanotoxinů (nebo produktům sinic obecně)
prostřednictvím pitné vody, místy ukazují na možnou příčinnou souvislost s výskytem sinic ve zdrojích pitné vody a negativním vlivem na dosud nenarozené
děti nebo výskytem některých druhů
nádorů (primární karcinom jater, kolorektální karcinom). Vzhledem k nízké
kvalitě těchto studií však není možné je5 – 6 2011

jich závěry dosud považovat za důkaz,
že k takovému poškození zdraví při této
expozici u člověka skutečně dochází.
Pavel Dusílek – Ekologické inženýrství – rekapitulace dlouhodobých zkušeností z vybraných evropských zemí (UK,
Nizozemí, Dánsko a Švédsko): Cílem příspěvku je provést stručné připomenutí a přiblížení několika vybraných zahraničních relativně dlouhodobých případových studií (EU Life Programme)
na kterých v minulosti byly aplikovány
nejrůznější postupy včetně metod ekologického inženýrství.
Jiří Palčík, Blahoslav Maršálek, Eliška
Maršálková, Roman Sládek, František
Pochylý – Potlačení masového rozvoje
sinic v Brněnské údolní nádrži – Aerace
a destratifikace vodního sloupce jako
metoda nechemického omezení rozvoje vodních květů sinic: Aerace a destratifikace se stává v zahraničí stále populárnější metodou nechemického omezení rozvoje sinic. Výsledky předložené v tomto příspěvku ukazují, že ač byla
aerace a destratifikace spuštěna nevhodně pozdě, zařízení je plně funkční
a s vysokou pravděpodobností přispělo
k mimořádně dobré kvalitě vody v přehradě potvrzené znovu zaplněnými
plážemi.
Lenka Šejnohová, Daniel Jančula,
Blahoslav Maršálek – Vliv aerace
na množství inokula sinic v sedimentech: Některé druhy cyanobakterií jsou
schopné přečkávat nepříznivé růstové
podmínky v období mezi vegetačními
sezónami v sedimentech vodních nádrží. Pokud nastanou podmínky příznivé pro rozvoj sinic, buňky ze sedimentu mohou začít kolonizovat vodní sloupec a způsobovat tvorbu vodního květu. Mezi rody s takovouto strategií patří
například rod Microcystis. Do jaké míry
ovlivňují oxické a anoxické podmínky životaschopnost kolonií sinic v sedimentech bylo řešeno v této studii.
Aerace sedimentů s obsahem kolonií
sinic může vyvolat zhoršení životních
podmínek, projevujících se snížením
jejich počtu v horní vrstvě sedimentů.
Tento fakt je způsoben především oxidací organických látek a snížením bioreaktivního fosforu na rozhraní sediment/voda.
Eliška
Maršálková,
Blahoslav
Maršálek, Radek Zbořil, Jan Slunský,
Kateřina Jašková – Možnost využití nZVI
pro odstraňování sinic a fosforu v povrchových vodách: Vodní květy sinic vyvolávají každoročně mnoho problé-
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mů v rekreačních, rybochovných a vodárenských nádržích a stále se hledají
nové technologie pro omezení masového rozvoje vodních květů a omezení množství živin. Zcela novou možností je využití nulamocného nanoželeza
(nZVI), které je známo především svým
využití pro podzemní vody. Příspěvek
uvádí možnosti využití nZVI pro omezení rozvoje vodního květu sinic a odstraňování živin (především fosforu) z povrchových vod.
Josef Hejzlar, Jiří Kopáček, Josef
Polívka, Jan Turek, Alena Volková –
Trendy vývoje kvality vody a trofie ve vodárenské nádrži Římov: Vodárenská nádrž Římov prošla za dobu více než třech
desítek let svojí existence řadou změn.
Zejména se měnily hydrologické podmínky a vodohospodářské řízení nádrže, klesalo zatížení živinami a nastal
nárůst koncentrace huminových látek
v přítoku z povodí. Z rozboru vývoje
přítokových a nádržových koncentrací fosforu a hydrologie nádrže vyplývá, že dosavadní vývoj trofie nádrže odpovídá dlouhodobé stabilní schopnosti
nádrže zadržovat fosfor, a je zřejmé, že
vnitřní zatížení nádrže fosforem ze sedimentů se nezvyšuje. Pro zlepšení kvality vody pro vodárenský odběr by bylo
vhodné udržovat co nejvyšší objem nádrže, což by zvětšilo využitelnou zásobu čisté vody v hypolimniu pro vodárenský odběr během letní stratifikace
a mírně by snížilo plošné zatížení nádrže fosforem, a přijmout opatření pro
snížení přísunu fosforu z povodí ve vegetačním období.
Jindřich Duras, Marek Liška, Milan
Koželuh, Karel Forejt – VN Švihov
(Želivka) – zajímavosti z monitoringu živin a organických mikrokontaminant: V příspěvku je věnována pozornost třem zajímavým otázkám spojeným s kvalitou vody ve vodárenské nádrži Švihov na Želivce. Zásadní význam
má problematika kontaminace povrchových vod a nádrže triazinovými herbicidy, které se široce používají při pěstování řepky a kukuřice a jsou rizikem
především na propustných půdách,
které jsou pro povodí VN Švihov typické. Byly vytipovány hlavní zdrojové
oblasti těchto látek. Byla sledována jakost vody dvou malých rybníků a bylo
zjištěno, že při neintenzivním hospodaření v nich dochází k retenci fosforu.
Dále je poskytnut pohled na vývoj obsahu živin v hlavních tocích v povodí
VN Švihov.
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Pavel Hucko – Výskyt fosforu vo vode
a v sedimentoch vodárenskej nádrže
Klenovec: Obsah živin (dusíku a fosforu) ve vodě a sedimentech vodárenských nádrží představuje potenciální
riziko, které je spojené s možností jejich postupného uvolňování do vodního prostředí. Tím se mohou vytvářet
příznivé podmínky pro rozvoj eutrofizace. Příspěvek je zaměřený na hodnocení obsahu fosforu (řešený na základě
jeho frakcionace) v přítocích do vodárenské nádrže Klenovec z jednotlivých
povodí, v samotné nádrži a v akumulovaných sedimentech.
Daniel Fiala, Pavel Rosendorf –
Variabilita odnosu fosforu ze zemědělské půdy v měřítku mikropovodí – příklad
z povodí VN Želivka: Z pohledu zemědělské bilance je odnos fosforu ve vodě
odtékající z povodí zanedbatelný. Tato
množství nejsou ale zanedbatelná z vodohospodářského pohledu. Výsledky
studie lze zobecnit zejména pro ornou
půdu v podmínkách Českomoravské
vrchoviny. Výsledky tvoří spolu s údaji
o hnojení fosforem a sklizni plodin základ pro zemědělskou bilanci sledovaného povodí. Problematika vymezení rozvodnice v povodí s odvodněnými
plochami je dílčím výstupem studie.
Marek Holba, Miroslav Plotěný, Núria
Valdes–Mediavilla, Eliška Maršálková,
Blahoslav Maršálek – Předpokládané
scénáře budoucího nakládání s fosforem
z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelné zemědělské produkce.
Přehled technologií recyklace a odstraňování fosforu z povrchových a odpadních vod: Zatímco v mikrosvětě ochrany vod je fosfor na jedné straně esenciálním nutrientem a na druhé straně
jeho zvýšená koncentrace způsobuje problémy v recipientech, tak v globálnějším měřítku slouží fosfor zejména jako hnojivo pro zemědělskou
produkci a v menší míře také pro průmyslovou výrobu. Trh už na situaci zareagoval a cena fosfátových hnojiv stoupla v poslední dekádě téměř sedminásobně a stále častěji se skloňují termíny jako fosfátová krize. Existuje řada
technologií čištění odpadních i povrchových vod, které fosfor nejenže z vod
odstraní, ale zároveň jej jsou schopny
v bakteriemi a mikroorganismy využitelné formě recyklovat a snižovat tlak
na brzký plánovaný nedostatek tohoto esenciálního nutrientu. Oba příspěvky přináší nadhled na problematiku znečištění povrchových vod živina-
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mi a zdrojů fosforu s cílem zamyšlení
se nad problematikou recyklace fosforu, včetně praktických ukázek technologií v České republice doposud neprojektovaných.
Ad (iv) Bazény a jejich provoz
Bohumil Šťastný, Jan Máca – Vliv výměnného systému vody v bazénu na výslednou kvalitu bazénové vody: Vliv výměny vody v bazénu má velký vliv
na rozptýlení dezinfekčního činidla ve
vodě v bazénu, a tím i na výslednou
kvalitu bazénové vody. Nevhodným
návrhem či špatným seřízením vtokových trysek vznikají místa s nedostatečnou výměnou vody v bazénu, čímž není
zaručeno požadované množství dezinfekčního činidla a dochází k nárůstu
znečištění, což je v rozporu z vyhláškou
č.135/2004 Sb. V příspěvku je řešena
vhodná metodika ke kontrole navrženého způsobu proudění vody v bazénové vaně a určení potenciálních míst
s nedostatečnou výměnou vody, a návrh míst odběrných vzorků pro kontrolu
kvality vody bazénu.
Michal Janoušek – Vliv bazénového provozu na recipient: V příspěvku je
stručně popsána technologie bazénu
a vznikající odpadní vody, jsou uvedeny problematické látky a negativní vlivy
na životní prostředí z bazénových odpadních vod. Sledováním bylo zjištěno,
že v odpadní vodě byly u cca 5 ukazatelů zjištěny vysoké hodnoty, které by
mohly poškozovat vodní toky.
Ad (v) Čistírenství, metody a charakter odtoků
Ladislava Matějů – Nové metody stanovení mikrobiologických parametrů
v čistírenských kalech: V důsledku předpokládaného zavedení nových metod
stanovení indikátorových organismů
Evropskou unií bylo provedeno porovnání metod stanovení pro indikátorové organismy v čistírenských kalech
a upravených bioodpadech. Je důležité zajistit návaznost nových metod
s metodou používanou v ČR a porovnat
možnosti posuzování výsledků, které
byly dlouhodobě získávány a posoudit
významnost rozdílů metod. Na základě
výsledků porovnávání byly vybrány
nové metody pro stanovení indikátorových organismů v čistírenských kalech,
sedimentech, zeminách a podobných
matricích.
Ladislava Matějů – Jak využít metodu Colilert®–18 a Enterolert pro stanovení indikátorových organismů v čistírenských kalech: V důsledku předpo-

kládaného zavedení nových metod
stanovení indikátorových organismů
Evropskou unií bylo provedeno porovnání metod stanovení pro indikátorové organismy v čistírenských kalech
a upravených bioodpadech. Kromě
klasických metod MPN a kultivačních
pro určení indikátorových organismů
v čistírenských kalech byly porovnávány metody firmy IDEXX Laboratories,
Inc.USA Colilert®–18 a Enterolert.
Na základě výsledků bylo zjištěno, že
metodu Colilert®–18 je možné použít pro stanovení Escherichia coli v čistírenských kalech, metoda Enterolert
výsledky stanovení enterokoků velmi
podceňovala.
Eva Podholová, Zuzana Honzajková,
Radek Vurm – Opětovné využití vyčištěných odpadních vod pomocí membránových technologií: V posledních letech se mění pohled na odpadní vodu,
která již není jen nepotřebným odpadem ale díky novým technologiím se
stává znovu využitelnou v mnoha oblastech. V ČR není díky dostatečnému
množství vodních zdrojů tato problematika akutní, avšak se zmenšující se
zásobou podzemní vody a se zvyšujícími se náklady ve výrobních procesech
spojenými s růstem ceny pitné vody
začíná být otázka opětovného využití odpadních vod aktuální. V příspěvku je porovnána účinnost odstranění
různých kontaminantů pomocí membránových technologií a pomocí koagulace.
Andrea Benáková, Dana Baudišová –
Mikrobiální oživení odtoků z čistíren odpadních vod: Příspěvek se zabývá prezentací detekce indikátorů fekálního
znečištění (fekální koliformní bakterie,
E. coli a enterokoky) kultivačními metodami a prezentací detekce celkových
počtů bakterií fluorescenční mikroskopií (DAPI) v odtocích na čistírnách odpadních vod a v jednotlivých čistících
stupních.
Petra
Oppeltová,
Zdeňka
Přichystalová – Hodnocení účinnosti vegetační kořenové čistírny: Práce hodnotí účinnost kořenové čistírny odpadních vod, která byla vybudována v k.ú.
Biskoupky. Obec Biskoupky leží v okrese Brno–venkov, asi 7 km západně
od Ivančic. Uživatelem i provozovatelem je obec Biskoupky, čistírna je zřízena pro 240 obyvatel. U vybraných parametrů byla spočítána procentuální
účinnost čištění a výsledky porovnány
s limitními hodnotami dle Nařízení vlá-

Vodohospodársky spravodajca

5 – 6 2011

Zaznamenali sme
dy 61/2003 Sb., v platném znění, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod.
Lenka Vacková, Martin Srb, Radek
Stloukal, Jiří Wanner – Denitrifikace
za použití imobilizované biomasy: Výběr
organismu pro použití ve studených vodách: Tato práce porovnává denitrifikaci prováděnou za použití tří druhů imobilizované biomasy, a to snadno kultivovatelné mezofilní kultury Paracoccus
denitrificans, snadno kultivovatelné
psychrofilní kultury Pseudomonas fluorescens a vysoce adaptované směsné
kultury vykultivované během 12 měsíců
za anoxických podmínek při 5 °C z aktivovaného kalu. Experimenty byly prováděny v teplotním rozmezí 5 – 15 °C.
Ad (vi) Technologie úpravy vody
a dezinfekce
Eva Sýkorová, Ľubica Kollerová,
Štěpánka Smrčková – Test stanovení aktivního chloru metodou DPD
se zaměřením na oxid chloričitý:
Spektrofotometrická metoda DPD
(N,N–diethyl–1,4–fenylendiamin)
je
jednou z metod vhodných pro stanovení aktivního chloru. Postupem DPD–G
lze stanovit oxid chloričitý. K tomu je zapotřebí inaktivace ostatních forem aktivního chloru. Pro testování účinnosti
inaktivace metody DPD–G byly použity
modelové vzorky se známou hodnotou
pH, obsahující aktivní chlor ve formě
oxidu chloričitého, chlornanu a chloritanu. Obměnou standardního postupu DPD–G byly získány výsledky, podle
kterých lze charakterizovat podmínky
a účinnost inaktivace.
Marcel Gómez, David Balcar, Jaroslav
Fiala – Hygienické zabezpečení pitné
vody obce Blatnička bezgenerátorovým
způsobem přípravy oxidu chloričitého:
V roce 2010 proběhl na čerpací stanici Louka, zásobující obec Blatnička, tříměsíční zkušební provoz hygienického
zabezpečení pitné vody pomocí bezgenerátorové technologie přípravy oxidu
chloričitého. Po celou dobu zkušebního provozu byla pitná voda sledována
na dvou odběrových místech a pravidelně byly také vyhodnocovány fyzikální, chemické, mikrobiologické a organoleptické ukazatele.
Jana Hubáčková, David Balcar –
Praktické zkušenosti s využíváním ClO2 –
TwinOxide® v Srbsku: Alternativní možnosti dávkování ClO2 – TwinOxide®
(0,3% roztok oxidu chloričitého) v úpravně vody, v čerpací stanici, ve vodoje5 – 6 2011

mu, za prameništěm přímo do řadu,
po trase apod. Jednoduchost instalace zásobních nádrží, dávkovacích čerpadel při dezinfekci pitné a výrobní
vody. Možnost předoxidace a dezinfekce upravené vody ze silně eutrofní víceúčelové nádrže.
Eva Špetlíková, Václav Janda, Petr
Lukeš, Martin Člupek – Účinky impulzních korónových výbojů na biologické oživení vod: V příspěvku jsou předkládány výsledky dekontaminace suspenze bakterií pomocí impulzních korónových výbojů ve vodě. Dezinfekční
účinnost je posuzována v závislosti na použité konduktivitě a na typu
použitého mikroorganismu. Při pokusech byly použity suspenze bakterií
Escherichia coli a Enterococcus faecalis.
Ke generaci výboje ve vodě byly použity výbojky v konfiguraci hrot–rovina
a pin–hole. Jakmile byla suspenze vystavena výboji, počty bakterií klesaly
v závislosti na hodnotě konduktivity.
Bylo dokázáno, že výbojka v konfiguraci pin–hole dokáže účinně odstranit
biologické znečištění, zvláště pokud
suspenze bakterií necirkuluje v okolí výbojky.
Lenka Matoušová, Miroslav Váňa,
Jana Hubáčková, Josef Fuksa – Účinnost
procesů úpravy vody na odstraňování
farmak: V současné době vzrůstá počet nálezů farmak ve zdrojích vody pro
úpravu na pitnou a lze očekávat, že se
farmaka v budoucnu stanou významným faktorem pro posuzování jakosti pitné vody. Pro výrobu pitné vody
se v České republice využívají jak zdroje podzemní, tak i povrchové. Oba typy
zdrojů se nemohou vyhnout zatížení rezistentními farmaky a zejména pro podzemní vody v nivě (kvartéru) je zatížení
již prokázáno. V příspěvku jsou zpracovány údaje o možnostech a efektivnosti základních způsobů vodárenské úpravy používaných v ČR k odstraňování nejvíce frekventovaných farmak ze surové vody.
Postery (plakátová sdělení)
Milena Bošáková, Anna Korbačková,
D. Matulík – Taxonómia a abundancia
fytoplanktónu v ústí rieky Nitry
Pavla
Řezníčková,
Libuše
Opatřilová, Vít Syrovátka, Jiří Kokeš,
Denisa Němejcová, Hana Janovská –
Makrozoobentos Labe a Vltavy – testování účinnosti odběrových zařízení v nebroditelných tocích
Denisa
Němejcová,
Libuše
Opatřilová, Jiří Kokeš, Pavla Řezníčková
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– Testování německého systému hodnocení ekologického stavu nebroditelných
toků podle makrozoobentosu v českých
podmínkách
Petr Vágner – Jak se žije pakomárům
na biologické čistírně?
Jarmila Vytřasová, Hana Nesnídalová,
Petra Moťková, Iveta Brožková, Marcela
Pejchalová – Tvorba biofilmu u bakterií
rodu Arcobacter
Iveta Brožková, Lenka Vánská, Petra
Moťková, Jarmila Vytřasová, Marcela
Pejchalová – Výskyt a přežívání arkobakterů ve vodách
Marcel Gómez, Iveta Růžičková,
Lukáš Dvořák – Dávkování pomocných
chemikálií za účelem prodloužení pracovního cyklu membránové čistírny odpadních vod
Agáta Fargašová – Porovnanie citlivosti 4 druhov sladkovodných rias na prítomnosť toxických kovov
Lenka Vacková, Radek Stloukal, Jiří
Wanner – Stanovení množství enkapsulované biomasy v polyvinylalkoholových
peletách
Jaroslav Vrba – Jazykové zamyšlení
v metalimniu mezi epilimniem a hypolimniem
Mária Horecká, Viera Nagyová,
Andrea Švardová, Lucia Chomová –
Cyanobaktérie a mikrocystíny na vodárenských nádržkách Slovenska
Jana
Říhová
Ambrožová
–
Interpretace abiosestonu
Zájemce o bližší informace ke konané akci odkazuji na internetovou
adresu http://www.ekomonitor.cz/seminare/2011–02–02#hlavni, kde je
možné shlédnout nejen program, fotogalerii, přehled témat dodaných
a otištěných ve sborníku (prodejný
i po konání akce, možno objednat
na adrese firmy Ekomonitor), ale současně blíže nahlédnout do prezentací přednášejících v souboru typu
.pdf.
Podstatné pro konanou akci je i fakt
toho, že organizátoři vždy žádají, v souladu s vyhl. MZd. ČR č. 321/2008 Sb.,
kterou se mění vyhl. č. 423/2004 Sb.,
o přidělení kreditů pro autory a kreditů pro účastníky Komoru vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR a Společnost
středně zdravotnických pracovníků –
obor mikrobiologický.

27

Zaznamenali sme

Hydrologické dny 2010
Zostavil: Ing. Josef Hladný, CSc.

Ve dnech 25. – 27. října 2010 se konala v Hradci Králové v pořadí již 7. národní konference českých a slovenských hydrologů
a vodohospodářů pod názvem Hydrologické dny (HD) 2010. Pořádá se vždy pravidelně po pěti letech počínaje rokem 1980,
přičemž se při realizaci střídají regulérně Česká republika a Slovenská republika. Děje se tak na základě trvalé dohody, k níž
dospěli hydrologové a vodohospodáři u příležitosti 100letého jubilea hydrologie na území obou států. Konání HD iniciují
spolu s dalšími partnery Český národní výbor pro MHP (Mezinárodní hydrologický program) UNESCO (Organizace spojených
národů pro výchovu, vědu a kulturu) a Slovenský národní výbor pro MHP UNESCO.

Cílem konference je vždy nejen zmapování hranic pokroku,
kam až hydrologie v uplynulém období dospěla, ale zároveň
i naznačení vizí, co lze od tohoto oboru v nejbližším budoucnu očekávat. Setkávají se přitom producenti hydrologických dat
s představiteli uživatelské sféry, výrobci přístrojů s jejich provozovateli, vědečtí pracovníci s odborníky z praxe, ochránci přírody s vodohospodářskými inženýry, vysokoškolští pedagogové
s bývalými studenty, zástupci decisní sféry s pracovníky podřízených složek atp. Je to v podstatě jakýsi testovací vzorek toho,
jak tato různorodá komunita, která má nemalý vliv na řešení problematiky s vodou, harmonicky ve státě funguje. Efektivnost takového průzkumu je navíc umocněna skutečností, že výsledky
konference jsou vytvářeny účastníky ze dvou k sobě velmi blízkých zemí.
HD jsou jednou z mála akcí, na kterých se projednává problematika celého oboru hydrologie zaměřená na vztah vody k nějakému aktuálnímu motivu. Takovým hlavním tématem HD 2010 byla
„Voda v měnícím se prostředí“. K tomu bylo předloženo celkem
86 příspěvků, které jsou v plném znění uveřejněny ve sborníku
HD 2010, spolu s abstrakty 30 posterů, které byly rovněž předmětem konferenčních diskusí. Příspěvky připravilo více jak 208 autorů
z ústavů akademií věd, kateder vysokých škol, výzkumných ústavů,
rezortních organizací, vodohospodářských podniků a soukromých
firem z České republiky a Slovenské republiky. Celkem se do konferenčního rokování přihlásilo 230 účastníků. Přednášky probíhaly
v rámci šesti odborných sekcí, jejichž projednávání bylo realizováno paralelně ve dvou sálech s ohledem na nadměrný počet přihlášených. Plénum konference dospělo na základě příspěvků a diskusí k následujícím stručným závěrům:
1. Sekce – Globální vlivy a změny v režimu vodních zdrojů
1.1 Analýzy dlouhodobých časových řad průměrných denních
teplot vzduchu na územích České republiky a Slovenské republiky vykazují zejména od druhé poloviny 20. století v celostátních průměrech stoupající trend.
1.2 Nápadné změny v režimech teploty ovzduší a srážek a s tím
spojené reakce zvláště v atmosféře, hydrosféře a biosféře zjišťují i další státy v Evropě a na jiných kontinentech.
1.3 Globální oteplování ovlivňuje více či méně citlivě řadu přírodních a hospodářských procesů. Mezi nimi jako jeden z nejvíce
ovlivňovaných dějů je oběh vody, což má dopady na hospodaření s vodou a na stacionaritu hydrologických dat.
1.4 Budoucí klima nelze v jeho všech příčinných souvislostech
předpovídat. Není známo, jak se bude vyvíjet složení atmo-
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sféry (koncentrace skleníkových plynů včetně vodní páry), ale
i přirozené faktory (sluneční aktivita, vulkanismus aj.). K hrubé predikci vlivů aspoň antropogenních aktivit se proto používají scénáře, jak by probíhaly důsledky oteplování, kdyby se
koncentrace skleníkových plynů vyvíjely podle zvolených limitů a přírodní faktory se neměnily. Nejistoty plynoucí z těchto odhadů jsou jednou z hlavních příčin, které ztěžují získání
dostatečně robustních podkladů pro rozhodování o využívání vodních zdrojů a ochraně před odtokovými extrémy v podmínkách měnícího se prostředí.
Důležitým postupem jsou také modelové projekce scénářů
k určitým časovým horizontům. Stávající klimatické modely
však zatím ještě neposkytují výstupy na takové úrovni, jaká je
potřebná pro návazné hydrologické aplikace..
Predikované výstupy z Globálních klimatických modelů
(GCM) vycházejí vždy z větších prostorových měřítek, než se
kterými obvykle operují hydrologové. Proto je nezbytné tyto
výstupy upravovat vhodně rozvíjenými metodami tzv. downscalingu (Regionální klimatické modely – RCM, stochastické
generátory aj.), které by umožňovaly rozlišitelnost hydrologické odezvy v menších prostorových měřítcích a zachovávaly reálnou hydrologickou bilanci v průběhu roku.
Hydrologická komunita si dobře uvědomuje množství faktorů ovlivňujících nestacionaritu odtokového procesu. Mezi
nimi jsou klimatické vstupy jednou, i když stěžejní součástí.
Při modelování odtoku je třeba z toho důvodu operovat pokud možno se všemi faktory, které mají významný vliv na tento proces v podmínkách měnícího se prostředí.
Zatím nedostatečně rozvinutému výzkumu nestacionarity
hydrologických procesů je třeba věnovat již nyní širší pozornost.
Odvozování trendů výskytu a velikosti odtokových extrémů
v souvislosti se změnou klimatu je nezbytné provádět na dostatečně dlouhých časových řadách dat. Přesto ani pozorovací období o délce okolo 100 let zpravidla ještě dostatečně nereprezentuje skutečné cykly v dlouhodobějších měřítcích.
Je proto třeba také pátrat po datových zdrojích i v dávné minulosti a to na základě stop, které zanechala příroda, anebo
o které se přičinili lidé. Tzv. proxy-data (značky velkých a malých vod, povodňové náplavy, letokruhy stromů aj.) mohou
mnohdy pomoci při analýze výskytu hydrologických extrémů v minulosti, i když jejich vypovídací schopnost je značně
omezena.
Vodohospodársky spravodajca
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1.11 Strategicky je pro Českou republiku a Slovenskou republiku
výhodnější, v souvislosti se změnou klimatu a jejím vlivem
na vodní zdroje, se orientovat přednostně na realizaci adaptačních opatření.
2. Sekce – Komplexní monitoring a bilancování zásob vody v povodí
2.1 Monitorování kvantitativního i kvalitativního stavu povrchových a podzemních vod je jednou ze základních činností, na něž navazuje moderní hospodaření s vodními zdroji
na územích obou republik. Bez hydrologického monitoringu
nelze hodnotit současný ani očekávaný stav vod, odhadovat
potenciálně škodlivé dopady změny klimatu, využívat vodní
zdroje při dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje, realizovat integrované hospodaření s vodou, snižovat riziko ohrožení povodněmi nebo suchem atd.
2.2 Monitorovací aktivity navazují na historická pozorování a vytvářejí unikátní časové řady využívané pro analýzy dlouhodobých změn vodního režimu v krajině. Úroveň hydrologických
dat zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu výsledků těchto
analýz
2.3 K zajištění provozu a dalšího rozvoje hydrologických monitorovacích sítí objektů a s tím spojených hydrometrických postupů je třeba věnovat trvalé úsilí, aby odpovídaly současnému stavu poznání a možnostem přístrojové techniky a vyhovovaly potřebám hlubšího poznávání všech prvků hydrologické bilance.
2.4 Hlavními nositeli povinností státu na úseku monitorování a hodnocení stavu vod jsou hydrometeorologické ústavy
v obou republikách. Zabezpečení nákladů spojených s touto
činností by mělo být plně kryto příspěvkem ze státního rozpočtu, účelově poskytovaném těmto institucím na přesně
definované činnosti. Zvláště problémy okolo monitorování
kvality vody by neměly být zanedbávány a to i v případě ekonomické deprese.
2.5 Nezbytný rozsah monitorování v obou zemích, které jsou řádnými členy Evropské unie, musí pokrývat požadavky na hodnocení dobrého stavu vod vyplývajících z Rámcové směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES o vodní politice, jakož i z dalších národních potřeb.
2.6 V monitorovacích programech by se mělo nadále intenzivně rozvíjet sledování výskytu a transportu škodlivých látek
v tekoucích povrchových vodách, ve vodárenských nádržích,
plaveninách, sedimentech a podzemních vodách (screening
pesticidů, bioakumulační monitoring aj.).
2.7 Za jeden ze základních nástrojů k uplatňování politiky trvalé
udržitelnosti ve využívání vodních zdrojů v měnícím se prostředí je třeba považovat vodní bilanci, jejíž součástí je bilance hydrologická. Koordinaci a prohlubování vazeb bilančních
aktivit je třeba nadále v obou republikách věnovat odpovídající pozornost.
2.8 Národní postupy pro bilancování využitelného množství
podzemních vod v rámci jednotlivých hydrogeologických rajonů je třeba sjednotit s hodnocením kvantitativního stavu
podzemních vod podle Rámcové směrnice EU o vodní politice.
2.9 Při prohlubování poznatků o tvorbě odtoku a jeho ovlivňování připadá nezastupitelná role rozvoji experimentální hydrologie na referenčních přírodních základnách (např. zkoumání vlivu hospodářského využívání krajiny na odtokový proces, výzkum dynamiky půdní vláhy prostřednictvím izotopů,
tenzometrů atp.). Provozovatelé experimentálních povodí by
5 – 6 2011
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měli usilovat o optimalizaci jejich provozu, navazovat meziinstitucionální spolupráci a snažit se o sdružování finančních
prostředků.
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Sekce – Změny v interakcích podpovrchových a povrchových
vod
Povrchové a podzemní vody je v rámci hydrologického oběhu nutno chápat jako součást jednoho a téhož procesu, tj.
postupu srážkové vody z jednoho prostředí do prostředí druhého. Liší se pouze v rychlosti postupu a v prostorovém pojetí jejich existence. Mělo by se s nimi proto nakládat a zkoumat
je holisticky a to z hlediska kvantity i kvality. Interakce povrchových a podzemních vod jsou však zatím často ve vodním
hospodářství podceňovaným fenoménem.
Dynamika vody v půdním prostředí je velmi složitý proces,
který je třeba, zvláště za měnících se environmentálních poměrů, nadále intenzivně i experimentálně zkoumat. Ovlivňuje
významně vývoj odtokové odezvy na srážkové impulsy, rozhoduje o vzniku sucha, vytváří podmínky k zásobování rostlin
vodou atd.
K významné výměně vody mezi kolektory podzemních vod
a vodními toky dochází zejména u velmi propustných vrstevních kolektorů.
Pro potřeby vodní bilance, ke stanovování zásob podzemní vody, pro předpovědi šíření případné kontaminace atp.
je důležité podrobněji identifikovat ty úseky toků, které jsou
obklopeny štěrkopískovými náplavy a ve kterých je kolektor
podzemní vody v hydraulické spojitosti s tokem, takže mezi
nimi probíhá za určitých okolností variabilní výměna vody.
Hladiny podzemní vody v mělkých kolektorech mají důležitou funkci také při vytváření vodního režimu půd. V případě absence srážek mohou dotovat nenasycenou půdní vrstvu a tím snižovat v některých oblastech riziko sucha. K tomu
účelu jsou potřebné znalosti o kolísání úrovní hladin podzemních vod v průběhu roku a dále vědomosti o mocnosti
i struktuře půdní a podložní vrstvy.
Pro přesnější hodnocení velikosti zdrojů podzemní vody pomocí základního odtoku by měla být při jeho výpočtu používána metoda, která omezuje subjektivní vlivy na minimum
a zároveň umožňuje navázat na předcházející výsledky jeho
vyhodnocování.
Jednou z podmínek dobrého stavu vody podle Rámcové
směrnice ES o vodní politice je, že se nemá odebírat z vodních zdrojů více vody než je příroda schopna obnovit.
Sledování obnovitelnosti používaných vodních zdrojů v měnícím se prostředí je proto stálým úkolem moderní vodní bilance v lokálním i v oblastním měřítku.
Kategorizace podzemních vod, odvozená z údajů o výkyvech hladin v pozorovacích vrtech a vydatnostech pramenů,
umožňuje vymezit zdroje s dlouhodobým a střednědobým
režimem. U těchto režimů lze předpovídat pomocí modelů
jejich budoucí vývoj s poměrně delším časovým předstihem.
Jedním z nástrojů ke zmírnění poměrně rychlého odtoku
z povodí a kontaminace podzemní vody za povodní je řízená umělá infiltrace. Zadržená voda zvětšuje zásoby podzemních vod a zároveň se díky filtrační schopnosti podpovrchového prostředí zlepšuje i její kvalita.
Mezi nástroje pro úpravu vodních režimů v nenasycené i nasycené zóně patří hydromeliorační opatření. V minulosti byla
realizována v plošně velmi významném rozsahu. Stávající
odvodňovací systémy, pokud nejsou udržovány, mohou
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za sucha zhoršovat hydrologickou bilanci povodí. Při zachování jejich prvotního účelu, tzn. zemědělského odvodnění, je
žádoucí doplňovat jejich jednostrannou funkci technickou
úpravou, umožňující retardaci odtoku a podpovrchovou infiltraci a využívat tak nezanedbatelný retenční potenciál pórovitého půdního prostředí.
Sekce – Nové přístupy k odvození hydrologických režimových
charakteristik
Absolutní protipovodňová ochrana není z technických a ekonomických důvodů možná, je třeba proto počítat i s výskytem extrémních povodní, kdy je efekt ochranných opatření
překročen. K lepšímu hodnocení povodňového rizika by posloužilo poznat suprém, tj. maximální povodňovou kulminaci jakou je schopna příroda v daném říčním úseku vyvolat.
Výzkumy pravděpodobné maximální srážky (PMP) a z ní odvozené pravděpodobné maximální povodně (PMF) vytvořily
již základ k úvahám tohoto druhu.
Jednotlivá povodí a říční úseky nejsou ohrožovány stejným
stupněm povodňového rizika. K diferenciaci povodňové
ochrany může proto přispět významně také prostorová analýza frekvence a zatížení jednotlivých oblastí silnými srážkami. U prováděných studií regionalizace charakteristik extrémních srážek se doporučuje zavedení geomorfologických vstupů, eventuálně dynamiky, frekvence a sezonality příčinných
meteorologických situací.
Prostorový systém režimových a hydrologických charakteristik odvozený z naměřených údajů v říční síti, tradičně osvědčený v obou republikách jako tzv. katastr vodnosti a jeho metodologie, jsou založeny na minimalizaci vychýlení odhadů
odtokových charakteristik extrapolovaných do nepozorovaných profilů. K tomu, aby se dala zachovat tato zásada i v podmínkách měnícího se prostředí, bude třeba upravit dosavadní postupy k určování ovlivněných a odovlivněných průtokových charakteristik.
Aktualizaci souboru statistických charakteristik maximálních
průtoků, tzv. katastr N-letých průtoků, je třeba provádět jednak oblastně, po výskytu extrémních povodní a jednak systematicky, v celostátním měřítku po uplynutí zvolené doby
v desetiletích. U katastru M-denních průtoků se doporučuje
v měnících se podmínkách prostředí časový interval pro aktualizaci 10 let.
Inovace katastru M-denních průtoků v současné době vyžaduje složitější metodologické přístupy než doposud. U teoretické křivky překročení M-denních průtoků se ukázalo relativně přiléhavější pětiparametrické logaritmicko-normální rozdělení.
Povodňové charakteristiky s extrémně nízkou pravděpodobností výskytu, založené na statistickém zpracování průtoků,
by měly být na menších a středních tocích ověřovány z fyzikálního hlediska jednoduchým deterministickým modelem.
U frekvenční analýzy N-letých průtoků na základě krátké časové řady pozorování se jeví, oproti metodě založené na využívání roční maximální kulminace v některých případech jako
spolehlivější přístup, uvažující všechny kulminace v referenčním období nad zvolenou prahovou hodnotou.
Pro posouzení retenční funkce nádrží a poldrů je potřebný
soubor charakteristik povodňového režimu s jejich různou
pravděpodobnostně podmíněnou kombinací. Ponejvíce jde
o kombinaci kulminace povodňové vlny, jejího objemu a trvání. Pokud se použijí generátor srážek a kontinuální srážkoodtokové simulace, zpracování vícerozměrné frekvenční ana-
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lýzy nevyžaduje rozsáhlé historické pozorování srážek a průtoků. Pro potřeby odhadu sdružených distribučních funkcí je
výhodné aplikovat progresivní metodu kopulí.
V měnícím se prostředí se zvyšuje i význam nejistot spojených s hydrologickými daty. Zpracovatelé režimových charakteristik budou stále obtížněji odhadovat nejistoty svých
údajů a uživatelská sféra se bude muset, mnohem hlouběji než doposud, naučit, jak s takovými nejistotami zacházet.
Kontakty a spolupráce mezi producenty dat a jejich uživateli
by se měly stát běžnou zvyklostí. Při odhadech nejistot v environmentálním hydrologickém modelování se již osvědčila
metodologie generalizované věrohodnosti (GLUE).
Sekce – Hydrologické předpovědi a výstrahy
Zranitelnost prostředí působením extrémních přírodních faktorů má tendenci se zvyšovat s postupujícím socio-ekonomickým rozvojem. S tím narůstá i strategický význam zpravodajství o odtokové situaci v reálném čase, včetně předpovědí jejího vývoje, případných upozornění, výstrah a varování. Proto modernizace hydrologické předpovědní služby by
měla probíhat kontinuálně a směřovat ke stále dokonalejším
předpovědním nástrojům.
Mezi trvalé a nejvíce naléhavé potřeby uživatelské sféry patří prodlužování časového předstihu předpovědí. Dále v pořadí následují požadavky na zlepšování kvality předpovědí
a na zvyšování počtu předpovědních profilů.
Se zdokonalováním předpovědního aparátu s ohledem
na nároky uživatelů je třeba zároveň dbát, aby doba průniku
vyprodukovaných informací do místa účelového zásahu byla
co nejkratší a aby jejich aplikace byla pohotová.
V provozním systému „předpověď pro předpověď “,tzn. kdy
výstupy z předpovědních meteorologických modelů tvoří vstupy do hydrologických modelů, existují ještě značné
rezervy. Další prodlužování předstihu krátkodobých hydrologických předpovědí bude tedy ve značné míře závislé
na pokroku v prediktabilitě meteorologických příčin odtokové situace.
Moment překvapení u povodní regionálního typu se v posledních letech na větších povodích v důsledku modernizace
meteorologické a hydrologické předpovědní služby podařilo téměř eliminovat (zdokonalování modelů, zvýšení efektivnosti výpočetní techniky, uplatňování metod dálkového průzkumu Země jako jsou satelitní snímky oblačnosti a radarový
monitoring, automatizace hlásných stanic atd.). Naléhavou
výzvou pro prognostiky zůstávají však předpovědi odtoku z těžko předpovídatelných přívalových srážek, zvláště
na menších povodích.
Radary sice umožňují identifikovat pohyb jader přívalových
dešťů, nemohou však určit spolehlivě kolik vody a kde konkrétně z těchto srážek spadne. Přitom právě přesné místo výskytu extrémních srážek může rozhodovat o tom, zda přívalová povodeň vznikne.
Zatím jediným, bezprostředně aplikovatelným prostředkem
proti překvapení přívalovou povodní jsou lokální výstražné
systémy (LVS), ovšem s poměrně krátkým časovým předstihem. Jde o automatické hlásiče, které po dosažení nastavené
kritické hodnoty pro spadlé srážky (resp. vodní stavy), vysílají
výstražný signál do potenciálně ohrožené obce nebo objektu. S ohledem na rychlé vytváření průtokové vlny a nezbytnou podrobnou znalost místních poměrů musí být budování
LVS a jejich provoz v režii obcí.
Zvýšení efektivnosti LVS si vyžaduje pravidelnou osvětu užiVodohospodársky spravodajca
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vatelů výstrah, dále odbornou konzultaci ze strany hydrometeorologických ústavů i správců toků při instalaci a provozu
zařízení, včetně řešení vazby na státní monitorovací systémy
srážek a odtoků.
Určité ambice v předpovídání odtoku z přívalových srážek naznačuje v ČR poloprovozně testovaný systém procedur FFG-CZ (Flash Flood Guidance – Czech), inspirovaný částečně systémem vyvinutém Národní meteorologickou službou USA. V SR se obdobně zkouší středoevropskými státy vyvíjený systém INCA (Integrated Nowcasting through
Comprehensive Analysis – Central Europe). Oba přístupy jsou
založené na moderních metodách radarového nowcastingu
a to v kombinaci s pozemním monitorováním srážek a dalšími vstupy, napojenými na hydrologické modely.
Vedle toho jsou zkoumány i další metody, které využívají radar pro odhad srážek a také návrh na předpověď přívalových
povodní prostřednictvím modelu, operujícího na principu
fuzzy logiky.
Podle současně studovaných předpovědních postupů přívalových srážek a odtoků v ČR a SR bude mít ve výstupech větší váhu spíše informace o tom, zda přívalová povodeň vznikne než samotná přesnost předpovědi.
Pro předpovědní období jež je delší než doba koncentrace odtoku v daném povodí, nejistota deterministické předpovědi srážek obvykle přesahuje únosnou míru nepřesnosti, která může být v operativním provozu ještě tolerována.
K vyjádření této neurčitosti se rozvíjejí metody operativních
pravděpodobnostních hydrologických předpovědí. Vstupy
do srážko-odtokových modelů jsou buď ansámblové předpovědi meteorologických prvků podle pravděpodobných změn
okrajových podmínek příčinných povětrnostních situací (produkované meteorologickými globálními modely s předstihem až do 15 dnů) nebo historické nejpodobnější analogony průběhu počasí či stochastické předpovědi meteorologických veličin podle generátoru náhodných polí.
Předvypouštění nádrží a předpovědi průběhu průtokových
vln v období tání sněhové pokrývky si vyžadují spolehlivé
operativní vyhodnocování zásob vody ve sněhu. V ČR a SR
je zapotřebí za tím účelem nadále zhusťovat počet sněhoměrných míst, zejména ve vyšších horských polohách, zavádět automatizované kontinuální měření sněhové pokrývky (sněhové polštáře a vahové sněhoměry) a provádět expediční sněhoměrné snímky v lese a na volném prostranství.
Vývoj měřičských a vyhodnocovacích metod by měl směřovat k jednodennímu, co nejvíce automatizovanému odhadu
objemu vody akumulované ve sněhové pokrývce na povodích.
Sekce – Hydrologické aspekty integrované péče o vodu
Hospodaření s vodou v měnícím se prostředí se dostává
do stádia, ve kterém je třeba vlivy působící na vodní zdroje
posuzovat komplexně, tzn. i včetně změn v jejich vzájemných
interakcích mezi vodou, ovzduším, půdou, vegetací, horninovým podložím a způsobem socio-ekonomického využívání krajiny. Další vývoj proto nutně směřuje k integrovanému
managementu krajiny a její vodní složky.
Jedním z klíčových požadavků při tom je i uplatňování ekohydrologických přístupů, tzn. vhodným řízením ekosystémů
a lidských aktivit docílit dobrého stavu povrchových a podzemních vod a to jak z hlediska jejich kvantity, tak i kvality.
K integrovanému hospodaření s vodou na bázi povodí a k dosažení dobrého stavu vod vybízí Rámcová směrnice Evropské
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unie č. 2000/60/ES o vodní politice. Správcové povodí již připravili v duchu intencí tohoto dokumentu řadu opatření
v podobě tzv. Plánů oblastí povodí (POP), které sledují zároveň vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj hospodaření s vodou. V období 2010 - 2015 bude docházet v obou
republikách k realizaci těchto návrhů.
Jako vhodný nástroj pro naplňování cílů integrovaného managementu povodí se ukazuje regionální identifikace hydrického potenciálu krajiny (schopnost zpomalovat odtok, zadržovat atmosférické srážky, podporovat jejich infiltraci aj.).
Kategorizace tohoto ukazatele může pomoci zodpovědným
orgánům a institucím při rozhodování, kde je potřebné omezit využívání krajiny a přírodních zdrojů, respektive, kde je
možné zachovat její současný vývoj.
Potřeba komplexního prognózování, řízení a ochrany kvality
vody v říční síti si bude vyžadovat postupné „vykrývání“ nejvýznamnějších povodí matematickými modely kvality vody.
V případě havarijního jednorázového znečištění by vyhodnocení mělo směřovat k identifikaci lokality jeho původu.
Na základě předběžného hodnocení Evropskou unií je současný podíl vodních útvarů, které splňují všechny cíle dobrého stavu vod podle Rámcové směrnice o vodní politice zatím
poměrně nízký. Jedním z přetrvávajících problémů je i difusní znečištění podzemních vod dusičnany jako důsledek zemědělských aktivit. Např. výzkumy realizované v SR naznačují, že štěrkoviska, jako otevřené podzemní zdroje závlahových vod, jsou potenciálně více znečištěny dusičnany než povrchové vody.
Další zdokonalování technické protipovodňové ochrany spočívá v integrovaném pojetí účinků různých opatření a zařízení v povodích. Jde např. o úpravy zvyšující retencí vody v krajině, uvážení důsledků změn v hospodářské struktuře území, hydraulické působení vodohospodářských i jiných staveb
v inundačních zónách aj. Bylo prokázáno, že k výběru optimální strategie ochrany ve specifických podmínkách jednotlivých povodňově ohrožených území může posloužit komplexní multikriteriální proces, uskutečňovaný modelem využívajícím genetických algoritmů.
Ke komplexnímu hodnocení povodňového ohrožení, jakému
jsou vystaveny jednotlivé říční úseky a z toho vyplývající diferenciaci povodňové ochrany, vyzvala Evropská unie členské
státy prostřednictvím Směrnice č. 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Vytýčení záplavových území, mapa povodňových rizik a plány jejich zvládnutí mají být
připraveny do roku 2015.
Pokud jde o spolehlivost a bezpečnost vodních děl v souvislosti se změnou klimatu, bezprostřední přijetí obecnějších adaptačních pravidel není zatím na základě dosud provedených analýz možné a to vzhledem k nesourodosti projevů změny klimatických prvků v hydrologickém režimu
toků.
V případě závažného nedostatku vody by se s vodou mělo
hospodařit adaptabilně, tzn. podle vývoje jejího deficitu.
Jedním z praktických cílů budoucího zkoumání meteorologického a hydrologického sucha by proto měly být i snahy definovat stupně ohrožení suchem, na něž by mohl navazovat systém regulačních opatření při hospodaření s vodou.
V oblastech s potenciálně pasivní vodní bilancí se ukazuje
jako vhodný preventivní prostředek proti suchu vybudovat
rezervní akumulaci v podobě malých vodních nádrží.
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Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd
Ing. Jana Buchlovičová1, doc. Ing. Danka Barloková, PhD.2
Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o., 2Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF STU Bratislava

1

Motto konferencie:
Voda – zohráva v živote človeka nesmierne dôležitú úlohu, a to od vnútromatičného vývoja, až do jeho smrti. Je len na nás, ako
ju dokážeme chrániť a využívať v záujme vlastného zdravia spolu so stravou a ďalšími aktivitami, pretože „VODU, AKO LIEČEBNÝ
PROSTRIEDOK, EŠTE NIČ NEPREKONALO“.
MUDr. Ján Ďuríček
Voda je jednou zo základných zložiek prírodného prostredia a je tiež jednou zo základných podmienok existencie života na zemi. Zásobovanie
obyvateľstva a ostatných odberateľov pitnej vody
z verejných vodovodov patrí k najdôležitejším a zároveň technicky najzložitejším spôsobom využívania vodných zdrojov. Takýto pohľad na vodu platí
prakticky na celom svete. Vstupom do EU prevzala Slovenská republika v oblasti vody určité záväzky
a povinnosti, ktoré nadväzujú hlavne na Smernicu
98/83/ES.
2. a 3. marca 2011 sa v Kongresovom centre
SAV v Starej Lesnej, na dosah slnkom zaliatych štítov Vysokých Tatier konal 2. ročník konferencie
Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd.
Prvý deň bol programovo rozdelený na dve časti. Prvá časť bola venovaná prezentácií výsledkov
prác, ktoré boli dosiahnuté v rámci riešenia projektu APVV-0379-07 „Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody“. Odzneli príspevky riešiteľov zo Stavebnej fakulty, z Katedry zdravotného
a environmentálneho inžinierstva a z Výskumného
ústavu vodohospodárskeho. Doobedňajšie sekcie
viedli pracovníci z KZEI doc. Ing. Barloková, PhD.
a doc. Ing. Ilavský, PhD.
V druhej časti dňa prednášajúci mali svoje príspevky zamerané na prípravu suspenzie v procese úpravy vody. Dobre technologicky zvládnutá
tvorba suspenzie je základom pre dosiahnutie vysokej separačnej účinnosti celej technologickej linky. Dominantnú časť prednášok tvorili práce brilantných českých odborníkov, z ktorých príspevkov
bola zrejmá nevyhnutná spolupráca praxe, projekcie, výskumu a školy. „Správný návrh technologie přípravy suspenze proto vždy vyžaduje nejen provedení modelových poloprovozních či alespoň laboratorních testů, ale také práci zkušeného chemikatechnologa, který provedená měření dokáže správně
zpracovat, vyhodnotit a sestavit z nich jasné a srozumitelné podklady pro projektanta. Přenos výsledků
poloprovozních a modelových zkoušek do konkrétního projektu má (pro méně problematiky znalého a teorií jen okrajově „postiženého“ projektanta) vždy trochu nádech „magie“. Proto je spolupráce obou specialistů – chemického technologa a projektanta –
v této fázi přípravy projektu velmi důležitá.“ (autori :
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Ing. Drbohlav, Hydroprojekt CZ a.s., doc. Ing. Dolejš,
PhD., W&ET Team České Budějovice). Toto tvrdenie
vychádza z praxe, kde pri niektorých realizovaných
stavbách bola podcenená príprava tvorby suspenzie a zvolená technológia nebola najvhodnejšia.
Za predsedníckym stolom prednášky moderovali
pán Viliam Šimko, ktorý stál pri zrode tejto konferencie a doc. Ing. Dolejš, PhD.
Druhý deň MUDr. Kožíšek zo Státního zdravotního ústavu v Prahe prednáškou Zdravotní zabezpečení pitné vody a jeho proměny v čase uviedol tretiu časť konferencie Zdravotné zabezpečenie pitnej
vody. Dôležitosť tejto problematiky podčiarkol svojou záverečnou prednáškou „Kudy se ubírá zdravotní zabezpečení pitné vody dnes?“. Na řečnickou otázku položenou v nadpise tohoto příspěvku, by šlo
stručně odpovědět, že se (zdravotní zabezpečení
pitné vody) ubírá tak, aby co nejlépe naplňovalo cíl
moderního vodárenství: „Cílem je dobrá nezávadná pitná voda, která se těší důvěře spotřebitelů. Voda, kterou lze nejen bez obav pít, ale u níž
spotřebitel zároveň oceňuje její estetickou kvalitu.“ (MUDr. Kožíšek, SZU Praha).
Dezinfekcia bola jednou z prvých vodárenských technológií, ktorá zlepšovala kvalitu upravenej vody. S rozvojom separačných procesov,
ktoré vysoko účinne odstraňujú nebezpečné organizmy je nevyhnutné prehodnocovať jej pôvodný cieľ a navrhovať také postupy, ktoré na jednej strane zabezpečujú jej účinnosť pri náhodnom prieniku organizmov, ale na druhej strane
nespôsobujú sekundárne znehodnocovanie kvality vody, či z hľadiska hygienického alebo senzorického. Dlhodobým cieľom by mohla byť distribučná sieť bez zbytkového dezinfekčného činidla,
ako je tomu v niektorých rozvinutých krajinách
v Európe. „Pro zajištění mikrobiologické nezávadnosti vody je nutné uplatňovat tzv. multibariérový přístup, což znamená vytvoření systému tolika
opatření (bariér) v průběhu dopravy vody od zdroje ke spotřebiteli, kolik je jich v daném systému potřeba k pokrytí všech rizikových míst vstupu infekčních zárodků do vody.“ (MUDr. Kožíšek, SZU Praha).
„Zmenu pohľadu na zabezpečenie zdravotnej nezávadnosti pitnej vody kontrolovanej u spotrebiteľa
na kohútiku prinášajú aj odporúčania WHO z roku

2004, formou Plánov bezpečného zásobovania pitnou vodou (Water Safety Plans) a Riadenia kvality
pitnej vody od povodia k spotrebiteľovi (Managing
drinking – water quality from catchment to consumer)“ (MUDr. Koppová, RÚVZ so sídlom v Banskej
Bystrici). Hlavným cieľom plánov bezpečného zásobovania pitnou vodou je zaistiť systém kvalitného zásobovania od ochrany vodných zdrojov pred
znečistením, cez zníženie alebo odstránenie kontaminácie v procese úpravy vody až po prevenciu
kontaminácie vody počas jej distribúcie.
V tomto duchu na konferencii odznela zaujímavá prednáška p. Hampla, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., kde prítomných účastníkov informoval o desaťročnej prevádzke hygienického
zabezpečenia pitnej vody UV žiarením „....dodávaná pitná voda dosahuje minimálně stejného stupně
bakteriologického zabezpečení jako v případě použití
chloru. Použitý typ UV zářiče je spolehlivý a vyžaduje
minimální nároky na obsluhu a údržbu. V neposlední
řadě je důležitý pozitivní ohlas u spotřebitelů, kteří zavedení UV záření též hodnotí kladně. Jejich hodnocení
se promítlo v požadavcích dalších odběratelů v regionu na zavedení tohoto způsobu zdravotního zabezpečení. Po zvážení vhodnosti provozních podmínek
můžeme na základě našich kladných zkušeností tento způsob zdravotního zabezpečení pitné vody doporučit dalším provozovatelům vodovodů.“
Za predsedníckym stolom boli pani
RNDr. Valovičová z Úradu verejného zdravotníctva
SR a MUDr. Kožíšek, Státní zdravotní ústav Praha.
V sprievodnom programe konferencie sa predstavilo aj niekoľko firiem a dodávateľských organizácií, ktoré sa podieľajú na optimalizácii, intenzifikácii a modernizácii prevádzok vodovodov a kanalizácií.
Na konferencii sa zúčastnila i pani profesorka Sládečková (VŠCHT Praha a Poradenská činnost
v oblasti ekologie) a Ing. Vavrová (bývalá vedúca
útvaru technológie vody na ZsVaK Bratislava), ktoré
neodmysliteľne patria k takýmto podujatiam a svojimi pripomienkami, nápadmi sú stálym zdrojom inšpirácií k ďalšej práci.
Za to, že konferencia splnila svoj cieľ, že účastníci odchádzali spokojní, patrí vďaka hlavnému organizátorovi - Hydotechnológii Bratislava s.r.o.
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Vodné hospodárstvo krajiny
prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra

Dnešná doba nepraje písanému slovu. Len zriedkakedy nájdeme na pultoch našich kníhkupectiev
zaujímavé tituly z pier slovenských autorov, zvlášť
z oblasti technickej literatúry. Preto technicky zameraného čitateľa poteší nový prírastok do knižnice.
Medzi takéto prírastky radím aj publikáciu: Kalúz, K.,
Rehák, Š., Hlavčová, K., Szolgay, J.: Vodné hospodárstvo krajiny (vydavateľ SPU Nitra).
Súčasné vysokoškolské vzdelávanie, vychádzajúce z princípov Bolonskej dohody, vytvorilo nové
študijné odbory, ku ktorým sa radí aj študijný odbor
6.4.1. Vodné hospodárstvo. Tento odbor úzko nadväzuje na odbor Vodné stavby, Hydromeliorácie,
Krajinárstvo a Environmentálne inžinierstvo. Čoraz
viac dochádza k prekrývaniu objektu záujmu v rôznych študijných odboroch, a teda problematikou
vodného hospodárstva sa zaoberá celý rad študijných programov, čo si vyžaduje zovšeobecnený pohľad na danú problematiku. Vzhľadom na to, že
v rámci vzdelávacích programov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Slovenskej technickej univerzity je aj oblasť krajinného prostredia, publikácia
Vodné hospodárstvo krajiny poskytuje študujúcim
na týchto univerzitách poznatky práve z tejto mimoriadne dôležitej problematiky viažucej sa na krajinu.
Voda a krajina, to sú dva neoddeliteľné subjekty a riešenie vzťahov medzi nimi patrí v súčasnej dobe nepopierateľnej klimatickej zmeny medzi kľúčové otázky zabezpečenia kvality životného prostredia. Z uvedeného poznatku vychádzal aj
rektor SPU v Nitre, keď uvedenú publikáciu schválil ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov SPU.
Zároveň bola publikácia schválená Edičnou radou
STU v Bratislave pre vybrané študijné programy
(VSVH a KI).
Publikácia v logickom slede popisuje vodné hospodárstvo a jeho význam nielen pre krajinu, ale pre
celú spoločnosť. Zaoberá sa jeho vývojom, princípmi
riešenia v podmienkach EÚ aj sveta. Uvádza základné
princípy vodohospodárskej politiky Slovenska ako aj
štruktúru vodohospodárskych organizácií.
Učebnica ďalej poskytuje poznatky o vodných
zdrojoch, ich funkcii a význame. Obsahuje povinnú
aktualizovanú časť obdobných publikácií - súčasný
pohľad na výskyt vody na Zemi, je funkciu a význam
pre spoločnosť, štruktúru a pôvod vodných zdrojov ako aj ich lokalizáciu. V tejto časti je tiež prezentovaný princíp, vymedzenia povodí Slovenska a ich
správnych území. Sú tu tiež definované vodné útvary. Vodné zdroje sú výrazne ovplyvňované najmä antropogénnou činnosťou, pričom v publikácii sú presne špecifikované a identifikované vplyvy a dopady
na jednotlivé vodné útvary.
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Významnou časťou knihy, vyplývajúcou so súčasného obrovského rozvoja populácie a priemyslu, sú otázky súvisiace so znečisťovaním životného
prostredia a najmä hlavného média sprostredkujúceho podstatný transport prvkov a zlúčenín v životnom prostredí - vody. Ochrana a udržateľné využívanie vody je predmetom tejto kapitoly učebnice, ktorá
sa zaoberá ochranou vodných zdrojov, hodnotením
stavu vôd, riešením monitorovania všetkých vodných
zdrojov, ako aj území.
Vodné zdroje sú limitované a v podmienkach
Slovenska veľká časť územia je odkázaná len na zdroje ktorých pôvod je v zrážkach spadnutých na naše
územie. S týmto množstvom je potrebné racionálne
hospodáriť. Treba zabezpečiť optimálnu reguláciu
odtokových pomerov prostredníctvom akumulácie
vody v krajine a vo vodných nádržiach. Kapitola poskytuje obraz o hospodárení s vodnými zdrojmi v povodiach, pričom sa zaoberá aj s extrémnymi klimatickými javmi, ktorých dôsledkom sú na jednej strane
suchá a na strane druhej povodne. V kapitole sa nezabúda na dôležitý prvok regulácie vnútorných vôd
na území prostredníctvom hydromeliorácií. Uvádza
sa dôležitý fakt potreby regulácie odvedenia tzv. gravitačnej vody z pôdneho profilu, aby sa zabezpečila
jeho optimálna vlhkosť a vytvoril sa priestor na vsakovanie zrážkovej vody do pôdy.
Rozvoj spoločnosti je limitovaný vodnými zdrojmi a ich využívaním. Touto problematikou sa zaoberá časť venovaná vodohospodárskej bilancii, v ktorej sa vychádza z celkovej potreby vody pre región. Analyzuje sa vodohospodárska bilancia vodných
zdrojov a ich využívania. Významnou je časť venovaná vodnému plánovaniu, hydroekologickým limitom,
potenciálnym vplyvom klimatickej zmeny na vodné hospodárstvo z pohľadu časovej distribúcie vodných zdrojov a ich pôvodu, ale hlavne možnosti riešenia týchto problémov pomocou adaptačných opatrení vo vodnom hospodárstve Slovenska.
Ďalšia kapitola je venovaná problémom plánovania vo vodnom hospodárstve. Treba si uvedomiť,
že pri využívaní vodných zdrojov krajiny by sa nemali využívať princípy trhového mechanizmu. Je to proces, ktorý musí byť jednak riadený, a jednak plánovaný. Slovensko má spolu s Českom dlhú históriu plánovania vodného hospodárstva. Prvý vodohospodársky plán bol vypracovaný pred viac ako 50 rokmi a bol
na svoju dobu unikátny a progresívny. Čitateľ nájde
postupne všetky etapy vodohospodárskeho plánovania v podmienkach Slovenska, hlavne poslednú
etapu, keď sa Slovensko stalo súčasťou Európskej
únie a začalo preberať legislatívu EÚ týkajúcu sa nielen vôd, ale najmä celkového životného prostredia
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s programami známymi ako Natura, Rámcová smernica o vode, stratégiu pre cezhraničné oblasti, chránené územia, citlivé oblasti, zraniteľné oblasti, chránené vtáčie územia a ďalšie.
Na základe prechádzajúcich častí publikácie sa jej
ďalšia časť venuje metódam riešenia vodohospodárskych sústav. V úvode sú zhrnuté rôzne modely využívané pre optimalizáciu vodohospodárskych sústav, simulačné a stochastické modely, prehľad modelov využívaných vo vodnom hospodárstve, modely pre generovanie priemerných ročných prietokov, mesačných
a denných prietokov, ako aj ich vzájomná súčinnosť.
Vodné hospodárstvo a jeho predmet – voda - sú
súčasťou analýzy legislatívy platnej vo vodnom hospodárstve. Kapitola dáva prehľad o legislatívnych
nástrojoch využívaných pre realizáciu vodohospodárskej politiky Slovenska. Následne sa diskutuje
o základnom dokumente vodného hospodárstva –
Rámcovej smernici o vode.
Deviata kapitola, rozsahom neveľká, uvádza dôležité aspekty z pohľadu dnešných podmienok globalizácie medzinárodných vzťahov vo vodnom hospodárstve. Využívanie vodných zdrojov na báze medzinárodných dohôd bude čoraz významnejším prvkom
v medzištátnych dohovoroch v súvislosti s prekvalifikovaním vody na strategickú surovinu.
V záverečnej kapitole je urobená analýza hospodárskeho využívania vody. Využívanie vody sa stáva
mimoriadne významným ekonomickým parametrom,
dôležitá je úhrada nákladov za vodohospodárske služby. Analyzovaná je cenová tvorba vo vodnom hospodárstve, ktorá musí byť v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky a ľudskými právami deklarovanými v Listine
ľudských slobôd, pričom je potrebné akceptovať otázky ceny realizácie vodohospodárskych opatrení súvisiacich s dosiahnutím plánovaných cieľov.
Publikácia Vodné hospodárstvo krajiny poskytuje čitateľovi súhrn všetkých najnovších poznatkov
v oblasti využívania, tvorby, ochrany a plánovania
vodných zdrojov v krajine. Prajem jej „dobrý vietor
do plachiet“ pri ceste za čitateľmi a čitateľom ju odporúčam pre získanie výborného zdroja najnovších
poznatkov pre optimálne riešenie vodného hospodárstva krajiny.
Kolektív autorov tvorený odborníkmi dvoch našich
popredných univerzít - SPU v Nitre, STU v Bratislave
a vedeckého pracovníka VÚVH v Bratislave - sústredil
podstatu poznatkov potrebných pre chápanie systémového prístupu pri riešení problémov vodného hospodárstva krajiny, za čo im isto patrí vďaka odbornej
verejnosti, ale najmä študentov našich univerzít, ktorí získavajú základnú publikáciu pre štúdium otázok
vodného hospodárstva krajiny.

33

Z vodohospodárskej histórie

Banská cementačná voda v Smolníku ako zdroj medi
Ing. Rudolf Magula, CSc., Košice

ÚVOD
V histórii smolníckeho baníctva osobitnú pozornosť zasluhovala po stáročia banská voda, ktorá s väčšími – menšími prestávkami bola výhodným vedľajším zdrojom získavania medi. I keď voda predstavovala prirodzenú banskú vodu, ktorú museli pravidelne odčerpávať bez ohľadu na jej úžitkový obsah,
v danom prípade išlo o surovinu, ktorá predstavovala v rámci rudných ložísk Spišsko-gemerského rudohoria špecifickú zvláštnosť. Vyzískaná meď z banskej
vody znamenala pre baňu značný ekonomický prínos

Z HISTÓRIE VÝROBY
CEMENTAČNEJ MEDI,
TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
Začiatky získavania medi z banskej vody nepoznáme, čo aj navždy zostane večným tajomstvom. V roku 1497 bola uzavretá zmluva medzi M.
Thurzom z Levoče a smolníckym komorným grófom
J. Donelom na dodávku železa na cementáciu a výrobu banských čerpadiel /tzv. kunstov/.
Od 16. storočia sa o výrobe medi skusmo dozvedáme zo správ komisií, resp. bádateľov, ktorí Smolník

Obr. 1 Schéma vodných tokov
a situovanie vertikálnych banských
diel s vodným pohonom
v 19. storočí. Šachty : 1 - Rotenberg,
2 - Grosskunst, 3 - Jozef, 4 - Baptista,
5 - Fund, 6 - Elizabeth /Alžbeta/

a aspoň sčasti pomáhala kryť náklady v obdobiach,
keď ťažba medených rúd hlbinným spôsobom nebola ekonomická.
V začiatkoch banskú vodu nazývali medinosnou, nakoľko v dôsledku pôsobenia „atmosférií“
mala aj vlastnosti stmeľovacie, začali ju neskôr nazývať vodou cementačnou. Aby mohla ložisku vyniknúť cementačná voda, museli v ňom prebiehať pomerne zložité pochody, spojené s oxidáciou
rudných nerastov účinkom prítomnosti vzdušného kyslíka, vody a teploty. Hlavnou podmienkou
priebehu týchto chemických pochodov v samotnom ložisku, poťažne v odvaloch bola prítomnosť
minerálov s obsahom Cu a hlavne pyritu /FeS2/.
V 20. storočí sa dospelo k poznatku, že dané procesy prebiehali v súčinnosti s aktívnou účasťou mikroorganizmov. Cementačnú vodu najprv tvorili prirodzené vody, ktoré časom „množili“ povrchovými
sladkými vodami, privádzanými sekundárne do ložiska a tiež odvalov. V ložisku samovoľne prebiehajúce chemicko-biologické procesy mali aj negatívne dopady: zapríčiňovali vysokú kyslosť banskej
vody /pH 3 – 4/, boli vysoko agresívne, v posledných dvoch storočiach spôsobovali aj endogenné
požiare.
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Šlich pridávali do vsádzky medenej rudy /v určitom
pomere/.
Banskú cementačnú vodu privádzali aj do vykopaných rigolov /v bani/, do ktorých pokládli staré železo, ale aj nové železo, ktoré agresívna – cementačná voda strávila niekedy aj za 24 h. To čo zostalo, bolo
podobné hline a nazývali cementom.
Z inventára baní v roku 1631 sa dozvedáme, že cementačné zariadenia sa budovali pri významnejších
otvárkových a ťažobných banských dielach. Takéto
zariadenia nachádzame v činnosti pri štôlni Kalb,

Obr. 2 Posledný objekt s klasickým cementačným zariadením z roku
1961

navštívili a venovali pozornosť cementačnej vode, jej
zužitkovaniu. Ako je známe, 16. a 17. storočie bolo
charakteristické úpadkom baníctva /politické, vojnové a iné udalosti/, ktorý výrazne postihol aj Smolník.
Napriek mnohým daným skutočnostiam tu vyvinuli
nemálo úsilia prekonávať vzniknuté ťažkosti a vyzískať čo najviac surovín z prírodných zdrojov.
Ako vyplýva zo správy fuggerovského faktora,
ktorý v roku 1528 uskutočnil prehliadku baní na Spiši
a teda aj v Smolníku, zmienil sa v nej aj o cementačnej
vode, z ktorej meď získavali jej vylučovaním na odpadovom železe. Nachádzalo sa tu mnoho dlhých žľabov, do ktorých sa vmestilo až 3500 centov /1 cent
= 50 kg/ železa. Bratia Sauerovci /vlastnili aj čerpadlá/ vykupovali aj staré železo /40 denárov za cent/.
Z banských vôd hutnícky ročne vyrobili okolo 400
centov medi, čo predstavovalo zisk 400 až 500 zl./
cent. Okrem medi vyrobili okolo 500 centov vitriolu,
o ktorý však nebol veľký záujem.
Komisia v roku 1566 zistila, že vodu zachytávali aj v žumpách, ktoré naplňovali kýzom /pyritom/,
aby bola cementačná voda „bohatšia“, odčerpávali ju kunstami a privádzali do žľabov, kde sa vyzrážala na železe. Medené „šlichy“ dva až trikrát týždenne
zo železa stierali a po vysušení odovzdávali do huty.

Seg, Sud a pri šachtách Hosien, Schew a Rotenberg.
Z tohto obdobia bol už známy poznatok, že zrážací
proces v chladnom prostredí prebieha omnoho pomalšie /zimné obdobie/.
V 16. storočí aj známy „uhorský Simplicissimus“
/hudobník D. Speer/ navštívil tieto zaujímavé bane.
Vtedy tu zamestnávali ľudí, ktorí po okolí skupovali
staré železo a naplňovali ním drevené žľaby, cez ktoré pretekala zázračná voda. Železo po štyroch týždňoch povyberali, medenú usadeninu pozberali, vysušili a odviezli do huty. Vodu z bane v smolníckom
potoku neznášali ryby, vydry, žaby a iné živočíchy,
v ktorej hynuli.
Ako vyplýva z rôznych ďalších prameňov, výroba
cementačnej medi v 18. storočí má stále vzostupný
trend. Po skončení držby smolníckych baní F. Rákocsim
r. 1711 aj tu začína svitať na lepšie časy, nastáva celková konsolidácia pomerov. Do Smolníka sú vysielané
dvorom rôzne odborné komisie za účelom preskúmania stavu baníctva a vydávania rôznych nariadení, cieľom zlepšenia samotného erárneho podnikania. Tieto
v nejednom prípade venovali pozornosť aj technológii
výroby cementačnej medi, jej zariadeniam.
Komisia v roku 1725 v rámci zvýšenia výroby venovala pozornosť aj dreveným žľabom, ich spádu,
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odstraňovaniu nečistôt a iné. Doporučovala používať železo rovnakého druhu a kvality, toto ukladať
v žľaboch kolmo a nie šupinato. Na zachytávanie sedimentov vo vode navrhovala zabudovať na vhodných miestach /v smere prúdenia vody/ usadzovacie
skrine, ďalej zakrývať povrchové prívodné kanály, aby
do nich vietor nezanášal prach a iné nečistoty.
Zrážací proces bol najintenzívnejší v miestach,
kde cementačná voda mala väčší spád. Vtedy sa
na železe vytvorila hrubšia vrstva cementačnej medi,
pri malom spáde sa železo iba zafarbilo.
„Množenie“ cementových vôd komisia navrhovala realizovať viacerými opatreniami. Čerstvú sladkú vodu treba privádzať do takých ložiskových partií, v ktorých sa ukazovali „silné vitrioly“. V podzemí
vyhľadávať úseky, kde cirkulovali „silné“ cementačné
vody, tieto zachytávať a zapájať do sústavy stávajúcich cementačných vôd. Ďalej navrhovala privádzať
do vhodných odvalov povrchovú sladkú vodu a ponechať ju cez ne cirkulovať. Rok 1725 môžeme preto považovať za medzník a začiatok umelého vyluhovania odvalov, resp. vhodných podzemných opustených porubov /zrobov/ so zanechaním menej kvalitných rudných nerastov.
S cieľom realizovania mnohých technických opatrení navrhli komisie vyčleniť potrebné finančné čiastky - na privádzanie sladkých povrchových vôd 800
florénov, na prestavbu konských gápľov na vodný pohon na šachte Elizabeth /Alžbeta/ a Fund, potrebných
vodných náhonov 8000 florénov.
Meď zo „silnejších“ cementových vôd zo železa
zberali každý tretí deń, bahno a iné nečistoty z prívodných kanálov, usadzovacích nádrží každý štvrtý týždeň. Pracujúci personál pri cementácii riadili traja majstri a jeden pisár. Na jeden vied. cent /56 kg/ hutnícky
vyrobenej medi sa spotrebovali 3 vied. centy železa.
Na množenie cementačných vôd /odvaly, zroby/, pohon odvodňovacích a ťažných mechanizmov, stúp, a iné, ďalej hutníckej prevádzky boli potrebné výdatné a stále vodné zdroje, na ktoré nemal
smolnícky revír výhodné prírodné podmienky. Tento
problém sa stal veľmi akútnym už v druhej polovici
18. storočia vzhľadom na rozsah a hĺbku dobývok,
ako tiež z dôvodu zefektívnenia prevádzky vôbec.
Preto sa prikročilo k vybudovaniu dômyselného vodohospodárskeho systému, ktorý čo do rozsahu, významu bol najrozsiahlejší, aký poznáme z histórie baníctva Spišsko-gemerského rudohoria. Vodné zdroje
sa tak stali existenčnou otázkou samotného banského podnikania. /Zachytávali a privádzali sa povrchové vody zo Širokej doliny, Červenej vody a odrazené vody zo smolníckeho potoka nad „Mýtom“ a pri-

vádzané kanálom o dĺžke 8554 m do areálu závodu.
V roku 1768 bola dobudovaná úhornianska vodná
nádrž, nakoniec v roku 1796 vyrazená štôlňa MáriaTerézia o dĺžke 1836 m, ktorá prevádzala vodu z druhej paralelnej doliny – Bystrý potok. Danými novými
zdrojmi bola dostatočne zabezpečená banská prevádzka na dlhšie obdobie./
V 19. storočí erárny závod naďalej venoval pozornosť množeniu a výrobe cementačnej medi. Z ďalších zaujímavých opatrení spomenieme rozpúšťanie
síranov /“výkvetov“/ na štyroch novozriadených obzoroch s výškovým rozdielom 4, 7, 9 a 11 siah, razených smerne a priečne ložiskom vo vzdialenosti 10
siah, do ktorých privádzaná povrchová voda vertikálne a horizontálne drevenými rúrami bola po ukončení procesu ich rozpustenia potom zachytávaná
na hlavnom hlbinnom obzore a odčerpávaná šachtou na povrch.
Od 18. storočia sa počet cementačných zariadení značne rozšíril a to v dôsledku množenia cementačných vôd /baňa, povrch/. Najväčší vzostup výroby cementačnej medi sa dosiahol v 19. storočí,
kedy bolo v činnosti desať cementačných zariadení /
Rotenberg, Karitas, Wind, Jozef, Baptista, Grosskunst,
Wiedersteuer, Letzterhoben, Kies a Kalb/, s celkovou dĺžkou drevených žľabov 3602 m a vertikálnych
žľabov 65 m. V týchto sa nachádzalo 11 200 q železa /surové, tyčové, triesky/. Žľabmi v priemere pretieklo 0,7 kub. stopy /22 l/ vody za sekundu. Okrem
banskej vody sa do zariadení privádzala voda z vyluhovaných odvalov drevenými rúrami /dĺžka 3040
m/, predtým zachytávaná do sucho murovaných
zberných kanálov, vybudovaných v pevnej hornine
v podloží odvalov.
Obsah medi v cementačnej vode bol menlivý,
pohyboval sa v medziach 0,2 až 0,8 lóta /1 lót = 1,75
dkg/ v jednej kubickej stope /31,57 dm3/, v priemere 0,5 lóta. Pri výrobe medi sa rozlišovali tri druhy cementačnej vody: voda z pyritových zhlukov, rotenbergská a voda z odvalov. Prvú nazývali aj kýzovou,
druhú bridličnatou.
V 19. storočí zužitkovali aj odmednenú vodu, ktorú privádzali do usadzovacej nádrže, kde z nej zachytávali bázické soli. Po vysušení tieto balili do sudov a predávali ako žltý oker, resp. pražením získavali anglickú červeň. Oker aj červeň boli výhodným
obchodným artiklom. V uvedenom storočí a za prvej svetovej vojny tu vyrábali modrú a zelenú skalicu.
V druhej polovici 19. storočia sa v Spišskogemerskom rudohorí začína všeobecne prejavovať
citeľný úpadok medenorudného baníctva, na ktorom
mal podiel aj smolnícky revír. Spôsobili ho vyčerpa-

Literatúra
1. WENZEL, G.: Magyarország bányászatának kritikai története.
Budapest 1880, s. 19.
2. GRUSS, L.: Urkundliche Daten zur Geschichte der Zipser Bergstädte.
Spišské Podhradie 1938, s. 62.
3. VLACHOVIĆ, J.: Súpis zariadení mediarskeho banského podniku
v Smolníku z roku 1634. Historické štúdie, 3. Bratislava 1957, s. 425 – 426.
4. ŠA Levoča, fond Andrássy krásna Hôrka, odd. 27, Waldbürgerschaft.
/Protocollum Proiecti quid nam in Investigationibus Fodinarum et
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nie ložiska, pokles kvality rúd, prírodné katastrofy /
voda, požiare/, zahraničná konkurencia a iné. Ťažba
medených rúd bola postupne obmedzovaná a nakoniec zastavená. Erár v dôsledku vzniknutej situácie a rozmachu chemického priemyslu sa od 70. rokov 19. storočia preorientoval na ťažbu pyritu. Zmena
orientácie ťažby zapríčinila aj pokles výroby cementačnej medi. Erár nakoniec v roku 1890 závod predal
Hornouhorskej banskej a hutnej úč. spol. v Budapešti.
Nová majiteľka bane v zužitkovaní cementačnej vody
síce pokračovala, ale iba podradne a hlavnú pozornosť sústredila na ťažbu pyritu.
V 20. storočí nachádzame v činnosti iba dve cementačné zariadenia: pri šachte Rotenberg a Péch /
predtým Jozef/. Nakoniec ostalo v prevádzke iba cementačné zariadenie pri šachte Péch, zásobované cementačnou vodou z tejto šachty, ktorú s časovými
prestávkami zužitkovávali až do roku 1961. Tým klasická technológia výroby cementačnej medi v drevených žľaboch po takmer šesť storočí definitívne skončila a stala sa minulosťou.
ZÁVER
Ukončením klasickej výroby cementačnej medi
banskú vodu s obsahom Cu naďalej odčerpávali, ktorá voľne odtekala do potoka.
Vzhľadom na zvýšenú koncentráciu medi v banskej vode /sprístupnenie nižších obzorov/ sa rozhodlo v rámci technického rozvoja túto racionálne
opäť zužitkúvať a splikáciou mikrobiologického lúhovania. Novú progresívnu technológiu cementácie riešilo Technicko-vývojové stredisko pri podniku
Železnorudných baní v Markušovciach, pokusy s mikrobiologickým lúhovaním robil Ústav pre výskum rúd
v Prahe.
Novovybudované cementačné zariadenie spracúvalo odčerpávanú vodu zo šachty Pech, ako aj
vodu mikrobiologicky upravenú a umelo privádzanú do vybratých vhodných odvalov /s obs. Cu 0,3 % /
in situ. Vylepšená technológia na základe pozitívnych
výsledkov mala svoje opodstatnenie a perspektívu.
Rapídny pokles kvality úžitkovej zložky /Cu, S/, vyčerpanie ložiskových zásob spôsobili v roku 1989 likvidáciu závodu, ako tiež výrobu cementačnej medi.
Samovoľný vznik cementačnej vody pokračuje v ložisku aj v súčasnosti, v súčinnosti s chemickobiologickými pochodmi, tak ako tomu bolo v minulosti. Banská voda o vysokej agresivite voľne odteká
do Smolníckeho potoka, ktorý sa stal bez života.
Popisom vyzískavania medi z banskej vody sme
mali za cieľ poukázať na skutočnosť, ktorá pre skúmaný revír v daných podmienkach je špecifickou.

Liquefacturarum Szmolnokini omittendum, quid item ordinandum fores,
1725./
5. ŠA Levoča, detto. /Projektum in Re Monetaria et cultura Fodinarum inducenta Oeconomia, 1747./
6. ŠA Levoča, detto. /Relationes de Fodinis Hungariae, 1760/.
7. HAUCH, A.: Schmöllnitzer Hüttenprocesse. Oesterreichische Zeitschrift für
Berg und Hüttenwesen, 8, 1860, č. 34, s. 274 – 275, č.35, s. 286 – 287.
8. FALLER, G.: Beschreibung einiger wichtigerer Metallbergbaue der
Komitete Zips, Gömör und Abauj in Oberungarn. Schemnitz 1868, s. 78 – 79.
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Oznamy
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.; Vodohospodárska sekcia RZ SKSI Bratislava; WET Team, České Budějovice;
RÚVZ so sídlom v Košiciach; ČSAVE - Československá asociácia vodárenských expertov

Vás pozývajú na
XIV. konferenciu s medzinárodnou účasťou
PITNÁ VODA

4. – 6. október 2011
Trenčianske Teplice, Kúpeľná dvorana
PREDNÁŠKOVÉ BLOKY:
1. Koncepčné otázky rozvoja vodárenstva, organizácia a riadenie
2. Technický a technologický audit úpravní a procesov
3. Systémy environmentálneho manažérstva
4. Zdroje vody a ich ochrana

5. Technológia úpravy vody
6. Hygiena, hydrobiológia a kvalita vody
7. Doprava vody
8. Prezentácia skúseností a poznatkov z výroby, technológie, údržby...

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
31.05.2011 – termín na odovzdanie názvu a anotácie príspevku – max. 10 riadkov
20.06.2011 – oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na spracovanie rukopisov
15.08.2011 – odovzdanie príspevkov do zborníka
18.09.2011 – uzávierka prihlášok
Sekretariát konferencie: Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., Ing. Jana Buchlovičová, Čajakova 14, 811 05 Bratislava
tel.: +421 2 572 014 28, mobil: +421 903 268 508, fax: +421 2 572 014 27, e-mail: buchlovicova@hydrotechnologia.sk
Pozri tiež webové stránky: www.hydrotechnologia.sk, www.iwa.sk, www.wet-team.cz

Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava v spolupráci
s Ministerstvom životného prostredia SR, Asociáciou vodárenských spoločností,
Asociáciou čistiarenských expertov SR, Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou - členom ZSVTS pri VÚVH
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Vás pozývajú na
7. bienálnu konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať
v jubilejnom roku 60. výročia založenia VÚVH
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Rekonštrukcie stokových sietí
a čistiarní odpadových vôd
25. – 27. 10. 2011 Podbanské

Program konferencie je zameraný na nasledujúce oblasti:
 legislatívne a koncepčné východiská pre výstavbu a modernizáciu ČOV  vzťah stokovej siete k ČOV, špecifiká rozsiahlych stokových sietí
a stokových sietí
 prevádzkové skúsenosti z rekonštruovaných ČOV a stokových sietí
 rekonštrukcia a intenzifikácia stokových sietí a ČOV s využitím  prevádzka stokových sietí a ČOV, krízové situácie a havárie
prostriedkov fondov EÚ
 špecifiká prevádzky priemyselných ČOV
 ekonomické hľadiská a nástroje investičných akcií v oblasti stokových  nové technologické postupy pri výstavbe a rekonštrukcii stokových
sietí a ČOV
sietí a ČOV
 progresívne metódy čistenia odpadových vôd a spracovania kalov
 materiály a výrobky používané pri rekonštrukcii stokových sietí a ČOV
Dôležité termíny:
30. 4. 2011 zaslanie abstraktov príspevkov
15. 6. 2011 oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov pre autorov príspevku, rozoslanie programu a záväzných prihlášok
31. 8. 2011 zaslanie kompletných príspevkov, vrátane zaslania podkladov pre reklamu v zborníku
do 30. 9. 2011 doručenie záväzných prihlášok na konferenciu a avíz o platbe, prerokovanie reklamnej prezentácie a jej vyplatenie
25. - 27. 10. 2011 7. Konferencia „Rekonštrukcie stokových sietí a ČOV“, Podbanské
Kontaktná adresa: Výskumný ústav vodného hospodárstva, Ing. Dagmar Drahovská, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
tel.: +421-2- 593 43 429; mobil: +421-918 360 165; fax : +421-2-544 11 941; e-mail: drahovska@vuvh.sk

36

Vodohospodársky spravodajca

5 – 6 2011

Zaznamenali sme / Predpisy, normy / Opustili naše rady

Dobrovoľníci čistili Žitavu
Už po tretí raz usporiadalo občianske združenie FONTIS pri príležitosti Svetového dňa vody 2011 čistenie rieky Žitava. Do tohto projektu pod názvom
Zelené Požitavie sa tento rok zapojilo okolo
300 dobrovoľníkov, ktorí na brehoch Žitavy
a ďalších tokov v povodí vyzbierali v dňoch
21. – 27. marca cca 350 stodvadsaťlitrových
vriec odpadu.
Záštitu nad podujatím prevzal Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Čestné uznania generálneho riaditeľa VÚVH boli udelené obciam Dvory nad
Žitavou, Nová Ves nad Žitavou, Maňa,
Melek, Martin nad Žitavou a Machulince;
mestám Vráble, Šurany, Zlaté Moravce; ako
aj občianskemu združeniu Požitavská vínna cesta, Žitavskej komunite, rodinnej farme Mašekov mlyn, ako aj základnej škole Konkolyho – Thegeho 2 v Hurbanove
a tiež zanietenej organizátorke zo združenia Fontis - Soni Trubíniovej.

Mnohé podujatia usporiadame iba pri
nejakej príležitosti, povinne, a potom si celý
rok na to ani nespomenieme. Vďakabohu
aj za to. No napríklad pán Ľudovít Chládek
s priateľmi zo Zlatých Moraviec alebo ľudia
z rodinnej farmy Mašekov Mlyn čistia Žitavu
už dlhé roky v pravidelných intervaloch
– to je isto pozitívny príklad pre všetkých,
že k zdravému životnému prostrediu a čistej vode treba mať úctu a prispievať k tomu
po celý rok.
- red -

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Vo februári a marci 2011 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN EN 15795: 2011 (75 8628) Výrobky používané pri
úprave vody na pitnú vodu. Prírodné neexpandované hlinitokremičitany
STN ISO 18857-2: 2011 (75 7523) Kvalita vody.
Stanovenie vybraných alkylfenolov. Časť 2: Stanovenie

alkylfenolov, ich etoxylátov a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorkách plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou po extrakcii na tuhej fáze a po derivatizácii
STN 75 0000: 2011 Vodné hospodárstvo. Sústava noriem vo vodnom hospodárstve (doteraz platná STN 75 0000:
2001 bola zrušená)

Za Ing. Ladislavom Roháčom
Dňa 15. marca 2011 zomrel významný slovenský vodohospodársky odborník, Ing. Ladislav Roháč. Zanechal po sebe výraznú stopu,
ktorá ovplyvnila chod vodného hospodárstva na územiach povodí
Hrona, Ipľa a Slanej, počas jeho pracovnej aktivity, dlhodobo po jej
ukončení a ktorá nesporne pretrvá ešte dlhé obdobie po jeho odchode
zo života. Bol človekom, pre ktorého sa jeho práca stala poslaním, naplneným duchom jeho výnimočnej osobnosti.
Ing. Ladislav Roháč sa narodil 24. októbra 1928 v Sásovej (dnes súčasti Banskej Bystrice), kde vychodil i základnú školu. V roku 1948 zmaturoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. V rokoch 1948 – 1953 študoval na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave, špecializáciu hydrotechnické stavby. Po štúdiách začal pracovať v Hydrostave,
konkrétne na stavbe VD Palcmanská Maša – Dobšinná. V rokoch 1953
– 1958 ako vojak, neskôr občiansky zamestnanec bol projektantom vo
Vojenskom projektovom ústave v Bratislave. V rokoch 1958 – 1960 ako
projektant na Stavoindustrii Banská Bystrica. V rokoch 1960 – 1966
bol vedúcim odboru projekcie na Krajskom vodohospodárskom a investičnom stredisku v Banskej Bystrici. Od júla 1966, keď bolo zriadené
Povodie Hrona v Banskej Bystrici, až do odchodu do dôchodku v roku
1988 pracoval vo funkcii technicko-prevádzkového námestníka riaditeľa podniku.
Bol pri myšlienke a konštituovaní správy vodných tokov na báze
hydrologických celkov. Spolupodieľal sa na priekopníckej na tú dobu
i vo svete jedinečnej vodohospodárskej legislatíve, technickom a ekonomickom fungovaní podniku i celého vodohospodárskeho komple-
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xu. S jeho menom ostane navždy spojený rozsiahly investičný proces,
ktorého výsledkami sú protipovodňové úpravy Ipľa, Slanej, Hrona, VN
Hriňová, VN Klenovec, VD Ružinná, VD Teplý Vrch, VN Malinec, protipovodňové dvory v Banskej Bystrici, Zvolene, Leviciach, Lučenci,
Rimavskej Sobote a mnohé ďalšie. Bol vedúcim technického povodňového štábu Povodia Hrona, z čoho vyplynulo bezprostredné riadenie zabezpečovacích prác počas mnohých povodní i tej najpamätnejšej v roku 1974.
Bol funkcionárom ČSVTS, členom medzinárodných vodohospodárskych komisií, v mladosti aktívnym volejbalistom, lyžiarom a turistom. Po odchode do dôchodku ešte 10 rokov vykonával funkciu vodohospodára v Národnom parku Nízke Tatry, kde dokázal skĺbiť svoje
odborné vedomosti s mimoriadnym celoživotným osobným vzťahom
ku krásam prírody Slovenska.
Nedá sa nespomenúť neprehliadnuteľný rozmer ľudskosti, láskavosti, spravodlivosti a osobnej statočnosti Ing. Roháča vo vzťahu
k podriadeným pracovníkom i jeho zmysel pre humor, jeho úžasný
vzťah k rodine – manželke, deťom, vnúčatám.
Aj v mene spolupracovníkov a priateľov Ing. Ladislava Roháča vyjadrujem úctu k výsledkom jeho práce a vďaku za šťastie, že sme mohli
s ním spolupracovať.
S hlbokou úctou, ďakujeme.
Ing. Ladislav Podkonický
a spolupracovníci z Povodia Hrona
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo:
Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík.
1. vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig.
Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Celoslovenská konferencia
k Svetovému dňu vody v Bratislave

Šéfka exekutívy a Svetový deň vody – na Slovensku historicky po
prvý raz

Prítomnosť premiérky slovenskej vlády a ministra životného prostredia dala Svetovému dňu vody 2011 na Slovensku punc mimoriadneho významu, slávnostnosti a dôstojnosti

Pohľad na predsednícky stôl

Pohľad do auditória

Konferenciu s prehľadom moderoval (nie po prvý raz) predseda
Výkonnej rady Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Ing. Ján Munkáči

Vedúci Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva SvF
STU, profesor Kriš, vo svojom príhovore podčiarkol dôležitosť neustáleho vzdelávania, ale aj si povzdychol nad malým záujmom médií o problematiku vody...

Tlačová konferencia k Svetovému dňu vody

Na tlačovej konferencii podotkol minister životného prostredia (vľavo generálny riaditeľ Sekcie vôd Dušan Čerešňák a šéf KZEI, Jozef
Kriš), že záväzok Slovenska voči EÚ v súvislosti s budovaním ČOV bol
postavený príliš ambiciózne

V druhej časti tlačovej konferencie minister Nagy informoval aj
o niektorých kontroverzných zmluvách predchádzajúceho vedenia
rezortu (vľavo riaditeľ ŠOP, Ján Zuskin)

Odborný seminár k Svetovému
dňu vody v Poprade

Dobrovoľníci čistili Žitavu
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Milí vodohospodári,
skončila sa politická sezóna a rozbehla sa nám sezóna uhorková. Hrany ostrých vyhlásení a sporov sa
zaobľujú, všetko sa otepľuje a rozveseľuje. Pokiaľ to
ide, dbáme na rady psychológov a dovolenkujeme
aspoň dva týždne, aby sme sa mohli „reštartovať“.
Ako inak, k letu patrí aj dôsledné dodržiavanie pitného režimu. A tak s radosťou chodím po meste s pollitrovou fľaškou vody v kabelke - jednoducho preto,
že vodu z vodovodu odjakživa zbožňujem, nik mi nemusí zdôrazňovať, že treba piť 2 (či 3?) litre tekutiny
denne.
Horšie to však býva, keď zamierim do nejakej reštaurácie na obľúbenú kávičku. Dávnejšie som sa už
pozastavovala nad tým, že dobrý zvyk, keď vám ku
káve priniesli pohár čistej vody, sa vytráca. Teraz sa
mi bežne stáva, že keď si v reštaurácii vypýtam pohár vody, stretnem sa s reakciou odmietavou, až arogantnou. Preto mi prišiel na um článok, ktorý bol
pred vyše rokom publikovaný v Hospodárskych novinách: „...koľko môžete zarobiť za predaj vody z vodovodu, a koľko za predaj vody plastovej? Nuž, na vode
plastovej často viac ako na pive či víne, ale na džbáne obyčajnej vody nezarába nikto. Sú vzácni podnikatelia, ktorí vo svojich kaviarňach servírujú ku káve
aj pohár vody. A sú nenažranci, ktorí zakážu svojim
zamestnancom podať pohár vody aj tehotnej žene,
veď majú vodu plastovú na predaj...“ Hoci autor,
Anton Marcinčin, svoje slová myslel ako novoročnú
chválu vody, pripadajú mi obzvlášť príhodné práve
pre letnú turistickú sezónu na Slovensku: „Nech nás
postretne čím menej nenažratých podnikateľov, aby
sme mohli byť opäť o niečo viac hrdí na naše domáce
slovenské služby. Nech si za liter vody k jedlu začnú
účtovať hoci aj pol eura, veď ide o zdravie a pitný režim. Nech je menej vody plastovej a nech viac energie
míňame na užitočnejšie tovary a služby.“
Milí vodohospodári, prajem vám všetkým a zo
srdca, aby ste strávili príjemné dovolenkové chvíle a uložili si do zásoby mnoho pozitívnej energie zo
slniečka. Môžem vám sľúbiť, že síce vojnu všetkým
bublinám a sladkým nápojom nevyhlasujem, lebo
proti gustu žiaden dišputát, ale jednoznačne im vyhlasujem absolútnu ignoranciu! Len musím dať pozor, aby som si fľašu s vodou nikdy nezabudla, keby
mi ju tiežpodnikatelia zase odopreli.
Dávam to ako tip aj vám: Podporme a propagujme niečo zmysluplné – podporme sami seba! Naučme
všetky deti, že naša voda z vodovodu je nielen najzdravšia, ale aj najchutnejšia.
Mgr. Tatiana Šimková
zodpovedný redaktor
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Letné zamyslenie nad vývojom klímy
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., RNDr. Pavel Šťastný, CSc.
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Počasie a klíma sú tou istou stranou jednej mince. Zatiaľ čo o počasí
sa viedli vždy spoločenské rozhovory – aké je, aké bude, zatvoriť, alebo
nezatvoriť okná pri odchode z bytu,
zobrať si dovolenku, alebo ešte týždeň počkať... – klíma bola v inej polohe. Po prvýkrát sme sa s týmto termínom stretali na hodinách zemepisu
pri fyzicko-geografickom opise kontinentov, regiónov, krajín. Dnes sa táto
téma bezpečne dostala do vedomia
temer každého z nás. Mení sa? Nemení
sa? Akým smerom? Čo hovorí ten alebo onen model, čo bude o 50, o 100
rokov? To, že sa klíma akýmsi spôso-

máme istotu pri predpovedaní jej vývoja, a teda nevieme uplatniť program
opatrení na zmiernenie dôsledkov,
prípadne na adaptáciu alebo na využitie. Máme teda nejaký dôkaz, že klíma
sa skutočne mení? Ak sa mení klíma,
malo by sa meniť aj počasie. Ak ale pozeráme na počasie ako izolovaný jav,
len veľmi sporadicky zaznamenávame, že s takým alebo onakým počasím
sme sa ešte nestretli. Čo nás oprávňuje teda povedať, že klíma sa mení, ak
sa počasie mení len málo? Odpoveď
je pomerne jednoduchá, je to hlavne
zmenená frekvencia výskytu konkrétneho počasia. Môžeme to dokumen-

bom vyvíja, pociťujeme snáď všetci
na vlastnej koži. Avšak príčina, lepšie
povedané komplex príčin, nie je stále dostatočne identifikovaný. Prečo
je práve toto poznanie kruciálnym?
Práve príčiny totiž určujú vektor vývoja
klímy. Napriek sofistikovaným modelom, prepracovanému aparátu prenosu výsledkov do konkrétneho prostredia, napriek celosvetovým enormným
výkonom odborníkov v tejto oblasti,
dokonca napriek tomu, že prakticky
už, či programovo alebo podvedome,
v stratégiách vývoja ich uplatňujeme,
sme zhruba tam, ako približne pred
15-20 rokmi. Vieme, že sa s klímou niečo deje, nevieme dôsledne prečo, ne-

tovať na extrémoch. Dokonca dve posledné dekády by sme snáď mohli nazvať dekádami extrémov. V podstate
za posledných dvadsať rokov sa každoročne stretáme nie s jedným, ale
viacerými prekonanými rekordmi, či
je to v intenzite a množstve zrážok,
v teplotách okamžitých, denných, mesačných, ročných, v slnečnom svite, či
je to výskyt sucha alebo povodní nebývalého rozsahu, napríklad extrémne suché leto 2003 alebo mimoriadne
vlhký rok 2010. Zaujímavé je aj skracovanie času medzi extrémnymi javmi,
alebo dokonca súbežný výskyt opačných extrémov na takom malom území, akým je Slovensko, napríklad po-
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vodňová jar na východnom Slovensku
a suchá jar na západnom Slovensku
v roku 2000.
Teda, suma sumárum, aj klíma, podobne ako počasie, sa dostala do spoločenských rozhovorov. Ba čo viac,
dnes je dominantnou témou pre politikov, vlády, biznismanov, lobistov...
Za vyjadreniami často nasledujú rozhodnutia, racionálne alebo menej racionálne, a samozrejme, obrovské financie. V podstate to posledné by nás
mohlo tešiť, keby... Základom všetkých
odhadov vývoja klímy a možných dôsledkov je monitoring. V januári 1994
sme v návrhu opatrení vyplývajúceho z prvých riešení Národného klimatického programu
Slovenska,
okrem iného, napísali: „Legislatívna
ochrana meracej siete: Staniciam na monitorovanie
zmien
klímy a údajovej základni z tejto siete je potrebné venovať prvoradú pozornosť a legislatívne
chrániť činnosť staníc a miesto pozorovania v budúcnosti.“
Pod uvedenými stanicami sme mali na mysli v podstate
dnešnú štátnu meteorologickú a štátnu a hydrologickú sieť. Napriek tomu,
že legislatívne sme tieto siete zakotvili, finančne poddimenzovaná hydrologická a meteorologická služba sa
podpisujú na kvalite, kvantite, spracovaní a hodnotení údajov. Tých údajov, ktoré dokumentujú vývoj klímy,
tých údajov, ktoré vypovedajú o dôsledkoch klimatických zmien a ktoré
vstupujú do najrôznejších modelov,
jednoducho tých údajov, ktoré tvoria bázu vyššie spomenutých rozhodovaní spojených s enormnými financiami! A takéto šetrenie je šetrenie aj
za cenu, nech to stojí, čo to stojí.

Vodohospodársky spravodajca
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Z vodohospodárskej praxe

Projekt Bratislava – protipovodňová ochrana
Ing. Jaroslav Sabo
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava

Povodne na rieke Dunaj v marci a auguste 2002 (991 cm na vodočte v Bratislave) významne urýchlili proces vytvorenia koncepcie protipovodňovej ochrany, ktorý sa roz-

hu. Najväčšia obývaná mestská časť
Petržalka (asi 150 000 obyvateľov)
by bola zaplavená vo veľkom rozsahu, siahajúcom až na územie Rakúska
a Maďarska. Nedostatočná protipo-

Aktivita 1 dokončená

behol na základe povodne na rieke
Dunaj v roku 1991 a predovšetkým
na základe povodne na rieke Morava
v roku 1997. Povodeň v auguste 2002
jasne demonštrovala nedostatočnú protipovodňovú ochranu mesta Bratislava. Preukázalo sa, že preliatie, resp. pretrhnutie existujúcej ľavostrannej protipovodňovej
línie Dunaja by nespôsobilo iba zaplavenie významnej časti Bratislavy
(vrátane priemyselnej zóny), ale aj
podstatnej časti Žitného ostrova
a Podunajskej nížiny v oblasti Malého
Dunaja. Pretrhnutie pravostrannej
hrádze rieky Dunaj by spôsobilo podobné škody ako na jeho ľavom bre7 – 8 2011

bol schválený uznesením vlády z 19. januára 2000 a aktualizovaný uznesením
vlády č. 25 z roku 2003. Jednou z potenciálnych možností, ako zabezpečiť
implementáciu programu, sa ukáza-

Aktivita 1 realizácia injekčnej clony

vodňová ochrana sa zistila aj v úseku
Gabčíkovo – Sap (ľavostranná hrádza
odpadného kanála VD Gabčíkovo),
nie však z pohľadu výškovej úrovne
ochrannej línie, ale z pohľadu nestability geologického podložia a veľkej
filtračnej rýchlosti podzemnej vody.
Tieto skutočnosti boli dôvodom, prečo správca vodného toku,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.
p., opakovane žiadal o vyriešenie naliehavého povodňového ohrozenia mesta Bratislava v rámci navrhovaného investičného programu. Nedostatok finančných prostriedkov však ohrozoval
implementáciu Programu protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, ktorý

Vodohospodársky spravodajca

la možnosť čerpania fondov z programov EU.
PRÍPRAVA A REALIZÁCIA
PROJEKTU
Rozhodnutiu zabezpečiť adekvátnu ochranu mesta Bratislava lokálnymi
brehovými protipovodňovými opatreniami predchádzalo dôkladné poznanie súčasného stavu ohrozenia a možností ochrany proti nemu.
Vybudovanie systémového komplexného protipovodňového opatrenia v podmienkach intravilánov tohto
mesta znamená v konečnom výsledku
vybudovanie dostatočne vysokej neprerušovanej ochrannej protipovod-
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ňovej brehovej línie pevného aj mobilného charakteru tak, aby takzvaná návrhová povodeň neškodne pretiekla
záujmovým územím mesta. Jeho nutnou súčasťou je aj zabezpečovacia činnosť počas povodňových stavov, nakoľko niektoré prvky protipovodňovej
ochrany majú spomínaný mobilný charakter.
V minulosti však určité časti tejto
brehovej línie mesta už boli z rôznych
dôvodov vybudované, neboli však dostačujúce a lokálne vyhovovali len pre
prevedenie povodňového prietoku
zodpovedajúcemu štatisticky významovej hodnote Q20 až Q80.

Aktivita 2 dokončená

Projekčné práce na vybudovanie
systémových protipovodňových opatrení v meste Bratislava sa prakticky začali v máji roku 2004. Po predložení žiadosti o poskytnutie pomoci na projekt
Bratislava – protipovodňová ochrana
nasledovalo jej detailné posudzovanie
odbornými špecialistami Európskej komisie(EK).
Európska komisia o poskytnutí pomoci na projekt Bratislava – protipovodňová ochrana z Kohézneho fondu rozhodla v decembri 2005. Podľa
rozhodnutia boli výdavky týkajúce sa
projektu oprávnené do 31. 12. 2010.
Miera pomoci EÚ poskytnutej na pro-
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jekt predstavovala 85 % oprávnených
nákladov, pričom maximálna čiastka
pomoci bola 26 552 936 €. Štátny rozpočet SR sa podieľal na spolufinancovaní 10 % a 5 % z oprávnených nákladov projektu bolo hradených zo zdrojov Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p.
Projektová príprava pokračovala
spracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre jednotlivé úseky (Aktivity). V júni 2006
už boli vydané územné rozhodnutia
na všetky Aktivity a prakticky okamžite bol odštartovaný proces verejného obstarávania. Ako prvé bolo reali-

kumentácie, postupným vybavovaním
stavebných povolení a následne boli
začaté stavebné práce na Aktivite č.8
a postupne aj na ostatných Aktivitách.
V novembri 2009 si zhotoviteľ uplatnil nárok na predĺženie lehoty výstavby
s ohľadom na výskyt okolností, brániacich postupu prác podľa zmluvy o dielo (povodeň v lete 2009 zatopila staveniská v Devíne a Devínskej Novej Vsi).
Stavebný dozor so súhlasom objednávateľa nárok zhotoviteľa akceptoval
a lehota výstavby bola predĺžená o 83
dní (na 1178 dní), t.j. do 30. 4. 2010.
Posledné práce boli dokončené na Aktivite č. 6b v mestskej čas-

Aktivita 2 realizácia pilot

zované verejné obstarávanie na dodávateľa služieb stavebného dozoru,
čoho výsledkom bolo dňa 5. 9. 2006
podpísanie zmluvy so Združením
Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
a. s., Praha, Vodohospodárska výstavba, š. p., Bratislava a Finenvico, s. r. o.,
Bratislava. Verejná súťaž na dodávku
projektových a stavebných prác vyvrcholila podpísaním zmluvy o dielo (podľa zmluvných podmienok „Žltý
FIDIC“ pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom) s víťazným uchádzačom, Váhostav – SK, a.s.
Žilina dňa 24. 1. 2007. Práce zhotoviteľa začali vypracovaním projektovej do-

ti Devínska Nová Ves – za Mlákou
a na Aktivite č. 3b Zaústenie Čierneho
potoka k 30. 4. 2010.
Po dokončení jednotlivých Aktivít
boli vydané čiastkové preberacie protokoly podľa Slovenských zákonov.
Práce boli prevzaté dňa 27. 5. 2010
Preberacím protokolom podľa FIDIC
(Taking over certificate). Nedorobky
a nedostatky uvedené v preberacích
protokoloch boli odstránené v stanovených termínoch. Všetky vady zistené
počas lehoty na oznámenie vád (180
dní od dokončenia prác) boli do konca
tejto lehoty, t.j. 27. 10. 2010 odstránené. Celkové investičné výdavky projek-
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tu boli 33 245 920,42 €, z toho stavebné práce 27 091 291,48 € .

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
O PROJEKTE

Koncom roku 2010 boli ukončené kolaudačné konania a vydané kolaudačné rozhodnutia jednotlivých
Aktivít. Vybudované objekty protipovodňovej ochrany už počas zvýšených
vodných stavov v roku 2010 ochránili

Hlavné ciele projektu:
 primeraná ochrana dotknutého
obyvateľstva pred povodňami v záujmovom území,
 predchádzanie vzniku ekonomických škôd v záujmovom území,

Aktivita 2 skúšobná montáž mobilného hradenia

Aktivita 3a mobilné hradenie

Devín a Devínsku Novú Ves pred zaplavením časti ich intravilánov a poškodením majetku občanov.
7 – 8 2011

vrátane hlavného mesta Bratislavy
a obcí na Žitnom ostrove,
 predchádzanie vzniku environmen-

Vodohospodársky spravodajca

tálnych škôd v záujmovom území,
vrátane ochrany,
 ochrana zdrojov pitnej vody a poľnohospodárskej pôdy pred kontamináciou.
Projekt je umiestnený v juhozápadnej časti Slovenska na hranici
s Rakúskom a Maďarskom. Projektové
územie zahŕňa hlavné mesto Bratislavu
s jej mestskými časťami Devínom
a Devínskou Novou Vsou a územie medzi obcami Gabčíkovo a Sap na Žitnom
ostrove.
Projekt rieši medzery a nedostatočne chránené úseky Dunajského protipovodňového systému na Slovenskom
území, ktorý bol vybudovaný na ochranu Bratislavy a rozsiahleho územia západoslovenského regiónu s výnimkou
Štúrova. Vysoké prietoky rieky Dunaj
počas povodní, morfológia terénu
a porušenie protipovodňového systému môžu mať katastrofálne následky
ako je zaplavenie 383 km2 zastavaného
mestského územia a 2000 km2 poľnohospodárskej pôdy čo by priamo postihlo 490 000 obyvateľov.
Realizáciou projektu bola zabezpečená rekonštrukcia časti jestvujúcich a výstavba nových protipovodňových línií: hrádzí, protipovodňových
múrikov a mobilných prvkov na ľavom a pravom brehu rieky Dunaj, ľavom brehu rieky Morava a ľavostrannej
ochrannej hrádzi odpadového kanála
VD Gabčíkovo. Zrealizované konštrukcie na rieke Dunaj sú dimenzované
na prietok zodpovedajúci Q1000= 13 500
m3/s okrem konštrukcií v Karlovej Vsi
a Devíne, ktoré sú navrhované na prietok zodpovedajúci Q100= 11 000 m3/s.
Ochranné línie na rieke Morava zamerané na ochranu pred spätným vzdutím vodami Dunaja sú dimenzované
na kombinovaný prietok Dunaja Q100=
11 000 m3/s a prietok Moravy Q30=
1 040 m3/s. Bezpečnostné prevýšenie
protipovodňových konštrukcií je 0,5 m.
V rámci projektu bolo zrealizovaných celkom 14,9 km podzemných tesniacich a konštrukčných stien, v rámci Aktivity č.8 bolo položených viac
ako 111 tis. m2 tesniacej fólie, vybudovaných bolo 2,3 km ochranných
hrádzí a viac ako 5 km protipovodňových múrikov. Dĺžka mobilných protipovodňových zábran predstavuje viac
ako 2,2 km. Na vyústení Čierneho potoka do ramena Dunaja v MČ Karlova
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Ves bol vybudovaný uzatvárací objekt s možnosťou prečerpávania vnútorných vôd počas povodňových stavov mobilnými čerpadlami. V rámci
ochrannej línie v MČ Devínska Nová
Ves bol v mieste križovania s potokom
Mláka vybudovaný uzatvárací objekt
s čerpacou stanicou.
Projekt „Bratislava - protipovodňová
ochrana“ bol rozdelený na nasledovné
aktivity:

Aktivita 3b časť ochrany v areáli BVS

AKTIVITA 1
Úsek Dunaja v rkm 1866,400 ~
1869,300 Prístavný most – most
Apollo (ľavý breh)
Protipovodňová ochrana je realizovaná na povodňový prietok v Dunaji
Q1000 = 13 500 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia.
Kóta návrhovej hladiny: 138,30 m n.
m. až 138,90 m n. m.
Kóta ochrany: 138,80 m n. m. až
139,40 m n. m. v pozdĺžnom sklone.
Celková dĺžka ochrannej línie je
683,52 m. Ochranná línia je tvorená
protipovodňovým železobetónovým
múrikom výšky cca. 1,3 m s preinjektovaným podložím do hĺbky cca 4,5 m.
AKTIVITA 2
Úsek Dunaja v rkm 1868,140 ~
1869,100 Starý most – Nový most
(ľavý breh)
Protipovodňová línia je zrealizovaná na povodňový prietok v Dunaji
Q1000 = 13 500 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia.
Kóta návrhovej hladiny: 139,85 m n.
m. až 140,45 m n. m.
Kóta ochrany: 140,35 m n. m. až
140,95 m n. m. v pozdĺžnom sklone.
Celková dĺžka ochrannej línie je
1 013,48 m. Pôvodný protipovodňový
múrik bol nahradený novým. Ochranná
línia je realizovaná v dvoch výškových
úrovniach. Konštrukciu ochrany tvorí
nábrežný protipovodňový múrik výšky
cca. 1,2 m nad úrovňou promenádneho chodníka. Múrik je vybavený zabetónovanými prvkami na osadenie
mobilného hradenia výšky cca 1,4 m.
Múrik je založený na pilótach dotesnených tryskovou injektážou.

Aktivita 3b Uzatvárací objekt na vyústení Čierneho potoka
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AKTIVITA 3
Úsek Dunaja v rkm 1871,346
~ 1872,446 Zaústenie Vydrice
a Čierneho potoka (ľavý breh)
Vodohospodársky spravodajca
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Aktivita 4 časť línie v Devíne

Aktivita 4 mobilne hradenie

7 – 8 2011
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3A. Časť úseku – Zaústenie Vydrice
do Dunaja
Protipovodňová ochrana je realizovaná na povodňový prietok v Dunaji
Q100 =11 000 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia.
Kóta návrhovej hladiny: 140,40 m n.
m.
Kóta ochrany: 140,90 m n. m.
Celková dĺžka ochrannej línie:
466,67 m
Protipovodňovú líniu tvorí železobetónový múrik a kombinácia múrika
s nadstaviteľným mobilným hradením.
Podložie ochrannej línie je zabezpečené podzemným tesniacim prvkom (injektážou).
3B. Časť úseku – Zaústenie Čierneho
potoka do ramena Dunaja
Ochrana pre Uzatvárací objekt je navrhnutá na povodňový prietok v Dunaji
Q1000 = 13 500 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia
Kóta návrhovej hladiny: 142,40 m n.
m.
Kóta ochrany: 142,90 m n. m.
Na zabránenie spätného nátoku vôd
Dunaja do Čierneho potoka počas povodňových stavov na Dunaji bol na vyústení Čierneho potoka vybudovaný
uzatvárací objekt s možnosťou osade-
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nia prenosných čerpadiel (kapacita 200
l/s) na prečerpávanie vnútorných vôd
v čase povodňových stavov.
Pre objekty vodárne je ochrana
zrealizovaná na povodňový prietok
v Dunaji
Q100 = 11 000 m3s-1 + 0,50 m prevýšenia
Kóta návrhovej hladiny: 140,55 m n.
m.
Kóta ochrany: 141,05 m n. m.
Na ochranu objektu čerpacej stanice
vodárne v Karlovej Vsi bol vybudovaný
protipovodňový múrik v kombinácii
s mobilným hradením. Celková dĺžka
ochrannej línie je 120,65 m. Utesnenie
podložia bolo realizované injektážou
z úrovne základu múrika.
AKTIVITA 4
Úsek Dunaja v rkm 1878,640
~
1880,140
Mestská
časť
Devín – Slovanské nábrežie (ľavý
breh)

Aktivita 5 dokončená hrádza Devín

Protipovodňová línia je realizovaná na povodňový prietok v Dunaji
Q100 =11 000 m3s-1 + 0,50 m prevýšenie.
Kóta návrhovej hladiny: 142,50 m n.
m. až 142,70 m n. m.
Kóta ochrany :143,00 m n .m.
až 143,20 m n. m.
Celková dĺžka ochrannej línie je
798,57 m. Časť ochrannej línie pri
Devínskej ceste je tvorená protipovodňovým múrikom na plnú výšku ochrany. V pokračovaní pozdĺž Slovanského
nábrežia je vybudovaná zemná hrádza a na jej korune sú zabudované prahy pre osadenie mobilného hradenia.
Koniec úseku pri prístavisku je realizovaný ako železobetónový múrik s prestupmi hradenými mobilným hradením. V podloží múrikov bola zrealizovaná podzemná tesniaca clona, pod
hrádzou bola vybudovaná kopaná
podzemná tesniaca stena.
AKTIVITA 5
Úsek Moravy v rkm 0,150 ~ 0,950
mestská časť Devín

Aktivita 5 realizácia hrádze Devín

10

Ochrana je realizovaná na prietok Q30 na Morave pri vplyve vzdutia povodňového prietoku v Dunaji
Q100=11 000 m3s-1 + 50 cm prevýšenie
Kóta návrhovej hladiny: 142,90 m n.
m.
Kóta ochrany :143,40 m n. m.
Celková dĺžka ochrannej línie je
690,46 m. Ochranná línia začína proVodohospodársky spravodajca
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Aktivita 6a Devínska Nová Ves – realizácia múrika

tipovodňovým múrikom zaviazaným
do skalného brala pod hradom Devín
kombinovaným s mobilným hradením.
V pokračovaní línie je na múrik napojená zemná hrádza s možnosťou nadstavenia mobilným hradením, resp.
na plnú výšku ochrany. Zvislý tesniaci
prvok je v úseku pod múrikom realizovaný ako injekčná clona a pod hrádzou
ako kopaná podzemná tesniaca stena.

Aktivita 6a Devínska Nová Ves

7 – 8 2011
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AKTIVITA 6
Úsek Moravy v rkm 3,200 ~ 6,000
Mestská časť Devínska Nová Ves
6A. Časť úseku v rkm 3,200 až
3,850 – Slovinec
Protipovodňová ochrana je realizovaná na povodňový prietok v Morave
Q30 pri vplyve vzdutia Dunaja pri prietoku Q100 =11 000 m3s-1 + 50 cm prevýšenie.
Kóta návrhovej hladiny: 143,00 m n.
m.
Kóta ochrany: 143,50 m n. m.
Celková dĺžka ochrany je 463 m.
Ochrannú líniu tvorí protipovodňový železobetónový múrik s komunikačnými otvormi, ktoré sú počas povodňových stavov hradené
mobilným hradením výšky cca 1 m.
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Aktivita 6b realizácia ČS

Aktivita 6b skúška ČS
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Aktivita 7 mobilné hradenie Viedenská cesta

Aktivita 7 múrik pri divadle Aréna 1

7 – 8 2011

Vodohospodársky spravodajca
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Aktivita 7 múrik pri divadle Aréna

Aktivita 8 realizácia PTS

Aktivita 8 realizácia fóliového tesnenia
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Aktivita 9 meračské plavidlo 1

Podložie je utesnené zvislým tesniacim prvkom.
6B. Časť úseku v rkm 3,85 až 6,000
Ochrana je zrealizovaná na povodňový prietok v Morave Q30 pri
vplyve vzdutia Dunaja pri prietoku
Q100 =11 000 m3s-1 + 50 cm prevýšenie.
Kóta návrhovej hladiny: 143,00 m n.
m.
Kóta ochrany: 143,50 m n. m.
Celková dĺžka ochrannej línie je
1 427,14 m. Protipovodňová ochrana je
realizovaná ako zemná hrádza na celú
výšku ochrany (výška hrádze 1,15 až
4 m) s korunou šírky 3,5 m. Na začiatku
je napojená na skalné bralo, pokračuje
križovaním potoka Mláka, na ktorom je
v rámci projektu vybudovaný uzatvárací objekt s čerpacou stanicou. Zemná
hrádza ďalej pokračuje popri miestnej
komunikácii až po koniec úseku napojením do vyššieho terénu.
Uzatvárací objekt je dimenzovaný
na gravitačné prevedenie prietokov
potoka Mláka až do 13 m3s-1. Počas povodňových stavov sa objekt uzatvorí pomocou stavidla a potok Mláka sa
prečerpáva pomocou piatich čerpadiel
s kapacitou 4 m3s-1.
AKTIVITA 7
Úsek Dunaja v rkm 1868,1 –
1869,2, Starý most – ochranná hrá7 – 8 2011

dza Petržalka-Wollfsthal
Petržalka (pravý breh)

v

MČ

Protipovodňová ochrana je realizovaná na povodňový prietok
v Dunaji Q1000 =13 000 m3s-1 bez prevýšenia, s možnosťou provizórneho
nadvýšenia s požadovanou bezpečnosťou .
Kóta návrhovej hladiny a ochrany:
139,92 m n. m. až 140,50 m n. m.
Celková dĺžka ochrannej línie je
1 209,61 m. Ochranná línia je tvorená protipovodňovým múrikom
prevyšujúcim súčasný terén (korunu Viedenskej cesty) o 1,0 m. Pri divadle Aréna, kde tvorí zároveň aj
oporný múr je výška protipovodňového múrika cca. 2,5 m. Šírka koruny múru je 0,6 m. Súčasťou protipovodňovej línie sú aj mobilné protipovodňové zábrany zabezpečujúce
komunikačné otvory počas povodňových stavov v dĺžke cca 270 m.
Protipovodňový múrik je založený
na pilótach, ktoré spĺňajú aj tesniacu funkciu.
AKTIVITA 8
Zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej hrádze odpadového kanála VD Gabčíkovo (extravilán obcí
Gabčíkovo a Sap)

Vodohospodársky spravodajca

V rámci aktivity bola zrealizovaná vibrovaná podzemná tesniaca stena na návodnej päte hrádze a utesnenie návodného svahu hrádze tesniacou fóliou.
Hĺbka podzemnej tesniacej steny
13,4 m.
Tesniaca fólia cca 111 013 m2
Celková dĺžka ochrannej línie je
8 074 m. V miestach prestupov podzemných inžinierskych sietí a pri objektoch bolo podložie doinjektované
klasickou injektážou.
AKTIVITA 9
Meracie zariadenie na meranie
prietoku, rýchlosti prúdenia, morfológie riečneho koryta a spracovanie
údajov vrátane plavidla.
V rámci tejto aktivity bolo v roku
2008 zhotoviteľom dodané plavidlo
Targa 25.1 s echolotom Survey Echo
Sounder System na sledovanie morfologických zmien koryta toku a zariadenie ADCP s príslušenstvom Rio
Grande na meranie rýchlostí prúdenia
(prietokov).

LITERATÚRA:
1. Projektová dokumentácia stavby
Bratislava – protipovodňová ochrana
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Voda v krajine

Výskyt vybraných skupín organických polutantov
v sedimentoch vodných tokov na Slovensku
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

1. ÚVOD
Sedimenty akumulované v tokoch
predstavujú významnú súčasť riečneho ekosystému, ktorá má schopnosť
akumulovať z vody polutanty rôzneho druhu (toxické (ťažké) kovy, rádionuklidy a organické látky) a v rôznom rozsahu v závislosti od ich povahy. Časť z týchto látok môže byť v sedimentoch viazaná nevratne a časť sa
môže za špecifických podmienok uvoľňovať, napr. zmenou oxidačno-redukčných podmienok alebo aj biodegradáciou organickej hmoty. Spätné uvoľnenie môže nastať tiež pri resuspendovaní sedimentov do vodného prostredia
pri zmene hydrologických podmienok v toku, alebo pri infiltrácii vody cez
znečistené sedimenty. Významným
faktorom je to, že kontaminované sedimenty môžu výraznou mierou ovplyvniť prítomnú vodnú biotu a cez ňu sa
dostať do širšieho potravného reťazca.
Význam venovania pozornosti kvalite sedimentov podporila aj Európska únia, keď Európsky parlament
a Rada vydali 16. decembra 2008 smernicu 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/
EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/
EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2000/60/ES. Podľa tejto smernice by mali členské štáty zlepšiť informovanosť a dostupné údaje o zdrojoch prioritných látok a spôsoboch
znečisťovania s cieľom identifikovať
možnosti cielených a účinných opatrení. Sediment a biota aj naďalej zostávajú dôležitými matricami pre monitorovanie určitých látok s významným akumulačným potenciálom.
Keďže dnové sedimenty sú väčšinou tvorené erodovanou zeminou,
ktorá predstavuje cenný materiál, je
predpoklad, že takúto zeminu je mož-
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né po vyťažení z nádrží ďalej vhodne
využiť. Významným faktorom ich využiteľnosti je miera znečistenia. Ich aplikácia do pôd je podmienená fyzikálnomechanickým a biologickým stavom
pôd, ako aj obsahom agrochemicky významných zložiek.
Príspevok prezentuje výsledky cielenej analýzy kvality sedimentov vybraných tokov, uskutočnenej v roku 2009,
pre prioritné/organické látky so zameraním sa na výskyt vybraných skupín
organických polutantov.
2. METODIKA RIEŠENIA
Riešenie úlohy [1] bolo zamerané
na inventarizáciu kvalitatívneho zloženia akumulovaných sedimentov v tokoch Slovenska v oblasti prioritných/
organických látok. Výber miest odberu vzoriek sedimentov nadväzoval
na práce uskutočnené v roku 2007 [2]
a na práce ŠGÚDŠ vykonávané v rámci „Monitorovania chemického zloženia riečnych sedimentov“ [3].
2.1 Miesta odberu vzoriek sedimentov na tokoch
V rámci riešenia úlohy sa uskutočnil odber vzoriek sedimentov v povodí
tokov Torysa, Ondava, Kyjovský potok,
Topľa, Bodrog, Latorica, Uh, Strážský
kanál, kanál od ČOV mesta Strážske,
Hornád, Slaná, Muráň, Rimava, Ipeľ,
Štiavnica, Hron, Malý Dunaj, Váh, Biely
Váh, Čierny Váh, Poprad, Orava, Turiec
a Kysuca.
Odber vzoriek sedimentov sa uskutočnil z nasledovných tokov a miest
odberu: Torysa/Kendice, Ondava/
vtok do VN Veľká Domaša, Ondava/
Nižný
Hrušov,
Ondava/Brehov,
Kyjovský potok/Nižný Hrušov, Topľa/
pod
Vranovom,
Bodrog/Streda
nad Bodrogom, Latorica/Leles, Uh/
Pinkovce, kanál od ČOV Strážske,
Strážský kanál/pod sútokom s kaná-

lom od ČOV, Hornád/Ždaňa, Slaná/
Čolto, Muráň/Bretka, Rimava/Rimavské
Janovce, Ipeľ/Slovenské Ďarmoty,
Ipeľ/Ipeľský Sokolec most, Ipeľ/Ipeľský
Sokolec pri hati, Štiavnica/ústie do Ipľa,
Hron/Valkovňa, Hron/Kamenica nad
Hronom, Hron/Kalná nad Hronom,
Malý Dunaj/Kolárovo, Váh/Komárno,
Poprad/Čirč, Poprad/Veľká Lomnica,
Biely Váh/Važec, Čierny Váh nad nádržou Čierny Váh (ČV), Orava/Kraľovany,
Turiec/Vrútky,
Váh/Dubná
skala,
Kysuca/Považský Chlmec a Váh/
Trenčín. Prehľad miest odberu je uvedený v tabuľke 1.
2.2 Sledované ukazovatele v sedimentoch
Vo vzorkách dnových sedimentov
boli sledované nasledovné ukazovatele:
 PCB: (kongenéry č. 8, 28, 52, 101,
118, 138, 153, 180 a 203 a suma kongenérov 28, 52, 101, 118, 138, 153
a 180).
 PAU: acenaftén, antracén, benzo(a)
antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén,
benzo(ghi)perylén, benzo(a)pyrén, dibenzoantracén, fenantrén, fluorantén, fluorén,
chryzén, indeno(1,2,3)pyrén, naftalén a pyrén.
 NEL: NEL-IČ, NEL-UV.
 P esticídy (OCP): aldrin, dieldrin, endrin, o,p’-DDT, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDD, p,p’-DDD, α-endosulfán, γ-HCH (lindan),
heptachlór,
hexachlórbenzén,
chlórfenvinfos, chlórpyrifos_M,
isodrin, metoxy chlór, pentachlórbenzén, trifluralín.
2.3 Hodnotenie výsledkov kvality
sedimentov v tokoch
Hodnotenie kvality sedimentov sa
vykonalo podľa Metodického pokynu MŽP SR č. 549/1998-2 na hodnotenie rizík zo znečistených sedimen-
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tov tokov a vodných nádrží (ďalej
MPMŽP) porovnaním štandardizovaných výsledkov s limitnými hodnotami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 [4].
Štandardizované boli všetky namerané výsledky bez ohľadu či sú pre ne
v MPMŽP uvedené limitné hodnoty.
Pokiaľ boli zistené hodnoty pod detekčným limitom použitej analytickej
metódy použila sa na hodnotenie hodnota detekčného limitu.
Limitné hodnoty uvedené v Prílohe
č. 1 k Metodickému pokynu č. 549/98 - 2:
TV - cieľová hodnota,
MPC - maximálna prípustná koncentrácia,
TVd - testovacia hodnota,
IV - intervenčná hodnota.
Štandardizovaný obsah príslušnej
látky sa prepočíta podľa nasledujúceho vzťahu:
Csed(št) = Csed . 10/OH
kde:
- Csed(št): koncentrácia príslušného prvku/látky v analyzovanom sedimente
prepočítaná na sediment štandardizovaného zloženia,
- Csed: koncentrácia príslušného prvku/látky v analyzovanom sedimente,
- OH: obsah organickej hmoty v analyzovanom sedimente [%].
Vyššie uvedený vzorec je normalizovaný na obsah organickej hmoty v sedimente v intervale 2 - 30 %.
3. HODNOTENIE VÝSLEDKOV
KVALITY SEDIMENTOV
Výsledky zistenia jednotlivých ukazovateľov v sedimentoch sú v tabuľkách 1 - 4.
Z tabuľky 1 vyplýva, že len u troch
sedimentov je splnená dolná hranica
obsahu organickej hmoty v sedimente (2 %), u ostatných vzoriek boli zistené nižšie hodnoty. Najvyššia hodnota organickej hmoty bola stanovená v sedimente kanála od ČOV mesta
Strážske (3,85 %). Sušina sedimentov
sa pohybovala v rozsahu od 21,5 % (kanál od ČOV mesta Strážske) po 67,34 %
v mieste odberu Váh/Trenčín.
3.1 PCB - polychlórované bifenyly
Výsledky stanovenia PCB v sedimentoch pre jednotlivé toky sú uvede7 – 8 2011

né v tabuľke 2. Podľa MPMŽP sa hodnotí výskyt kongenérov č. 28, 52, 101,
118, 153, 180 a ich suma po tzv. štandardizácii výsledkov. V tabuľke sú uvedené aj dva zostávajúce stanovené
kongenéry č. 8 a 203 (štandardizované hodnoty z dôvodu porovnateľnosti s ostatnými). Hodnoty prekračujúce
niektorý z limitov sú v tabuľkách farebne zvýraznené.
Prekročenie maximálne prípustnej
koncentrácie - MPC sme zistili u sedimentu odobratého z Kyjovského
potoka v prípade kongenéru č. 28.
Ďalej boli prekročené MPC v sedimete z Bodrogu (Streda nad Bodrogom)
u kongenérov č. 138, 153 a 180 a testovacia hodnota - TVd v prípade kongenéru č. 28. V sedimente z rieky Uh
(Pinkovce) boli prekročené TVd hodnoty u kongenérov č. 28 a 52. Vo vzorke sedimentu zo Strážskeho kanála pod sútokom s kanálon od ČOV
mesta Strážske boli u všetký hodnotených kongenérov prekročené hodnoty TVd a suma kongenérov
prekročila aj intervenčnú hodnotu –
IV. Podobne aj v sedimente z kanála od ČOV mesta Strážske prekročili jednotlivé kongenéry PCB TVd a ich
suma IV hodnoty. Zistené hodnoty
v kanáli od ČOV boli o dva poriadky
nižšie ako v Strážskom kanáli pod sútokom obidvoch kanálov. V sedimente odobratého z Hornádu (Ždaňa),
okrem kongenéru č. 118, ktorý bol stanovený pod detekčným limitom, kongenér č. 101 prekročil MPC a zostávajúce prekročili hodnotu TVd. Suma
kongenérov PCB prekročila TVd. Z ďalších tokov sme zistili prekročenie MPC
v sedimentoch zo Slanej (Čoltovo)
a z Rimavy (Rimavské Jánovce) u kongenérov č. 138, 153 a 180 a v sedimente z Hrona (Kamenica nad Hronom)
u kongenérov č. 28 a 153. V sedimente z Ipľa (Ipeľský Sokolec pri hati) kongenér č. 28 prekročil MPC a kongenéry č. 138, 153 a 180 prekročili hodnotu TVd. Suma kongenérov prekročila v tomto mieste odberu hodnotu
TVd. Z ďalšej série odberov sme zistili prekročenie MPC v sedimente
z Malého Dunaja (Kolárovo) u kongenérov č. 52, 138 a 180 a Popradu
(Veľká Lomnica) u kongenérov č.
138, 153 a 180. Prekročenie hodnôt
TVd sme zistili v sedimente z Malého
Dunaja (Kolárovo) u kongenéru č. 153
a z Váhu (Dubná skala) u kongenérov
č. 153 a 180.
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U ostatných tokov boli PCB zistené v hodnotách pod detekčným limitom.
3.2 PAU - polycyklické aromatické
uhľovodíky
V tejto skupine ukazovateľov sa oveľa viac hodnôt, v porovnaní s PCB, vyskytovalo pod detekčným limitom.
Podľa MPMŽP sa zo skupiny PAU hodnotia nasledovné ukazovatele: antracén, benzo(a)antracén, benzo(a)pyrén,
benzo(k)fluorantén, benzo(ghi)perylén, fenantrén, fluorantén, chryzén, indeno(1,2,3)pyrén a naftalén. Okrem antracénu, benzo(a)antracénu a benzo(a)
pyrénu boli u ostatných hodnoty TVd
nižšie než MPC. V tabuľke 3 sú uvedené
aj ukazovatele (štandardizované), ktoré sa nehodnotia podľa MP MŽP. Ďalej
sú v tabuľke uvedené hodnoty NEL stanovené ako NEL-IČ a NEL-UV.
Prekročenie TVd hodnoty sme zistili v sedimentoch Latorice (Leles) v prípade benzo(a)antracénu, benzo(a)pyrénu, benzo(ghi)perylénu, fenantrénu,
fluoranténu, chryzénu a indeno(1,2,3)
pyrénu. MPC bola v tomto mieste odberu prekročená u benzo(a)antracénu a fenantrénu. V sedimente odobratom z rieky Uh v Pinkovciach jedine benzo(a)antracén prekročil MPC.
V sedimente Slanej (Čoltovo) bola
prekročená MPC u antracénu, benzo(a)antracénu a fenantrénu a TVd
u benzo(a)antracénu, benzo(a)pyrénu, fenantrénu, fluoranténu a chryzénu. Ďalšie prekročenie TVd bolo zistené u fluoranténu v sedimente Hrona
(Kamenica nad Hronom) a v sedimente z Hrona (Kalná nad Hromon) bola
prekročená MPC u benzo(a)antracénu a TVd u fluoranténu. V poslednej sérii odberov (november) bola
prekročená MPC u naftalénu v sedimente z Popradu (Veľká Lomnica)
a z Oravy (Kraľovany). V sedimente
Turca (Vrútky) boli prekročené MPC
u anatracénu a benzo(a)antracénu
a v sedimente Váhu (Dubná skala)
u benzo(a)antracénu a benzo(a)pyrénu. TVd hodnoty boli prekročené v sedimentoch z Bieleho Váhu (Važec) u
benzo(a)pyrénu, benzo(k)fluoranténu a benzo(ghi)perylénu, v sedimente
z Turca (Vrútky) u benzo(a)antracénu,
benzo(a)pyrénu a benzo(k)fluoranténu a v sedimente Váhu (Dubná skala)
u benzo(a)antracénu, benzo(a)pyrénu, benzo(k)fluoranténu, fenantrénu,
chryzénu a indeno(1,2,3)pyrénu.
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U ostatných tokov boli PAU stanovené pod detekčným limitom, resp.
pod hodnotami MPC alebo TVd. IV
hodnoty neboli pre PAU určené.
3.3 NEL - nepolárne extrahovateľné látky
Ukazovateľ NEL sme podľa MPMŽP
posudzovali na ekvivalent minerálny olej, ktorý je použitý ako referenčný. V našom prípade sme stanovili NEL hodnoty ako NEL-IČ a NEL-UV.
Výsledky stanovenia NEL sú uvedené
v tabuľke 3 spolu s PAU.
Podľa NEL-IČ bola prekročená MPC v prípade sedimentov
Ondavy (vtok do VN Veľká Domaša),
Kyjovského potoka (Nižný Hrušov),
Ondavy (Brehov), Latorice (Leles),
Hornádu (Ždaňa), Rimavy (Rimavské
Jánovce), Hrona (Kamenica nad
Hronom), Váhu (Komárno), Popradu
(Veľká Lomnica), Oravy (Kraľovany)
a Kysuce (Považský Chlmec).
Prekročenie TVd bolo zistené v sedimentoch Malého Dunaja (Kolárovo)
a Hrona (Vaľkovňa). Hodnota IV bola
prekročená v sedimentoch Torysy
(Kendice). Ostatné hodnoty neprekročili MPC.
Podľa NEL-UV bola prekročená
MPC v sedimentoch Slanej (Čoltovo),
Ipľa (Ipeľský Sokolec pri hati),
Ondavy (Brehov), Hrona (Kalná nad
Hronom a Valkovňa), Malého Dunaja
(Kolárovo), Popradu (Čirč), Turca
(Vrútky) a Kysuce (Považský Chlmec).
TVd hodnota bola prekročená v sedimentoch Váhu (Komárno) a Popradu
(Veľká Lomnica). Intervenčná hodnota – IV bola prekročená v sedimentoch
Hornádu (Ždaňa), Rimavy (Rimavské
Jánovce), Ipľa (Slovenské Ďarmoty),
Ipľa (Ipeľský Sokolec železničný
most), Hrona (Kamenica nad Hronom)
a Oravy (Kraľovany).
U ostatných tokov, vyššie neuvedených, boli NEL nižšie ako MPC, ale
prekročili cieľovú hodnotu - TV.

3.4 OCP - organochlórované pesticídy
Zo skupiny pesticídov sa hodnotili
nasledovné: aldrin, dieldrin, endrin, o,p’-DDT, o,p’-DDE, p,p’-DDE, o,p’-DDD,
p,p’-DDD, α-endosulfán, γ-HCH (lindan), heptachlór, chlórfenvinfos, chlórpyrifos_M, isodrin, pentachlórbenzén, trifluralín, hexachlórbenzén, metoxychlór. Výsledky stanovenia OCP sú
uvedené v tabuľke 4.
Vo väčšine sedimentov sledovaných tokov sa pesticídy zistili pod detekčným limitom. Hodnota MPC bola
prekročená v ukazovateli DDT v sedimentoch Hornádu (Ždaňa), Slanej
(Čoltovo), Štiavnice (ústie do Ipľa),
Hrona (Valkovňa), Popradu (Veľká
Lomnica) a Oravy (Kraľovany) a p,pDDD v sedimentoch Štiavnice (ústie
do Ipľa). Suma DDT/DDD/DDE prekročila TVd v sedimentoch Hornádu
(Ždaňa), Slanej (Čoltovo) a Štiavnice
(ústie do Ipľa). Intervenčnú hodnotu
– IV prekročili zistené hodnoty heptachlóru v sedimentoch Hornádu
(Ždaňa), Bieleho Váhu (Važec),
Čierneho Váhu (nad nádržou Čierny
Váh) a Oravy (Kraľovany). Suma pesticídov prekročila TVd hodnotu v sedimentoch Hornádu (Ždaňa), Slanej
(Čoltovo), Štiavnice (ústie do Ipľa)
a Oravy (Kraľovany).
U ostatných tokov boli pesticídy
zistené v hodnotách pod detekčným
limitom.
4. ZÁVERY
Predložený príspevok sumarizuje
výsledky sledovania kvality sedimentov vo vybraných tokoch na Slovensku
uskutočnené v roku 2009. Riešenie
bolo zamerané na 4 skupiny prioritných (organických) látok - PCB, PAU,
NEL a pesticídy.
Možno konštatovať, že sedimenty
sledovaných lokalít, odobrané v roku
2009, v rôznom rozsahu ukazovateľov
prekračovali limitné hodnoty stanove-

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce
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né v Metodickom pokyne MŽP SR č.
549/1998-2.
Najvýraznejšie prekročenie limitných hodnôt zo všetkých sledovaných ukazovateľov sme zistili u PCB
v Strážskom kanáli, resp. v kanáli od ČOV mesta Strážske. Celkovo v 9
z 33 miest odberu bol prekročený limit u jedného alebo viacerých kongenérov PCB. Ďalším ukazovateľom, ktorý výrazne prekročil limitnú hodnotu (aj intervenčnú) boli NEL. Len v ôsmych miestach odberu z 31 nebola
prekročená MPC pre obidva ukazovatele (NEL-IČ a NEL-UV). V skupine ukazovateľov PAU v desiatich odberových
miestach z 31 boli prekročené limitné
ukazovatele pre jeden alebo viac ukazovateľov. V prípade pesticídov sa jednalo o prekročenie limitných hodnôt
(MPC, TVd, resp. IV) v ôsmych miestach
odberu z 31. Prekročenie bolo zistené
v prípade DDT a heptachlóru.
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Tabuľky k článku
TabuĐka 1
Dátum, tok a miesto odberu, súradnice miest odberu sedimentov, sledované ukazovatele,
sušina a organický podiel v sedimentoch
P.þ.
1.

Dátum
odberu
8.6.2009

Tok/Miesto odberu

4.
5.
6.

Torysa/Kendice
Ondava/vtok do VD V.
9.6.2009
Domaša
Kyjovský potok/Nižný
8.6.2009
Hrušov
9.6.2009 Ondava/Nižný Hrušov
10.6.2009 Ondava/Brehov
9.6.2009 TopĐa/pod Vranovom

7.
8.
9.

2.
3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Súradnice miesta odberu
(o , ,,)
PCB, PAU, NEL, OCP N48 55 29.5 E21 15 20.9
UkazovateĐ

Sušina
(%)
53,34

Organický
podiel (%)
0,915

PCB, PAU, NEL, OCP

N49 06 40.8 E21 38 47.1

58,87

0,176

PCB, PAU, NEL, OCP

N48 49 19.6 E21 45 51.4

58,38

1,320

PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP

N48 48 35.3 E21 45 31.3
N48 29 16.6 E21 49 20.0
N48 51 18.8 E21 41 09.5

48,52
41,65
51,13

0,816
0,244
0,789

10.6.2009 Bodrog/Streda n. Bodrogom

PCB, PAU, NEL, OCP

N48 23 40.8 E21 44 39.4

62,77

0,468

10.6.2009 Latorica/Leles
10.6.2009 Uh/Pinkovce
Strážsky kanál pod sútokom
9. 6. 2009
s kanálom od ýOV
Kanál od ýOV mesta
10.8.2009
Strážske
Strážsky kanál pod sútokom
10.8.2009
s kanálom od ýOV
12.8.2009 Hornád/ŽdaĖa
12.8.2009 Slaná/ýoltovo
12.8.2009 MuráĖ/Bretka
12.8.2009 Rimava/Rimavské Jánovce
12.8.2009 IpeĐ/Slov. Ćarmoty
13.8.2009 Štiavnica ústie do IpĐa
IpeĐ/IpeĐský Sokolec
13.8.2009
železniþný most
13.8.2009 IpeĐ/IpeĐský Sokolec haĢ
Hron/Kamenica nad
13.8.2009
Hronom
13.8.2009 Hron/Kálna nad Hronom
3.11.2009 Malý Dunaj/Kolárovo
3.11.2009 Váh/Komárno
3.11.2009 Hron/VaĐkovĖa
4.11.2009 Poprad/ýirþ
4.11.2009 Poprad/VeĐká Lomnica
4.11.2009 Biely Váh/Važec
ýierny Váh nad nádržou
4.11.2009
ýierny Váh
4.11.2009 Orava/KraĐovany
5.11.2009 Turiec/Vrútky
5.11.2009 Váh/Dubná skala
5.11.2009 Kysuca/Považský Chlmec
5.11.2009 Váh/Trenþín

PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP

N48 29 58.9 E22 03 07.8
N48 36 21.3 E22 10 41.4

42,96
53,49

0,282
0,681

PCB

N48 51 32.8 E21 50 36.0

21,59

1,740

PCB

N48 52 02.5 E21 50 23.1

21,50

3,850

PCB

N48 51 32.8 E21 50 36.0

22,58

1,620

PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP

N48 36 16.1
N48 29 17.9
N48 29 33.1
N48 20 16.1
N48 05 11.2
N48 05 06.9

E21 20 39.3
E20 20 57.9
E20 20 34.5
E20 03 36.1
E19 17 43.7
E18 52 18.4

43,62
29,86
56,29
46,05
56,83
63,25

1,960
1,820
0,970
1,520
0,940
0,650

PCB, PAU, NEL, OCP

N48 02 19.7 E18 48 54.6

51,03

1,520

PCB, PAU, NEL, OCP

N48 01 25.9 E18 49 05.1

48,80

0,830

PCB, PAU, NEL, OCP

N47 49 37.5 E18 43 12.7

28,94

1,360

PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP

N48 12 08.8
N47 55 48.8
N47 46 21.6
N48 50 08.3
N49 17 44.2
N49 06 44.3
N49 03 28.6

E18 31 25.4
E17 59 00.6
E18 08 21.9
E20 03 54.0
E20 54 55.2
E20 21 58.7
E19 58 29.4

61,98
40,03
44,59
44,47
57,41
41,84
63,19

1,520
2,910
1,410
1,780
1,970
1,250
1,390

PCB, PAU, NEL, OCP N49 00 56.7

E19 56 23.0

49,87

1,410

PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP
PCB, PAU, NEL, OCP

E19 08 28.5
E18 55 38.6
E18 51 49.6
E18 44 11.1
E17 58 22.7

37,46
40,91
32,54
32,74
67,34

0,620
1,410
3,200
0,840
0,540

N49 09 24.3
N49 05 40.9
N49 10 45.5
N49 14 27.1
N48 51 05.1

PCB: kongenéry PCB þ. 8, 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, 203
PAU: polycyklické aromatické uhĐovodíky
NEL: NEL-Iý, NEL-UV
OCP: organochlórované pesticídy
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PCB 8

PCB 203

<2,5
<2,5

<2,5
<2,5

<2,5
<2,5

<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
19,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
14,0
<2,5
<2,5

23,0
<2,5
<2,5
<2,5
92,0
39,5
124,0

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
13,50

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

PCB 153

<2,5
<2,5

(μg/kg)
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
20,0
<2,5
<2,5

9 045 28 250 31 525 22 350 167 305 3 575 7 955

Kanál od ýOV mesta Strážske 332,5 165,2 131,2 81,0 380,0 393,0 347,5 1 830,4
Strážsky kanál pod sútokom s
27 100 27 970 16 310 5 725 26 720 27 405 21 665 152 895
kanálom od ýOV
Hornád/ŽdaĖa
36
43
22,5 <2,5 42,0
47,5
36,5
227,5
Slaná/ýolto
<2,5
<2,5
<2,5 <2,5 27,5
28,0
23,0
78,5
MuráĖ/Bretka
<2,5
<2,5
<2,5 <2,5 <2,5
<2,5
<2,5
<2,5
Rimava/Rimavské Janovce
<2,5
<2,5
<2,5 <2,5 19,5
14,5
21,5
55,5
IpeĐ/Slovenské Ćarmoty
<2,5
<2,5
<2,5 <2,5 <2,5
<2,5
<2,5
<2,5
Štiavnica/ústie do IpĐa
<2,5
<2,5
<2,5 <2,5 <2,5
<2,5
<2,5
<2,5
IpeĐ/IpeĐský Sokolec
<2,5
<2,5
<2,5 <2,5 <2,5
<2,5
<2,5
<2,5
železniþný most
IpeĐ/IpeĐský Sokolec pri hati
<2,5
14,0
<2,5 <2,5 38,5
37,0
39,0
128,5

Hron/Kamenica nad Hronom
14,5
<2,5
<2,5
Hron/Kalná nad Hronom
<2,5
<2,5
<2,5
Malý Dunaj/Kolárovo
<2,5 10,65 <2,5
Váh/Komárno
<2,5
<2,5
<2,5
Hron/ValkovĖa
<2,5
<2,5
<2,5
Poprad/ýirþ
<2,5
<2,5
<2,5
Poprad/VeĐká Lomnica
<2,5
<2,5
<2,5
Biely Váh/Važec
<2,5
<2,5
<2,5
ýierny Váh nad nádržou
<2,5
<2,5
<2,5
29.
ý.Váh
30. Orava/KraĐovany
<2,5
<2,5
<2,5
31. Turiec/Vrútky
<2,5
<2,5
<2,5
32. Váh/Dubná skala
<2,5
<2,5
<2,5
33. Kysuca/Považský Chlmec
<2,5
<2,5
<2,5
34. Váh/Trenþín
<2,5
<2,5
<2,5
TV - MPMŽP
1
1
4
MPC - MPMŽP
4
4
4
TVd - MPMŽP
30
30
30
IV - MPMŽP
Suma 7 PCB: Kongenéry PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
MPMŽP - Metodický pokyn MŽP SR þ. 549/98 – 2
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Suma 7 PCB

Kyjovský potok/Nižný Hrušov 23,0
<2,5
<2,5
Ondava/Nižný Hrušov
<2,5
<2,5
<2,5
Ondava/Brehov
<2,5
<2,5
<2,5
TopĐa/pod Vranovom
<2,5
<2,5
<2,5
Bodrog/Streda nad Bodrogom 38,5
<2,5
<2,5
Latorica/Leles
15,0
24,5
<2,5
Uh/Pinkovce
57,0
67,0
<2,5
Strážsky kanál pod sútokom s
23 625 34 565 17 945
kanálom od ýOV

12.

<2,5
<2,5

PCB 180

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

<2,5
<2,5

PCB 138

Torysa/Kendice
Ondava/vtok do VN Domaša

PCB 118

1.
2.

10.

<2,5
<2,5

PCB 101

Tok/miesto odberu

PCB 52

P.þ.

PCB 28

TabuĐka 2
Štandardizované hodnoty PCB v sedimentoch sledovaných tokov

23,4

10,1

3 990 5 340
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
29,90
<2,5
<2,5
<2,5
20,5
<2,5

13,0
<2,5
33,33
<2,5
<2,5
<2,5
18,50
<2,5

<2,5
<2,5
28,87
<2,5
<2,5
<2,5
19,50
<2,5

27,5
<2,5
102,75
<2,5
<2,5
<2,5
58,50
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
4
4
30

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
4
4
30

<2,5
<2,5
35,31
<2,5
<2,5
4
4
30

<2,5
<2,5
33,13
<2,5
<2,5
4
4
30

<2,5
<2,5
68,44
<2,5
<2,5
20

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

200
1000
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Voda v krajine

880

<0,02

0,45

1 005

175

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1 010

390

<0,02 <0,02

0,10 <0,02 <0,02 0,15

0,35

0,20 <0,02 <0,02

0,80

4 415

525

<0,02 <0,02

0,15 <0,02 0,15

0,15

0,30

0,20

0,15 <0,02

1,10

2 755

1 015

<0,02 <0,02

0,15 <0,02 0,15

0,10

0,25

0,15

0,10 <0,02

0,90

4 400

410

<0,02 <0,02

0,15 <0,02 0,15

0,25

0,45

0,35

0,10 <0,02

1,45

805

410

<0,02 2,00
<0,02 0,45
<0,02 <0,02
0,25 1,15
<0,02 <0,02

1,65 0,70 1,90
0,50 0,25 0,60
0,20 <0,02 0,20
1,05 0,50 0,80
0,15 <0,02 0,10

1,15
0,40
0,2
0,85
0,2

2,65
0,90
0,45
2,85
0,35

1,80 1,00
0,60 0,35
0,25 0,20
1,55 0,65
0,25 <0,02

2 165
995
2 510
2 535
965

865
690
9 160
3 160
815

<0,02 <0,02

0,15 <0,02 0,15

0,2

0,40

0,25

0,15

<0,02 <0,02 <0,02 0,15

Naftalén

7 445

Chryzén

0,10

Fluorantén

(mg/kg)
<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,10 <0,02 <0,02 <0,02

Fenantrén

NEL-UV

Indeno(1,2,3)pyrén

Benzo(g,h,i)perylén

Benzo(k)fluorantén

NEL-Iý

Torysa/Kendice
Ondava/vtok do VN
2.
V. Domaša
Kyjovský
3.
potok/Nižný Hrušov
Ondava/Nižný
4.
Hrušov
5.
Ondava/Brehov
TopĐa/pod
6.
Vranovom
Bodrog/Streda nad
7.
Bodrogom
8.
Latorica/Leles
9.
Uh/Pinkovce
13.
Hornád/ŽdaĖa
14.
Slaná/ýolto
15.
MuráĖ/Bretka
Rimava/Rimavské
16.
Janovce
IpeĐ/Slovenské
17.
Ćarmoty
Štiavnica/ústie do
18.
IpĐa
IpeĐ/IpeĐský Sokolec
19.
želez. most
IpeĐ/IpeĐský Sokolec
20.
pri hati
Hron/Kamenica nad
21.
Hronom
Hron/Kalná nad
22.
Hronom
Malý
23.
Dunaj/Kolárovo
24.
Váh/Komárno
25.
Hron/ValkovĖa
26.
Poprad/ýirþ
Poprad/VeĐká
27.
Lomnica
28.
Biely Váh/Važec
ýierny Váh nad
29.
nádržou ý.Váh
30.
Orava/KraĐovany
31.
Turiec/Vrútky
32.
Váh/Dubná skala
Kysuca/Považský
33.
Chlmec
34.
Váh/Trenþín
TV - MPMŽP
MPC - MPMŽP
TVd - MPMŽP
IV - MPMŽP

Suma 10 PAU

1.

Benzo(a)pyrén

Tok/miesto odberu

Antracén

P.þ.

Benzo(a)antracén

TabuĐka 3
Štandardizované hodnoty PAU a NEL v sedimentoch sledovaných tokov

0,15 <0,02 <0,02 <0,02

0,10 12,95
<0,02 4,05
<0,02 1,50
0,10 9,75
<0,02 1,05

0,15 <0,02

1,30

1 500

5 865

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

0,30

530

8 395

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,10 <0,02 <0,02 <0,02

0,10

500

217

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

590

6 460

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,10 <0,02 <0,02 <0,02

0,10

555

4 295

<0,02 <0,02

0,30

0,20

0,25

0,30

2,50

0,60

0,20 <0,02

4,35

1 400

8 305

<0,02

0,70

0,35

0,20

0,30

0,30

2,70

0,75

0,20 <0,02

5,50

710

2 320

<0,02

0,03

0,17

0,10 <0,02 0,07

0,17

0,24

0,17 <0,02

0,96

3 412

1 329

<0,02
<0,02
<0,02

0,10
0,15
0,20

0,45 <0,02 0,25 0,15 0,25
0,60 <0,02 0,40 0,15 0,30
0,25 <0,02 0,20 <0,02 0,15

0,30
0,25
0,15

0,20 <0,02
0,20 0,10
0,10 0,10

1,70
2,15
1,15

1 060
4 520
665

4 395
2 920
2 300

<0,02

0,40

0,90

0,45

0,60

0,20

0,40

0,35

0,25

0,20

3,75

1 610

4 965

<0,02

0,40

1,65

0,95

1,10

0,35

0,75

0,60

0,45

0,10

6,35

380

690

<0,02

0,10

0,25

0,15 <0,02 0,10

0,30

0,35

0,20 <0,02

1,45

515

660

<0,02
0,30
0,25

0,35
1,05
0,88

0,70
2,35
3,75

0,20 0,40 0,15
0,45 1,20 0,40
1,63 <0,02 0,81

0,30
0,90
1,69

0,30
0,75
1,56

0,25 0,15 2,80
0,50 <0,02 7,90
1,06 0,09 11,72

1 235
790
675

7 500
1 050
2 697

<0,02

0,25

0,75 <0,02 0,45

0,40

0,40

0,25 <0,02

2,70

1605

1 680

<0,02 0,10 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
0,001 0,003 0,003 0,02 0,08 0,005 0,03 0,1 0,06 0,001
0,1
0,4
3
2
8
0,5
3
11
6
0,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
2
0,8
0,8
0,8

0,10

265

<0,02

0,30

0,20

222
50
1 000
3 000
5 000

Suma 10-PAU: antracén, fenantrén, fluorantén, benzo(a)antracén, chryzén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén,
benzo(ghl)perylén, indeno(1,2,3)pyrén, naftalén
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Voda v krajine

Sum. DDT/DDD/DDT

o,p,-DDE

p,p,-DDE

Į-Endosulfán

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

4.

Ondava/Nižný Hrušov <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

5.
6.

Ondava/Brehov
TopĐa/pod Vranovom
Bodrog/Streda nad
Bodrogom
Latorica/Leles
Uh/Pinkovce
Hornád/ŽdaĖa
Slaná/ýolto
MuráĖ/Bretka
Rimava/Rimavské
Janovce
IpeĐ/Slovenské
Ćarmoty

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<5
<5

<2,5 <2,5 <2,5
<2,5 <2,5 <2,5

<5
<5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<5
<5
<5
<5
<5

<5
<5
<5
<5
<5

<5
<5
<5
<5
<5

<5
<5
56,5
167,5
<5

<5
<5
<5
<5
<5

<5
<5
<5
<5
<5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

Aldrin

2.
3.

7.
8.
9.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

22

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5 <5
<2,5 <5
<2,5 56,5
<2,5 167,5
<2,5 <5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5 <5
<2,5 <5
13,0 126,0
<2,5 335,0
<2,5 <5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5 422,0

Štiavnica/ústie do IpĐa <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 125,0 27,0

IpeĐ/IpeĐský Sokolec
želez. most
IpeĐ/IpeĐský Sokolec
20.
pri hati
Hron/Kamenica nad
21.
Hronom
Hron/Kalná nad
22.
Hronom
23. Malý Dunaj/Kolárovo
24. Váh/Komárno
25. Hron/ValkovĖa
26. Poprad/ýirþ
Poprad/VeĐká
27.
Lomnica
28. Biely Váh/Važec
ýierny Váh nad
29.
nádržou ý.Váh
30. Orava/KraĐovany
31. Turiec/Vrútky
32. Váh/Dubná skala
Kysuca/Považský
33.
Chlmec
34. Váh/Trenþín
TV - MPMŽP
MPC - MPMŽP
TVd - MPMŽP
IV - MPMŽP
19.

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

Suma pesticídy

p,p,-DDD

<5

Heptachlór

o,p,-DDD

<5

g-HCH (lindan)

o,p,-DDT

(μg/kg)
<5
<5

Suma driny

<5

1.

Endrin

<5

Tok/miesto odberu

Aldrin+Ddieldrin

Torysa/Kendice
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Ondava/vtok do VN
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
V. Domaša
Kyjovský potok/Nižný
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Hrušov

P.þ.

Dieldrin

DDT

TabuĐka 4
Štandardizované hodnoty OCP v sedimentoch sledovaných tokov

<5

59,0 211,0

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

<5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<5 33,68
<5 30,5
48,5 43
<5
<5

<5
<5
<5
<5

<5
<5
<5
<5

33,68
30,5
91,5
<5

<5
<5
<5
<5

<5
<5
<5
<5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

34,5

60,5

<5

<5

95,0

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5

95

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5

13,0

13

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5

16,5

16,5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

43,0
<5
<5

35,5
<5
<5

<5
<5
<5

<5
<5
<5

78,5
<5
<5

<5
<5
<5

<5
<5
<5

<2,5 <2,5 34,5 113,0
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5
<2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <5
0,06
5
0,04
5
0,09
6
450
4
9
40
40
4 000

<5

<5

<5
0,02
2

<5
0,3

<5

<5
0,01
1

<2,5 <2,5 <2,5 <2,5
0,01 0,05 0,7
1
230 68
20
100
4
4

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

20
4 000

<2,5
<2,5
<2,5
<2,5

Vodohospodársky spravodajca

<2,5 33,68
<2,5 30,5
<2,5 91,5
<2,5 <2,5
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Projekt

Výmena článkov medzi
vodohospodármi V4
Ing. Viliam Višacký, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Samotná podstata existencie odborného časopisu vo všeobecnosti je daná
potrebou človeka logicky a zrozumiteľne vyjadriť svoje myšlienky v súvislosti
s určitou aktivitou, alebo popísať udalosť a v písomnej forme sa podeliť o získané skúsenosti s ostatnými, ktorí majú
rovnakú sféru záujmu.
Neviem, či je takáto definícia postačujúca a úplná, ale v podstate vystihuje
zámer projektu, ktorý získal Výskumný
ústav vodného hospodárstva cez
Medzinárodný Višegrádsky fond:
„Water Managers Article Exchange“.
Všetky krajiny višegrádskej štvorky
majú svoj vlastný odborný časopis,
do ktorého prispievajú odborníci danej krajiny s cieľom podeliť sa o svoje
skúsenosti, analýzy, výsledky, zistené
súvislosti, príčiny, následky alebo roztriedené informácie či zovšeobecnené
pravidlá a pod.
Aj napriek podobnej histórii týchto krajín, podobných klimatických, geologických či hydrologických podmienok, podobnej kultúre a vzdelaniu
a určite podobných problémov v súvislosti s riešením podobných udalostí napríklad vo vodnom hospodárstve
existuje len veľmi malá výmena informácií medzi týmito krajinami. Príčinou
je odlišnosť jazykov, ktoré nie sú zrozumiteľné bežnému čitateľovi, samozrejme okrem češtiny a slovenčiny. Cieľom projektu je príprava strategického programu Medzinárodného
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Višegrádskeho fondu, v rámci ktorého
bude zabezpečený preklad vybratých
článkov pre uverejnenie v odbornom
časopise danej krajiny.
Na to, aby sa takýto program mohol
úspešne zrealizovať, je potrebné získať
projekt, ktorý finančne zabezpečí prípravu tohto programu. V rámci schváleného projektu cez Medzinárodný
Višegrádsky fond sa získa súhlas
od všetkých zainteresovaných redakcií: Vodní hospodářství v Českej republike, Vízmű Panoráma v Maďarskej republike, Gospodarka Wodna v Poľskej
republike, Vodohospodársky spravodajca v Slovenskej republike a prípadne ako hosťa dovoľujú pravidlá piateho
partnera aj Ukrajinu, teda aj Водного
хозяйства Украины журнал. Následne
je potrebné vytvoriť spoločnú webovú
stránku, cez ktorú by sa čitateľ, prípadne záujemca mohol dostať na požadovanú stránku redakcie vodohospodárskeho časopisu každej z vyššie uvedených krajín. Okrem toho bude táto
stránka slúžiť pre výmenu článkov medzi redakciami. Táto časť však nebude
verejne dostupná, ale bude len uľahčovať komunikáciu súvisiacu s posielaním veľkých súborov.
Po vytvorení funkčnej webovej
stránky je projekt ukončený a konzorcium riešiteľov bude pripravené predložiť návrh programu na Višegrádsky
fond. Program po schválení trvá tri
roky, v priebehu ktorých bude možné
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realizovať preklady odborných článkov. Redakcia časopisu v každej krajine
vyberie v priebehu roka tri články, ktoré odporučí na preloženie do jazykov
ostatných krajín V4. Preložené články
budú poskytnuté redakciám na zverejnenie. Každá redakcia teda v priebehu
roka získa preklad 9 odborných článkov krajín V4. V prípade, že do projektu vstúpi aj Ukrajina, bude to 12 odborných článkov.
Takáto výmena informácií cez odborné články je kľúčovou súčasťou reakcie na rôzne úlohy a určite uľahčí prístup k záverom odborníkov z iných regiónov, ktorí podobnú úlohu už riešili, alebo realizovali podobnú aktivitu
už skôr. Pokiaľ je informácia v odbornom článku nová, môže zase poslúžiť ako zdroj inšpirácie alebo nápadu
pre realizáciu v nových podmienkach.
Ale to už bude na posúdenie čitateľom. Do ukončenia riešenia programu
redakcie časopisov V4 na základe
odozvy od svojich čitateľov rozhodnú, či budú v začatom trende pokračovať aj bez podpory z Medzinárodného
Višegrádskeho fondu.

Pozn. red.: Za odbornú stránku článkov, ktoré budeme preberať
do nášho časopisu, nesú plnú zodpovednosť príslušní autori z krajín V4.
Na nasledujúcej strane je prvý z takýchto článkov.
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Opätovné použitie komunálnych odpadových vôd
Király Uzor ml.
Toray Membrane Europe AG., Basel Head Office

ÚVOD
Malta je súostrovie v Stredozemnom
mori skladajúce sa z 3 ostrovov, 93 km
južne od Sicílie. Štátne zriadenie: parlamentná republika. Rozloha: 316 km2.
Počet obyvateľov: 404 000. Ostrovy sú
vrstevnatej stavby, podklad aj povrch
je tvorený vápencami. Na ostrove aspoň tisíc rokov nie sú trvalé vodné toky.
Časť zrážok sa prírodným spôsobom

dali vrátiť odtekajúce odpadové vody
z čistiarní odpadových vôd späť do kolobehu vody. Ako už bolo uvedené,
zrážky sami o sebe nie sú postačujúce
na dopĺňanie vody na použitie pre pitnú a závlahovú vodu. Prírodná akumulácia sa z dôvodu rýchleho odtoku zrážok celkom neuskutoční, pričom ostrov
je závislý od zásob podpovrchovej vod.
Podpovrchové vrstvy ostrova vápen-

Obr. 1 Šošovka s čistou vodou

zachytáva v skalách a v umelých nádržiach, avšak v zimnom, zrážkovo činnejšom období, sa zrážky rýchlo a vo
väčšom množstve „preženú“ po povrchu ostrovov do mora. Množstvo spadnutých zrážok sa hekticky mení z roka
na rok, od 220 mm do 650 mm. Od apríla do októbra neprší a najväčší problém
spôsobuje nedostatok pitnej vody. Pre
zozbieranie vody vsiaknutej medzi vápencové skaly sa vybudovali tunelové systémy, ale ich záchytná kapacita
nie je postačujúca. Asi polovica spotrebovanej pitnej vody pochádza z morských odsoľovacích zariadení. Pre ich
prevádzkovanie je treba veľké množstvo energie, jej výroba však kontaminuje životné prostredie. Zo studní je
síce možné získavať pitnú vodu po celý
rok, prírodná vodná báza sa však začína rýchle vyčerpávať.
Témou článku je realizácia pokusnej (pilotnej) jednotky, zakladajúcej
sa na membránovej technológii, ktorá sa spája so strategickým rozhodnutím Malty. Má sa preskúmať, ako by sa
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covitého pôvodu obsahujú množstvo
prírodných vodných kanálov, ktoré
môžu dosahovať aj 100-metrové hĺbky. Tieto prírodné vodné kanály vytvárajú pod ostrovom „šošovku“ (obr. 1).
Problémom je, že počas suchých letných období sa zo „šošovky“ bez dopĺňania odčerpáva toľko vody, že jej vrch
sa dostáva stále bližšie k pôdnemu horizontu, a tým zvyšuje hladinu pôdnej
vody. Vplyvom neustáleho čerpania sa
namiesto „sladkej“ vody dostáva stále
viac slanej morskej vody, ktorá nepretržite zvyšuje obsah soli v pitných a závlahových vodách, a má vplyv na zvyšujúci sa obsah solí aj v odpadových
vodách.
Opätovné využitie vody na ostrove sa tak stalo strategickou otázkou. Vláda Malty hľadá možnosť, ktorá by vyriešila problémy zabezpečenia
vhodnej kvality pitnej vody, ako aj doplnenie zásob prírodnej vody. Preto si
stanovila ako prvoradú úlohu preskúmanie možnosti opätovného využitia
odpadových vôd. Jedným z riešení je

tzv. Integrovaná membránová technológia, kde sa kombináciou ultrafiltrácie
(UF) a reverznej osmózy (RO) dá vyrobiť voda s vysokou kvalitou z biologicky čistených odpadových vôd, ktorá je
vhodná na použitie ako na závlahovú,
tak aj na pitnú vodu. Ďalšou možnosťou je, aby sa vyčistená voda prečerpala späť do vodných zásob pod povrchom.
Skúšobné zariadenie so spomínanou technológiou UF + RO sa nainštalovalo v miestnej komunálnej čistiarni odpadových vôd (obr. 2). Výskumný
program vykonali Toray Membrane
Europe AG (TMEu) s miestnym partnerom. Zariadenie uviedli do prevádzky s ponornou UF membránou typu
TORAY LSU a RO membránou TORAY
TML pre brakické vody. Cieľom výskumu je určenie vhodnosti technológie
UF + RO, pre použitie ako špeciálneho
treťostupňového čistenia. (Väčšinou
sa ďalšie spracovanie odpadovej vody
odtekajúcej z tradičnej biologickej čistiarne odpadových vôd nazýva treťostupňovým, väčšinou však nie je
cieľom použitia vody na pitné účely.)
Kvalita i možnosť neskoršieho využitia
čistenej odpadovej voda, ktorá je k dispozícii ako surová voda, boli tiež predmetom výskumu.
MEMBRÁNOVÁ FILTRÁCIA
Skúšobné zariadenie UF je vybavené vláknovou membránou TORAY
PVDF obsahujúcou dutinky (obr. 3).
Filtrácia prebieha zvonka smerom dnu,
vďaka čomu sa stáva vhodnou pre treťstupňové čistenie vôd s vysokým obsahom zákalu. Na dne modulu membrány je vstavaný okysličovací prvok,
kde vháňaný vzduch drží v neustálom
pohybe vlákna membrány a spôsobuje turbulenciu. Pevné častice/vzduch/
tekutina prúdiace smerom hore vplývajú prúdovou deformáciou na povrch membránových vlákien a zabraňujú ukladaniu nečistôt na vonkajší povrch vlákien. Modul membrány
sa skladá z tisícov membránových vlá-
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Obr. 2 Pilotné zariadenia UF a RO počas prevádzky

Tabuľka 1 Projektovacie údaje (surová voda)
Parameter
Chemická spotreba kyslíka, mg/l
Celkové nerozpustné látky, mg/l
Celkový organický uhlík, mg/l
pH
Vodivosť, μS/cm
Zákal, NTU (po pieskovej filtrácii)
Zákal, NTU (bez pieskovej filtrácie)
Teplota, °C (surová voda)

Minimum
15
3
7
7,5
2500
2
7
17

Maximum
100
15
14
8
4500
5
15
30

Tabuľka 2 Prevádzkové údaje UF
Parameter
Použitý Fluxus, l/m2/hod.
Permeabilita, l/m2/hod./bar
TMC (všeobecné čistenie)
CIP ( čistenie údržby )

Hodnota
45 – 80
250 – 350 pri 60 lmh
1/deň
1 – 3 / 3 mesiace
< 0,05 v 90 % prípadov
< 0,1 v 100 % prípadov

Zákal, NTU

Tabuľka 3 Prevádzkové údaje RO
Parameter
Použitý Fluxus, l/m2/hod.
Výnosnosť, %
Priemerná surová vodivosť, μS/cm
Priemerná odtoková vodivosť, μS/cm
Čistenie
Predúprava

kien s hodnotou medznej priepustnosti 150 kDa (táto hodnota zodpovedá
veľkosti pórov 0,02 μm). Tento priemer
pórov zaručí odstránenie rias, baktérií
a niektorých vírusov nachádzajúcich
sa vo vode. Aktívna strana membrány
7 – 8 2011

Hodnota
12 – 18
60 – 75
3200
55
Automatické, prípadne ručné chemické
Nastavenie pH a dávkovanie „antiscalant“

tiež zaručuje dokonalé odstraňovanie
mikrobiologických polutantov a suspendovaných tuhých látok. Permeát
z UF zariadenia sa ďalej čistí reverznou
osmózou RO. Ako už bolo uvedené, získavanie čerstvých vôd v podobe povr-
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chových vôd je veľmi limitované. V dôsledku intenzívneho čerpania podpovrchových vôd sa v nich zvyšuje obsah solí, ako aj pri vodách privedených
na povrch. To má však vplyv aj na odpadové vody. (Pritom s určitosťou vieme o infiltrácii slaných vôd do miestnej
kanalizačnej siete odpadových vôd.) Aj
odpadové vody odtekajúce z momentálne prevádzkovaných čistiarní majú
vysoký obsah, 3000 – 4000 mg/l TDS
(celkových rozpustných látok). Preto
je pred ďalším použitím nevyhnutné
odpadové vody odsoľovať (zavlažovanie alebo iné povrchové použitie). RO
systém vybavený membránou na brakické vody typu TML vyrábané spoločnosťou TORAY vypúšťal koncentrát do mora. Oproti štandardnej aplikácii, napríklad pri brakických vodách,
v tomto prípade výzvou pre RO technológiu bola voda s vysokým obsahom organických látok a látok s obsahom fosfátov. Hlavnou úlohou a cieľom bolo vyhnúť sa zrážaniu fosfátov
(a ich usadzovaniu v systéme RO), resp.
prevencia.
PLÁNOVANIE A POŽIADAVKY
Základné projekty sa pripravili na kvalitatívnych parametroch vody
(tabuľka 1). Poslednou čistiacou fázou existujúcej a spomínanej čistiarne odpadových vôd je pieskový filter.
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Skúšobné zariadenie bolo vybudované
tak, aby bolo schopné prijať filtrovanú
vodu z pieskového filtra, ako i po „bypasse“ pieskového filtra – vodu odtekajúcu z dosadzovacej nádrže. Ako som
uviedol, na tento účel sme si vybrali ponornú membránu UF spoločnosti
TORAY. Ultrafiltračný proces prebiehal
v cykloch. Skladal sa z nasledovných
prevádzkových stupňov: ultrafiltrácia,
spätný preplach, atď. To znamená, že
permeát odtekajúci z UF zariadenia nezabezpečoval RO plynule – kvôli potrebným spätným preplachom ultrafiltračných membrán.
S prihliadnutím na testovacie podmienky výpočet a zapojenie prevádzkovej nádrže medzi UF a RO sa ukázalo veľmi ťažké. Nakoniec boli nastavenia úspešné. Kapacita zariadenia UF
sa nastavila na rozsah 4,5 – 8 m3/hod.
(stupňovito), kým pre zariadenie RO
sme nastavili rozsah 3 – 4 m3/hod. (plynule). Medzi dve zariadenia sa zaradila
prevádzková (pufrovacia) nádrž s objemom 6 m3 - takto bolo možné zabezpečiť plynulé napájanie zariadenia RO
permeátom z UF.

pre filtráciu „surovej vody“, neskôr sme
ho prispôsobili na filtráciu permeátu
z UF. Trojstupňové RO zariadenie bolo
zostavené z modulov typu TORAY TML
10 v usporiadaní 4-3-2. Zariadenie bolo
vybavené systémom CIP (Cleaning In
Place) a dávkovačmi chemikálií (antiscalant a diocid).
PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI
Pilotné zariadenia museli byť uvedené do prevádzky opatrne a postupne. Najprv sa musela stabilizovať ultrafiltračná jednotka, potom k nej bolo
treba doladiť systém reverznej osmózy. Bolo treba testovať rôzne prevádzkové spôsoby, následne vyhodnotiť registrované údaje (prúdy, tlak cez
membrány, čistiace cykly, analytické
merané jednotky ako vodivosť, teplota a pod.). Pôvodné 6-mesačné skúšobné obdobie muselo byť predĺžené
z dôvodu niekoľkomesačných pretrvávajúcich prevádzkových problémov
v miestnej čistiarni odpadových vôd
(odplavenie kalu z usadzovacích nádrží). Počas celej tejto doby bolo experimentálne zariadenie UF plynule v prevádzke a pre RO zariadenie dodávalo
– surovú vodu – permeát so zákalom
od 0,05 NTU.
Po spustení RO zariadenia značne rýchlo narástol gradient tlaku cez
membránu a klesol výkon. S ohľadom na skôr vykonané analýzy surovej
vody sme boli pripravení na upchávanie v dôsledku precipitácie vysokého
obsahu fosfátov. Následne po potrebných čisteniach a dávkovaní vhodných
technických chemikálií sme dosiahli
stabilnú prevádzku. Prevádzkové parametre zariadenia RO sú uvedené v tabuľke 3. Keďže obsah celkových solí
(TDS) nachádzajúcich sa v odtekajúcej
odpadovej vode z čistiarne odpadových vôd neustále kolísal (2,5 – 4,5 g/l,
v špičke 6 g/l ), ani celkový obsah solí
v permeáte RO sa nedal určiť v užšom
rozmedzí. Systém pri zohľadnení momentálnych nastavení pracoval s výkonom 60 – 75 %. Vzhľadom na vysoké,
99,7 %-né zadržiavanie solí membránami, aj podľa vyššie uvedených údajov v tabuľke sme boli schopní vyrobiť
vodu s priemernou vodivosťou 45 μS/
cm z vody s priemernou vodivosťou
3200 μS/cm predfiltrovanej cez UF .

EXPERIMENTÁLNE ZARIADENIE UF
UF jednotka je inštalovaná na kompaktnom ráme, ktorý je vybavený
všetkými potrebnými strojnými a meracími zariadeniami. Zariadenie je celkom automatizované, (PLC) s prihliadnutím aj na denné chemické čistiace
cykly membrány. Na ploche dotykovej
obrazovky ovládacej jednotky môžeme plynule sledovať a meniť prevádzkové parametre (tabuľka 2). V prvom
kroku sa surová voda dostáva do bezpečnostného vrecového filtra s veľkosťou pórov 400 mikrónov, následne do otvorenej membránovej nádrže,
kde sú ponorné membrány. Boli inštalované 4 kusy membránových modulov typu LSU – 1515 s celkovou filtračnou plochou 100 m2.
Účinkom vákua, vytvoreného vo
vnútri membrány prietokovým čerpadlom (50 – 100 kPa), sa cez membrány filtruje surová voda a čistý permeát
sa odvádza priamo do preplachovacej
nádrže. Následne sa dostáva do 6 m3
pufrovacej nádrže ako napájacia voda
systému RO.
JEDNOTKA RO
Pufrovacia nádrž sa nainštalovala medzi dve pilotné zariadenia.
Spočiatku sme plánovali zariadenie RO
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Obr. 3 Model Toray UF

SÚHRN
Po počiatočných ťažkostiach s uvedením do prevádzky sa podarilo zaVodohospodársky spravodajca
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Veda, technika, technológia / Zaznamenali sme
bezpečiť stabilnú prevádzku a vykonať úspešný experiment. V systéme
so zabudovanými on-line meracími
nástrojmi sme priebežne merali ako
vstupné, tak aj výstupné parametre,
resp. v laboratóriu miestneho partnera. Počas trvania pokusu zariadenie nepretržite poskytovalo vodu vynikajúcej kvality, ešte aj v kritickom
čase odplavovania kalu. Použité UF
membrány pre zariadenie RO nepretržite zabezpečovali nevyhnutne dôležité parametre, ako zákal pod 0,1
NTU a SDI pod 3 (Silt Density Index –
Idnex hustoty kalu). Z hľadiska mikro-

biologických parametrov sme zvlášť
vykonali laboratórne skúšky. Na základe skúšok môžeme povedať, že
voda odtekajúca z filtra UF dosahovala veľmi často mikrobiologické hodnoty vyhovujúce norme pre pitnú
vodu. Prevádzkové parametre zaznamenávali ovládacie jednotky oboch
systémov, kým iné parametre, ako
spotrebu elektrickej energie a chemikálií, zaznamenávala miestna obsluha. Na základe výsledkov experimentu objednávateľ uznal a prijal
možnosť použiteľnosti technológie
IMS. Po ukončení experimentu vláda

Malty začala ďalšie rokovania s Toray
Membrane Europe AG. a s miestnym
partnerom, aby popisovaný pilotný
systém vybudovali aj na inom mieste
súostrovia. Pred niekoľkými mesiacmi sa začal experiment s cieľom vtláčania čistenej vody do určitej vrstvy
podzemnej vody.
Komentár 1: CHSK - chemická
spotreba kyslíka, mg/l
Komentár 2: TSS - celkové nerozpustné látky mg/l
Komentár 3: TOC - celkový organický uhlík, mg/l

O súčasnosti a budúcnosti veľkých svetových riek
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava

Za účasti asi 450 účastníkov z celého sveta sa v dňoch 11. – 14. 4. 2011
uskutočnila konferencia o súčasnosti a budúcnosti veľkých svetových riek.
Konferenciu otvoril Prof. Habersack
(BOKU, Universität für Bodenkultur,
Wien). Pozdravné slávnostné prejavy mali páni Gerzabek (rektor BOKU),
Walling (predseda Medzinárodného
vedeckého
výboru
UNESCO),
Gemmeltoft (EÚ DG Regio) a zástupcovia svetových organizácií IAHS, IAHR
a WASSER.
Konferencia sa zaoberala v jednotlivých sekciách touto problematikou:
 hydrológia, hydraulika a kvalita
vody,
 transport sedimentov a riečna morfológia,
 ekológia a obnova, tiež úloha priehrad na veľkých riekach,
 integrovaný manažment veľkých
riek (Mississippi, Yang-Tze, Dunaj,
Volga, Rýn, Tennessy, Žltá rieka, Sv.
Vavrinca, Orinoko, Kongo, Mekong,
Amazonka, Lena a ďalšie).
Na konferencii odznelo za štyri dni
asi 220 príspevkov z celého sveta. Nie
je v silách jedného účastníka zúčastniť
sa vo viacerých sekciách na všetkých
prednáškach a preto treba oceniť fakt,
že Vodohospodárska výstavba vyslala
na konferenciu troch svojich zamestnancov, ktorí sa podľa svojho profesi7 – 8 2011

onálneho záujmu zúčastnili na prednáškach, ktoré ich zaujímali a boli pre
nich prínosom.
Viaceré príspevky zo strany rakúskych kolegov sa týkali z nášho
pohľadu nevhodného rakúskeho
Súhrnného vodohospodárskeho úpravného projektu Dunaja na východ
od Viedne, ktorý spôsobuje na slovenskom úseku Dunaja plavebné ťažkosti. Nebolo však možné reagovať na záplavu rakúskych prezentácií, ktoré
uvedený projekt prezentovali z najrôznejších hľadísk a v zásade ho prezentovali ako projekt moderný, ktorý by mal slúžiť za príklad aj na iných
veľkých riekach vo svete. Na niektoré z príspevkov som reagoval v tom
zmysle, že projekt je skutočne veľmi
prijateľný pre životné prostredie, spôsobuje však nižšie ležiacim krajinám,
Slovensku zvlášť, problémy. Tie vznikajú práve vysokou eróziou brehov,
ktoré sú zbavené kamenného brehového opevnenia. Následky spôsobujú
zanášanie zdrže Hrušov, aj plavebnej
dráhy, splavuje sa enormné množstvo
stromov (vrátane celých koreňových
systémov), ktoré strhávajú plavebné
značenie plavebnej dráhy a upchávajú plavebné komory VD Gabčíkovo. Ak
by sa takýto projekt realizoval v delte Dunaja, isto by žiadna krajina proti Projektu nemala námietky. Stále za-
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stávam názor, že MŽP SR by malo požiadať rakúskeho partnera o definitívne zastavenie tohto projektu. Odvolať
sa pritom možno na Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie
presahujúcich štátne hranice prijatý
v Espoo 25.2.1991 a dodatky, vrátane
Dodatku VII.
Celkový postreh z mnohých prednášok je, že sa podstatne vyšší dôraz
kládol na životné prostredie - ryby,
chemizmus, fytoplanktón, toxikológia, saprobiológia, zoobentos, fytobentos, biotické procesy, ekológia
inundačných území a podobne, ako
na plavebné a energetické využitie
veľkých riek. Zvláštny dôraz sa kládol
na údajné zmeny klímy a s tým súvisiace zmeny hydrologického režimu
riek. Príspevky, ktoré by sa boli týkali energetického využitia tokov, resp.
ich využitia pre plavbu, boli vo výraznej menšine, skôr výnimočné. Zrejme
to súvisí s generálnym cieľom organizátorov konferencie vrátiť toky
do „pôvodného“ stavu. Pritom nik nemôže poprieť, že toky sa aj vo veľmi
dávnej minulosti využívali plavebne
aj energeticky. Samozrejme na úrovni
príslušnej doby. Z tohto pohľadu treba konferenciu považovať za nevyváženú a jednostranne zameranú. Tým
vôbec nechcem povedať, že nebola
vysoko poučná a teda užitočná.
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Celoštátne finále Stockholm Junior Water Prize –
Cena BVS za najlepší vodohospodársky
študentský projekt 2011
RNDr. Ján Šípoš, CSc., Mladí vedci Slovenska, o. z., Bratislava
Ing. Pavel Hucko, CSc., Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

SJWP – Stockholm Junior Water Prize je prestížne medzinárodné ocenenie, ktoré sa každoročne
udeľuje v Štokholme mladým ľuďom vo veku od 15
do 20 rokov za najlepšie študentské výskumné projekty z oblasti problematiky vody. Medzinárodnému

ne prichádzali žiaci, ktorých bolo presne 50 a 14 členovia pedagogického dozoru, ku ktorým pribudol
ešte jeden pedagóg, ktorý z technických dôvodov
neodoslal elektronický formulár potvrdzujúci účasť
na celoštátnom finále. Súťažiaci mali poobede čas

ne a autori hrdo obhajovali svoje projekty. Členovia
hodnotiacej komisie žiakov svojimi otázkami na rôzne detaily občas pekne potrápili, niektorí si museli jednotlivé fakty ešte doštudovať, prípadné nezrovnalosti dopočítať, ale samozrejme počas hod-

Spoločná fotografia súťažiacich, členov pedagogického dozoru a hodnotiacej komisie

finále predchádzajú celoštátne finále 32 štátoch zo
všetkých kontinentov.
Slovenské celoštátne finále SJWP 2011 sa konalo v dňoch 29. až 31. mája 2011 vo Vodárenskom
múzeu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. v Bratislave. Generálnym partnerom súťaže je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.
s. a odborným partnerom súťaže bola prvýkrát
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Žiaci stredných škôl z celého Slovenska mali
možnosť do 30. apríla 2011 sa prihlásiť do súťaže
formou vyplnenia elektronického formulára na internetovej stránke súťaže www.sjwp.sk, do ktorého pripojili aj svoje projekty. Do uplynutia prihlasovacieho termínu sa do súťaže prihlásilo 126 žiakov,
čo predstavovalo presne 100 súťažných projektov.
Až 59 prihlásených žiakov navštevuje Gymnázium
na Ulici 1. mája 8 v Malackách. Následne bolo na základe pripojených projektov vybraných 39 najlepších, ktoré postúpili na celoštátne finále. Z týchto
39 postupujúcich projektov svoju účasť na celoštátnom finále potvrdili autori 36 projektov.
Dňa 29. mája v poobedných hodinách postup-
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vyhradený na ubytovanie sa v ubytovacích priestoroch Inštitútu pre verejnú správu a na prípravu stánkov pozostávajúcich z posterových prezentácií,
po ktorom nasledovali inštrukcie národného koordinátora SJWP v SR, RNDr. Jána Šípoša, CSc., k priebehu finále súťaže. Po večeri, ktorú mali súťažiaci
a taktiež pedagógovia zabezpečenú v jedálni internátneho zariadenia Družba, mali možnosť zúčastniť
sa filmového predstavenia Voda pre slony v Palace
Cinemas Galleria Eurovea.
30. máj bol najdôležitejším dňom súťaže. Začal
sa otvorením celoštátneho finále SJWP 2011, počas ktorého odzneli okrem privítania žiakov, pedagógov, členov hodnotiacej komisie a povzbudení RNDr. Jána Šípoša, CSc., predsedu o. z. Mladí
vedci Slovenska aj informácie o spôsobe hodnotenia projektov od predsedu hodnotiacej komisie Ing. Štefana Eleka. Následne sa všetci rozišli ku
stánkom, žiaci prezentovať a členovia hodnotiacej
komisie hodnotiť. Okrem predsedu tvorili hodnotiacu komisiu ďalší 7 členovia a jedna hodnotiteľka sa finále nemohla z osobných dôvodov zúčastniť. Prezentácie boli pripravené naozaj veľmi precíz-

notenia došlo aj k mnohým úsmevným situáciám.
Hodnotenie a výber tých najlepších vôbec nebol
ľahký, pretože tu bolo prezentovaných naozaj mnoho kvalitne prepracovaných projektov. Hodnotiaca
komisia sa rozhodla udeliť ocenenia najkvalitnejším projektom tých žiakov, ktorí budú znamenite
prezentovať výsledky svojej pozorovateľskej a experimentálnej činnosti na medzinárodnej úrovni.
Hodnotitelia mali možnosť prezrieť si písomné práce a v samotný deň hodnotenia si jednotlivé prezentácie mohlo vypočuť až 8 hodnotiteľov, preto môžeme hovoriť o absolútnej objektivite hodnotenia,
na základe ktorého bol v predvečerných hodinách
vytvorený zoznam ocenených účastníkov. Deň 31.
máj sa niesol v znamení odovzdávania cien, ktorých
bolo naozaj veľké množstvo, pretože sa neoceňovali len žiaci zapojení do finále SJWP 2011 ale aj žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa v priebehu
celého školského roka 2010/2011 zapájali do rôznych súťaži v rámci dlhodobého vzdelávacieho
programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.
s. Modrá škola. Ráno prichádzali súťažiaci plní očakávania a napätia ako odborná hodnotiaca komi-
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sia ohodnotila ich dlhodobé úsilie. Po privítaní zúčastnených pánom RNDr. Jánom Šípošom, CSc., odznelo tiež hodnotenie priebehu súťaže od predsedu
komisie Ing. Štefana Eleka a vyhodnotenie fotografickej a literárnej súťaže projektovou manažérkou
vzdelávacieho programu Modrá škola Mgr. Janou
Štulajterovou, po ktorom nasledovalo samotné
odovzdávanie cien víťazom týchto súťaži. Keďže
odborným partnerom súťaže je Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s., ktorá ocenila finančnou odmenou 3 najlepšie projekty z Košického kraja, slova aj oceňovania sa ujal Ing. Rudolf Kočiško.
Počas prestávok slávnostného odovzdávania cien
sme mohli vidieť a najmä počuť nádherné kultúrne vstupy žiakov Základnej umeleckej školy Jozefa
Kresánka, z Bratislavy.
ZOZNAM OCENENÝCH ŽIAKOV
SJWP - Cena BVS za najlepší vodohospodársky študentský
projekt 2011
HLAVNÁ CENA
postup na medzinárodné finále SJWP 2011 do Štokholmu,
diplom
Nové alternatívy čistenia a monitorovania vody
Dominika Pelegrinová, Nicolette Zavillová
Gymnázium, Poštová 9, Košice
ŠPECIÁLNA CENA
Účasť na 26. ročníku Čínskej národnej súťaži vedeckej a technickej tvorivosti mládeže, ktorá sa uskutoční 2. – 7. augusta
2011 v Číne, diplom
Mikrobiálna analýza vybraných vzoriek vody z oblasti Ľubietovej
Peter Lenárt
Gymnázium A. Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
Zrážanie kovov z kyslých banských vôd
Daniel Grega
Gymnázium, Exnárova 10, Košice
ČESTNÉ UZNANIA
Čestné uznanie za mimoriadne kvalitný študentský výskumný projekt.
Energia aj zo záplav
Martin Bagar, Mária Hedvigová
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy
Úsporný chladiaci systém pre chemické laboratóriá
Peter Horváth
Gymnázium Jána Chalupku, Štúrova 13, Brezno
Svietiace Počúvadlo
Katarína Kopálová, Katarína Kordíková
Gymnázium Andreja Kmeťa, Gwerkovej 6, Banská Štiavnica
Hodnotenie koncentrácie dusíka vo vodnom toku rieky Kysuca
Ivana Mindeková
SOŠ drevárska, Krásno nad Kysucou 1 642, Krásno nad Kysucou
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Vplyv bežne používaných chemických prípravkov na intenzitu fotosyntézy vodomoru kanadského
Michal Mário Šťastný
Gymnázium J. C. Hronského, Čachovský rad 36, Vrútky
SJWP – CENA BVS, a. s.
1. cena – Cena BVS za najlepší vodohospodársky študentský
projekt:
finančná odmena 300 eur, umelecké dielo symbolizujúce vodu
od akademického sochára Viktora Oravca, diplom
Nové alternatívy čistenia a monitorovania vody
Dominika Pelegrinová, Nicolette Zavillová
Gymnázium, Poštová 9, Košice

Ing. Alena Luptáková, PhD.
• Cena VVS za mimoriadne kvalitný žiacky projekt
z Košického kraja
finančná odmena 100 eur
Drevená samoregulačná priehrada „OKO“
Dávid Michálek, Matúš Džerenga
SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
finančná odmena 200 eur pre pedagóga, ktorý metodicky viedol
oceneného žiaka: Ing. Rastislav M. Pomikala

PARTNERI
Tento projekt je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy
č. LPP -0143-07

2. cena – Cena BVS za najlepší vodohospodársky študentský
projekt:
finančná odmena 200 eur, diplom
Makrozoobentos v rieke Žitava
Jana Končalová, Martina Kunská
Gymnázium Janka Kráľa, Ulica SNP 3, Zlaté Moravce
3. cena – Cena BVS za najlepší vodohospodársky študentský
projekt:
finančná odmena 100 eur, diplom
História vodárenstva, praktické meranie kvality vody a závislosť
jej šetrenia od vekovej štruktúry študentov
Tomáš Korych, Dávid Kubina
Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky

Generálnym partnerom súťaže
SJWP je

Odborným partnerom je
SJWP – Cena BVS pre najangažovanejšieho pedagóga
finančná odmena 400 eur, čestné uznanie:
Ing. Andrea Bojnáková,
SPŠ stavebná, Konkolyho 8, Hurbanovo
SJWP – Cena BVS pre najaktívnejšiu školu
finančná odmena 1 000 eur
umelecké dielo od akademického sochára Viktora Oravca,
čestné uznanie:
SOŠ drevárska Krásno nad Kysucou

Inštitucionálni partneri SJWP 2011:

SJWP – CENA VVS, A. S.
SJWP – Cena Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.
s. (VVS) pre žiakov a pedagógov:
• Cena VVS za mimoriadne kvalitný žiacky projekt
z Košického kraja
finančná odmena 300 eur
História verejnej kanalizácie v mojej obci Domaňovce
Michal Rimbala
SPŠ strojnícka, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
finančná odmena 600 eur pre pedagóga, ktorý metodicky viedol oceneného žiaka:
Ing. Ondrej Majerník
• Cena VVS za mimoriadne kvalitný žiacky projekt
z Košického kraja
finančná odmena 200 eur
Zrážanie kovov z kyslých banských vôd
Daniel Grega
Gymnázium, Exnárova 10, Košice
finančná odmena pre 400 eur pedagóga, ktorý metodicky viedol oceneného žiaka:
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Vzdelávací program Comenius –
projektová návšteva vo Fínsku
Mgr. Zdenka Vráblová, PhD.
Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove

Pozn. red.: V čísle 3-4/2011
Vodohospodárskeho
spravodajcu sa autorka podelila s čitateľmi o poznatky hurbanovských pedagógov a študentov z programu
Comenius i z prvej projektovej návštevy v Estónsku. Druhou projektovou návštevou bolo Fínsko.

výsledkov bádania študentov v anglickom jazyku. Fínski gymnazisti analyzovali, opísali a porovnávali plangtóny a chemické zloženie vody vo vzorkách z troch okolitých jazier a z rieky Porvoo. Svoje výsledky objasnili aj
v grafickej podobe. Naši študenti Zsolt
Rácz a Filip Bezúr sa venovali proble-

Prezentácia projektu „Využitie dažďovej vody v domácnosti“ v podaní študentov Filipa
Bezúra a Zsolta Rácza (sprava)

Naša cesta do Fínska sa začala 10.
apríla. Čakali na nás fínski a estónski
priatelia, zaujímavé prednášky s vodohospodárskou tematikou i odborné exkurzie do vodohospodárskych
závodov
Prvý pracovný deň sa všetci
účastníci podujatia stretli na pôde
Gymnázia v Askole-Monykyly. Našu
delegáciu tvorili študenti: Zsolt Rácz,
Filip Bezúr, Peter Adamec, Ádám
Csevár, Tamás Tarics a Alexander
Gyalog a pedagógovia: Ing. Ladislav
Kimle, riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove,
Ing. Andrea Bojnáková, učiteľka odborných predmetov a Mgr. Zdenka
Vráblová, PhD., učiteľka anglického
jazyka. Najprv nasledovali prezentácie

30

matike dažďovej vody, opísali metódy jej využitia a poukázali na význam
jej používania v procese zásobovania
domácnosti vodou. Podrobne opísali
vzorky dažďovej vody, metódy jej zberu, filtrácie, uskladňovania a spôsoby
jej využívania v domácnostiach, ktoré
vedú k úsporám. Estónski gymnazisti
predstavili pitný režim a zvyklosti svojich spolužiakov a opísali minerálne
pramene Estónska. Nasledovala prehliadka študentských plagátov s problematikou foriem a ochrany vodných
zdrojov a povrchových vôd. Po obede sme absolvovali exkurzie najprv
po odbornej strednej škole Amisto,
ktorá má vyše 1000 študentov a ponúka vzdelávanie odborné i učňovské a potom návštevu nižšej strednej

škole, čo v porovnaní s našim vzdelávacím systémom predstavuje 2. stupeň ZŠ. Počas oboch prehliadok sme
mali možnosť sa zoznámiť s kvalitným
softwerovým a materiálno-technickým vybavením škôl, ktoré umožňuje
vyučovanie jednak odborných predmetov na strednej škole a výchovných predmetov na nižšej strednej
škole. Na pôde tejto školy sme sa stretli aj so starostom strediskovej obce
Askola Eskom Rautiainenem, kam sídlo Monykyly patrí. Po neformálne besede so starostom sme absolvovali aj
prednášku o geologickej zvláštnosti tohto kraja, ktorými sú hlboké diery v skalách, tzv. skalné hrnce. Tých je
na území Askoly 21 a celá oblasť je vyhlásená za prírodnú rezerváciu. Potom
sme sa presunuli do evanjelického
bieleho dreveného kostolíka v Askole
a jeho murovanej impozantnej zvonice ako aj do priľahlého malého vojenského cintorína. Napokon nasledovala návšteva rekreačného strediska Tuomiranta, ktoré pri mínusových
teplotách ponúka možnosti opekania a barbecue a popri fínskej saune aj krátku chôdzu po úzkom mostíku, ktorý vedie do stredu polozamrznutého jazierka. Fínski a estónski priatelia sa nás totiž snažili presvedčiť, že
chladný aprílový podvečer je vhodný
čas na saunu, opeknie klobásy a pečenie palaciniek v ohnisku.
Nasledujúci deň sme absolvovali prednášku a exkurziu v čistiarni odpadových vôd vo Viikinmäki na predmestí Helsínk. Tento vodohospodársky
závod sa nachádza v útrobách zeme,
zbiera odpadovú vodu z kanálov
Helsínk a juhovýchodného regiónu,
ktorú po úpravách vypúšťa do mora
a časť spracováva na pitnú vodu. Nad
týmto závodom, teda na zemskom
povrchu, sa nachádza moderné sídlisko a diaľnica smerujúca do Helsínk.
Do tohto mesta sme smerovali aj my.
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Výstava plagátov na chodbe gymnázia Askola – Monykyly (zhora dole) Mgr. Zdenka
Vráblová, PhD., Tamás Tarics, Peter Adamec, Alexander Gyalog, (v sede), Ádám Csevár
a Zsol Rácz (dole sprava), Ing. Ladislav Kimle, riaditeľ školy, Filip Bezúr, Ing. Andrea
Bojnáková

Najprv sme navštívili Technickú univerzitu, kde sme sa zúčastnili zaujímavej prednášky Olli Ruth PhD. na tému:
Mestská kanalizácia a údržba mestských povrchových vôd v chladnom
podnebí. Poobede sme sa so sprievodkyňou vybrali do Helsínk a pozre-

li si zákutia historického prístavu, večer nasledovala prehliadka rekreačného strediska v Tanhuvaare neďaleko
Askoly.
Záverečný deň sme sa zoznamovali s problematikou vodného hospodárstva a chovu rýb v rieke Porvoo, kto-

rá je druhou najdlhšou riekou Fínska.
S pravidlami údržby dna a brehov rieky, ako aj so špecifickými metódami
chovu predovšetkým lososov a pstruhov nás oboznamoval limnológ Juha
Niemi. Potom sme sa vybrali do historického centra presláveného mestečka Porvoo, kde sme putovali uličkami popri rieke. Mestečko sa nachádza
na ceste z Askoly do Helsínk. V minulosti bolo strediskom oddychu ruských
cárov a aristokratov a v súčasnosti je
populárnym športovým strediskom.
My sme však videli drevené červené
prístavné domčeky, ktoré dokumentujú tradičnú fínsku architektúru. Ale
navštívili sme aj magickú kamennú gotickú katedrálu so sochou Alexandra
II., historické námestie s radnicou a renesančnými domčekmi, ako aj známe
starobylé lýceum, kde študovali mnohí
fínski vlastenci.
Domov sme sa vracali 14. apríla plní
nových poznatkov, spomienok a príjemných dojmov. Výmenné návštevy v rámci vzdelávacieho programu
Comenius sú totiž vhodnou príležitosťou aj na spoznávanie nových kultúr,
vzdelávacích systémov a výmenu skúseností pre i študentov.

16. snehárske stretnutie
V krásnom počasí, aj keď takmer bez
snehu, sa 23. – 25 marca 2011 uskutočnil v Žiarskej doline ďalší ročník tra-

firmy a osoby zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska si vymenilo skúsenosti s meraním a spracovaním údajov

dičného snehárskeho stretnutia, ktoré
tentokrát organizoval Ústav hydrológie SAV. Vyše 30 účastníkov reprezentujúcich výskum, hydrometeorologickú službu, univerzity, ale aj súkromné

o snehu pre hydrologické účely. Počas
odborného seminára odznelo 12 prezentácií. Väčšina z nich sa zaoberala
metodikou merania snehu a interpoláciami snehových charakteristík, ale

7 – 8 2011

Vodohospodársky spravodajca

odzneli aj prezentácie venované využitiu satelitných snímok pri určovaní
priestorového rozdelenia snehovej pokrývky, jeho zmien v čase, hydrologickom modelovaní a využití metód izotopovej hydrológie pri skúmaní úlohy
snehu v hydrologickom cykle.
Väčšinu druhého dňa sme tradične
strávili v teréne. Počasie v Žiarskej doline nám prialo, a tak sme mohli prakticky sledovať priestorové rozdelenie
snehu v zložitom horskom teréne počas zimy, ktorá bola prinajmenšom
v oblasti Západných Tatier už druhou
zimou v rade s extrémne nízkymi hodnotami výšky a vodnej hodnoty snehu aj v najvyšších polohách. Snehová
pokrývka v Západných Tatrách sa už
druhý rok po sebe v podstate roztopila o viac než mesiac skôr, ako sme
boli doteraz zvyknutí. Budúcoročné
snehárske stretnutie sa bude konať
v Českej republike.
Ing. Ladislav Holko
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Chránené brehové porasty –
realita a perspektívy
RNDr. Jozef Májsky, Ing. Soňa Koľajová
CHKO Biele Karpaty, Nemšová

Za menej významné, neraz aj samotnými ochranármi prehliadané maloplošné chránené územia (MCHÚ), sú
považované menšie toky. Tento pohľad na chránené potoky a riečky, ako
aj pobrežné porasty, ktoré sú obyčajne ich súčasťou, súvisí s tým, že
nie vždy v nich žijú vzácne a ohrozené druhy. Vyhlasované boli totiž dosť
často ešte pred rokom 1989 z jediného dôvodu: zachrániť potok či menšiu
riečku pred reguláciou. Či je preto dôvod ochrany niektorých z nich aktuálny, treba zvážiť.
Pri ich vyhlasovaní za chránené územie boli obyčajne zahrnuté
do MCHÚ len samotné vodné toky
– koryto a stromy rastúce na brehovej čiare. Keďže neboli v tom čase
dostupné relevantné mapové podklady a fotosnímky, širšie brehové,
resp. pobrežné porasty, neboli fakticky do MCHÚ začlenené (parcelne vymedzené), hoci v popise chráneného
toku sú zvyčajne charakterizované.
Napriek tejto skutočnosti sú prakticky všetky brehové porasty lemujúce
chránené vodné toky súčasťou ich
ochranného pásma. Toto však, bohužiaľ, obyčajne zahŕňa okrem samotného vodného toku množstvo parciel
vedených v inej kultúre (orné pôdy,
TTP, ostatné plochy). Kým vlastníkom
vodných tokov je spravidla štát, parcely s brehovými porastmi sú prevažne v neštátnom vlastníctve. Na tú skutočnosť, že brehové a pobrežné porasty, dobre rozlíšiteľné napríklad
na ortofotomapách, vlastne nie sú súčasťou MCHÚ, hoci sú predmetom záujmu ochrany prírody, sme upozornili už pred pár rokmi (Koľajová, Májsky
2006). Uviedli sme aj niektoré konkrétne príklady z Trenčianskeho re-

giónu a problémy, ktoré môže tento
stav, resp. aj neodborné vymedzenie
parciel vodných tokov či pobrežných
pozemkov spôsobiť Štátnej ochrane
prírody SR i správcovi týchto recipientov – zväčša SVP, š.p.
V ostatnom čase sa uvedený problém dostáva z roviny odborne – legislatívnej aj do roviny ekonomickej. Zo
strany vlastníkov a užívateľov pobrežných pozemkov totiž začína vzrastať záujem o dreviny, ktoré tu rastú
„bez úžitku“, často na trvalých trávnych porastoch (TTP). V minulosti sa
po vzájomnej dohode robili len asanačné výruby drevín, ktoré príliš obmedzovali obhospodarovanie pôdy,
resp. zužovali prietočný profil koryta. Dnes, keď sa pre mnohé podnikateľské subjekty stal relatívne dostupným zariadením štiepkovač a zvýšil
sa záujem o drevnú štiepku, sa tieto porasty – najčastejšie zvyšky mäkkého luhu, stali lukratívnym zdrojom drevnej hmoty (štiepka, vláknina). Vzhľadom na vzniknutú situáciu
je potrebné zmysluplne vyriešiť nesúlad medzi reálnym stavom a potrebami všetkých zainteresovaných
– teda vlastníkov (užívateľov) pozemkov, správcov tokov a Štátnej ochrany prírody SR. Na prvý pohľad sa zdá,
že správca chráneného vodného toku
má najmenší záujem o riešenie vzniknutej situácie. Nemalo by tomu však
tak byť. Pri mnohých chránených tokoch totiž nachádzame úplne absurdné situácie, keď v niektorých úsekoch
potok v skutočnosti tečie úplne v inej
trase, ako je zakreslený na mape.
Napríklad v prípade prírodnej pamiatky (PP) Súčanka v úseku od mosta pri Hrabovke smerom na Skalku
bol tok preložený vybudovaním štát-

nej cesty cca pred 30 rokmi, v mapách sa zmena trasy dodnes neobjavila. Kto by si mal v tomto a podobných prípadoch spytovať svedomie
radšej prenecháme kompetentnejším. Čo sa týka vlastníkov (užívateľov) pobrežných pozemkov, predpokladáme, že vo väčšine prípadov sa
budú musieť vzdať tých parciel, resp.
ich častí, na ktorých sa nachádzajú
zvyšky lužných lesov. Až na výnimky
totiž ide o chránené biotopy európskeho významu, ktoré nie je možné
bez adekvátnej náhrady zlikvidovať.
Ako podstatne lacnejšie riešenie považujeme ich zachovanie, zameranie
a parcelné odčlenenie, pričom stratu
pôdy by mal vlastníkovi vykompenzovať štát zastúpený Slovenským pozemkovým fondom tak, že mu pridelí pôdu na inej lokalite. Myslíme si totiž, že kým by sme v konkrétnych prípadoch čakali na pozemkové úpravy,
asi by sa zväčša písalo aj 22. storočie.
Uvedený problém by bolo najvhodnejšie riešiť koncepčne na najvyššej úrovni, teda cez Ministerstvo ŽP
SR. Okrem už avizovaného monitoringu reálneho stavu brehových porastov a biotopov, by malo nasledovať zameranie týchto pozemkov, zhotovenie geometrického plánu, ktorý by bol
podkladovým materiálom pre správu
katastra pri stanovení reálnych hraníc
MCHÚ, ako aj vlastníckych pomerov.
Že nepôjde o lacnú záležitosť je nám
jasné, ale sme presvedčení o tom, že
Rámcová smernica o vodách by mala
riešiť aj takéto problémy. Len je potrebné, aby sa kompetentní rozhýbali. Zo strany Štátnej ochrany prírody SR
je ochota i záujem pomôcť, veríme, že
sa takto k problému postavia aj ostatné
zainteresované strany.

Literatúra
Koľajová, S., Májsky, J., 2006: Rozporuplné hranice maloplošných chránených území. In: Chránené územia Slovenska. 2006, č. 68: s. 2-3.
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Zaznamenali sme

Na vlnách Dunajca
i za starými kláštornými múrmi
Je dobrým zvykom, že Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na
Slovensku, ako vydavateľ Vodohospodárskeho
spravodajcu, financuje jedno rokovanie redakčnej rady ročne mimo Bratislavy.
Tak sme v dňoch 16. – 17. júna v priestoroch hotela Eland v Spišskej Starej Vsi pripravovali pre vás Vodohospodárskeho spravodajcu, ktorého práve držíte v rukách. Hovorili
sme však aj o zostávajúcich číslach na tento
rok – jedno bude venované 60. výročiu vzniku Výskumného ústavu vodného hospodárstva a ďalšie 20. výročiu vzniku Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na
Slovensku. Veľmi veľa sme diskutovali. Hlavne
o tom, ako by malo vodné hospodárstvo zrozumiteľne a transparentne prezentovať samo
seba - najmä pokiaľ ide o dnes mimoriadne
aktuálnu starostlivosť o toky a protipovodňovú prevenciu.
Výjazdná redakčná rada je vždy spojená
s odbornou exkurziou. Keďže hranice sa, takpovediac, strácajú, ani sme si neuvedomili,
keď sme cca 3 km za Spišskou Starou Vsou prešli severom Slovenska a hneď sa ocitli na juhu

Toto číslo Vodohospodárskeho spravodajcu sme pre vás pripravili v Spišskej Starej Vsi,
v príjemnom prostredí hotela Eland, ktorý je celý v objatí prekrásnej prírody

bola postavená, udržala povodňovú vlnu, ktorá by inak pravdepodobne zaplavila blízke
obce. Riaditeľ závodu, pán Leszek Bajorek, pre
nás zorganizoval prehliadku s podrobným výkladom o parametroch a prevádzke vodného
diela. Pohľad na hladinu priehrady je krásny,
čistota a vynovenosť vnútorných priestorov
neprehliadnuteľné.

Členovia redakčnej rady v areáli Kláštorného múzea Červený Kláštor; v pozadí majestátny symbol Pienín – Tri koruny

Poľska, kde sa rozprestiera Czorstynské jazero.
Spolu so Sromowským jazerom vzniklo prehradením Dunajca a vybudovaním priehrady
medzi hradmi Czorsztyn a Niedzica. Účelom
vodnej stavby je výroba elektrickej energie,
regulácia výšky hladiny Dunajca a transformácia povodňovej vlny. Hneď v roku 1997, kedy
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Tým z vás, ktorí ste náhodou nesplavovali na plti Dunajec, to možno len odporučiť.
Plaviť sa v čarokrásnej prírode Pieninského
národného parku po toku lemovanom majestátnymi bralami a počúvať starodávne mýty
či rôzne vtipné slovensko-poľské pltnícke historky - to je ozaj jedinečný zážitok. A šťastie
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nám prialo: slnko nás sprevádzalo počas celého, cca 1 a pol hodinového splavu z prístaviska Majere, no ako sme vystupovali z plte v prístavisku Lesnica – rozpršalo sa.
Dážď nás však už nemohol odradiť od
návštevy národnej kultúrnej pamiatky –
Kláštorného múzea Červený Kláštor. Komplex
pochádzajúci z roku 1319 slúžil kartuziánskym, neskôr kamaldulským mníchom, ktorí patrili k najprísnejším rádom rímsko-katolíckej cirkvi. „Mlčanliví mnísi“ sa zdravili známym „memento mori“ (pamätaj na smrť), ale
inak sa vraj medzi sebou nesmeli zhovárať, len
jednu hodinu v týždni a to len na tému viery. S týmto miestom sa spája nedávno opäť
vzkriesená legenda o frátrovi Cypriánovi - legenda o mníchovi, ktorý chcel lietať, čo sa mu
napokon stalo osudným. Za života sa však venoval aj množstvu iných činností, napríklad
bol lekárnikom a zachoval sa po ňom herbár
s vyše 270 rastlinami.
Je osviežením občas robiť niečo inak
a v inom prostredí - jednoducho, opustiť stereotyp. Za to, že redakčná rada mohla opustiť stereotyp a dozvedieť sa nové veci, chceme
všetci, ktorí sme sa výjazdnej redakčnej rady
zúčastnili, veľmi pekne poďakovať predovšetkým pánovi riaditeľovi Správy Dunajca
a Popradu Odštepného závodu Košice
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Ing. Antonovi Balážovi, ktorý pre
nás celý program zabezpečil.
Mgr. Tatiana Šimková
Foto v správe a na 3. a 4. strane obálky:
© Ing. Pavel Hucko, CSc.
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K 70. narodeninám
Ing. Dušana Abaffyho, PhD.
Jubilant – Dušan Abaffy – sa narodil
3. mája 1941 v Trstenej na Orave. Tam aj
v roku 1958 maturoval. Od roku 1958 žije
v Bratislave, v roku 1964 ukončil štúdium
na Stavebnej fakulte SVŠT, špecializáciu
Hydrotechnické stavby.
Po ukončení vysokej školy sa zamestnal na Riaditeľstve vodohospodárskeho rozvoja. Vplyvom organizačných
zmien sa dostal na generálne riaditeľstvo Vodných tokov a TOVAK-GR. V roku
1971 prešiel pracovať na Ministerstvo
lesného a vodného hospodárstva SSR
a následne po organizačnej zmene pracoval na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SR ako vedúci oddelenia.
Vo funkcii vedúceho oddelenia pracoval aj na Ministerstve pôdohospodárstva
SR od organizačnej zmeny v roku 1992
a od roku 2003 po delimitácii tiež na Ministerstve životného prostredia SR ako vedúci oddelenia správy vodných tokov, povodňovej ochrany a technicko-bezpečnostného dohľadu. Od septembra 2006, už ako dôchodca, pracuje externe ako
pracovník dohľadu nad vodnými stavbami pre Slovenský rybársky zväz – RADA Žilina.
V roku 1980, po obhajobe dizertačnej práce Optimalizácia
meraní a pozorovaní na priehradách z miestnych materiálov v geologických podmienkach Slovenska, mu bola
na Stavebnej fakulte SVŠT udelená vedecká hodnosť kandidáta technických vied. Jubilant patrí k popredným uznávaným vodohospodárskym odborníkom. Zameriaval sa najmä
na problematiku merania a pozorovania priehrad – technicko-bezpečnostný dohľad na vodohospodárskych dielach a zariadeniach, na povodňovú ochranu a činnosti správy vodných
tokov a na vodohospodársku prevádzku.
Jeho odborná – vodohospodárska i priehradárska činnosť
je nesmierne bohatá a zahŕňala aktivity aj v zahraničí. Široká
je tiež jeho spolupráca so školami, najmä Stavebnou fakultou STU v Bratislave, kde v rokoch 1983 – 89 pracoval externe na Katedre geotechniky. Dlhé roky bol členom komisie pre
obhajobu diplomových prác a ašpirantského, resp. doktorandského štúdia v odbore Hydrotechnika. Ďalej bol členom
Odboru vodného hospodárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Aktívne pracoval vo viacerých profesijných – nevládnych a vládnych medzinárodných organizáciách. Z nich možno uviesť najmä Slovenský priehradný výbor (SkCOLD), ICID, Dunajskú komisiu a Slovenský plavebný
kongres, či Výkonný výbor Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti a tiež členstvo v Slovenskom výbore pre hydrológiu.
Záslužná je jeho práca v SkCOLD hneď od jeho vzniku v r. 1993.
Ako jeho podpredseda sa 12 rokov významnou mierou podieľal na jeho praktickej činnosti a tiež na príprave príspevkov
do zborníkov kongresov ICOLD. Stál vždy na čele iniciatívy, aby
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sa slovenské priehradné staviteľstvo zviditeľňovalo z pohľadu jeho bohatej histórie a aj súčasnosti.
Bol organizátorom desiatok domácich konferencií priehradárov a vodohospodárov ako sú Priehradné dni,
Plavebné dni a iných vodohospodárskych národných a medzinárodných odborných konferencií, sympózií a seminárov.
Mnohí pracovníci odvetvia vodného hospodárstva ho poznajú ako organizátora početných kolektívnych tematických odborných zahraničných exkurzií, s aktívnou účasťou aj odbornými príspevkami na kongresoch a odborných
konferenciách v zahraničí (Florencia
1997, Barcelona 1998, Antalia 1999,
Drážďany 2001, nórsky Geiranger 2001,
Montreal 2003). Bohatá je aj jeho publikačná činnosť doma i v zahraničí, o čom svedčia nasledujúce fakty.
Bol vedúcim autorského kolektívu monografií Vodné diela na Slovensku (Bratislava 1979, Príroda), Priehrady a nádrže
na Slovensku (Alfa, Bratislava 1991), jej anglickej verzie Dams
in Slovakia (T:R:T Medium, Bratislava 1995) a spoluautor odborných knižných publikácií ako Geodetické metódy, ich realizácia uplatňovanie v činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu (Príroda, Bratislava 1979), Vlnenie v nádržiach,
jeho účinky a protiabrázne opatrenia (Príroda, Bratislava
1980), Pozorovanie projektových a dosahovaných parametrov vybraných nádrží na Slovensku (Príroda, Bratislava 1982).
Je autorom učebníc pre stredné priemyselné školy stavebné,
Vodné hospodárstvo (Alfa, Bratislava 1991), Konštrukčné
cvičenia (Alfa, Bratislava 1991). Je tiež autorom či spoluautorom viacerých učebných textov (skrípt) a má viac ako 200 citácií. Publikoval desiatky odborných článkov a vypracoval stovky lektorských posudkov. Ako plodný autor pripravuje vydanie
ďalších odborných prác.
Za svoju aktívnu činnosť dostal viacero rezortných vyznamenaní.
Pri tejto príležitosti mi nedá nespomenúť, že Ing. Abaffy je
aj ľudsky výnimočným človekom. Ľudia z vodohospodárskej
branže na celom Slovensku poznajú Dušana Abaffyho ako človeka ústretového, priateľského, kolegiálneho, milého a hlavne
výnimočne dobrého odborníka na všetkých zastávaných pozíciách. Vždy mal zmysel pre čestnosť a jeho zodpovednosť voči
profesii je rovnako známa.
Milý Dušan, dovoľ, aby som Ti v mene dlhoročných kolegov a v mene redakčnej rady Vodohospodárskeho spravodajcu zaželal dobré zdravie, spokojnosť, šťastie a pretrvávajúce priateľstvá.
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava
Vodohospodársky spravodajca
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Nestor geotermálnej energie,
RRNDr. Ondrej Franko, DrSc., sa dožíva 80 rokov
Dňa 24. mája 2011 sa v zdraví a pohode dožil 80. narodenín popredný slovenský hydrogeológ a priekopník novej hraničnej vedeckej disciplíny - geotermálna
energia, RNDr. Ondrej Franko, DrSc.
Narodil sa v Párnici v roku 1931,
v roku 1951 zmaturoval na žilinskom
Pedagogickom gymnáziu. Je absolventom vedného odboru hydrogeológia na Geologicko-geografickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktorú
v roku 1956 ukončil s titulom promovaný geológ. V roku 1967 získal titul RNDr.,
v roku 1968 CSc. a v roku 1991 DrSc.
Po krátkom pôsobení na Ústave stavebnej geológie v Žiline prešiel v roku 1958
do Geologického ústavu Dionýza Štúra
v Bratislave, kde pôsobil až do odchodu
do dôchodku v roku 1995.
Jubilantova cieľavedomá, húževnatá a pracovitá povaha sa prejavila v jeho celoživotnej práci zameranej na rozvoj hydrogeológie a geotermálnej energie
na Slovensku. Oslávenec má bohaté skúsenosti nielen v oblasti
hydrogeologického výskumu podzemných, minerálnych a termálnych vôd mnohých regiónov Slovenska, ale aj v metodicko-teoretickej, odborno-organizačnej a informačno-popularizačnej práci. Počas svojho pôsobenia vychoval niekoľko generácií svojich pokračovateľov, ktorí tvorivo rozvíjajú problematiku využívania geotermálnej energie na Slovensku.
V roku 1960 vypracoval projekt „Základný hydrogeologický
výskum Juhoslovenskej uhoľnej panvy vo vzťahu k CO2“ a autorsky sa podieľal na práci „Minerálne vody Juhoslovenskej
uhoľnej panvy“. V rokoch 1962 – 1968 bol hlavným riešiteľom projektu „Základný hydrogeologický výskum bojnických
termálnych vôd vo vzťahu k ťažbe uhlia na nováckom ložisku“. Problematiku bojnických termálnych vôd zhrnul vo svojej
kandidátskej dizertačnej práci „Bojnické termálne vody“, ktorú v roku 1968 úspešne obhájil. Poznatky o bojnických termálnych vodách zosumarizoval v monografii vydanej v roku 1970.
V rokoch 1969-70 získal medzinárodné skúsenosti spoluprácou
na projekte OSN v Salvadore a v roku 1981 sa zúčastnil expertnej misie v Alžírsku. Od sedemdesiatych do polovice osemdesiatych rokov minulého storočia sa venoval projektu základného
výskumu priestorového rozloženia zemského tepla a vyhľadávaniu geotermálnych zdrojov v Západných Karpatoch. V rámci
tohto projektu boli v komárňanskej kryhe realizované 3 geotermálne vrty, v centrálnej depresii Podunajskej panvy 12 geotermálnych vrtov a v Liptovskej kotline 2 geotermálne vrty, pričom
všetky uvedené vrty boli úspešné. Počas riešenia tohto projektu sa venoval širokému spektru problémov - príprave a realizácii projektov geotermálnych vrtov, praktickému štúdiu štruktúr geotermálnych vôd a výpočtu zásob termálnych vôd, vymedzeniu perspektívnych hydrogeotermálnych oblastí Slovenska,
ako aj metodicko-teoretickým otázkam - genéze termálnych
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vôd vo vzťahu k ich exploatácii, metodike hodnotenia tepelno-energetického
potenciálu, metodike zostavovania geotermálnych máp, objasneniu pôvodu
CO2, zisťovaniu pôvodu a absolútneho
veku geotermálnych vôd pomocou izotopov, vymedzeniu podmienok využitia
tepla suchých hornín a iným. Za 20 rokov (1970 -1990) skúmania geotermálnych pomerov Slovenska boli získané
cenné údaje o geologicko-tektonických,
hydrogeotermálnych a hydrogeochemických pomeroch Slovenska umožňujúcich konštrukciu úrovňových máp. Ako
jeden z hlavných autorov zosumarizoval
tieto poznatky v roku 1995 v jedinečnom
súbornom diele, v Atlase geotermálnej
energie Slovenska. Atlas je medzi odbornou verejnosťou považovaný za kľúčový
zdroj informácií v tejto problematike.
Jubilant je autorom a spoluautorom mnohých metodických
a teoretických prác. Za všetky uvádzam jednu, môjmu srdcu
blízku, významnú a nadčasovú - Tvorba a klasifikácia minerálnych vôd Západných Karpát z roku 1975, kde nachádzam nielen regionálny prehľad, ale aj detailné spracovanie vtedajších
poznatkov, ktoré majú stále čo povedať aj dnešnému čitateľovi.
Za bohatú odbornú činnosť získal mnohé vyznamenania Zlatú plaketu Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách
udelenú SAV v roku 1991 a v tom istom roku mu predsedníctvo SNR udelilo Národnú cenu Slovenskej republiky za poznanie zákonitostí rozšírenia geotermálnej energie. Pri príležitosti 60. výročia založenia ŠGÚDŠ mu bola v roku 2000 udelená
zlatá medaila za rozvoj geológie na Slovensku a propagácie
Slovenska vo svete a v roku 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia ústavu mu bola udelená pamätná medaila za prínos
pre rozvoj ústavu.
Ťažko je uviesť všetky práce a činnosti, na ktorých sa oslávenec počas svojho mimoriadne plodného pracovného pôsobenia podieľal, a do ktorých priniesol svoj neoceniteľný vstup.
Možno len konštatovať, že mu za jeho prínos, ako priekopníka nového vedeckého odboru –hydrogeotermie, patrí obdiv
a vďaka spolupracovníkov i nasledovníkov.
Milý pán doktor, dovoľte, aby som Vám za všetkých kolegov, priateľov a známych poďakovala za Vašu dlhoročnú a priekopnícku prácu na poli hydrogeológie a etablovania geotermálnej energie ako samostatnej vednej disciplíny na Slovensku. Do ďalších rokov Vám želám veľa
zdravia, Vám vlastnej nezlomnej energie a pevnej vôle,
optimizmu a úspechov, ako aj spokojnosti a radosti
v osobnom živote.
Ku gratulácii sa pripája celá redakčná rada
Vodohospodárskeho spravodajcu.
RNDr. Andrea Vranovská, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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Oznamy / Predpisy, normy
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Výskumný ústav vodného hospodárstva,
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovenský hydrometeorologický ústav,
Ústav hydrológie SAV, Vodohospodárska výstavba, Krajský úrd životného prostredia v Bratislave,
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH

organizujú
konferenciu s medzinárodnou účasťou

Manažment povodí a povodňových rizík
6. – 8. december 2011
Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR
Častá – Papiernička
Riešenie povodňových situácií je téma, ktorá mimoriadne zaujíma odborníkov i verejnosť. Po minuloročnej konferencii
„Povodne 2010: príčiny, priebeh a skúsenosti“, organizátori veria, že plánovanou konferenciou „Manažment povodí
a povodňových rizík“ otvoria tradíciu serióznych, kompetentných a zainteresovaných prístupov k problematike,
ktorá sa dotýka celej spoločnosti.

TEMATICKÉ OKRUHY:
• Extrémne meteorologické a hydrologické javy – povodne a sucho
• Plány manažmentu povodňových rizík, prevencia pred povodňami,
zabezpečovacie a záchranné práce, odstraňovanie následkov

• Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného
prostredia
• Trvalé využívanie tokov

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
do 31. júla 2011:
prihlásenie príspevkov do programu (názov a anotácia) a zaslanie predbežných prihlášok
do 30. septembra 2011:
odovzdanie kompletných príspevkov a záväzných prihlášok

SEKRETARIÁT KONFERENCIE
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
Dagmar Vidová
tel.: +421 2 59343255
fax: +421 2 54418479
e-mail: vidova@vuvh.sk
Registračný formulár a ďalšie organizačné pokyny nájdete tiež na: www.vuvh.sk

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V apríli 2011 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:
STN 75 0140: 2011 Vodné hospodárstvo. Hydromeliorácie. Terminológia (doteraz platná STN 75 0140: 1986
bola zrušená)
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Opustili naše rady

Smutná rozlúčka
s veľkým vodohospodárom a človekom,
Ing. Pavlom Horným
Dva roky ubehli ako voda. Pred tými dvomi rokmi mal
90 a jeho meno sa objavilo vo Vodohospodárskom spravodajcovi – v článku optimistickom, radostnom, gratulačnom. Teraz sa jeho meno ocitá opäť na stránke časopisu,
ale v smutnom tóne a v smutnom pozdrave, aj v smutnej
rubrike. Zbohom, náš milý vodohospodár, odborník, šéf, kolega a vždy aj človek, s veľkým „Č“! Odišiel si od nás, ale aj
tak si dosiahol svoj cieľ: byť tam, kde si smeroval celý svoj
pozemský život.
Náš Paľko a pán inžinier Horný bol mimoriadne vzdelaný odborník, ale aj mimoriadny človek. Žiaľ, naše nedávne pekné spomienky sa zmenili na smútok. Lúčime sa navždy s človekom, ktorého sme si hlboko vážili, ktorého sme
mali úprimne radi. Jeho vitalita i pracovné ambície boli aj
vo vysokom veku obdivuhodné. Človek, ktorý bol ešte pred
pár rokmi schopný iniciovať a aktívne sa podieľať na organizovaní slávnostného kolokvia k stému výročiu narodenia
vodohospodára a vodoprávnika, Ing. Júliusa Knišku, človek, ktorý rozmýšľal o tom, ako dôstojne zachovať pamiatku významných vodohospodárov, či už formou pamätných
tabúľ, dokonca pomenovaním ulíc, v ktorých postavili svoje vodohospodárske podniky, taký človek si zaslúžil uznanie
a našu pomoc, aby tieto iniciatívy našli úrodnú pôdu a našli
pochopenie aj u mladších a aktívnych kolegov.
Keď sa vrátime o desiatky rokov dozadu, v jeho kronike
života sa dozvieme, že Ing. Pavol Horný bol jedným zo siedmich detí, ktorý vďaka svojej húževnatosti úspešne absolvoval gymnázium a jeho prvé zamestnanie bolo vo vodnom hospodárstve, ktorému zostal verný až do odchodu
do dôchodku. Vyštudovaný inžinier – konštruktér, dopravár a vodohospodár inklinoval viac k vodnému hospodárstvu a svoje vedomosti aplikoval od roku 1950 v melioračnom výskumnom pracovisku pri bývalom KNV, ako vedúci
oddelenia melioračného výskumu.
Po organizačných zmenách – delimitácii na Výskumný
ústav vodohospodársky, bol samostatným vedeckým pracovníkom a vedúcim melioračnej skupiny. Od roku 1953

do roku 1956 bol vedúcim oddelenia pre reguláciu, plavbu
a hydrológiu vo Vodohospodárskom rozvojovom a investičnom stredisku.
Do roku 1960 bol hlavným inžinierom, neskôr technickým námestníkom na Krajskej správe vodných tokov a meliorácií a v dôsledku územnej reorganizácie, po delimitácii,
ho menovali za technického námestníka riaditeľa Krajského
vodohospodárskeho, rozvojového a investičného strediska Bratislava, kde bol počas posledných mesiacov existencie tejto inštitúcie poverený funkciou riaditeľa. Od polovice
roku 1966 zastával funkciu technicko-prevádzkového riaditeľa Riaditeľstva vodných tokov a bol právnym zástupcom až do zrušenia generálneho riaditeľstva Toky, vodárne
a kanalizácie. Do roku 1970 pracoval na generálnom riaditeľstve Vodných tokov, ako technicko-prevádzkový riaditeľ
a prvý zástupca generálneho riaditeľa.
V roku 1971 prešiel na druhú stranu barikády, do dodávateľskej sféry, a stal sa vedúcim kooperácie a koordinácie
výroby v bývalom n. p. Vodohospodárske stavby Bratislava,
kde sa neskôr stal vedúcim odboru podnikovej projekcie.
Bol známym odborníkom na povodňovú ochranu, kde
zastával mnohé významné funkcie a snáď jeho najväčšou
skúškou bola povodeň na Dunaji v roku 1965. Podieľal sa
na rozvoji rôznych vedeckých inštitúcií, aktívne organizoval
a prednášal na stovkách odborných podujatí. Všetky uznania, vyznamenania a rôzne ocenenia by bolo ťažké vymenovať, pretože zaberajú hodne priestoru nielen na papieri,
ale aj v jeho vitrínach. Venoval sa aj pedagogickej činnosti a popri zamestnaní učil viac rokov na Priemyselnej škole stavebnej i na Katedre hydromeliorácií SVŠT v Bratislave.
Milý náš pán inžinier, milý náš Paľko. 18. júna by si sa
dožil životného jubilea 92 rokov. Za tie roky si zažil víťazstvá, ale možno aj prehry. Nech Ťa tie víťazstvá hrejú aj tam
hore, nech nové generácie vodohospodárov idú po Tvojej
„vyšliapanej prúdnici“, ktorej trasa bola vždy optimálna.
Odpočívaj v pokoji.
Ing. Tibor Elek

Kvapky poznania
Domy sa zrkadlia v Dunaji, a nikto sa nepozastaví, že sa
zrútia do hĺbky vĺn.
A videl som tiež krajiny snov a boli krásne.
Maľujem vždy svoje sny, všetko, čo by som chcel pridať
k tejto kráse a farebnej nádhere,
to by bola lož.
(Galanda)
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Kritické myslenie nie je vždy presné, ale presné myslenie
je vždy kritické.
(Růžička)

Aktívne žiť znamená žiť s primeranými informáciami.
(Wiener)
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo:
Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík.
1. vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig.
Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Na vlnách Dunajca i za starými kláštornými múrmi
(k článku na strane 33)
V Červenom Kláštore sa dozviete mnohé z tajomného života mníchov – plnom duchovna,
askézy, prísnych regúl, ale aj rybolovu, sklárstva, lekárnictva...
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Milí vodohospodári,
život každého človeka je jedinečný. Aj kvalita života ľudí je rôzna. No všetci niečo túžime dosiahnuť,
všetci niečo od života očakávame. Zdravie, úspech
v práci, lásku, šťastie... – to je len niekoľko najpoužívanejších pojmov, pričom každý si pod nimi predstavuje niečo iné. Prečo to niekto má, a niekto nie?
Prečo sa niekto narodí pod šťastnou hviezdou, a iného život je samé trápenie? Samozrejme, sú tisíce odpovedí, tisíce faktorov, ktoré môžu mať na to vplyv.
Osud... Genetické danosti... Výchova... Sociálnoekonomické pomery... Geografické miesto života...
Životný štýl... Životné prostredie...
Ja si myslím, že jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života je schopnosť narábať s informáciami. V dnešnom svete sú prioritou informačné technológie. Denno-denne sa na nás valí
nespočetné množstvo nových informácií. Kto sa má
v nich vyznať? Kto za ne preberie zodpovednosť? Kto
zaručí, že toto je správne a to je pravdivé; toto je balast a to je lož. Nikto. Každý človek však má možnosť si vybrať, každý človek má možnosť oddeliť zrno
od pliev.
V tomto roku si Výskumný ústav vodného hospodárstva pripomína 60 rokov od svojho oficiálneho vzniku. 60 rokov práce s informáciami o vode.
O vode, bez ktorej by tu nikto z nás nebol. Žiadna inštitúcia na Slovensku nedisponuje takou sumou informácií o vode ako VÚVH. Sú to informácie, ktoré by
sa mali správne použiť. Inými slovami – predať – ako
káže prvý zákon dnešného sveta. Ale voda nie je tovar v pravom slova zmysle, a tak mi napadá, že potom ani informácie o nej nesmú byť iba tovarom. Sú
čímsi viac, pretože od nich do značnej miery závisí
kvalita života všetkých ľudí.
Vývoj civilizovanej spoločnosti, chvalabohu, dospel do štádia, kedy je deklarované právo každého
človeka na takýto typ informácií. Každý vyspelý štát
toto právo garantuje a v praxi napĺňa. Poskytovať
komplexné a pravdivé informácie o vode, a prispievať tak ku kvalite života každého občana – ja osobne
v tom vidím základný zmysel a poslanie VÚVH. Je to
krásne poslanie, ale aj veľmi zodpovedné.
Pri príležitosti 60. výročia organizuje VÚVH v novembri konferenciu pod názvom Voda pre hospodársky rozvoj a životné prostredie, kde bude prezentovať výsledky svojej práce. Časť príspevkov,
ktorá bola v čase redakčnej uzávierky už pripravená, vám ponúkame na nasledujúcich stránkach.
Tie ostatné si budete môcť prečítať v ďalšom vydaní
Vodohospodárskeho spravodajcu.
Mgr. Tatiana Šimková
zodpovedný redaktor
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Historické prvenstvá
vodohospodárskeho výskumu na Slovensku
9. januára 1951 bola v Bratislave na základe vyhlášky Ministerstva stavebního průmyslu č. 40/1951 zriadená pobočka pražského
Výzkumního ústavu vodohospodářského. V súčasnosti je to Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) – rezortná organizácia Ministerstva
životného prostredia SR a jeho vedecko–výskumná základňa pre oblasť vôd, ktorá dodnes zostáva jediným subjektom na Slovensku zabezpečujúcim komplexný vodohospodársky výskum.

sme boli prví spomedzi všetkých súčasných štátov EÚ. Pražské pracovisko koordinovalo aj práce na Slovensku, ale vzhľadom na potrebu rozšírenia sledovania na Slovensku vzniká roku 1948
aj v Bratislave zdravotne–vodohospodárske pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou.
Z takto postupne budovaných výskumných
pracovísk vznikol dnešný Výskumný ústav vodného hospodárstva.

PLÁNOVANIE
ZROD VODOHOSPODÁRSKEHO
VÝSKUMU
Vodohospodársky výskum na Slovensku má
však podstatne hlbšie korene.
Prvé výskumné práce na našom území v oblasti hospodárenia a využívania vôd sa spájajú
s obdobím výstavby štiavnických tajchov. Práce
však neboli riešené na vedeckých základoch,
ale na pozorovaní prírody. Výskum na vedeckých základoch sa datuje od roku 1887, kedy sa
na Slovensku zriadila zrážkomerná služba riadená Meteorologickým ústavom v Budapešti a hydrografická služba riadená hydrografickou sekciou
Ústredného vodného riaditeľstva v Budapešti.
V roku 1917 zriadil prof. Smrček Laboratoř
vodních staveb, ktorá výrazne ovplyvnila vedecký rast v tejto oblasti na Slovensku a radí sa medzi prvé hydrotechnické pracoviská v Európe.
Po I. svetovej vojne sa hydrologický výskum sústredil v novozaloženom Štátnom ústave hydrologickom v Prahe s výkonnými orgánmi oddelenia zemských úradov v Prahe, Brne, Bratislave
a Užhorode.
Práce v hydrotechnickom laboratóriu sa zameriavali už v tomto období na problémy spojené
s výstavbou hatí a údolných nádrží. Nebolo jednej vodohospodárskej stavby, ktorá by sa nebola
vopred overila v laboratóriu ústavu. Na Slovensku
sa stal základom pre výskumné pracovisko
v Bratislave Štátny hydrologický a meteorologický ústav v Bratislave, založený za tzv. slovenského štátu. V roku 1949 sa do neho pričlenilo spomínané hydrotechnické laboratórium.
Základom pre vybudovanie súčasného zdravotne–vodohospodárskeho výskumu bolo chemické laboratórium pôvodného hydrologického
ústavu. Od roku 1927 sa robili rozbory podzemných vôd. Od roku 1932 sa datuje pravidelný monitoring kvality povrchových vôd a už vtedy sa,
okrem chemickej analýzy, začína kontrolovať aj
biologicko–bakteriologická charakteristika, v čom
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Rozvoj žiadnej z oblastí hospodárstva sa nezaobíde bez analýzy potrieb a možností. Vodné
hospodárstvo v tomto zohráva nezastupiteľnú úlohu, lebo jeho úroveň rozhodujúcim spôsobom podmieňuje aj úroveň ostatných oblastí.
Jedným z riadiacich dokumentov je aj plánovací dokument určujúci smer rozvoja vodného hospodárstva.
Prvý písomný dokument, v ktorom sa „plánovali“ vodohospodárske činnosti, pochádza z
čias Babylonskej ríše a popisuje dvojročné práce pri regulácii Eufratu a zabezpečenie dostatku
vody pre visuté záhrady.
Z nášho územia je známy plán zachovania baníctva v stredoslovenských banských mestách.
Vďaka novým prístupom k hospodáreniu a využitiu vody sa zachránilo baníctvo v tejto oblasti na
ďalšie storočia.
Podobná úloha vyvstala aj po II. svetovej vojne. Obnova vojnou zničeného hospodárstva sa
nezaobišla bez rozvoja vodného hospodárstva.
Vláda ČSR v roku 1948 preto nariadila spracovať
Štátny vodohospodársky plán (ŠVP) a vytvorila
podmienky na jeho spracovanie – zriadila vodohospodárske kancelárie, ktoré tvorili aj základ neskôr vzniknutého ústavu.
Obsah a účel spracovania ŠVP bol nadčasový,
lebo vo svojej podstate spĺňa aj požiadavky vodných plánov, ktorých zameranie je definované
v Rámcovej smernici o vode.
Prvý novodobý plán postavený na vedeckom
základe bol definovaný ako „písomne, graficky
a mapovo spracovaný návrh na optimálne využitie biologických a klimatických vlastností vody
ovzdušnej, povrchovej, pôdnej a podzemnej, ako
aj na odstránenie jej škodlivých vlastností (prebytku, nedostatku, akosti) a to pre hospodárske,
sociálne, kultúrne a branné potreby nášho štátu“.
Vláda schválila tento dokument 8. 1. 1954.
V priebehu 50–tych rokov ústav spracoval 2
vydania a neskôr sa plánovacie dokumenty pre-

mietli do Generelu ochrany a racionálneho využívania vôd. Podkladom pre jeho spracovanie boli
vodohospodárske plány a hydroekologické plány.
Prvé vydanie generelu bolo v roku 1995, aktualizované a rozšírené v roku 2002.
V Európe sa koncom minulého storočia vodohospodárske plány na vedeckom princípe zohľadňujúce tak ochranu, ako aj využívanie vôd spracovávali okrem Československa len pre Bavorsko.
Naše poznatky a skúsenosti pri tvorbe plánovacích dokumentov prebralo viacero štátov, z mimoeurópskych napr. Japonsko.
Aktuálny Vodný plán Slovenska, na ktorého
spracovaní sa VÚVH výrazne podieľal, bol schválený uznesením vlády č. 109 zo dňa 10. 02. 2010.

ZÁKONODARSTVO
Vodohospodárske právo sa vyvinulo najmä
z vlastníckych vzťahov k vode. Tieto právne vzťahy boli upravované tak, aby zabezpečovali záujmy štátu alebo spoločnosti.
Vodohospodárske právo sa odvíja z rímskeho
práva, v ktorom bola po prvý raz formulovaná zásada, že tečúce vody sú verejné. Rimania vo všeobecnosti boli vyspelí aj v oblasti vodného hospodárstva. Velitelia rímskych légií museli popri
výučbe taktiky a bojového umenia absolvovať aj
výučbu vodného hospodárstva. V období ich pôsobenia na našom území sa zabezpečovalo splavnenie Dunaja, ale najmä budovanie zdrojov vody
(osada sa stáva mestom, až keď má vybudovaný
vodovod a kanalizáciu) a zabezpečenie ochrany
pred infekčnými chorobami.
V rámci starého nemeckého práva bolo užívanie tečúcej vody upravené štatútmi. Splavné rieky sa považovali za ríšske cesty a boli pod ochranou pozemkových vrchností, ktoré za túto ochranu vyberali clá, mýta a pod.
Progresom v rámci stredovekého vodohospodárskeho práva bolo talianske, najmä milánske zákonodarstvo, ktoré pozmenilo svoj dovtedajší súkromno–právny charakter obmedzením
súkromného vlastníctva k vodám v prospech
celku.
V Rakúsko–Uhorsku bol prvý samostatný vodný zákon (vodný poriadok „Wasserordnung“)
zverejnený v roku 1850. V oblasti užívania tečúcich vôd a splavných riek presúval právomoci zo súkromnoprávnej formy do oblasti verejného práva, avšak nebol prijatý. V Uhorsku vydaný vodný zákon (zák. č. XXIII/1885 i jeho novela XVII/1913) bol teda oproti rakúskym zákonom
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pokrokovejší, lebo značne obmedzoval súkromné právo k vodám, čo je v podstate hlavná zásada aj súčasnej Rámcovej smernice o vode. Tieto
zákony, ktoré boli prvou sústavnou kodifikáciou
vodohospodárskeho práva na našom území, platili až do roku 1955, čo potvrdzuje ich nadčasový charakter.
Ústav premietal svoje odborné znalosti aj do
tvorby legislatívnych predpisov. V roku 1959 bol
prijatý zákon o vodnom hospodárstve, na príprave ktorého už aktívne spolupracovali zamestnanci
novovzniknutého ústavu. V roku 1973 bol prijatý
zákon č. 138/1973 Zb. o vodách, ktorý platil až do
roku 2002, kedy bol schválený zákon č. 184/2002
Z. z. o vodách, doplnený a nahradený zákonom č.
364/2004 Z. z. Súčasne s týmto zákonom vznikol
aj zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a v roku 2004 aj zákon o protipovodňovej ochrane. Ústav významnou mierou prispel
k ich tvorbe.
Dnes platný stav v oblasti hlavných vodohospodárskych zákonov (a vykonávacích predpisov
k nim) je z roku 2009. Ide o zákony:
 zákon č. 384/2009Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z z. o vodách o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. –
schválený Národnou radou Slovenskej republiky 8. septembra 2009 s účinnosťou od 1. novembra 2009;
 zákon č. 394/2009 Z .z,, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z .z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov – schválený Národnou radou Slovenskej
republiky 10. septembra 2009 s účinnosťou od
1. novembra 2009;
 zákon o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.
z. – schválený Národnou radou Slovenskej republiky 2. decembra 2009 s účinnosťou od 1.
februára 2010.

KVALITA VÔD
Kvalita vôd sa začala sledovať už v roku 1927.
Vzhľadom na to, že sledovanie sa aj z pohľadu
okolitého sveta uskutočňovalo prvýkrát, bolo
potrebné vypracovať metodiky odberov a metodiky stanovovania. Do tejto práce boli zapojení
prakticky všetci československí analytici. Zvlášť
je potrebné oceniť nový pohľad na kvalitu vody
hodnotením jej biologického a bakteriologického stavu. Tento pohľad absentoval vo väčšine
európskych štátov až donedávna; po prijatí v súčasnosti platných európskych regulatív aj také
štáty ako napr. Francúzsko mali problémy s ich
zavádzaním.
9 – 10 2011

Ústav po svojom vzniku pokračoval v prácach
predchádzajúcich pracovísk a v spolupráci s materským ústavom VÚV Praha spracoval metodiky
stanovení ukazovateľov všetkých typov vôd, ktoré začali platiť, vzhľadom na ich kvalitu, ako jednotný štandard pre všetky štáty vtedajšej RVHP.
Správne smerovanie hodnotenia kvality vody potvrdzujú aj súčasné nariadenia EÚ.
Významné práce boli v minulosti vykonané
tiež pri zjednocovaní metód, čo bolo potrebné najmä pri posudzovaní kvality vôd v hraničných úsekoch. Vyvinuté metodiky ústav bezprostredne zavádzal do praxe vodohospodárskych organizácií
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Na základe viacročného sledovania kvality práce a odbornej úrovne pracovníkov bolo na základe rozhodnutia zahraničných expertov zriadené Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku.
Znalosti slovenských a českých odborníkov
v oblasti posudzovania vplyvu jednotlivých zložiek v pitnej vode boli použité aj pri tvorbe normatívov pre definovanie kvality pitnej vody.
Súčasné požiadavky WHO (s výnimkou nových
ukazovateľov, ktorých nepriaznivý vplyv na zdravie sa preukázal len v poslednom období – arzén,
antimón) sú mäkšie, ako bolo pôvodné československé nariadenie (STN). Vďaka tomuto prísnemu pohľadu však dodávka pitnej vody verejnými
vodovodmi na Slovensku už tradične spĺňa požiadavky WHO.

KVALITA PITNEJ VODY
Ústav až do konca 80–tych rokov minulého
storočia zabezpečoval hydrogeologický prieskum
Slovenska. Schopnosti odborníkov potvrdzuje
fakt, že pri rozhodovaní o spôsobe využitia vôd
z podzemných zdrojov už v tomto období uprednostňovali ich užitie pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou – čo je jedna zo zásadných súčasných požiadaviek EÚ. Správnosť rozhodovania
potvrdzuje aj súčasnosť, keď vo viacerých prípadoch bolo možné zdroj vody so zhoršenou kvalitou nahradiť novým zdrojom. K významným prácam z tohto obdobia patrí napr. vplyv málo mineralizovaných vôd na srdcovo–cievne choroby.
Ústav vypracoval technologické zvyšovania mineralizácie pitných vôd, ktoré boli všeobecne používané na celom území Československa, ako aj v štátoch RVHP a Nemecka. Tiež vypracoval (z dôvodu ekonomickej efektívnosti technológie) výrobu
materiálu, ktorý v plnom rozsahu nahradil zo zahraničia dodávané filtračné hmoty. V slovenských
úpravniach vody sa technologické postupy používajú doteraz. Po získaní informácií od zdravotníckych organizácií o nepriaznivom vplyve dusičnanov, arzénu, antimónu na zdravie človeka ústav
vypracoval vlastné technológie na ich odstránenie
z pitnej vody realizované na Slovensku. Aj v súčasnosti je pripravený riešiť problémy odstraňovania škodlivých organických látok z pitných vôd. Z
poverenia štátu plnil a naďalej plní (na požiadanie
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projektanta) tiež funkciu posudzovateľa vhodnosti plánovanej technológie. Všetky postavené úpravne vody boli pred ich postavením poloprevádzkovo odskúšané a aj z týchto dôvodov aj po niekoľkých desaťročiach dosahujú kvalitatívne parametre požadované WHO.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Riešenie vodohospodárskych problémov
z pohľadu ochrany prostredia je dominantné pri
všetkých odborných prácach ústavu. Stále platí
téza, že najlepšie vodohospodárske riešenie je to,
ktoré súčasne zabezpečuje aj ochranu prostredia
a tým aj jeho zložky – vody – a to z pohľadu zachovania jej kvality aj kvantity.
Návrhy vodných diel majú nadčasový charakter, čo je presne v duchu trvaloudržateľného rozvoja, ktorý sa v súčasnosti presadzuje v štátoch
EÚ. Ich technické riešenie umožňuje, po zániku
pôvodnej požiadavky, zmenu pôvodného účelu stavby. Pri ich prehodnocovaní a tvorbe manipulačných poriadkov má ústav nezastupiteľné
miesto.
Historický význam má pre ústav na svete prvý
publikovaný matematický model morfologického
vývoja toku. V učebniciach a komplexne koncipovaných publikáciách o matematickom modelovaní procesov v otvorených korytách sa prvenstvo
pripisuje Francúzom; ich práca však bola zverejnená v roku 1973, zatiaľ čo naša v roku 1971 (žiaľ,
iba na konferencii k 20. výročiu založenia VÚVH).
Aj z dôvodu prvenstva pri využívaní výpočtových programov v riešení hydrologických problémov Slovenska v minulosti a odborných schopností fyzikálneho a matematického modelovania hydrologických problémov a správnosti návrhu hydrotechnických stavieb v súčasnosti je ústav
schopný navrhovať i posudzovať vplyv navrhovaných riešení na základe možných dopadov na životné prostredie. Významné sú návrhy protipovodňovej ochrany, ktoré preveril čas, aj návrhy
revitalizácie ramien a tokov z pohľadu uchovania
biodiverzity územia.
V oblasti znižovania záťaže povrchových vôd
ústav v minulosti vypracoval veľa technológií čistenia priemyslových, potravinárskych a komunálnych vôd; nemenej významné sú tiež práce zaoberajúce sa problematikou odkanalizovania.






Historické prvenstvá a zásluhy VÚVH, ako
aj produkty súčasného výskumu, sú nespochybniteľné. VÚVH pokladá za svoju povinnosť
neprestajne skvalitňovať vodohospodársky výskum, minimálne z úcty k práci svojich predchodcov.
Z podkladov VÚVH spracovala:
Mgr. Tatiana Šimková
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Veselé i vážne spomínanie bývalých riaditeľov
Výskumného ústavu vodného hospodárstva
Jedného pekného dňa som si povedala, že by nemuselo byť od veci pozrieť sa na časť histórie Výskumného ústavu vodného
hospodárstva očami ľudí, ktorí VÚVH riadili. Preto som oslovila všetkých žijúcich bývalých riaditeľov VÚVH a požiadala ich,
aby sa zamysleli nad tým, čo sa im počas ich funkčného obdobia podarilo a na čo sú hrdí; čo už nestihli uskutočniť; a ako sa
dnes dívajú na vodné hospodárstvo. Touto cestou im všetkým ďakujem za to, že nikto z nich to neodmietol, že všetci písali,
rozprávali...
Myslím si, milí čitatelia, že je to zaujímavé čítanie, a nielen pre pracovníkov VÚVH.

Mgr. Ing. ANTON SIKORA, CSc.
riadil VÚVH v období 1971 – 1990
Keď vznikol dnešný VÚVH, bol som študentom 4. ročníka SVŠT Bratislava, smer vodohospodárske inžinierstvo. V rámci odbornej exkurzie sme navštívili hydraulické laboratórium ústavu na Trnavskej ulici.
Práve prebiehal v hydraulickom žľabe výskum Krpeľanskej hate. Dodnes si na to pamätám, pretože ma to veľmi zaujalo.
V roku 1952 som sa prihlásil na zahraničné štúdium do Varšavy. Po ukončení magisterského štúdia na Polytechnike
som požiadal Ministerstvo školstva v Prahe
o možnosť absolvovania odbornej praxe
na Inštitúte vodného hospodárstva Poľskej
akadémie vied v Gdaňsku. V dobre vybavenom hydrotechnickom laboratóriu som
7 mesiacov pracoval na modeli priehrady
Rožnov. Po ukončení práce som odcestoval
späť domov a na konci roka 1954 som nastúpil na ústav. S menšími prestávkami som
tu pracoval 45 rokov.
Chcel by som spomenúť najmä dve dôležité skutočnosti, ktoré mali rozhodujúci vplyv na vtedajšiu veľmi dobrú povesť ústavu. Prvou bol fakt, že obdobie 50tych až 80-tych rokov minulého storočia sa
v Československu, najmä na Slovensku, vyznačovalo mimoriadnou aktivitou v príprave a budovaní vodohospodárskych diel,
priehrad, nádrží, hatí, ochranných hrádzí, kanálov, čistiacich staníc a podobne,
na čom sa ústav v plnej miere výskumne
podieľal. Uvediem aspoň tie hlavné vodné
diela - Liptovská Mara, Bešeňová, Tvrdošín,
Krpeľany, Mikšová, Ružín, GabčíkovoNagymaros, Žilina, Sĺňava, Starina, Domaša.
Výskum niektorých vodných diel si vyžadoval aj niekoľko fyzikálnych hydraulických
modelov. Hydraulické laboratóriá boli kapacitne naplnené, preto sme zriadili poľné
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laboratórium v katastri Vajnor. Na 10 ha pozemku s 2 jazerami sme vybudovali 2 kryté
haly pre modely s časovo náročnejším výskumom.
Druhou skutočnosťou, veľmi šťastnou,
bolo, že na VÚVH pracovalo viacero osobností. Vzdelaných, mimoriadne nadaných
a zapálených ľudí. Letmo sa zmienim len
o niekoľkých, ktorí sa najvýraznejšie zapísali do histórie vodohospodárskeho výskumu, a o udalostiach, ktoré mi v súvislosti
s nimi najhlbšie zostali v pamäti.
Jaroslav Sumbal - keď som v Kambodži
ukazoval jeho prácu, stretla sa tu s takým
obrovským ohlasom, že ho označili za najlepšieho hydraulika v Európe. Bol expertom v Alžírsku, kde na vysokej škole prednášal hydrauliku, matematiku, fyziku a vybudoval pre ňu hydraulické laboratórium.
Keď potom odchádzal, rektor ho odprevádzal až na letisko, veľmi si ho vážil.
Ivan Grund - nesmierne pyšný som bol
na neho najmä po rokovaniach vo Viedni
v súvislosti s vodným dielom Freudenau.
Rakúski kolegovia mali strach pokiaľ ide
o vymieľanie pod VD. Ivan vtedy vytvoril
matematický model vymieľania a zanášania koryta – vypýtal si hydrologické a hydraulické údaje a výsledky z matematického
modelu už o dva dni putovali do Viedne.
Rakúski projektanti vtedy zostali, takpovediac, paf.
Pavel Gabriel - vypracoval matematický model šírenia vĺn v kanáloch vyvolaný náhlym výpadkom turbín vodnej
elektrárne. Toto sme robili aj na modeli Gabčíkovo – Gabriel, Grund a ja. Keď potom odišiel do Prahy, vypracoval na základe tohto modelu doktorskú prácu, neskôr
sa stal na ČVUT profesorom. Keď ho pozva-

li do Belgicka na Liege univerzitu, najskôr
mal prednášku o tomto vlnení, ktorou veľmi zaujal, v tom čase bolo len málo odborníkov, ktorí sa v tejto problematike vyznali. Preto ho požiadali, aby tam prednášal
celý rok a na záver získal titul doktor honoris causa univerzity Liege.
Blažej Náther a Ján Szolgay - zaslúžili sa o zavedenie systematického výskumu režimu splavenín a plavenín v slovenských riekach, čím ďalej rozvinuli nielen teoretické poznanie, ale ich výsledky vyústili až do praktického riešenia problémov
vyplývajúcich zo zanášania vodných nádrží a morfologického vývoja vodných tokov.
Ján Szolgay koordinoval vypracovanie hydromorfologických atlasov Nitry a Hrona.
Miroslav Žajdlík - azda najviac mi utkvela v pamäti historka súvisiaca s jeho výskumom výsledných typov odlučovača oleja. Pri istej príležitosti som jednej japonskej delegácii rozprával o ústave, veľmi ich
to zaujalo, najviac profesora Macumota,
a rozhodli sa k nám prísť. Keď videli hydrotechnické laboratóriá, boli vskutku unesení, dovtedy nič také nevideli. Ale zo všetkého najviac ich uchvátil práve Žajdlíkov odlučovač oleja.
Karol Rohan – akoby som na neho mohol zabudnúť! Veď predovšetkým vďaka nemu existujú hydrotechnické laboratóriá; on vlastne už v roku 1948 založil odbor hydrauliky, ktorý až do roku 1968 viedol. Potom ho Université Laval v provincii
Quebec v Kanade pozvala prednášať hydrauliku a poskytla veľké možnosti výskumu. Špičkou sa stal aj v Kanade a dodnes je
prednáškovo činný.
Jozef Procházka - vynikajúci hydrológ,
ktorý k nám prišiel z Prahy. Veľmi pracovitý
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že onedlho písal list, či by nemohol prísť aj
s kolegami, vraj sa dopočul, že na južnom
Slovensku aplikujeme kvapkovú závlahu...).
Ivan Grund, Fedor Ripa a technik
Kadlečík pracovali v Iraku.
Ivan Brachtl, Otomar Štich a Drahomír
Jančina – robili merania prietoku vody pri
garančných skúškach turbín – boli na Srí
Lanke, v Mexiku, Argentíne NDR a v Poľsku.
Merania málokto vedel robiť, my sme to
vedeli...
Na čo som hrdý, čo sa mi podarilo?
Cielene sme sa snažili pôsobiť na mladých, aby robili kandidátske dizertačné
práce, a možno povedať, že sa to darilo.
Všetci námestníci a vedúci odborov boli zainteresovaní, raz za čas sme zvolali študujúcich a zaujímali sa, kde majú problémy, čo
by potrebovali. Za mojej éry sa zdvojnásobil počet vedeckých pracovníkov, aj starší
začali študovať.
Jednoznačne som hrdý na prácu hydrotechnických laboratórií – to boli vtedy
najväčšie a najlepšie vybavené laboratóriá
svojho druhu v Európe.
Vybudovali sme oddelenie matematického modelovania, ako aj rádiologické oddelenie.
Samostatnou kapitolou je VD Gabčíkovo. Podľa môjho názoru sme mimoriadne prispeli k jeho úspešnému zrodu –
urobili sme okolo 100 fyzikálnych modelov a okolo 150 výskumných úloh. Škoda
len, že sme nemohli prispieť aj k zrodu VD
Nagymaros.
Čo ma dodnes veľmi teší, je Žitný ostrov,
podľa môjho názoru okrem Bajkalu naj-
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a múdry človek. Vzhľadom na jeho schopnosti ho pozvali do Barmy, kde robil hydrologické odhady veľkých vôd, a veľmi dobre tam obstál. Neskôr ho pozvali na Island.
V našich podmienkach bolo mimoriadne
významné, že vypočítal, koľko metrov kubických vody je možné čerpať zo Žitného
ostrova – odhadol to na 19 m3/s.
Jozef Rotschein - biológ, môj rovesník,
ktorého nadčasová štúdia „Saprobiológia
Dunaja“ znamenala istý prelom pri hodnotení biologického stavu vôd a zaujímali sa
o ňu až v USA.
Ján Vincent - bol v Dunajskej komisii ako
zástupca Československa. Dnes už starý
pán neprestal byť „zamilovaný do Dunaja“,
chodieva popri Dunaji a rozmýšľa, kde by
čo bolo treba...
Pokladám za významné, že do roku
1990 pracovalo v podstate po celom svete,
presnejšie v 14 krajinách sveta, 20 expertov
z VÚVH. Na tomto mieste uvediem aspoň
heslovite niekoľko mien, ktoré som ešte nespomenul:
Ján Barica, chemický inžinier, pracoval v Sýrii, v Nemecku a odtiaľ odišiel
do Kanady, pričom bol úspešný v množstve
environmentálnych aktivít z oblasti revitalizácie tokov a jazier, okrem iného napríklad na National Water Research Institute
Burlington, Ontario.
Pre UNESCO sme pracovali v Kambodži Ivan Brachtl, Július Komora a ja.
Blažej Náther, Ján Pôbiš, Stanislav
Straka a čiastočne aj ja sme pracovali
v Quiney (Keď som riaditeľa projektu pozval do Bratislavy, tak sa mu tu zapáčilo,
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väčší vodný zdroj v Európe. Ako na riaditeľa na mňa z rôznych strán nevravím,
že tlačili, ale chceli, aby som podporil
Dimitrovku. Aby sa na Malom Dunaji stavali celulózky, papierne ap. Na základe odhadu Ing. Prochádzku, ktorý som už spomínal, som urobil graf a argumentoval, že
môžeme mať navždy 300 l vody denne pre
5 miliónov ľudí. To ich nepresvedčilo. Tak
som použil komunikáciu s partnerskými organizáciami v Maďarsku, ktoré sa pýtali, či
by nemohli mať pre Budapešť 6 kubíkov
vody za sekundu. Keď toto počul profesor
Kutílek z Brna, vraví – Oni chcú 6? My chceme iba 3... A toto „zabralo“, otvorili oči.
Vtedajší riaditeľ Dimitrovky povedal – týmto si ma presvedčil, že je to ozaj vzácnosť.
Čo by som rád povedal k súčasnému
vodnému hospodárstvu?
Hydrológia a hydraulika majú veľké
možnosti zapojiť sa do protipovodňových
riešení. Treba sa o to snažiť. Ja by som hydrológom zadal úlohu – vyčíslite počty povodní na riekach, kde sú vybudované veľké vodné nádrže, a na riekach, kde nie sú.
Ukázalo by sa jednoznačne, že tam, kde sú
nádrže, povodne sa nevyskytujú, tam kde
nádrže nie sú, povodne sú každú chvíľu.
Takáto štúdia by preukázala neopodstatnenosť tvrdení Ing. Kravčíka.
Nemenej dôležitou a nezastupiteľnou je
oblasť úpravy a kvality vôd. Obzvlášť v tejto „podnikateľskej dobe“. Keby neexistoval
nikto, kto môže a má upozorňovať na to,
čo môže nastať, obávam sa, že by sa už len
bezbreho rozpredávalo a nivočilo...

RNDr. JÁN ARDÓ
riadil VÚVH v období 1990 – 1991
Dlho som rozmýšľal, čo napísať.
Chronologický výpočet jednotlivých udalostí alebo ich hodnotenie sa mi zdalo byť
nudné, navyše, odvtedy uplynulo už 20 rokov. Tiež sa mi zdá nenáležité, aby som sám
seba hodnotil a obral tak o pôžitok svojich
prípadných kritikov. Nakoniec som sa rozhodol spomenúť niektoré udalosti a myšlienky tak, ako mi zostali v pamäti - bez
ohľadu na ich význam či chronológiu.
Riaditeľom som sa stal na základe konkurzu. Nebola to moja zásluha, ale v čase
rodiacej sa demokracie si zamestnanci
ústavu vynútili voľbu riaditeľa. Uskutočnila
sa za prítomnosti ministra, vedenia a odborov. Do konkurzu sa prihlásilo 5 uchádzačov. Na moje prekvapenie som v hlasovaní
získal viac ako polovicu hlasov. Dodnes je
9 – 10 2011

mi záhadou, čím som si získal dôveru takého veľkého počtu zamestnancov.
21. marca 1990 som bol vymenovaný
za riaditeľa VÚVH. V tom čase mal ústav cca
530 zamestnancov a v zmenených hospodárskych podmienkach vyplynula potreba zníženia počtu zamestnancov. Podobný
osud postihol aj iné štátom financované
organizácie. Spomínam si, že spolu s vtedajším riaditeľom SHMÚ sme boli zavolaní
na Ministerstvo životného prostredia, kde
nám bolo oznámené, že podstatná časť
hydrológie by sa mala začleniť do SHMÚ.
Ako bývalí spolužiaci z vysokej školy sme
po tejto správe zvážili, že predbežne neurobíme nič. Ja som nechcel, aby ústav prišiel o túto oblasť; SHMÚ, ako rozpočtová
organizácia, nemal záujem o prírastok pra-
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covníkov bez pridelenia mzdového fondu.
Dodnes sa táto zmena nerealizovala. Ako
ďalší príklad nerealizovaného zámeru možno uviesť rozhodnutie z porady ministra
z konca roku 1990 na zmenu ústavu na rozpočtovú organizáciu so 100 – 150 pracovníkmi. Aj po určitom „zoštíhlení“ mal ústav
v tom čase ešte stále takmer 500 pracovníkov. Uskutočnenie tohto zámeru, ktorého realizáciu sa mi podarilo u ministra dôrazným protestom zrušiť, by znamenalo
pre cca 300 zamestnancov katastrofu. Aj
tak však bolo zrejmé, že počet zamestnancov je potrebné znížiť. Boli vytvorené komisie, ktoré robili pohovory s potenciálnymi dôchodcami. Motivoval som tých, ktorí
dali výpoveď, resp. odišli do dôchodku, že
dostali mzdu ešte na 1 mesiac. Asi to bolo
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v rozpore s platnými mzdovými predpismi,
ale našťastie nikdy nikomu nenapadlo dať
mi to k náhrade. Iba jeden bývalý kolega
napísal sťažnosť priamo ministrovi. Mrzelo
ma, že sa takto zachoval človek, s ktorým
sme si predtým, celé dve desaťročia nepovedali krivého slova..
Znižovanie počtu zamestnancov sa, pochopiteľne, nemohlo týkať len seniorov.
Snažil som sa najmä v oblasti administratívy o kumulovanie činností. Ľudia sa zväčša nebránili, problémy však boli s finančným ohodnotením, pretože platné mzdové tabuľky v podstate nepoznali kumulované funkcie.
Je zaujímavé, že ako VÚVH, tak i SHMÚ
tieto búrlivé časy v rezorte vodného hos-

Názory
podárstva prežili a dodnes sídlia vo svojich
budovách. Skrytou príčinou organizačných
zmien totiž v tých časoch a aj neskôr boli
snahy o získanie budovy, resp. iného majetku zrušenej organizácie. Keď bolo vodné
hospodárstvo pričlenené do rezortu pôdohospodárstva, prišiel minister Baco na prehliadku ústavu. Prehliadka končila na južnom balkóne ústavu na 5. poschodí, odkiaľ
je krásny výhľad na Petržalku, Hainburg,
Dunaj... Minister Baco prehlásil, že „je škoda takej peknej budovy pre ústav“. Neviem,
či to myslel vážne alebo ako vtip. Faktom
zostáva, že úvahy o využití budov ako hotela sa objavovali aj inde.
Tak, ako bol nezvyčajný môj nástup
do funkcie riaditeľa, bolo nezvyčajné aj

ukončenie môjho riaditeľovania. V auguste 1991 vypísalo ministerstvo výberové konanie, na základe čoho som bol 30. septembra odvolaný z funkcie. Napriek tomu,
že ústav dosahoval dobré výsledky, a to aj
podľa námestníka ministra, ktorý v zastúpení ministra môj odvolací dekrét podpísal, a ktorému som bol od jeho nástupu
do funkcie tŕňom v oku. Výsledky výberového konania som v plnej miere akceptoval
a vôbec som sa neodvolal, hoci okolo toho
bolo niekoľko nejasností...
Ako dlhoročný pracovník som zostal
pracovať na VÚVH až do februára 1998,
kedy som vo veku 65 rokov odišiel do dôchodku. S titulom „najkratšieho riaditeľa vo
funkcii“ v histórii VÚVH.

Ing. VLADIMÍR HOLČÍK
riadil VÚVH v období 1991 – 1996
Pred písaním tohto príspevku som si
zalistoval v mojom archíve. Zvlášť som sa
venoval rôznym prejavom k zamestnancom. Rokmi sa totiž ťažkosti, ktorými ústav
v „mojom období“ prechádzal, z pamäti vytratia, zostávajú len tie veselšie príbehy.
A tak výsledok snahy o čo najobjektívnejší
pohľad môže byť relatívny.
Dakedy v auguste 1991 som sa prihlásil do konkurzu na riaditeľa VÚVH. Dovtedy
som pracoval na vtedajšom Povodí Dunaja
v Gabčíkove vo funkcii riaditeľa. Mal som
teda skúsenosti s riadením kolektívu asi
120 zamestnancov. Práca bola zabezpečená, zamestnanci mali pocit istoty, že zamestnanie nestratia, navyše, v Gabčíkove si
prácu veľmi vážili.
Konkurz na riaditeľa VÚVH sa uskutočnil
na vtedajšom Ministerstve lesného a vodného hospodárstva za účasti ôsmich uchádzačov. Čo bolo na ňom z dnešného pohľadu zaujímavé? Že nikto z prihlásených nebol žiadny outsider, vodohospodársky či
environmentálny analfabet. Dávno po konkurze som stretol v budove Povodia Dunaja
jednu zo sekretárok vtedajšieho ministra,
ktorá sa čudovala, čo tam ešte robím, keď
mám pracovať na VÚVH, kde som už asi dva
týždne riaditeľom. Bol som skutočne prekvapený, pocity to boli zmiešané, a tak som
sa po overení informácie ešte v ten deň vybral na VÚVH. Písal sa rok 1991 a porevolučné obdobie bolo plné zmätku. Oznámiť niekomu, že vyhral konkurz sa neriešilo, veď
dotyčný sa to raz dajako dozvie tak či tak...
Na VÚVH bola napätá atmosféra. Ústav
som síce poznal aj skôr, často som s hydrotechnikmi spolupracoval (Ing. Szolgay
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st., vedec venujúci sa Dunaju telom a dušou, Ing. Brachtl, obetavý vedecký tajomník ústavu, ktorý mi v začiatkoch môjho pôsobenia veľmi pomáhal, Ing. Sikora, jeden
z bývalých dlhoročných riaditeľov ústavu a skúsený výskumník, Ing. Náther, športovec, tuhý fajčiar a dobre jazykovo vybavený výskumník, Dr. Petrovič, dobrý hydrológ a tiež jazykovo zdatný, Ing. Sumbal,
Ing. Žajdlík, Ing. Kališ, nadšený filatelista,
Ing. Komora, technik Václav Dleštík, mnohonásobný darca krvi a mnohí ďalší). Tí,
ktorí ma poznali, boli asi s novým riaditeľom v zásade spokojní a pomáhali mi,
tí ostatní, a bolo ich nemálo, boli zneistení a niekedy vystupovali aj dosť agresívne.
Tých radšej nespomeniem.
Problém bol, že ústav odrazu, po krátkom predbežnom upozornení námestníka ministra pre vodné hospodárstvo,
Ing. Gustáva Jambora, zostal bez štátnych
objednávok a iné prakticky nemal. Štát bol
odrazu bez peňazí, pretože sa chystal, aspoň jeho slovenská časť, nakupovať po januári 1993 veľvyslanecké vily v zahraničí,
rekvíroval štátne budovy pre budúce ministerstvá, pre daňové úrady (tak odišla z vodného hospodárstva okrem iných napríklad
aj budova Hydroconsultu a hrozilo to aj budovám VÚVH, kde mali byť dajaké veľvyslanectvá). Nastala vážna destabilizácia nielen v politickom priestore, ale aj na VÚVH.
Krátko pred mojím nástupom mal ústav
asi 520 zamestnancov, vrátane stredísk
v Žihárci, Senci, v poľnom hydrotechnickom laboratóriu vo Vajnoroch. Naraz sme
ostali bez štátnych zákazok, od ktorých
bolo závislých asi 70 % výskumných pra-

covníkov a sekundárne aj všetci administratívni zamestnanci. Po krátkych poradách vo
vedení (námestníci Ing. Brtko, Ing. Matulík,
Ing. Bačík a ekonóm Ing. Varoščák) vedenie v sebaobrane rozhodlo, že treba zháňať prácu v zahraničí, lebo na Slovensku
je jej poskromne, a súčasne treba prepúšťať zamestnancov. Nuž a túto prácu nechali, samozrejme, na riaditeľa. Námestníci, len
po nátlaku a veľmi potichučky, dali návrhy na prepúšťanie technikov a administratívnych pracovníkov, pretože pomer administratívy k výkonným výskumníkom
bol asi 4:1, čo napríklad vo Water Research
Institute v Delfte bolo presne naopak.
Vypočítali sme, že sa musíme dostať na stav
asi 280 zamestnancov za podmienky, že zoženieme dajakú prácu na sesterských ústavoch v zahraničí. Neviem si predstaviť ťažšiu
prácu ako prepustiť zo zamestnania rozvedenú matku štyroch detí alebo osvedčenú
kolegyňu len preto, že je už v dôchodkovom veku (a takých boli desiatky). Na druhej strane sa darilo získavať prácu v zahraničí, napríklad veľký model jedného hraničného toku z ETH Zürich. Prekvapením bolo,
že po postavení modelu a obhájení záverečnej správy bola práca v priebehu týždňa zaplatená. To sa na Slovensku nestávalo ani zo strany práve vzniknutej Slovenskej
komisie pre životné prostredie (SKŽP, neskôr MŽP SR). Naopak, v prípade napríklad monitoringu kvality povrchových hraničných vôd nechala komisia skupinu okolo Dr. Arda pracovať bez čo len koruny celý
rok. Ale vôbec nebolo výnimočné, že objednanú prácu štátne organizácie jednoducho nezaplatili. Dovolím si krátko citovať
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spievali do zahraničných časopisov a referovali na konferenciách v zahraničí - v záujme zachovania ústavu, išlo o jeho prežitie. Problém bol, že málokto v tom čase
hovoril na Ústave iným jazykom ako po slovensky. Česť výnimkám, medzi ktoré patrili
Dr. Petrovič, Ing. Jokelová, Dr. Kovalčík alebo Ing. Liška. Aj tak, keď bola možnosť využiť
mesačné stáže na štyroch Spolkových ústavoch pre vodné hospodárstvo v Rakúsku
len jedna kolegyňa sa na takú stáž odhodlala, avšak od trémy nespávala a pri predstavení sa v ústave v Petzenkirchen nedokázala v nemčine povedať ani ako sa volá....
Vedenie VÚVH malo snahu organizovať aj autobusové exkurzie do sesterských
ústavov a na významné vodohospodárske objekty v Európe. Spomínam si na jednu cestu loďou Družba na kanál Mohan –
Dunaj. Uprostred noci mi najväčšia ústavná krásavica búchala na dvere kajuty a preľaknuto mi vracala nedopitú fľašu whisky,
ktorú som dal kolegom z ústavu po večeri. Vtedy som si uvedomil rozdiel medzi kolegami z Povodia Dunaja a z VÚVH. Aj tí
z Gabčíkova by mi búchali na dvere kajuty,
ale pýtali by ďalšiu fľašu.
Redakcia Vodohospodárskeho spravodajcu vyzvala bývalých riaditeľov VÚVH,
aby sa vyjadrili k tomu, čo bolo ich prioritou počas ich riaditeľovania, na čo sú hrdí.
Ťažká otázka. Okrem praktických krokov,
zriadenia Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku, prebudovania knižnice a archívu a iných aktivít (stavebné úpravy striech, výmena
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z jedného môjho príhovoru k zamestnancom v roku 1991: Treba si uvedomiť, že terajšia situácia v štáte je značne nevyjasnená, že
celé národné hospodárstvo je v prestavbe, že
prichádzame do obdobia platnosti tvrdých
ekonomických zákonitostí, že sú nevyjasnené kompetencie nášho zakladateľa, sú tam
neustále personálne zmeny, celý náš rezort
je v prestavbe, vznikla a pracuje SKŽP, že sú
snahy o dezintegráciu, ale aj integráciu vodného hospodárstva, že sú snahy o rozdelenie VÚVH, ale aj o jeho zlúčenie s Výskumným
ústavom závlahového hospodárstv,a hovorí sa o presune VÚVH pod, dokonca, školstvo,
resp. o len čiastočnom presune pod SKŽP.
(Poznámka z dnešných dní: vtedajší minister Peter Baco vyhlásil, že má v rezorte 21
výskumných ústavov a že do roka ich bude
10,5.)
Mal som zvláštny pocit, keď som pred
sebou videl stovky očí a v nich otázku –
čo tento tu s ústavom, a teda s nami, urobí. Jedinou istotou ústavu bola vysoká neistota. A tá bola aj vo vedení, dnes by sme
povedali v manažmente. Zriadili sme,
vlastne po rokoch obnovili, vedeckú radu,
aby sme mali objektívny pohľad na dianie vo vodnom hospodárstve a v životnom prostredí aj z prostredia nezávislého, akademického a školského. Predsedom
sa stal Ing. Ján Szolgay, ml., dnes profesor
na Stavebnej fakulte STU. Tiež sme vyzývali výskumníkov, aby svoje záverečné správy k výskumným úlohám publikovali a popularizovali ústav i vlastnú prácu. A aby
nepublikovali len doma, ale hlavne pri-
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okien, zriadenie ubytovne pre mladých zamestnancov na Bohúňovej ulici) bolo tou
najvyššou prioritou prežitie ústavu s čo
najväčším počtom kľúčových zamestnancov a spolupráca s podobnými pracoviskami v zahraničí. V tomto smere boli prvé
kroky urobené, zahraničná spolupráca sa
začala celkom sľubne rozvíjať. Máloktorý
ústav v Európe takého charakteru ako
VÚVH mal v tom čase fyzikálne laboratóriá tej veľkosti ako náš ústav a tá výhoda
sa dala využívať. Nestihol som to „rozkošatiť“, lebo v tvrdom období akejsi mečiarovskej normalizácie, keď „leteli“ z funkcií aj riaditeľky materských škôlok a boli,
skoro výlučne, dosadzovaní poslušnejší,
ale hlavne politickí nominanti, tak vtedy
som „letel“ aj ja. Ale tiež mi to zabudli povedať, a tak som bol de facto riaditeľom
asi o dva týždne dlhšie, ako by som bol
de iure mal byť. Výmeny riaditeľov odborníkov za politických nominantov, avšak
zvyčajne dokonalých outsiderov a insitných manažérov (česť skromným výnimkám), sú v dnešnej dobe očividne vážnym
problémom nielen vo vodnom hospodárstve. A tým som aj odpovedal na poslednú otázku redakcie o mojom pohľade
na dnešné vodné hospodárstvo.
Pracovníkom Výskumného ústavu vodného hospodárstv do ďalších rokov prajem dostatok stabilných objednávok, vysokú nezávislosť od politických a štátnych
vplyvov, dobrú pohodu v riešiteľských kolektívoch a, konečne, aj medzinárodné
uznanie.

Ing. JÚLIUS HÉTHARŠI, CSc.
riadil VÚVH v období 2005 – 2008
Keď sa spätne pozerám na moje pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa VÚVH,
pozitívne hodnotím predovšetkým to, že
sme odstránili stratu v hospodárení ústavu
a začali hospodáriť vo vyrovnanom rozpočte. Neskôr potom sme dosahovali celkom
zaujímavý prísun finančných prostriedkov
mimo štátneho rozpočtu.
Snažil som sa vytvárať priaznivé
podmienky pre vzdelanostný a odborný rast zamestnancov – jednak to bolo
v podobe bezplatnej jazykovej výučby priamo na VÚVH (angličtina) a tiež
som zainteresoval pracovníkov, aby si
zvyšovali svoju odbornú kvalifikáciu
(PhD.).
Celkovo mi išlo o to, aby sa zlepšovali vzťahy na jednotlivých pracoviskách
VÚVH. Aby vládla priateľská, príjemná, ale
9 – 10 2011

aj tvorivo pracovná atmosféra, čo vzájomne úzko súvisí.
K výborným pracovným výsledkom som
nebol nevšímavý - hodnotil a odmeňoval
som ich. Takisto návrhy na rezortné vyznamenania som pokladal za istý druh motivácie. Obzvlášť som rád, že vďaka návrhu, ktorý vyšiel z VÚVH, si nezabudnuteľná osobnosť nášho vodného hospodárstva, inžinier
František Štein, prevzal z rúk prezidenta
Slovenskej republiky najvyššie štátne vyznamenanie – Pribinov kríž I. triedy.
Ďalšou mojou úlohou, ktorú som sám
sebe vytýčil, bolo, aby sme výrazne zvýšili
účasť na medzinárodných tendroch a zvýšili počet riešených projektov pre zahraničných odberateľov. Smelo môžem povedať, že sa nám v tom darilo. To prispievalo
k budovaniu dobrého mena našej inštitú-
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cie, ale takisto znamenalo ďalšie rozširovanie vedomostného a skúsenostného obzoru výskumníkov. Neviem si teraz presne spomenúť, kedy to bolo, ale v jednom
roku ústav riešil spolu 38 zahraničných
projektov.
Navyše, skvalitnila sa aj spolupráca so
slovenskými vodohospodárskymi organizáciami a tiež s priemyselnými podnikmi.
Výsledkom, samozrejme, bol nárast počtu
úloh riešených pre tieto organizácie. Dobre
sme spolupracovali aj s vodohospodárskymi ústavmi v Prahe, Budapešti, Krakove
a vo Viedni.
Prezentovať značku VÚVH som sa snažil
aj prostredníctvom konferencií s medzinárodnou účasťou, ktoré VÚVH odborne a organizačne zastrešil: Smerom k integrovanému manažmentu povodia (2006), Ochrana
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pred povodňami (2006), Geotermálne vody
– ich využitie a zneškodňovanie (2007).
Tiež by som chcel vyzdvihnúť úspešné
riešenie koncepcie vývoja vodovodov a kanalizácií v SR v intenciách príslušnej smernice EÚ.
Výpočet pozitív zakončím konštatovaním, ktoré tiež stojí za zmienku - zrekonštruovali sme jednotlivé objekty ústavu, najmä laboratóriá. Nový šat dostala
aj knižnica – vznikol príjemne pôsobiaci interiér pre prezenčné štúdium periodík a ďalšej odbornej literatúry. Knižnica
sa však zmodernizovala nielen zvonku, ale aj pokiaľ ide o poskytovanie služieb, okrem iného získal každý pracovník
VÚVH on-line prístup ku všetkým potrebným materiálom.

Samozrejme, všetky pozitíva nie sú mojou výlučnou zásluhou. Značný podiel
na tom má aj vtedajší manažment VÚVH takže aj touto cestou ďakujem za korektnú spoluprácu riaditeľom – Ing. Jurajovi
Brtkovi, CSc., Ing. Petrovi Belicovi, CSc.,
Ing, Jánovi Záreczkému, ako aj vedeckému tajomníkovi, Ing. Viliamovi Višackému,
CSc., a tiež všetkým vedúcim vedeckovýskumných odborov.
Iste, sú aj veci, ktoré som možno nestihol, alebo sa mi nepodarili. Tak napríklad
ma mrzí, že sa nepodarilo, aby sa Národné
referenčné laboratórium pre oblasť vôd
na Slovensku podieľalo na vývoji analytických metód v rámci EÚ a ani sa nepodarilo
zlepšiť jeho postavenie v rámci legislatívy
tak, aby malo väčšie právomoci.

Mrzí ma tiež, že sa neuskutočnilo zvýšenie podielu VÚVH na riešení vodohospodárskych problémov (profily, kritické miesta na tokoch...)
Mal som tiež predstavu, že sa na VÚVH
budeme špeciálne venovať problematike
geotermálnych vôd – nepodarilo sa.
Kvôli nedostatku finančných prostriedkov pre túto oblasť sa nepodarilo doriešiť problém PCB na Šírave, hoci sa sľubne
otvoril v spolupráci s kanadskými partnermi.
Azda najväčšia energia ústavu sa koncentrovala na plnenie úloh vyplývajúcich
z Rámcovej smernice o vode. A v tejto súvislosti mi neraz napadalo, koľko jej potom
môže zostávať pre samotný výskum...

Ing. ĽUBICA KOPČOVÁ
riadila VÚVH v období 2008 – 2010
Mojou predstavou bolo vytvoriť malé
vedecko-výskumné pracovisko európskeho formátu, ktoré by bolo odborným poradenským servisom tak pre štátnu a verejnú správu, ako aj pre výrobnú sféru, schopné získavať domáce i zahraničné projekty,
pracovisko konkurencieschopné v medzinárodnom aspekte. Túto predstavu môžu
naplniť len odborne zdatní pracovníci,
schopní riešiť vedecko-technické projekty národného a medzinárodného charakteru. Po odbornej stránke som sa snažila umožniť pracovníkom ich odborný rast
a zvyšovanie vedeckej hodnosti. V oblasti riadenia som zjednodušila zložité viacstupňové riadenie. Naše snahy v získavaní domácich a zahraničných projektov
boli pomerne úspešné, zo zahraničných
mi nedá nespomenúť projekt Wanda, projekt Bezpečnosť dodávky pitnej vody, projekt Monitoring a hodnotenie stavu vôd,
projekt Integrované riešenie informačných tokov sledovania a hodnotenia stavu
vôd, projekt Tvorba a vývoj environmentálnych technológií pri protipovodňovej
ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti, projekt Povedomie verejnosti o vode, projekt

Ochrana hraboša severského panónskeho.
Pre kvalitnú prácu potrebujú ľudia pokojnú priateľskú atmosféru, ktorá je niekedy motivujúcejšia ako finančné ohodnotenie. O túto pohodu som sa vo svojom krátkom funkčnom období predovšetkým usilovala. Súčasne som ale nezabúdala ani
na materiálnu stránku, keď sme zateplili budovu Národného referenčného laboratória, zrekonštruovali laboratóriá, vybavili ich moderným nábytkom a prístrojovou technikou, pre pracovníkov, ktorí sú
dennodenne v teréne, sme zakúpili terénne autá, jednotlivé pracoviská sme vybavili
modernou výpočtovou technikou.
Smerovanie výskumného ústavu vodného hospodárstva by malo byť orientované
na napĺňanie potrieb vodného hospodárstva súvisiacich s rozvojom a prevádzkou
vodného hospodárstva, predchádzaniu
negatívnych dopadov extrémnych hydrologických situácií v čase povodní a sucha. Nedostatok financií a to hlavne nezabezpečenie potrebných národných zdrojov, najmä zo štátneho rozpočtu, spôsobí nielen odsun plnenia cieľov Koncepcie
vodohospodárskej politiky do roku 2015

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce
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a s tým súvisiacich dokumentov, ale aj plánov Výskumného ústavu vodného hospodárstva a nielen plánov, ale aj zabezpečenia základného chodu ústavu.
Akákoľvek vedecká činnosť akéhokoľvek
ústavu, ak má byť úspešná, musí byť plánovaná a aj časovo rozvrhnutá. Okrem toho
musí fungovať kontinuálne. Efektívny výskum ústavu musí pokračovať dlhodobo
a mať jasné ciele, ktoré sa nemenia politickou garnitúrou a zmenami riadenia. Ak má
vedenie ústavu dôveru, malo by mať čas aspoň dosiahnuť čiastkové ciele hlavného dlhodobého plánu výskumu. Ak sa po krátkom čase menia vedúci pracovníci a s nimi
bohužiaľ aj priority výskumu, svedčí to len
o bezkoncepčnosti alebo iných záujmoch,
ktoré nemajú často žiadne spojenie s výskumom. Jasné preferencie výskumných
plánov, možnosť výberu odborníkov podľa odborných potrieb výskumu, to sú predpoklady úspechu, ktoré sa mne, ale aj mnohým mojim predchodcom nepodarilo vytvoriť. Nie našou vinou.
Redakčne spracovala:
Mgr. Tatiana Šimková

tel.: +420 283 981 432
+420 603 416 043
fax: +420 283 980 127
www.jako.cz e-mail: jako@jako.cz
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Nielen výskumnou prácou bol VÚVH živý...
...o tom vie najlepšie Ladislav Joštiak, dlhoročný zamestnanec VÚVH, zanietený športovec, večne mladý optimista, predseda Zväzarmu na VÚVH v 70-tych rokoch i predseda odborovej organizácie v 90-tych rokoch. Jeho spomínanie odzrkadľuje,
aké rozdielne, z istého aspektu, boli časy minulé a súčasné.
Keď som roku 1969 nastúpil
na VÚVH, prišiel som do prostredia odborne zdatných ľudí, ochotných svoje pracovné skúsenosti
prenášať aj na mladých pracovníkov. Väčšina výskumných pracovníkov i technikov si popri pracovnom nasadení našla čas aj na kultúru, umenie a šport, to som si veľmi vážil. A tak sa nielen v práci, ale
aj vo voľnom čase medzi nami vytvárali pekné priateľské vzťahy.
Ako aktívny športovec som
na ústave našiel mnoho starších
kolegov, pre ktorých bol vrcholový i rekreačný záujem o šport prirodzeným doplnkom ich náročnej výskumnej práce. Mená ako
B. Náther, D. Jančina, I. Brachtl, Š.
Gavenčiak, O. Dobó, M. Parikrupa,
M. Daštinská, W. Harton, J. Sumbal,
F. Potočný, J. Krajčír, K. Konrád, J.
Vincent, A. Sikora mi boli vzorom
tak v pracovnej oblasti, ako i v aktívnej športovej činnosti a neskôr
aj pri organizovaní športového života na ústave.
Športová činnosť na ústave
bola rozmanitá. V individuálnych
i v kolektívnych disciplínach sme
sa mohli presadiť v mnohých súťažiach organizovaných v rezorte vtedajšieho lesného a vodného hospodárstva. Ako vodohospodárska organizácia sme mali
skvelých reprezentantov v plaveckých a vodných športoch. Turnaj
Vodohospodárov, bratislavských
vodohospodárskych organizácii,
ktorý svoju históriu písal od polovice šesťdesiatych rokov minulého storočia, mal dlhoročnú tradíciu a skvelú úroveň. Jeho dlhoročným hlavným organizátorom bol
p. Godany. Spomeniem len niektoré známe mená vynikajúcich odborníkov vo svojich profesiách
a súčasne bývalých vynikajúcich
športovcov: I. Veselý, F. Lahoda, A.
Zemaníková, J. Hummel, L. Némeš,
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D. Kocinger, G. Zatkalik, J. Cábel,
M. Šereda..., ktorí súťažili vo futbale, volejbale a v stolnom tenise.
V osemdesiatych rokoch sa
pravidelne organizovali rezortné branné letné a zimné športové
hry, ktorých sa zúčastňovalo dvadsať organizácii z rezortu lesného
a vodného hospodárstva z celého
Slovenska.
Náš ústav sme veľmi radi reprezentovali i na medzinárodných športových hrách medzi výskumnými ústavmi Budapešťou,
Prahou a Bratislavou. Každoročne
boli organizované jednotlivými
ústavmi od roku 1975 do roku
1987. Bola to taká malá olympiáda v 12-tich individuálnych a kolektívnych športoch. Vždy tu vládla základná olympijská myšlienka - nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Pri všetkých súťažiach
bola u našich reprezentantov prítomná nielen bojovnosť, ale i hrdosť na to, že môžu reprezentovať náš ústav. Rád by som spomenul mená našich reprezentantov.
Ženy: O. Baňacká, S. Borošová, E.
Brezinová, A. Csibová Ľ. Draková,
A. Hečková, A. Habrovská, M.
Hlavačková,
J.
Hrončeková
V.
Gališinová,
J.
Jokelová,
D. Joštiaková, Ľ. Leláková, J.
Kľučovská, I. Môciková, M.
Párnická J. Topoľská, M. Uhrová,
Z. Szalayová. Muži: S. Bernhauer,
R. Berný, I. Halák, W. Harton,
P. Hlavačka, V. Fekete, I. Kohút,
R. Květon, J. Lehota, Š. Luther,
M. Lukáč, D. Macháček, J. Miklík,
K. Munka, O. Pišoft, A. Palmai, J.
Patay, A. Puškár, V. Svrbický, F.
Števko, L. Šuster, G. Tomašovič,
O. Vaňhara, V. Volkov, Ľ. Uher, K.
Zajac a iní.
Veľkou devízou všetkých týchto
podujatí bolo i to, že pri nich vznikali medzi nami celoživotné osobné i pracovné priateľstvá nielen
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na pôde ústavu, ale v celom vodohospodárskom rezorte a tiež
medzi partnerskými výskumnými
ústavmi.
Pravidelný športový život vládol na ústave cez celý rok. Takmer
každý deň zápasy na našom volejbalovom ihrisku, tréningy a turnaje v stolnom tenise, strelecké
preteky, pravidelné letné turistické zájazdy do hôr, zimné týždenné a víkendové lyžiarske zájazdy.
Populárne boli aj vodácke splavy
po našich riekach, ich organizátorom bol M. Horváth. Pri obzretí
sa za aktívnym športovým obdobím nášho ústavu nemožno nespomenúť nestora športu a trpezlivého učiteľa lyžovania a volejbalu Blažeja Náthera, ktorý bol aktívnym organizátorom a účastníkom
spomínaných športových akcií.
Všetci, čo ho poznali, na neho určite s úctou spomínajú.
Každoročne opakovanými a veľmi obľúbenými boli športové akcie pre naše deti, detské tábory vedené našimi zamestnancami, mikulášske stretnutia našich ratolestí a takisto pravidelné stretnutia
našich bývalých zamestnancov
na pôde ústavu.
V dnešnej uponáhľanej dobe sa
však z rezortu vodného hospodárstva i z nášho ústavu športový duch akosi vytráca, ostávajú len
spomienky.
Hoci záver Lackových spomienok môže na niekoho pôsobiť nostalgicky, nie je to tak.
Skôr by to malo poslúžiť ako tip.
Nezavrhovať z minulosti to, čo
bolo dobré a navyše, pravidelné striedanie duševnej a telesnej aktivity je tou najsprávnejšou cestou k plnohodnotnému,
zdravému životu.
- red -
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Legislatíva a vodné plánovanie
RNDr. Jana Gajdová
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Legislatívne predpisy upravujúce oblasť vôd podliehajú od roku 1989 výrazným zmenám, najmä z dôvodu prístupového
procesu, ako aj samotného vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, za účelom dosiahnutia úplnej zhody s právom
Európskej únie. Prvá etapa reformy vodného zákonodarstva bola zavŕšená v roku 2005, kedy bola prijatá nová legislatíva,
do ktorej boli transponované všetky v tom čase platné smernice EÚ. V nadväznosti na prijímanie ďalších smerníc EÚ tento
proces však pokračuje aj v súčasnosti. Najväčšie zmeny do vodného zákonodarstva priniesla Rámcová smernica o vode, ktorá priniesla novú vodnú politiku, a ktorá rozšírila predmet vodného zákona. V záujme zabezpečenia ochrany vôd a ich trvalo udržateľného využívania sa určujú environmentálne ciele na dosiahnutie „dobrého stavu“ všetkých vôd do roku 2015.
Nástrojom pre dosiahnutie environmentálnych cieľov je vodné plánovanie.
LEGISLATÍVA PRE OBLASŤ VÔD
Od konca 80-tych rokov 20. storočia
prechádzajú legislatívne predpisy upravujúce oblasť vôd, t.j. vodné zákonodárstvo Slovenskej republiky (SR), pomerne
rozsiahlym procesom transformácie, ktorý
bol podmienený najmä spoločensko-politickými zmenami po roku 1989 týkajúcimi
sa najmä prechodu z centralizovane riadeného hospodárstva na trhovú ekonomiku
a transformácie štátneho majetku spravovaného vodohospodárskymi organizáciami, ako aj úsilím o vstup SR do Európskej
únie (EÚ), ktorý bol okrem iného podmienený aj dosiahnutím úplnej zhody národného zákonodarstva s právom EÚ. Proces
transformácie vodného zákonodarstva začal v roku 2002 prijatím zákona č. 184/2002
Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), ako jedného z rozhodujúcich dokumentov pre riadenie vodného hospodárstva. V súlade
s Národným programom pre prijatie acquis
communautaire, ktorý schválila vláda SR
v máji 1999 a jeho revidované verzie v marci 2000 a v júni 2001, bolo do vodného zákona transponovaných 13 smerníc EÚ v oblasti vôd, okrem smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/60/ES zo dňa 23.
októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec
pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva
v oblasti vodného hospodárstva (Rámcova
smernica o vode). Vzhľadom na termín nadobudnutia jej účinnosti 22. decembra
2000 nebola súčasťou Národného programu pre prijatie acquis communautaire.
Povinnosť pre členské štáty EÚ transponovať Rámcovú smernicu o vode do národného zákonodárstva najneskôr do 22. decembra 2003 a pre kandidátske krajiny do ter-
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mínu vstupu do EÚ, t. j. pre SR do 1. mája
2004 si preto vyžiadala v roku 2004 prijatie
nového zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v roku
2004 a 2005 aj nadväzných vykonávacích
predpisov (nariadenie vlády SR, vyhlášky).
Rámcová smernica o vode okrem povinností určených členským štátom EÚ určila
povinnosť aj Európskej komisii, ktorú splnomocnila predložiť Európskemu parlamentu
a Rade na schválenie návrh opatrení na prevenciu a reguláciu znečisťovania podzemnej vody, a to do 2 rokov od nadobudnutia jej účinnosti, t. j. do 22. decembra 2002
a návrhy pre reguláciu emisií aspoň z bodových zdrojov znečistenia a environmentálne normy kvality do 6 rokov od nadobudnutia jej účinnosti t. j. do 22. decembra
2006 ako tzv. dcérske smernice. Vzhľadom
na zložitosť problematiky a potrebu dosiahnutia konsenzu medzi všetkými členskými štátmi EÚ, obidve dcérske smernice boli
prijaté s časovým oneskorením. Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/
ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality bola prijatá dňa
12. decembra 2006 s určenou povinnosťou pre členské štáty EÚ transponovať ju
do národnej legislatívy do 16. januára 2009.
V podmienkach SR táto povinnosť bola splnená prijatím zákona č. 384/2009Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.
z. o vodách o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z.
o geologických prácach (geologický zákon)

v znení zákona č. 515/2008 Z. z, do ktorého
boli transponované tie ustanovenia smernice, ktoré jednoznačne definujú povinnosti
určené členským štátom EÚ. Ustanovenia
technického charakteru boli transponované do vykonávacích predpisov k tomuto
zákonu. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky prijatá dňa 16. decembra 2008, bola
transponovaná do slovenskej legislatívy
Nariadením vlády SR č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, ktoré vláda SR schválila
dňa 25. mája 2010, čím bol dodržaný termín
pre transpozíciu tejto smernice stanovený
do 13. júla 2010.
Ďalšie zmeny vo vodnom zákonodarstve obsiahnuté najmä v novele vodného
zákona č. 384/2009 Z. z., ako aj v niektorých jeho vykonávacích predpisoch, odzrkadľujú dosiahnutý pokrok pri implementácii RSV, ako aj niektoré skúsenosti pri uplatňovaní súčasnej legislatívy v praxi.
Do právnej úpravy vodného zákona boli
systémovo začlenené, ako súčasť a zároveň
nevyhnutný predpoklad jej komplexnosti,
aj zákon o ochrane pred povodňami, zákon
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákon o rybárstve.
Prijatie zákona o ochrane pred povodňami č. 666/2002 Z. z. v roku 2002 si vyžiadala skutočnosť, že právne predpisy, ktoré dovtedy upravovali oblasť ochrany pred
povodňami, pochádzali z obdobia spred tridsiatich rokov a vzhľadom na časový odstup od ich vydania, ako aj politické, územnosprávne, kompetenčné a legislatívne
zmeny, ktoré sa medzičasom uskutočnili, bolo nevyhnutné ich aktualizovať. Keďže
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VODNÉ PLÁNOVANIE
V súvislosti s transpozíciou Rámcovej
smernice o vode do vodného zákona sa
rozšíril jeho predmet. V záujme zabezpečenia ochrany vôd a ich trvalo udržateľného
využívania sa určujú environmentálne ciele na dosiahnutie „dobrého stavu“ všetkých
vôd do roku 2015. Nástrojom pre dosiahnutie environmentálnych cieľov je vodné plánovanie, ako sústavná koncepčná činnosť
vykonávaná na národnej úrovni vo vymedzených správnych územiach povodí, založených na prirodzených povodiach, ktorými sú správne územie povodia Dunaja
a správne územie povodia Visly, ale aj
v správnych územiach medzinárodných povodí Dunaja a Visly, ktorých sú tieto súčasťou. Dosiahnutie environmentálnych cieľov
sa zabezpečí prostredníctvom programov
opatrení, ktoré sú súčasťou plánov manažmentu správnych území povodí.
V zmysle § 12 novely vodného zákona
č. 384/2009 Z. z. sa v SR vypracúvajú plány manažmentu povodí pre správne územie povodia Dunaja vymedzené čiastkovými povodiami Dunaja, Moravy, Váhu, Hrona,
Ipľa, Slanej, Bodrogu, Hornádu a Bodvy, pre
správne územie povodia Visly vymedzené
čiastkovým povodím Dunajca a Popradu
a Vodný Plán Slovenska, pozostávajúci z plánov manažmentu národných správnych
území povodí Dunaj a Visla. V prípade medzinárodných povodí sa požaduje vypracovanie spoločného plánu manažmentu povodia. Preto sa v SR súbežne spracovávajú
aj plány pre medzinárodné povodie Dunaja
a jeho subpovodie Tisa. Pre medzinárodné
povodie Visla sa spoločný plán nespracováva. Jednotlivé plány manažmentu povodí sa
odlišujú v mierke podrobnosti riešenia.
Vypracovávanie plánov manažmentu povodí v zmysle platného vodného zákona zabezpečuje Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)
prostredníctvom ním riadených organizácií a správcu vodohospodársky významných vodných tokov v spolupráci s orgánmi štátnej vodnej správy, samosprávnymi krajmi, ostatnými dotknutými orgánmi
štátnej správy a ďalšími zainteresovanými subjektmi, najmä zástupcami obcí, priemyselnej sféry, poľnohospodárstva, vodárenských spoločností a iných inštitúcií. Technickou koordináciou prípravy plánov manažmentu povodí MŽP SR poverilo
Výskumný ústav vodného hospodárstva.
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vaní vôd, ochranu, chov a lov rýb, pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku rybárstva, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona
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povodne, ako prírodný fenomén, ktorému sa nedá zabrániť, môžu spôsobiť straty na ľudských životoch, vysídlenie obyvateľstva, škody na životnom prostredí a výrazným spôsobom môžu obmedziť aj hospodársky rozvoj a oslabiť hospodárstvo,
problematikou povodní sa začal zaoberať
aj Európsky parlament a Rada. Na zmiernenia následkov povodní prijali dňa 23. októbra 2007 smernicu 2007/60/ES o hodnotení
a manažmente povodňových rizík. Prijatie
tejto smernice si vyžiadalo v roku 2010 prijatie nového zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vrátane jeho vykonávacích predpisov.
V roku 2002 bol prijatý aj zákon č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nahradil dovtedy platnú právnu úpravu tejto
oblasti (vykonávacie predpisy k zákonu
č. 138/1973 Zb. o vodách) a vytvoril nové
právne ponímanie prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií
vo verejnom záujme a zabezpečil čiastočnú zlučiteľnosť práva Slovenskej republiky s predpismi Európskeho spoločenstva.
Pre dosiahnutie úplného súladu s právnymi
predpismi EÚ bol v roku 2005 prijatý zákon
č. 230/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nakoľko na základe skúseností pri uplatňovaní tohto zákona v praxi sa zistili niektoré technické a formálne
nedostatky spôsobujúce nejasnosť pri výklade niektorých jeho ustanovení, v roku
2009 bol prijatý zákon č. 394/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z.
z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, účelom
ktorého bolo zistené nedostatky odstrániť.
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve prijatý v roku 2002, ktorý nahradil dovtedy
platnú právnu úpravu tejto oblasti (zákon
č. 102/1963 Zb. o rybárstve), upravuje podmienky ochrany, chovu a lovu rýb a ostatných vodných organizmov tak, aby priamo alebo prostredníctvom ekologických
väzieb nedochádzalo k narušeniu vodných
ekosystémov a k ohrozeniu genofondu rýb.
Zároveň upravuje aj práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri využí-
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Proces vypracovávania plánov manažmentu povodí je rozplánovaný do širšieho
časového obdobia rokov 2003 – 2027, ktoré
zahŕňa tri plánovacie cykly. V súčasnosti sa
nachádzame v kľúčovej etape prvého plánovacieho cyklu, ktorou je realizácia programu opatrení Vodného plánu Slovenska,
schváleného uznesením vlády SR č. 109 zo
dňa 10. februára 2010, na zabezpečenie dosiahnutia environmentálnych cieľov v rokoch 2010 až 2012 a následne vyhodnotenie ich účinnosti do roku 2015, kedy sa má
dosiahnuť „dobrý stav“ vôd.
Súbežne s touto etapou prvého plánovacieho cyklu sa rozbiehajú aj činnosti súvisiace s prípravou druhého plánovacieho
cyklu tak, aby boli dodržané všetky záväzné termíny stanovené na vypracovanie aktualizovaných plánov manažmentu povodia. Medzi činnosti, pre ktoré sú stanovené
záväzné termíny, patria:
 spracovanie vecného a časového harmonogramu prípravy plánov manažmentu
povodí v termíne do 22. decembra 2012
a jeho predloženie na pripomienkovanie verejnosti v termíne od 22. decembra
2012 do 22. júna 2013,
 prehodnotenie a v prípade potreby aktualizácia analýzy charakteristík správneho územia povodia (typológia, referenčné lokality, vymedzenie vodných útvarov), prieskumu dopadu ľudskej činnosti
na stav vôd a ekonomickej analýzy využívania vody s termínom do 22. decembra 2013,
 identifikácia významných vodohospodárskych problémov v termíne do 22. decembra 2013 a ich predloženie na pripomienkovanie/prerokovanie s verejnosťou v termíne od 22. decembra 2013
do 22. júna 2014,
 vypracovanie návrhov plánov manažmentu povodia v termíne do 22. decembra 2014 a ich predloženie na pripomienkovanie/prerokovanie s verejnosťou
v termíne od 22. decembra 2014 do 22.
júna 2015,
 predloženie návrhov plánov manažmentu povodí na schválenie v termíne do 22.
decembra 2015.
Po schválení aktualizovaných plánov
manažmentu povodia v roku 2015 bude nasledovať, rovnako ako v prvom plánovacom
cykle, realizácia programu opatrení v rokoch 2016 až 2018 a následne vyhodnotenie ich účinnosti do roku 2021. Oproti prvému plánovaciemu cyklu bude rozdiel v tom,
že súčasťou plánov manažmentu povodí
budú v súlade s § 9 zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami aj plány manažmentu povodňového rizika.
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Hodnotenie a manažment povodňových rizík na Slovensku
Ing. Martin Bačík, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V článku sa uvádza, že povodne sú súčasťou kolobehu vody v prírode a príčinou nepriaznivých následkov povodní na spoločnosť je najmä výstavba v ohrozovaných oblastiach. Článok ďalej obsahuje opis cyklu manažmentu povodňových rizík
a postupu prác pri implementácii smernice 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík na Slovensku.
ÚVOD
V ostatnom čase sa oproti minulosti častejšie objavujú názory, že povodne sú negatívnym následkom civilizačných aktivít,
ktoré poškodili prírodu. Takéto názory nemajú žiadnu reálnu oporu vo vedeckých
poznatkoch o vývoji Zeme a ani o histórii
ľudstva, pretože povodne sú súčasťou kolobehu vody v prírode a vyskytovali sa už
milióny rokov predtým, ako sa vyvinul človek. Problémy ľudstva s povodňami začali
až potom, keď záplavy začali ohrozovať životy, zdravie a majetok obyvateľstva a hospodárske aktivity spoločnosti. Zásahy ľudí
do krajiny, spôsoby hospodárenia v lesoch,
na poľnohospodárskej pôde a rozsiahla urbanizácia, evidentne ovplyvnili povodňový
režim, ale nie sú primárnou príčinou vzniku
povodní.
Príroda nemôže za to, že povodne spoločnosti škodia, ale ľudia si to spôsobili sami
tým, že vode zobrali potrebný priestor a postavili sa jej do cesty. Naši dávni predkovia sa s obľubou usadzovali pri riekach, kde
je aj vďaka záplavám najúrodnejšia pôda.
Zakladatelia miest vyberali najmä lokality neďaleko brodov, ktoré umožňovali využívanie územia na obidvoch brehoch rieky, poskytovali dostatok vody, boli výhodné
pre dopravu a mali dobrú polohu na obranu
pred nepriateľmi. Historické centrá miest sú
takmer všade postavené dostatočne vysoko nad povodňovými hladinami, pretože ich
stavitelia veľmi dobre poznali nebezpečenstvá povodní a vedeli, že najúčinnejším spôsobom protipovodňovej ochrany je povodniam ustúpiť.
Zásadnú zmenu v prístupe k výstavbe sídiel priniesla priemyselná revolúcia
v 19. storočí. Rozvoj priemyslu potreboval
vodné toky nielen ako zdroje vody, ale tiež
ako dopravné cesty. Pri fabrikách sa budovali sídliská pre zamestnancov, čo ovplyvňovalo rozvoj miest pri vodných tokoch.
Rast výroby a obchodu vyžadoval spájanie miest železničnými traťami, ktoré sa
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dali jednoducho a rýchlo stavať najmä pozdĺž vodných tokov v údolných nivách.
Navyše, priemyselná revolúcia bola spojená s dovtedy nebývalým rozvojom vedy
a techniky, čo všeobecne posilnilo sebavedomie spoločnosti a prispelo k sformovaniu až doteraz pretrvávajúceho presvedčenia, že prírodné živly možno ovládnuť technickými prostriedkami. [2]
CYKLUS MANAŽMENTU
POVODŇOVÝCH RIZÍK
Ochrana pred povodňami je permanentný proces, ktorý možno opísať cyklom manažmentu povodňových rizík a skladá sa:
1 z prevencie spočívajúcej:
a) v zohľadnení povodňových rizík
v územnom plánovaní a vo výstavbe
na bezpečných miestach,
b) v citlivom prístupe k prírode pri využívaní krajiny, v racionálnom hospodárení v lesoch a na poľnohospodárskej pôde,
2. z prípravy, výstavby, údržby a opráv preventívnych technických a netechnických
opatrení na ochranu území pred záplavami realizovanými v krajine, urbanizovaných územiach a vodných tokoch,
3. z organizačnej, metodickej, technickej
a personálnej pripravenosti správcov
vodných tokov, Hasičského a záchranného zboru a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému na vykonávanie zásahov v čase nebezpečenstva
povodní,
4. z účinnej reakcie na povodňovú situáciu:
a) nepretržitým monitorovaním meteorologickej a hydrologickej situácie
a vydávaním meteorologických a hydrologických predpovedí
b) včasným varovaním pred nebezpečenstvom povodní,
c) vykonávaním zásahov povodňových
zabezpečovacích a povodňových záchranných prác a ďalších opatrení
na ochranu ľudského zdravia, životné-

ho prostredia, kultúrneho dedičstva
a hospodárskych činností pred povodňami,
5. z odstraňovania následkov povodní
a poučenia z ich priebehu:
a) obnovením podmienok na normálny
život v povodňami zasiahnutých územiach, zmiernením sociálnych a ekonomických dopadov záplav na postihnuté obyvateľstvo,
b) analyzovaním príčin, priebehu a následkov povodní,
c) rozborom účinnosti preventívnych
opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávali v čase povodní,
d) aktualizáciou plánov manažmentu povodňových rizík a povodňových plánov.
Uvedených päť zložiek cyklu manažmentu povodňových rizík dokumentuje, že protipovodňová ochrana je celospoločenská úloha, na ktorej plnení sa musia
podieľať všetci, od štátu a až po jednotlivcov. Povodne mávajú vážne negatívne dopady na celú spoločnosť najmä ohrozovaním životov a zdravia, spôsobovaním
škôd na majetku, poškodzovaním životného prostredia a obmedzovaním ekonomických aktivít. V období rokov 1996 až
2010 povodne na Slovensku spôsobili škody v celkovej výške 1,149 mld. eur, čo priemerne ročne predstavuje povodňové škody 76,6 mil. eur. Hoci to možno považovať za príliš zjednodušené porovnanie,
ale v rovnakom období dosahovala priemerná ročná suma výdavkov vynakladaných na realizáciu preventívnych technických a netechnických opatrení na ochranu
pred povodňami približne štvrtinu výšky
priemerných ročných povodňových škôd.
Výdavky vynakladané na vykonávanie povodňových zabezpečovacích a povodňových záchranných prác počas povodní tvorili v rokoch 1996 až 2010 priemerne ročne
sumu 6,8 mil. eur, čo je asi 8,8 % výšky priemerných ročných povodňových škôd.
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b) mapy povodňového rizika, ktoré znázornia pravdepodobné následky povodní zobrazených na mapách povodňového ohrozenia na obyvateľstvo,
hospodárske aktivity, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.
3. Pre oblasti, v ktorých boli identifikované
existujúce alebo potenciálne povodňové
riziká, na základe vyhodnotenia informácií získaných z predbežného hodnotenia
povodňového rizika, máp povodňového
ohrozenia a máp povodňového rizika stanoviť vhodné ciele manažmentu povodňových rizík a najneskôr do 22. decembra 2015 vypracovať plány manažmentu
povodňových rizík, ktoré budú obsahovať konkrétne opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní zoradené
podľa poradia naliehavosti ich realizácie.
Smernica 2007/60/ES ustanovuje, že
predbežné hodnotenie povodňového rizika, povodňové mapy a plány manažmentu
povodňových sa musia pravidelne každých
šesť rokov prehodnocovať a podľa potrieb
aktualizovať. Len takto možno dosiahnuť,
aby sa systémy ochrany pred povodňami
priebežne zdokonaľovali podľa najnovších
poznatkov o vývoji reálnych povodňových
rizík.
Časový harmonogram implementácie smernice 2007/60/ES je synchronizovaný s postupom implementácie Rámcovej
smernice o vode [3], čím sa vytvoril dôležitý priestor na permanentné zdokonaľovanie nástrojov integrovaného manažmentu
povodí, ktorého organickou súčasťou je aj
manažment povodňových rizík. Kapitola V.
čl. 9 ods. 2 smernice 2007/60/ES ukladá, aby
sa vypracovanie prvých plánov manažmentu povodňového rizika a ich následné aktualizácie uskutočňovali koordinovane s aktualizáciami plánov manažmentu povodí
podľa čl. 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES, pričom sa plány manažmentu povodňových
rizík môžu začleniť do plánov manažmentu povodí.
Smernica 2007/60/ES bola transponovaná do sústavy právnych predpisov Slovenskej republiky zákonom
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami [5], ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2010. Slovensko pri transpozícii cieľavedome nevyužilo možnosť ponúknutú
smernicou 2007/60/ES nezačleňovať plány manažmentu povodňových rizík do plánov manažmentu povodí, ale § 9 ods. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. priamo ustanovuje, že
prvý plán manažmentu povodňového rizika
a jeho nasledujúce aktualizácie sa po schválení Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky stávajú súčasťou plá-
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ZÁSADY HODNOTENIA
A MANAŽMENTU POVODŇOVÝCH
RIZÍK
Veľké povodne s významnými negatívnymi následkami v 90. rokoch 20. storočia a v prvých rokoch 21. storočia boli impulzom na prijatie smernice Európskej
únie upravujúcej zásady hodnotenia a manažmentu povodňových rizík (smernice 2007/60/ES [4]). Jedným z hlavných
dôvodov na právnu úpravu manažmentu povodňových rizík je v členských štátoch Spoločenstva zabezpečiť systematický prístup k ochrane pred povodňami [1].
Doterajšia prax v mnohých Európskych štátoch, pričom Slovenská republika vôbec
nie je výnimkou, mala prevažne kampaňovitý charakter. Po povodniach s vážnymi
následkami sa takmer všade prijímali rozsiahle programy na zdokonalenie protipovodňovej ochrany, ale intenzita realizácie
väčšinou klesala s narastajúcim časovým
odstupom od ich prijatia. V Slovenskej republike môže slúžiť ako rukolapný príklad
plnenie Programu protipovodňovej ochrany SR, ktorý vláda SR schválila v januári
2000 ako reakciu na ničivé povodne v rokoch 1997 až 1999.
Smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík, v súlade
s princípom subsidiarity, právne neupravuje celý cyklus manažmentu povodňových
rizík, ale členským štátom Európskej únie
ukladá vykonávanie koncepčných činností,
ktoré sa musia permanentne prehodnocovať a následne aktualizovať podľa objektívnych potrieb:
1. Na území každého štátu vykonať najneskôr do 22. decembra 2011 predbežné
hodnotenie povodňového rizika s cieľom
určiť oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo
možno predpokladať ich pravdepodobný
výskyt.
2. Pre oblasti, v ktorých bola identifikovaná
existencia významných povodňových rizík a tiež oblasti, v ktorých možno predpokladať ich pravdepodobný výskyt, najneskôr do 22. decembra 2013 vyhotoviť
povodňové mapy:
a) mapy povodňového ohrozenia, ktoré
zobrazia rozsah záplav územia povodňami s rôznymi dobami opakovania,
od extrémnych povodní s nízkou pravdepodobnosťou opakovania alebo výnimočne nebezpečným priebehom,
cez povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu s maximálnym
prietokom vody ≥ Qmax.100 až po povodne s vysokou pravdepodobnosťou
opakovania,
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nu manažmentu príslušného čiastkového
povodia v danom správnom území povodia. Takáto právna úprava ustanovuje povinnosť bez výnimky v každom čiastkovom
povodí na Slovensku úzko koordinovať plánovanie manažmentu povodňových rizík
s plánovaním manažmentu povodí.
SÚČASNÝ STAV PREDBEŽNÉHO
HODNOTENIA POVODŇOVÉHO
RIZIKA
Prvým krokom k vypracovaniu plánov
manažmentu povodňových rizík je predbežné hodnotenie povodňového rizika
na celom území Slovenska. V súčasnosti
sa na plnení tejto úlohy intenzívne pracuje, pričom na predbežnom hodnotení povodňového rizika úzko spolupracujú VÚVH,
SVP, š. p., SHMÚ a úrady životného prostredia ako územné orgány ochrany pred povodňami. Na prácach sa tiež zúčastňujú experti z univerzít a Slovenskej akadémie vied,
čo vytvára predpoklady na objektívny odborný prístup k riešeniu otázok protipovodňovej ochrany.
Počas doterajších prác bolo na Slovensku
predbežne vytypovaných viac ako tisíc
miest a obcí, v ktorých existujú významné povodňové riziká a zoznam povodňami ohrozovaných lokalít sa ďalej spresňuje podľa dostupných poznatkov. Po dokončení prvých pracovných verzií predbežného
hodnotenia povodňového rizika v jednotlivých čiastkových povodiach na území Slovenskej republiky sa priebežné výsledky prerokujú s vyššími územnými celkami a v prípade potreby tiež s vybranými
obcami tak, aby po zapracovaní pripomienok výsledné materiály obsahovali reálne
hodnotenie povodňových rizík. Dodržanie
termínu dokončenia prvého predbežného
hodnotenia povodňového rizika do 22. decembra 2011 sa zatiaľ, podľa doterajšieho
postupu prác javí ako reálne.
PLÁNY MANAŽMENTU
POVODŇOVÝCH RIZÍK
Plány manažmentu povodňových rizík budú vychádzať z poznatkov o priebehu a následkoch povodní v jednotlivých oblastiach. Obsahom týchto plánov
budú, okrem iných častí ustanovených zákonom č. 7/2010 Z. z., najmä návrhy systémov preventívnych opatrení na zníženie
pravdepodobnosti záplav územia povodňami a zmiernenie ich potenciálnych nepriaznivých následkov. Časový a vecný harmonogram prípravy návrhu prvých plánov manažmentu povodňového rizika uverení Ministerstvo životného prostredia SR
do 22. decembra 2012.
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Zjednodušene, ale v podmienkach
na Slovensku dostatočne výstižne možno
uviesť tri základné cesty vody, ktorými povodne zaplavujú územie:
1. povrchovým odtokom spôsobeným
zrážkami, intenzívnym topením sa snehu
a ich vzájomnou kombináciou:
a) pritekaním vody po teréne zo svahov,
b) zamedzením alebo obmedzením odtoku vody z územia do vodných tokov
rôznymi prekážkami,
2. vystúpením vody z korýt vodných tokov
na brehy:
a) pri zväčšení prietoku vody nad prietokovú kapacitu koryta,
b) po vzniku prekážky v koryte vodného
toku, a to aj pri relatívne malom prietoku,
3. vystúpením hladiny podzemnej vody
nad povrch terénu
a) v dôsledku dlhotrvajúceho vysokého
vodného stavu v okolitých tokoch,
b) po vysokom alebo úplnom nasýtení
pôdy vodou v predchádzajúcom období, keď ďalšia voda z atmosférických zrážok už nemôže vsakovať, pretože zóna nasýtenia vyplnila celý pôdny profil.
Technické a čiastočne tiež netechnické
preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami majú za úlohu chrániť územia pred
záplavami, ktoré spôsobujú tri základné,
vyššie uvedené príčiny. V Slovenskej republike jednotlivé druhy preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sú
rozdelené na skupiny podľa primárnej príčiny záplavy územia, ustanovuje § 4 ods. 2
písm. a) až e) zákona č. 7/2010 Z. z. Plány manažmentu povodňových rizík budú obsahovať opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní v oblastiach s identifikovaným existujúcimi alebo potenciálnymi významnými povodňovými rizikami, pričom
významnou súčasťou týchto plánov bude
aj stanovenie poradia naliehavosti ich realizácie.
Na Slovensku má koncepčné plánovanie
vo vodnom hospodárstve, ktorého organickou súčasťou je tiež plánovanie opatrení na ochranu pred povodňami, dlhoročnú

tradíciu písanú už od roku 1954 v podobe
jednotlivých vydaní Štátneho vodohospodárskeho plánu a Smerného vodohospodárskeho plánu. V týchto dokumentoch
boli vytýčené základné smery a dlhodobé
ciele vodného hospodárstva z hľadiska
ochrany vodných zdrojov a ich využívania
vo vzťahu k širším potrebám rozvoja spoločnosti a jednotlivých hospodárskych odvetví. Na Slovensku bolo vodohospodárske
plánovanie vždy územne viazané na prírodné čiastkové povodia a preto možno bez
akéhokoľvek zveličovania tvrdiť, že už prvé
vydanie Štátneho vodohospodárskeho
plánu obsahovo vytyčovalo základné ciele Rámcovej smernice o vode, len to samozrejme bolo vo forme zodpovedajúcej príslušnej dobe.
Najjednoduchším, najúčinnejším a súčasne tiež najlacnejším opatrením na
ochranu pred povodňami je nepostaviť sa
povodniam do cesty. Súčasné problémy
s povodňami sú následkom skutočnosti,
že sme sa na mnohých miestach nerozumne postavili vode do cesty. Územným plánovaním sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa
jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností, ktoré ovplyvňujú životné prostredie, ekologickú stabilitu a kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Jedným z cieľov
územného plánovania je určovať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia [6]. Z toho logicky vyplýva, že územné plánovanie by malo byť
efektívnym nástrojom na prevenciu pred
vznikom povodňových škôd a ďalších rizík
spôsobovaných povodňami predovšetkým
v tom, že obmedzí výstavbu a iné nevhodné aktivity na povodňami ohrozovaných
územiach.
Efektívnym nástrojom na racionálne
usmerňovanie územného rozvoja miest
a obcí do oblastí, ktoré nie sú ohrozované
povodňami, by malo byť určovanie inundačných území. Aj napriek tomu, že postup určovania inundačných území je už od roku 2004
ustanovený zákonom č. 364/2004 Z. z. o vo-

dách a zákonom o ochrane pred povodňami (do 31. 1. 2010 zákonom č. 666/2004 Z. z.,
odvtedy zákonom č. 7/2010 Z. z.), v praxi sa
tieto významné právne nástroje takmer nevyužívajú a nepriamym následkom je vznik
mnohých zbytočných povodňových škôd.
Pokrok v tejto oblasti by mal by mala priniesť
práve implementácia smernice 2007/60/ES,
pretože ustanovuje povinnosť do 22. decembra 2013 vyhotoviť pre všetky oblasti
na Slovensku s identifikovanými povodňovými rizikami mapy povodňového ohrozenia, ktoré budú základom pre určovanie rozsahu inundačných území.
ZÁVER
Povodne sú zákonitý prírodný proces
a už len z toho dôvodu sa im nedá zabrániť,
ale vhodnými opatreniami možno zmierňovať ich nebezpečný priebeh a nepriaznivé následky. Hlavným prínosom implementácie smernice 2007/60/ES transponovanej
do právnej sústavy Slovenskej republiky zákonom č. 7/2010 Z. z. je ustanovenie povinnosti pravidelne prehodnocovať a aktualizovať základné koncepčné materiály o manažmente povodňových rizík, ktorými sú
predbežné hodnotenie povodňového rizika, povodňové mapy a plány manažmentu
povodňových rizík.
Plány manažmentu povodňových rizík pravdepodobne neprinesú do systému
ochrany pred povodňami viac finančných
prostriedkov ako doteraz, ale právne predpisy už ustanovujú povinnosť systematicky
zdokonaľovať manažment povodňových rizík v čiastkových povodiach na Slovensku,
čím by sa malo dosiahnuť zlepšenie stavu ochrany pred povodňami najviac ohrozovaných území. Plnenie zákonom ustanovených úloh tiež zabezpečuje, že ochrane
pred povodňami sa bude venovať primeraná pozornosť aj v obdobiach, počas ktorých
sa žiadne veľké povodne s nepriaznivými
následkami nebudú vyskytovať, ako to bolo
na Slovensku napríklad počas 80. a v 1. polovici 90. rokov 20. storočia. A teória manažmentu hovorí, že systematický prístup zákonite prináša lepšie výsledky ako jednorazová kampaň.
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Tvorba záplavových máp v podmienkach SR
Ing. Miroslav Lukáč, PhD., Ing. Dušan Abaffy, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Pre Slovenskú republiku, ako členský štát Európskej únie, vyplynula povinnosť implementovať smernicu 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Súčasťou jej implementácie je mapovanie povodňového ohrozenia a povodňového rizika. Na Výskumnom ústave vodného hospodárstva sa pripravuje metodický dokument pre túto činnosť, ktorá bude
náročná z hľadiska času, financií, vstupných údajov i použitých technológií. Článok stručne predstavuje obsah metodického
dokumentu.
ÚVOD
Zákon č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovil povinnosť vyhotovovať a pravidelne aktualizovať plány manažmentu povodňového rizika a na základe výsledkov predbežného hodnotenia povodňového rizika vyhotoviť mapy povodňového ohrozenia a mapy
povodňového rizika. Do slovenskej legislatívy
tak boli transponované základné úlohy, ktoré
ustanovuje smernica 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík. Pre všetky oblasti, ktoré budú v procese predbežného
hodnotenia povodňového rizika určené ako
oblasti v ktorých existuje alebo je pravdepodobný výskyt povodňového rizika, sa vypracujú do 22. decembra 2013 mapy povodňového
ohrozenia a mapy povodňového rizika. Mapy
budú prehodnotené a v prípade potreby aktualizované do 22. decembra 2019 a potom každých 6 rokov. Mapy povodňového ohrozenia
zobrazujú možnosti zaplavenia územia povodňami rôznej pravdepodobnosti výskytu, od extrémnych povodní s malou pravdepodobnosťou výskytu až po povodeň, ktorá sa môže
opakovať priemerne raz za 5 rokov. Mapy povodňového rizika obsahujú informácie o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav
spôsobených povodňami v tých istých oblastiach, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia.
MAPOVANIE POVODŇOVÉHO
OHROZENIA A POVODŇOVÉHO
RIZIKA
V súčasnosti sa na VÚVH pripravuje metodický dokument, ktorý poslúži ako návod pri mapovaní povodňového ohrozenia a povodňového rizika. Prvá časť metodického dokumentu sa
zaoberá podkladovými údajmi a postupmi vyjadrenia povodňového ohrozenia. Povodňové
ohrozenie je vyjadrené charakteristikami priebehu povodne pre rôzne možnosti zaplavenia
územia. Pre tvorbu máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika zákon č.7/2010 pred9 – 10 2011

pisuje povodne s nasledovnými priemernými
dobami opakovania – 1000, 100, 50, 10, 5 rokov. V odôvodnených prípadoch možno uvažovať aj povodeň s výnimočne nebezpečným priebehom, ktorej doba opakovania nie je v zákone
exaktne definovaná. Zákonom predpísané charakteristiky priebehu povodne sú - rozsah povodne znázornený záplavovou čiarou, hĺbka
vody alebo hladina vody, rýchlosť prúdenia vodného toku alebo príslušný prietok vody. Mapa
povodňového ohrozenia znázorňuje priestorové rozdelenie týchto charakteristík.
Pri mapovaní povodňového ohrozenia a povodňového rizika (obzvlášť v rozsiahlych inundáciách a v intravilánoch miest a obcí) sa vyžadujú digitálne modely terénu (DMT) s vysokým rozlíšením. Presnosť DMT je kľúčovým
faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledky numerického modelovania a povodňového mapovania. Odporúča sa uprednostniť použitie digitálnych modelov terénu vyhodnotených z leteckého laserového skenovania. Postačujúce
parametre DMT však možno dosiahnuť aj fotogrametrickou analýzou leteckého snímkovania.
Na kvalitu takto odvodeného DMT má rozhodujúci vplyv výška letu počas snímkovania. DMT
sa zvyčajne kombinujú s výsledkami pozemných geodetických meraní. Pozemné geodetické meranie je primárne odporučenou metódou
pre polohopisné a výškopisné zameranie priečnych profilov vodných tokov v záujmovom území mapovania a tiež pre polohopisné a výškopisné zameranie objektov na vodných tokoch.
Výber vhodnej horizontálnej a vertikálnej
presnosti podkladových máp a DMT je kľúčovým faktorom spoľahlivosti a presnosti výsledného mapového produktu, obzvlášť v plochých
inundáciách riek v nížinných oblastiach s malým pozdĺžnym sklonom územia. Odporúča sa
[1] dodržať nasledujúce minimálne požiadavky:
horizontálne rozlíšenie 10 x 10 m (radšej však 5
x 5 m) a vertikálnu presnosť aspoň 0,5 m. DMT
použitý pre účely povodňového mapovania by
mal mať podľa odporúčaní projektu FLOODsite
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[2] polohovú presnosť do ± 50 cm a výškovú presnosť do ± 25 cm. Výšková presnosť pozemných geodetických meraní by podľa tohto
zdroja nemala presiahnuť hodnotu ± 5 cm.
Parametre DMT pre povodňové mapovanie definuje aj český metodický dokument [3]. Podľa
neho by maximálny krok rastra bodov DMT nemal prekročiť hodnotu 25 m (optimálne 10-15
m). Vyhodnotené musia byť všetky terénne hrany a zlomy, ktorých relatívna výška je viac ako
25 cm. Požadovaná presnosť je definovaná maximálnou polohovou odchýlkou 0,5 m a strednou výškovou chybou 0,11 m. Maximálny krok
rastra DMT, ktorý bol odvodený leteckým laserovým skenovaním, by nemal presiahnuť 2-3 m.
Pre zostavenie numerických modelov a pre
vyhodnotenie mapovania povodňového ohrozenia a povodňového rizika je potrebné polohopisné a výškopisné zameranie priečnych profilov vodných tokov v záujmovom území mapovania a tiež relevantných objektov na vodných tokoch, ktoré ovplyvňujú prúdenie pri
povodňových prietokoch. Podľa českej metodiky [3] obvyklá vzdialenosť priečnych profilov
vodných tokov je 50-100 m v intraviláne a 200400 m v extraviláne. Vzdialenosť priečnych profilov použitých pri modelovaní závisí od konkrétnych lokálnych pomerov. Rozmiestnenie
priečnych profilov by malo vystihovať aj všetky významné zmeny geometrických a hydromorfologických charakteristík vodných tokov
– náhle zmeny tvaru priečneho profilu, zmeny pozdĺžneho sklonu dna vodného toku, zmeny smerového trasovania koryta. Smer priečneho profilu je vedený kolmo na os vodného
toku. Zhotoviteľ geodetických prác spolupracuje so spracovateľom hydraulických výpočtov
pri špecifikácii rozsahu a podrobnosti zamerania priečnych profilov vodných tokov v záujmovom území.
Okrem zamerania korýt vodných tokov je
potrebné zamerať aj ich inundačné územia. Ak
sa pre modelovanie použijú jednorozmerné
(1D) numerické modely, priečne profily v inun-
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dačných územiach možno zamerať pozemnými geodetickými metódami, alebo odvodiť
z digitálnych modelov terénu (hlavne v prípade rozsiahlych inundačných území) štandardnými metódami, ktoré poskytujú prostriedky
GIS a CAD. Profily by mali svojou polohou a tvarom vystihovať zmeny topografie inundačného
územia a tiež významné terénne útvary v ňom
situované. V dvojrozmerných (2D) numerických modeloch sú digitálne modely terénu
priamo využívané v procese tvorby výpočtovej
siete a ako vstupné informácie pre modelovanie. Podrobné geodetické zameranie si vyžadujú objekty na vodných tokoch. Pre hydraulické
výpočty je dôležité presné zameranie rozmerov a charakteristických kót objektov (rozmery
a kóty mostných otvorov a pilierov, kóty hrán
prelievaných konštrukcií a pod.). Výsledky zamerania by mali byť doplnené názornou výkresovou a fotografickou dokumentáciou.
Vyhláška 419/2010 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie,
prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia
na mapách sa v § 3 zaoberá aj metódami určovania priebehu maximálnej hladiny povodne.
Podľa vyhlášky sa priebeh maximálnej hladiny povodne vo vodných tokoch pretekajúcich
územím s povodňovým rizikom určuje modelovaním prúdenia vody matematickým modelom alebo fyzikálnym modelom.
Projekt FLOODsite sa zaoberal aj hodnotením numerických modelov, používaných pri
modelovaní prúdenia vody v korytách vodných
tokov počas povodňových situácií [4]. Možno
predpokladať, že fyzikálne modely alebo 3D numerické modely sa pri mapovaní povodňového
ohrozenia a povodňového rizika budú využívať zriedkavo, len vo výnimočných prípadoch.
Aplikácia 2D modelov sa odporúča hlavne pre
veľké nížinné toky s rozsiahlymi inundáciami,
pre vodné toky so zloženými korytami, pre simulovanie dynamiky šírenia sa záplavy v území za porušenými ochrannými hrádzami a pod.
2D modely sú vhodné hlavne pre modelovanie
širokých inundačných území s nepravidelnými
terénnymi prvkami. Jednorozmerné numerické modely sú vhodné hlavne pre pomerne pravidelné korytá vodných tokov a pre riečne úseky, kde šírka inundácií nepresahuje trojnásobok
šírky hlavného koryta. Jednou z hlavných nevýhod 1D modelov je predpoklad paralelného
prúdenia v koryte a inundáciách. Väčšina modelov však poskytuje rôzne možnosti ako schematizovať koryto a inundácie tak, aby boli dosiahnuté porovnateľné výsledky s 2D modelmi. Výsledky 1D modelov, ktoré sú k dispozícii
v jednotlivých diskrétnych bodoch výpočtovej siete (priečnych profiloch), zvyčajne možno
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pre potreby mapovania povodňového ohrozenia a povodňového rizika premietnuť a interpolovať v digitálnom modeli terénu. Z najznámejších a aj v podmienkach SR aplikovaných 1D numerických modelov možno spomenúť Mike 11,
HEC-RAS, HYDROCHECK, SOBEK. Výhodou 1D
modelov je hlavne ich relatívna jednoduchosť
a nižšia náročnosť na vstupné dáta. Hybridné
1D/2D modely (niekedy označované aj ako
1D+ alebo 2D- modely) umožňujú lepšiu schematizáciu prúdenia v inundáciách ako 1D modely a zároveň simulácie s nimi sú časovo menej náročné ako pri použití „čistých“ 2D modelov. V tejto triede modelov je na prúdenie v koryte vodného toku použitá 1D schematizácia,
kým pre inundácie 2D schematizácia. Sú použiteľné aj pre modelovanie prúdenia vody počas
povodní v intravilánoch miest. Typickými predstaviteľmi tejto triedy numerických modelov sú
MikeFlood, LISFLOOD, Infoworks RS.
Výber numerického modelu v konkrétnom prípade povodňového mapovania závisí od charakteristík modelovej oblasti, dostupnosti výpočtových zdrojov (softvérové
a hardvérové vybavenie riešiteľského pracoviska) a požiadaviek zadávateľa (užívateľa výstupov). Kvalita modelu je determinovaná kvalitou dát použitých pri jeho parametrizácii, kalibrácii a verifikácii. Vyhláška č. 419/2010 predpisuje v § 3, že pri modelovaní prúdenia vody
sa pre účely mapovania povodňového ohrozenia a povodňového rizika predpokladá ustálené nerovnomerné prúdenie maximálneho prietoku povodne. To znamená, že vstupnou hodnotou pre simuláciu maximálneho prietoku
povodne s dobou opakovania predpísanou zákonom (1000, 100, 50, 10, 5 rokov) je konštantný, v čase nemeniaci sa prietok na hornom
(vstupnom) okraji modelu. Obdobným spôsobom sú definované bočné prítoky do modelovej oblasti, ktoré schematizujú významné prítoky, výpuste, príp. prevody vody. Na dolnom
(výstupnom) okraji modelu je zvyčajne okrajovou podmienkou hladina zodpovedajúca simulovanému prietoku. Tú možno určiť z mernej krivky, hydraulickým výpočtom alebo štúdiou, prípadne odvodiť na základe priamych
meraní v teréne.
Druhá časť metodického dokumentu sa zaoberá podkladovými údajmi a postupmi vyjadrenia povodňového rizika. Podľa zákona č. 7/2010
o ochrane pred povodňami mapa povodňového rizika obsahuje údaje o potenciálne nepriaznivých dôsledkoch záplav spôsobených povodňami, ktoré sú zobrazené na mapách povodňového ohrozenia. Mapa povodňového rizika
obsahuje - záplavovú čiaru, ktorá ohraničuje
povodňami potenciálne ohrozené územia, údaj
o odhadovanom počte povodňou potenciálne
ohrozených obyvateľov, druhy hospodárskych
činností na povodňou potenciálne ohroze-

nom území, lokality s priemyselnými činnosťami, ktoré môžu pri zaplavení spôsobiť havarijné
znečistenie vody, polohu potenciálne ohrozených území pre odber vody na ľudskú spotrebu
a na rekreačné činnosti, lokality s vodami vhodnými na kúpanie, informácie o ďalších významných zdrojoch potenciálneho znečistenia vody
po ich zaplavení počas povodne a územia, ktoré tvoria národnú sústavu chránených území
a európsku sústavu navrhovaných a vyhlásených chránených území (NATURA 2000).
Témou tretej časti metodického dokumentu je prezentácia výsledkov mapovania povodňového ohrozenia a povodňového rizika.
Povodňové mapovanie si vyžaduje skúsených
ľudí s potrebnými znalosťami, vhodné nástroje a nevyhnutné dáta. Inšpiratívnym príkladom
z Česka je Štandardizačné minimum pre spracovanie máp povodňového nebezpečia a povodňových rizík [5], ktoré bolo publikované
v máji 2011. Jeho cieľom bolo v rámci Českej republiky zjednotiť činnosti a výstupy pri spracovaní týchto druhov povodňových máp.
Implementáciou európskych smerníc
2000/60/ES (tzv. „rámcová smernica o vode“)
a 2007/60/ES (tzv. „povodňová smernica“) sa
v Slovenskej republike zaoberá Pracovná skupina 5 „Povodne“, ktorá je metodicko-technickým, poradným a koordinačným orgánom. Jej
návrhmi a odporúčaniami sa zaoberá sekcia
vôd Ministerstva životného prostredia SR, ktorá
je gestorom implementácie skôr spomínaných
smerníc. Členmi Pracovnej skupiny sú odborníci z VÚVH, SHMÚ, z podnikového riaditeľstva
i odštepných závodov SVP, š.p., z krajských úradov životného prostredia a tiež externí experti zo Stavebnej fakulty STU, Ústavu hydrológie
SAV a zo spoločnosti DHI Slovakia, s.r.o. V úvode
spomínaný metodický dokument pripravovaný
na VÚVH bude v rámci Pracovnej skupiny pripomienkovaný a oponovaný do konca roku 2011.
Cieľom povodňového mapovania je poskytnúť relevantné informácie dvom skupinám koncových užívateľov – verejnosti za účelom zvýšenia všeobecného povedomia a profesionálnym
užívateľom (verejné orgány a inštitúcie zainteresované na plánovaní, realizácii a údržbe protipovodňových opatrení, rozhodovacom procese
počas krízových situácií, súkromné spoločnosti).
Zvyšovaním verejného povedomia o povodňovom riziku sa posilňuje úloha jednotlivcov (laickej verejnosti) pri uskutočňovaní vhodných prípravných opatrení a adekvátnej odozvy pri výskyte povodní. Dôležitú úlohu má distribúcia
a propagácia povodňových máp prostredníctvom internetu. Je to relatívne lacný spôsob,
ku ktorému má prístup široká verejnosť. Mapy
by však mali byť k dispozícii aj v tlačenej forme
v úradoch mestskej a miestnej samosprávy, aby
bola zabezpečená ich dostupnosť aj pre časť verejnosti, ktorá nemá prístup k internetu. Pre zvý-
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Jedným z prvých povodí na Slovensku,
v ktorom bolo realizované mapovanie povodňového ohrozenia a povodňového rizika v súlade so smernicou 2007/60/ES, bolo povodie
Domanižanky [6]. V prvom štvrťroku roka 2011
bolo ukončené riešenie projektu „Skvalitnenie
povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“
(http://www.vucke.sk/APIR/sk/Stranky/Article.
aspx?ID=1341). Jedným z hlavných výsledkov
projektu bolo identifikovanie záplavových ob-
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šenie verejného povedomia je potrebná adekvátna propagácia, zapojenie školstva a organizovanie verejných informačných stretnutí.
Geografické informačné systémy (GIS) sú
vhodným nástrojom na výsledné spracovanie
máp povodňového ohrozenia a povodňového
rizika a ich prezentáciu, ako aj na zber, archiváciu a aktualizáciu podkladových údajov použitých pri mapovaní. GIS umožňujú uchovávanie vektorových, rastrových a iných typov geopriestorových údajov a ich atribútov.

V ý s k umn

Voda pre hospodársky rozvoj a životné prostredie

1 – 201
95

vodného

ho

lastí a oblastí potenciálne ohrozených povodňami. Výstupmi z projektu sú aj mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika. Do riešenia boli zahrnuté nasledovné úseky vodných tokov na východnom Slovensku – Hornád
od štátnej hranice s Maďarskom po vodnú nádrž Ružín, Svinka od ústia po Široké, Malá Svinka
od ústia po Renčišov, Torysa od ústia Sekčova
po Tichý Potok, Sekčov od ústia po Bartošovce,
Ľutinka od ústia po Majdan. Celková dĺžka riešených úsekov vodných tokov bola 241 km.
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Plány bezpečnosti pitnej vody
Ing. Karol Munka, PhD., Ing. Monika Karácsonyová, PhD., RNDr. Lívia Tóthová, PhD.,
RNDr. Miloslava Prokšová, CSc., Ing. Margita Slovinská, Ing. Juraj Brtko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Plány bezpečnosti pitnej vody (PBPV) predstavujú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najúčinnejší spôsob ako
zabezpečiť zdravotnú bezchybnosť pitnej vody a spoľahlivé zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, komplexné hodnotenie a manažment rizík vodárenského systému od zdroja vody až po spotrebiteľa. PBPV zvyšujú úroveň riadenia systémov
zásobovania pitnou vodou a transparentnosť procesu zabezpečenia kvality pitnej vody.

ÚVOD
Vo vodárenskej praxi sa pri zabezpečovaní
kvality pitnej vody a jej spoľahlivého dodávania spotrebiteľom začínajú používať nové manažérske postupy založené na holistickom prístupe k celému vodárenskému systému – komplexné hodnotenie a riadenie rizík od zberného
územia zdroja vody až po spotrebiteľa. Pre tento prístup zaviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v 3. vydaní Smerníc pre kvalitu
pitnej vody pojem Water Safety Plan (Plán bezpečnosti pitnej vody – PBPV). V materiáloch
publikovaných Európskou komisiou sa hovorí
o prístupe založenom na hodnotení a riadení rizika (risk assessment / risk management approach – RA / RM).
PRÍSTUP K TVORBE PBPV
Kontrola kvality pitnej vody u spotrebiteľa
je založená na porovnávaní výsledkov monito9 – 10 2011

ringu so štandardnými hodnotami jednotlivých
ukazovateľov, pričom je stanovená minimálna frekvencia odberu vzoriek. Takýto postup
sa používa v súčasnej smernici pre pitnú vodu
98/83/EC aj v legislatívnych predpisoch pre pitnú vodu v európskych krajinách.
Tento prístup umožnil v minulosti definovať
presné požiadavky na kvalitu pitnej vody a podnietil rozvoj európskeho vodárenstva, čoho výsledkom je vysoká úroveň kvality pitnej vody
a celej vodárenskej infraštruktúry v Európe.
Na druhej strane sa ukázali aj nedostatky takéhoto spôsobu kontroly kvality pitnej vody,
ktorými sú:
 d lhý zoznam chemických a biologických
ukazovateľov, ktoré sa v pitnej vode musia v pravidelných intervaloch analyzovať
a hodnotiť;
 e xistencia veľkého počtu vodou prenášaných patogénnych mikroorganizmov (naj-
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mä vírusov a prvokov), ktorých prítomnosť
vo vode sa nedá indikovať alebo sa len veľmi
nepresne indikuje pomocou klasických indikátorových mikroorganizmov;
 kontrolou konečného produktu – pitnej
vody u spotrebiteľa – sa dá zistiť, či dodávaná voda bola (alebo nebola) kvalitná a zdravotne neškodná až po jej distribúcii a konzumácii;
 kontrola kvality pitnej vody u spotrebiteľa
nie je úplne reprezentatívna metóda hodnotenia stavu vody, keďže z celkového objemu dodávanej vody sa analýzam podrobuje len veľmi malý podiel. Okrem toho ani
frekvencia monitorovania nezaručuje reprezentatívnosť výsledkov z hľadiska času
a priestoru;
 bezpečnosť pitnej vody sa nedá zaručiť len
kontrolou kvality pitnej vody u spotrebiteľa.
Táto slúži skôr na overenie, či všetky zložky
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vodárenského systému a zavedené kontrolné opatrenia fungujú/fungovali správne.
Z týchto dôvodov sa v súčasnosti výhradné
spoliehanie len na kontrolu pitnej vody u spotrebiteľa už nepovažuje za dostatočne spoľahlivý spôsob zabezpečenia zdravotnej bezchybnosti pitnej vody. Presadzuje sa monitorovanie
a riadenie procesov ovplyvňujúcich kvalitu pitnej vody systematickým manažmentom bezpečnosti pitnej vody.
RÁMCOVÝ POSTUP
NA VYPRACOVANIE PBPV
Bezpečnosť pitnej vody závisí na viacerých
faktoroch, pričom medzi hlavné patria kvalita
zdroja vody, účinnosť technológie úpravy vody
a integrita distribučného systému. V plánoch
bezpečnosti pitnej vody sa bezpečnosť vodárenského systému a spoľahlivé dodávanie kvalitnej pitnej vody má zaručiť komplexným hodnotením a manažmentom rizík vo všetkých
jeho bodoch. Kontrola pitnej vody u spotrebiteľa ostáva súčasťou manažmentu kvality vody,
ale už nie je výhradným spôsobom hodnotenia
správnej funkcie systému.
Rámcový plán bezpečnosti pitnej vody pozostáva z nižšie popísaných 11 krokov.
1. zostavenie pracovnej skupiny na vypracovanie PBPV:
– na začiatku všetkých prác je potrebné vytvoriť skúsenú, multidisciplinárnu pracovnú
skupinu, ktorá bude poznať jednotlivé zložky systému a bude schopná vyhodnotiť možné riziká s nimi spojené. Pracovná skupina musí
poznať hygienické a ďalšie ciele, ktoré sa majú
dosiahnuť a po vyhodnotení systému má byť
schopná posúdiť, či sa v ňom dajú dosiahnuť
príslušné normy pre kvalitu vody.
2. popis systému zásobovania vodou:
– podrobný popis vodárenského systému
je základom pre nasledujúci proces hodnotenia rizík. Mal by poskytnúť dostatočné informácie na určenie zraniteľných miest systému z hľadiska výskytu nebezpečných udalostí, na určenie príslušných typov nebezpečenstiev a na vypracovanie kontrolných opatrení. Následne sa
odporúča vypracovať schému vodovodu, ktorá
dostatočne podrobne zachytí všetky jeho prvky.
3. identifikácia nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí, hodnotenie rizík a stanovenie ich priorít:
– v tomto bode sa identifikujú nebezpečenstvá (resp. nebezpečné udalosti) a pre každé z nich sa stanoví pravdepodobnosť jeho výskytu a závažnosť následkov. Ďalej sa určí stupeň (miera) rizika jednotlivých nebezpečenstiev a následne sa stanoví priorita týchto rizík,
čiže sa odlíšia významné a nevýznamné riziká.
Nebezpečenstvá, ktoré majú nevýznamné riziko sa evidujú. V ďalšom postupe sa pracuje iba
s nebezpečenstvami, ktorým bola priradená vý-
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znamná miera rizika, pričom tieto sú považované za kritické body.
4. stanovenie, validácia a monitorovanie
kontrolných opatrení na reguláciu rizík:
– v tomto bode sa určia existujúce kontrolné opatrenia (opatrenia na zmiernenie; bariéry)
v kritických bodoch a potrebné je zaznamenať
a zaoberať sa chýbajúcimi kontrolnými opatreniami. Účinnosť kontrolných opatrení sa sleduje
pomocou vopred stanovených cieľových hodnôt a pri zistení odchýlky dôjde k upozorneniu na nutnosť včasného zásahu, aby nedošlo
k zhoršeniu kvality pitnej vody.
5. overenie efektívnosti PBPV:
– oficiálne overenie a audit PBPV zaručujú jeho správne fungovanie. K overeniu patria
tri činnosti, ktoré sa vykonávajú súčasne – monitoring súladu s normatívnymi požiadavkami na kvalitu vody, interný a externý audit prevádzkových činností a spokojnosť spotrebiteľov. Overenie by malo poskytnúť dôkazy o tom,
že celý vodárenský systém tak, ako je navrhnutý a prevádzkovaný, je schopný trvalo dodávať
vodu s kvalitou spĺňajúcou hygienické kritériá.
6. vypracovanie a zavádzanie nápravných opatrení:
– ak sa identifikovali významné riziká pre
bezpečnosť pitnej vody a preukázalo sa, že
existujúce kontrolné opatrenia nie sú účinné,
potom je treba vypracovať nápravné opatrenia. Pre každé nápravné opatrenie má byť určené, kto zaň zodpovedá a má sa určiť termín
jeho zavedenia. Nápravné opatrenia môžu obsahovať krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé programy.
7. príprava manažérskych postupov, t.j.
prevádzkových postupov pre normálny stav
a pre mimoriadne situácie:
– manažérske postupy dokumentujú činnosti, ktoré sa majú vykonávať v čase normálnej
prevádzky vodárenského systému (štandardné
prevádzkové postupy) a v čase výskytu mimoriadnych udalostí/podmienok (nápravné opatrenia). Postupy by mali vypracovať skúsení pracovníci a mali by sa podľa potreby aktualizovať.
8. vypracovanie podporných programov:
– podporné programy sú také činnosti, ktoré zvyšujú kvalifikáciu a vedomosti ľudí, ich angažovanosť pri zavádzaní princípov PBPV a ich
schopnosť riadiť vodárenské systémy tak, aby
sa dodávala bezpečná pitná voda. Často sú to
programy školení, výskumu a vývoja.
9. plánovanie a uskutočnenie pravidelnej
revízie PBPV:
– pracovná skupina pre PBPV sa má pravidelne stretávať a hodnotiť celkový plán na základe skúseností s jeho uplatňovaním a na základe nových postupov (popri pravidelnej revízii PBPV na základe analýzy údajov získaných
v rámci monitoringu). Proces revízie je veľmi dôležitý pre celkovú implementáciu PBPV

a poskytuje základňu pre budúce hodnotenie.
Na základe vyhodnotenia núdzových situácií,
nehôd alebo ohrození prevádzky, bude treba
prehodnotiť riziká a možno ich bude treba dodať do aktualizovaného/vylepšeného plánu.
10. revízia PBPV po nehode:
– okrem pravidelnej revízie PBPV je nevyhnutné urobiť jeho prehodnotenie vždy po každej havárii, nehode alebo neočakávanej udalosti, a to aj v prípade, že sa nezistia nové nebezpečenstvá. Týmto sa má, pokiaľ možno, zabrániť opakovaniu udalosti. Súčasne sa vyhodnotí,
či reakcia na udalosť bola primeraná alebo sa situácia mala zvládnuť lepšie.
11. vypracovanie príslušnej dokumentácie a spôsobov komunikácie:
– dokumentácia obsahuje súčasný PBPV
a ďalšie záznamy, ktoré tvoria súčasť príprav
k tomuto plánu a tiež záznamy z implementačného procesu ako je monitoring a všetky nevyhnuté vykonané nápravné opatrenia, záznamy
o spôsobe riešenia porúch, validácii a verifikácii.
ANALÝZA RIZÍK VODÁRENSKÉHO
SYSTÉMU
Základným prvkom PBPV je vyhodnotenie
a analýza rizík vodárenského systému z hľadiska bezpečnosti a kvality pitnej vody. Každý prvok vodovodného systému by sa mal charakterizovať z hľadiska dopadov na kvalitu vody
a faktorov, ktoré ju môžu ovplyvniť. To predpokladá dôkladné poznanie charakteristík vodárenského systému a zhodnotenie, ktoré procesy a postupy môžu byť zdrojom nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí ovplyvňujúcich
kvalitu pitnej vody.
Efektívna analýza rizík si vyžaduje identifikáciu potenciálnych nebezpečenstiev a ich zdrojov, odhadnutie alebo určenie výskytu potenciálne nebezpečných udalostí a vyhodnotenie
úrovne rizika, ktoré predstavujú v nasledovnom ponímaní:
– nebezpečenstvo je biologický, chemický,
fyzikálny alebo rádiologický činiteľ, ktorý môže
vyvolať poškodenie zdravia, resp. je to zdroj potenciálneho poškodenia alebo situácia s potenciálnou možnosťou poškodenia alebo ujmy;
– nebezpečná udalosť je prípad alebo situácia, ktorým / ktorou sa do vodárenského systému môžu vnášať nebezpečenstvá alebo sa ním
/ ňou neodstraňujú;
– riziko predstavuje pravdepodobnosť, že
identifikovaným nebezpečenstvom dôjde k poškodeniu populácie, ktorá je nebezpečenstvu
vystavená po určité časové obdobie, vrátane
rozsahu poškodenia a/alebo dôsledkov, resp. je
to kombinácia pravdepodobnosti vzniku a závažnosti následkov nebezpečenstva, resp. nebezpečnej udalosti.
Na hodnotenie rizík vo vodárenských systémoch sa najčastejšie využívajú jednoduché se-
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VYHODNOTENIE PRIJATEĽNOSTI
RIZÍK
Na vyhodnotenie prijateľnosti rizík sa využíva princíp ALARP (As Low As Reasonably
Practicable – posudzovanie od prípadu k prípadu). Podľa tohto princípu riziká, ktoré sú oči-
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Spôsob zápisu celkového hodnotenia miery rizika vodárenského systému je uvedený
v tabuľke 3.
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mikvantitatívne matice. Potrebné informácie
o nebezpečenstvách a nebezpečných udalostiach sa získavajú z príslušných právnych predpisov, odbornej literatúry a prevádzkovej praxe,
často sa využívajú názory kompetentných odborníkov.
Najčastejšie využívaná matica je uvedená
v tabuľke 1. Úroveň rizika každého nebezpečenstva, resp. nebezpečnej udalosti sa vyjadruje pomocou pravdepodobnosti jeho výskytu
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ZÁVER
PBPV sa nemôže vypracovať ako teoretická štúdia. Musí byť vypracovaný na základe dôkladného poznania celého systému zásobovania pitnou vodou, čo si bude vyžadovať obhliadky jednotlivých miest tohto systému členmi pracovnej skupiny, aby sa overili
a spresnili poznatky, informácie, schémy a ďalšie materiály dostupné vo vodárenskej spoločnosti. Niektoré prvky PBPV majú už vodáren-

Tabuľka 1 Jednoduchá porovnávacia matica na určenie poradia rizík
Závažnosť dôsledkov
Pravdepodobnosť
nevýznamná
málo významná
stredná
výskytu
zriedkavá
L
L
M
nepravdepodobná
L
L
M
stredná
L
M
H
pravdepodobná
M
H
H
takmer určitá
H
H
E
kde „L“ znamená nízke riziko, ktoré je zvládnuteľné bežnými postupmi;
„M“ znamená mierne (stredné) riziko, pri ktorom je potrebné špecifikovať zodpovednosť manažmentu;
„H“ znamená vysoké riziko, pri ktorom je potrebná pozornosť manažmentu;
„E“ znamená extrémne riziko, pri ktorom sa vyžaduje okamžitá akcia.

veľká

katastrofálna

H
H
E
E
E

H
E
E
E
E

Tabuľka 2 Zápis analýzy rizík vodárenského systému
Prvok
vodárenského
systému

Nebezpečenstvo

Označenie

Nebezpečná
udalosť

Pravdepodobnosť

Hodnotenie
rizika

Závažnosť

Poznámka

Tabuľka 3 Celkové hodnotenie miery rizika vodárenského systému
Časť
vodárenského
systému

Miera rizika
Extrémna
E

Vysoká
H

Stredná
M

Nízka
L

Spolu

Zdroj vody

X1

Y1

Z1

Q1

X1 + ... + Q1

Úprava vody

X2

Y2

Z2

Q2

X2 + ... + Q2

Distribúcia vody

X3

Y3

Z3

Q3

X3 + ... + Q3

X1 + X2 + X3

Y1 + Y2 + Y3

Z1 + Z2 + Z3

Q1 + Q2 + Q3

X1 + ... + Q3

Spolu

a závažnosti možných dôsledkov. Výsledné riziko sa potom vyjadrí ako prienik týchto dvoch
hodnôt. To umožní rozlíšiť dôležité a menej dôležité riziká a určiť ich priority z hľadiska potreby vykonania kontrolných opatrení na ich zníženie alebo odstránenie.
Poradie rizík získané takýmto hodnotením
je špecifické pre daný vodárenský systém, nakoľko každý systém je jedinečný.
Jednotlivé identifikované nebezpečenstvá,
resp. nebezpečné udalosti spolu s pravdepodobnosťou ich výskytu, závažnosťou dôsledkov a mierou rizika sa zapisujú vo forme uvedenej v tabuľke 2.

vidne neprijateľné sa musia znížiť alebo eliminovať za každých podmienok. Riziká, ktoré sú
očividne prijateľné sa môžu ponechať bez ďalších opatrení. Medzi prijateľnými a neprijateľnými rizikami sú riziká, ktoré môžu byť považované za prijateľné, ak je ekonomicky a/alebo
technicky neprimerané ich zníženie. Za prijateľné sa považujú riziká, ktorým bola pridelená nízka miera rizika (L), naopak za neprijateľné sa považujú extrémne (E) a vysoké (H) riziká.
Riziká so strednou mierou rizika (M) je potrebné posudzovať od prípadu k prípadu. Pre neprijateľné riziká je potrebné vypracovať kontrolné opatrenia.

ské spoločnosti zavedené vo svojej prevádzkovej praxi. Kompletné zavedenie PBPV si však
bude vyžadovať, aby sa vo vodárenských spoločnostiach pozreli novým pohľadom na všetky faktory potenciálne ovplyvňujúce bezpečnosť pitnej vody. Nič sa nesmie považovať za samozrejmé. Otvorené a transparentné zavedenie PBPV zvýši dôveru spotrebiteľov
a všetkých ďalších zúčastnených strán v bezpečnosť vodárenských systémov. PBPV bude
prospešný len vtedy, keď sa vypracuje, zavedie a odskúša.
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Využitie pasívneho vzorkovania na monitorovanie vôd
Ing. Branislav Vrana, PhD., Ing Peter Tölgyessy, Ing. Katarína Šilhárová,
RNDr. Jarmila Makovinská, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

1 ÚVOD
Monitorovanie vôd podľa v súčasnosti platnej legislatívy (napr. Rámcová smernica o vode, RSV) je založené na chemickej analýze vzoriek vody podľa stanovenej frekvencie. Tento prístup má niekoľko nedostatkov.
Jednorazovo odobraté vzorky vody poskytujú
informáciu o koncentrácii znečisťujúcich látok
len v okamihu odberu. Takýto prístup je problematický najmä v situáciách, keď koncentrácie znečisťujúcich látok kolíšu v čase. Vtedy
hrozí, že epizodické prípady znečistenia ostanú nepovšimnuté. Vo vodných útvaroch charakterizovaných časovou a priestorovou variabilitou existuje zvýšené riziko nesprávnej
klasifikácie chemického stavu. Analýza mnohých znečisťujúcich látok v životnom prostredí predstavuje stálu výzvu pre chemikov životného prostredia. Laboratórne metódy analýzy
mnohých prioritných a špecifických znečisťujúcich látok vo vodách nie sú v súčasnosti dostatočne citlivé, aby splnili minimálne požadované technické špecifikácie podľa platnej
legislatívy [1]. Niekoľko štúdií preukázalo pokles reprodukovateľnosti metódy s klesajúcou koncentráciou organických látok vo vzorkách vody [2]. Táto skutočnosť ovplyvňuje dôveryhodnosť údajov získaných pri uplatňovaní metódy bodového odberu vzoriek vody
a jeho univerzálnu vhodnosť pre hodnotenie
chemického stavu vodných útvarov
V posledných rokoch sa hľadajú alternatívne riešenia na prekonanie týchto problémov. Spomedzi mnohých iných technických
možností, metódy pasívneho vzorkovania
sa ukazujú ako sľubné nástroje na monitorovanie širokého spektra prioritných látok
vo vodách.
Pasívne vzorkovanie je technika založená na voľnom prestupe analyzovanej látky
z vodného prostredia do pasívneho vzorkovača difúziou v dôsledku rozdielu chemického potenciálu vzorkovanej látky medzi oboma fázami. Vzorkovanie prebieha samovoľne (bez potreby vonkajšieho zdroja energie)
až do ustálenia termodynamickej rovnováhy v systéme vzorkovač-voda. Predstavuje
veľmi jednoduchú a pritom efektívnu metódu na monitorovanie širokého spektra organických, anorganických znečisťujúcich lá-
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tok i kovov vo vodnom prostredí. Jej výhoda spočíva v znížení nákladov, vo vysokej
citlivosti a v možnosti získať informáciu o reprezentatívnej priemernej koncentrácii znečisťujúcich látok za dlhšie časové obdobie
(napr. 1 mesiac).
Tento príspevok predstavuje možnosti využitia technológie pasívneho vzorkovania
na monitorovanie znečisťujúcich látok v povrchových, podzemných a odpadových vodách podľa požiadaviek súčasnej legislatívy, najmä RSV. Súčasťou prezentácie je prehľad dostupných metód pasívneho vzorkovania a ilustrácia ich validácie a použitia pri
monitorovaní znečisťujúcich látok v povrchovej a podzemnej vode. Spoľahlivosť výsledkov
získaných pasívnym vzorkovaním je porovnaná s výsledkami získanými bodovými odbermi
vzoriek vody podľa súčasnej monitorovacej
praxe v Slovenskej republike. Sú diskutované možnosti využitia pasívnych vzorkovačov
v programoch základného, prevádzkového
a prieskumného monitoringu v rámci implementácie RSV.
2 PRINCÍP PASÍVNEHO VZORKOVANIA
Pasívne vzorkovanie je vzorkovacia techniku, ktorá je zaloźená na voľnom toku molekúl analytu z vzorkovaného média do prijímajúcej fázy vo vzorkovacom zariadení, ako
dôsledok rozdielu chemických potenciálov
analytu v týchto dvoch prostrediach (Obr. 1).
Tok molekúl sledovanej látky z jedného média do druhého pokračuje až do ustálenia
termodynamickej rovnováhy v systéme, alebo až kým sa vzorkovanie nepreruší. Analyty
sú zachytené vo vnútri vzorkovača vo vhodnom médiu, prijímajúcej fáze, ktorým môže
byť rozpúšťadlo, chemické činidlo alebo pórovitý adsorbent. Prijímajúca fáza sa vystaví vzorkovanej vodnej fáze (môže to byť nielen voda vo vodnom stĺpci, ale aj napr. vodná fáza v póroch sedimentu). Pasívne vzorkovače predstavujú kombináciu vzorkovania,
selektívnej izolácie analytu, prekoncentrácie a konzervovania vzorky do jediného kroku a zjednodušujú operácie uskutočňované na vzorkovanom mieste. Na ich použitie
nie je potrebný zdroj energie a celé zariadenie na vzorkovanie sa dá zjednodušiť. Po od-

bere vzorky sú ďalšie kroky spracovania vzorky zvyčajne rovnaké ako pre iné vzorkovacie/
prekoncentračné analytické metódy. Pokyny
na pasívny odber vzoriek v povrchových vodách boli v tomto roku publikované ako norma [3], čím sa otvára možnosť širšieho použitia tejto metódy pri rutinnom monitorovaní kvality vôd.
V závislosti od konštrukcie vzorkovacieho
zariadenia množstvo akumulovaného kontaminantu odráža buď koncentráciu vo vodnom prostredí v stave termodynamickej rovnováhy vzorkovač/voda (rovnovážne vzorkovanie) alebo časovo vážený priemer koncentrácie (tzv. TWA priemer), ktorej bol vzorkovač
počas expozície vo vode vystavený (integratívne vzorkovanie).
Technológia pasívneho vzorkovania je
široko využiteľná v monitorovacích štúdiách a získané výsledky sa dajú interpretovať
na rôznych úrovniach komplexnosti. Pasívne
vzorkovače sa používajú v terénnych štúdiách zameraných na skríning prítomnosti znečistenia, na prieskum časových a priestorových trendov hladín vodných kontaminantov, na sledovanie špeciácie kontaminantov,
sledovanie ich osudu v životnom prostredí,
na kvantitatívne meranie koncentrácií kontaminantov vo prostredí, na odhad obsahu
a spôsobu kontaminácie vodných živočíchov
(tzv. biomimetické vzorkovanie).
Množstvo sledovanej látky akumulované
počas vzorkovania do pasívneho vzorkovača
je možné použiť i na odhad časovo váženého priemeru koncentrácie kontaminantov vo
vode. Za týmto účelom je však potrebné vzorkovače vopred v laboratórnych podmienkach
kalibrovať tak, aby bol charakterizovaný vplyv
rôznych expozičných podmienok na vzorkovaciu rýchlosť. Kinetika vzorkovania je závislá od mnohých faktorov, najmä od fyzikálnochemických vlastností sledovaných látok,
od geometrie vzorkovača (od plochy a objemu) a často aj od premenných veličín vo vzorkovanom prostredí ako je teplota, turbulencia prúdenia vody a nárast biofilmu na povrchu vzorkovača.
Na kompenzáciu vplyvu výkyvov teploty, turbulencie a iných rušivých faktorov
vo vzorkovanom prostredí boli v súčasnos-
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4 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
4.1 PROJEKT HESTIA
V rámci implementácie RSV majú všetky
členské štáty EÚ vykonávať miestne i časové sledovanie trendov niektorých prioritných

Obrázok 1
Schematické znázornenie koncentračných profilov v pasívnom vzorovači. Hnacou
silou akumulácie analytu je rozdiel chemických potenciálov analytu medzi vzorkovaným vodným prostredím a prijímajúcou fázou. Prestup látky je ovládaný celkovým odporom k prestupu látky pozdĺž difúznej dráhy, ktorý zahŕňa príspevky
jednotlivých čiastkových odporov z jednotlivých bariér (hraničné difúzne vrstvy,
a membrány)

Tabuľka 1 Prehľad niektorých pasívnych vzorkovacích zariadení
pre organické znečisťujúce látky a ťažké kovy
Vzorkovač

Vzorkované
látky

Spôsob
vzorovania

Typická
expozičná doba

Príprava vzoriek
na analýzu

Keramický
dozimeter

PAU, chlórované
uhľovodíky

Integratívne
vzorkovanie

rozpúšťadlom
niekoľko mesiacov Extrakcia
alebo termodesorpcia

Chemcatcher

PAU, PCB, chlórované
pesticídy

Integratívne
vzorkovanie

14 dní až mesiac

Extrakcia rozpúšťadlom

Polyetylénové
a silikónové pásy,
SPMD
Membrane enclosed
sorptive
coating-MESCO

PAU, PCB, chlórované
pesticídy

Integratívne
vzorkovanie

1 mesiac

Extrakcia rozpúšťadlom

PAU, PCB, chlórované
pesticídy

Integratívne
vzorkovanie

2 týždne

Termodesorpcia

2 týždne

Extrakcia rozpúšťadlom

14 dní až mesiac

Extrakcia HNO3

POCIS
DGT

Polárne znečisťujúce látky,
napr. polárne pesticídy,
Integratívne
farmaceutiká, steroidné
vzorkovanie
hormóny a pod.
Integratívne
Ťažké kovy
vzorkovanie

faktory ovplyvňujú proces akumulácie i vyplavovania sledovaných látok, je rýchlosť
eliminácie PRC zo vzorkovača možné v poľných podmienkach použiť na kompenzáciu variability podmienok vo vzorkovanom
prostredí.
9 – 10 2011

znečisťujúcich látok vo vodnom prostredí. Pre
sledovanie trendov sa často diskutuje analýza obsahu znečisťujúcich látok v plaveninách,
dnových sedimentoch a vodných organizmoch (biote). Obzvlášť pre látky, ktoré sa adsorbujú pevne na tuhé častice vo vode a ne-
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3 VZORKOVACIE ZARIADENIA
V Tabuľke 1 je prehľad zariadení vhodných
na monitorovanie hydrofóbnych organických
látok vo vodnom prostredí.
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ti vyvinuté viaceré metódy. Huckins [4] opísal metódu na odhad kinetiky akumulácie
sledovaných látok v laboratórnych i v terénnych podmienkach pomocou tzv. performančných referenčných látok (performance reference compounds; PRC). Pred
vzorkovaním sa do vzorkovača nadávkuje
známe množstvo značkovaného štandardu,
ktorý sa počas expozície vyplavuje do vzorkovaného prostredia. V prípade, že rovnaké
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možno ich kvantifikovať dostatočne spoľahlivo vo vodnej fáze, je vhodné analyzovať ich
obsah v plavenine, resp. v usadenej plavenine. Metodika pre odber vzoriek je v rôznych
krajinách EÚ ale veľmi rôzna.
HESTIA je spoločný projekt rakúskeho Spolkového úradu pre životné prostredie (Umweltbundesamt) a slovenského
Výskumného ústavu vodného hospodárstva
und des (VÚVH), financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRE), rakúskym Spolkovým ministerstvom pre pôdohospodárstvo a lesné
hospodárstvo, životné prostredie a vodné
hospodárstvo
(Bundesministerium
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft) a slovenským
Ministerstvom pôdohospodárstva
Cieľom projektu HESTIA je porovnanie
porovnanie rôznych techník odberu vzoriek
za účelom sledovania trendov znečistenia
v riekach (napr. Dunaji) na vybraných odberových miestach. V projekte sa testuje vhodnosť
použitia plaveninových pascí a pasívnych
vzorkovačov. Pozdĺž toku Dunaja sa vybudovalo v hraničnom regióne Rakúsko-Slovensko
niekoľko vzorkovacích miest. Počas jedenapolročného obdobia sa na týchto miestach
odoberajú rôzne vzorky vodného prostredia
a v nich sa analyzuje obsah vybraných prioritných látok (polycyklické aromatické uhľovodíky a ťažké kovy). Hodnotí sa ich praktická použiteľnosť a výsledky sa porovnávajú s alternatívnymi, ale pracnejšími metódami vzorkovania. Porovnanie týchto techník sa
vzťahuje na celkovú koncentráciu znečisťujúcich látok vo vode a na porovnaní s koncentráciou v dnových sedimentoch ako indikátore environmentálnej záťaže. Toto porovnanie
by malo byť základom odporúčania pre implementáciu RSV a vytvoriť základ pre budúcu národnú a regionálnu spoluprácu pri monitorovaní a regionálne jednotnom hodnotení stavu vodných útvarov. Na záver projektu bude k dispozícii odporúčanie, ako môžu
členské štáty Európskej únie technicky a finančne optimálne uskutočniť predpísaný monitoring trendov prioritných látok.
4.2 PROJEKT NORMAN
Cieľom projektu je validácia zariadení
na pasívne vzorkovanie emergentných látok (farmaceutiká, polárne pesticídy, steroidné hormóny, brómované spomaľovače horenia a pod.). V rámci validácie prebieha v roku
2011 pod vedením Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na VÚVH medzilaboratórna porovnávacia štúdia zameraná na stanovenie celkovej variability metódy
vzorkovania pre vyššie uvedené emergentné látky. Terénna časť štúdie s medzinárod-
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nou účasťou 29 registrovaných laboratórií
z Európy, USA, Kanady a Austrálie sa realizuje od mája do augusta 2011. Štúdia je organizovaná ako tzv „Chemical Monitoring On Site
(CM Onsite)“ s podporou Európskej komisie a asociácie laboratórií pre analýzu emergentných znečisťujúcich látok v životnom
prostredí NORMAN a je prípadovou štúdiou
pre členské štáty EÚ na podporu spoločnej
implementačnej stratégie Rámcovej smernice o vodách (RSV).

5. ZÁVER
Pasívne vzorkovanie ponúka alternatívny
prístup monitorovania kontaminantov životného prostredia a má niekoľko výhod v porovnaní s konvenčnými metódami vzorkovania vodného prostredia. Pasívne vzorkovače
umožňujú identifikovať väčší počet chemických zlúčenín, akumulovať väčšie množstvo
analytu na stanovenie a umožňuje detegovať i chemikálie, ktoré sa vo vodnom prostredí rýchlo rozkladajú. Navyše, je technicky jed-

noduchšie uskutočniť jednorazové vzorkovanie pomocou pasívneho vzorkovača ako
odobrať a následne spracovať niekoľko vodných vzoriek. Na to, aby bola úplne demonštrovaná spoľahlivosť dát získaných metodológiou pasívneho vzorkovania, je potrebný i vývoj spoľahlivých a dostupných referenčných metód, ktoré poskytnú informáciu
o koncentráciách cieľových kontaminantov
vo vode, ktoré by boli ekvivalentné dátam
z pasívnych vzorkovačov.
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ÚVOD
V dôsledku migrácie obyvateľstva do miest
a väčších aglomerácií sa zaznamenáva stav, že
po prvýkrát v histórii ľudstva žije väčšina ľudí
v mestách (3,3 miliardy ľudí) a trend rozširovania miest stále pokračuje [1]. Tento fakt, charakterizujúci novodobú spoločnosť, je potrebné v komunálnej politike zohľadniť a primerane
k tomu budovať a rozvíjať aj vodohospodársku
infraštruktúru. S touto skutočnosťou sú spojené
aj zvýšené nároky na spotrebu pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd. Požiadavky na dodávku pitnej vody a množstvo a spôsob odvádzania vôd (splaškových, priemyselných odpadových vôd, vôd z povrchového odtoku, drenážnych vôd, nežiaducich vôd pritekajúcich
z extravilánu a pod.) sú úmerné veľkosti miest
a sociálno-ekonomickým podmienkam. S týmto sa zväčšujú aj nároky na technicko-technologické riešenia, systémy riadenia a regulácie, riziká pre životné prostredie, ale aj zraniteľnosť
systému a veľkosť vzniknutých škôd a následkov ich odstraňovania. Tempo rastu veľkosti
miest, industrializácia a rozvoj služieb výrazne
predbiehalo a ešte aj predbieha tempo rozvoja vodohospodárskych systémov. V súčasnosti
sa zvyšuje neistota spôsobená postupnou zmenou klímy, výskytu nepredvídaných kolíznych
situácií, prírodných katastrof a dôsledkov ekologických havárií. Činnosť dobre fungujúcej vo-
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dohospodárskej infraštruktúry plniacej aj environmentálne kritériá bežný obyvateľ mesta nemusí ani postrehnúť a bez vodohospodárskej
a ekologickej výchovy by mohol skĺznuť k presvedčeniu, že pitná voda vyteká z vodovodného kohútika bez obmedzenia, odpadová voda
a voda z povrchového odtoku bezproblémovo miznú v kanalizácii a dažďové vody sa kdesi strácajú. Takýto ideálny stav by narúšali už len
nežiaduce faktúry za služby spojené s dodávkou a odvádzaním vôd. Reálna situácia však poukazuje na množstvo problémov a povinností,
ktoré treba v primeranom čase riešiť a odstrániť.
V tomto príspevku chceme poukázať na súvislosti ovplyvňujúce výstavbu kanalizačných
stavieb, stav v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd v SR a výšku potrebných
finančných prostriedkov potrebných na splnenie záväzkov SR v tejto oblasti.
KRÁTKY POHĽAD AUTOROV
DO HISTÓRIE
Odvádzanie vôd z osídlených lokalít je historicky spojené s ich samotným vznikom.
Cielené odvádzanie vôd bolo vynútené rozširovaním málo priepustných a nepriepustných
plôch a opakovaným podmáčaním územia.
Sofistikovaný systém odvádzania vôd z povrchového odtoku a odpadových vôd bol realizovaný už v starovekých mestách. Vynález čerpa-

diel poháňaných parou umožnil privádzať vodu
do miest zo značných vzdialeností a podporil
prechod od otvorených kanálov pre vody z povrchového odtoku a odpadové vody ku kanalizačným systémom. Druhým akcelerujúcim momentom v polovici 19. storočia bolo zvládnutie
priemyselnej výroby splachovacieho WC a jeho
hromadnej inštalácie v obytných domoch [2].
Budované rozsiahle stokové sústavy kapacitne zvládali odvádzanie odpadových vôd a budovaním čerpacích staníc bolo možné riešiť aj
územia, kde nebolo možné aplikovať gravitačné systémy. Zvyšovanie mikrobiálnej kontaminácie tokov, jazier a následne potvrdená súvislosť medzi splaškami, nedostatočnou hygienou
a chorobami si vynútili rozvoj čistenia odpadových vôd. Pre prvú polovicu minulého storočia
je charakteristické budovanie jednotnej stokovej siete hlavne v centrách väčších miest a čistenie odpadových vôd na princípoch sedimentácie, cedenia, filtrácie a biologického čistenia
hlavne s použitím biofiltrov. Šesťdesiate roky
sú charakterizované výraznou zmenou v demografii a hlavne industrializáciou, čo malo za následok rozširovanie spravidla jednotných stokových sietí a výstavbu mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd s využitím stredne zaťažovaných aktivačných procesov. Tempo
prípravy a výstavby ČOV bolo pomalé a novovybudované ČOV už pri ich uvedení do pre-
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ROZHODUJÚCE FAKTORY
A SKUTOČNOSTI OVPLYVŇUJÚCE
REALIZÁCIU KANALIZAČNÝCH
STAVIEB
V súčasnom období v oblasti odkanalizovania je prvoradou povinnosťou SR zabezpečiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd z aglomerácií väčších ako 2 000 EO. Táto povinnosť vychádza z požiadaviek ochrany životného prostredia a je vyžadovaná ochranou vôd
na medzinárodnej úrovni. Tieto požiadavky
sú potvrdené v legislatíve EÚ a transponované v národnej právnej úprave a národných záväzkoch jednotlivých členských krajín. V záväz-

koch SR voči EÚ sú definované konkrétne termíny a k tomu prislúchajúce množstvá biologicky odstrániteľného znečistenia, ktoré majú byť
vyhovujúcim spôsobom odvádzané a čistené.
Proces implementácie smernice je usmerňovaný legislatívnymi, koncepčnými, ekologickými a technickými nástrojmi. Pre každú odkanalizovanú lokalitu (kanalizačnú sústavu) sú dané
miestne jedinečné pomery a požiadavky, ktoré majú byť splnené pre dosiahnutie vyššieho
komfortu života obyvateľstva, ochrany životného prostredia a majetku. Pri napĺňaní tohto základného cieľa je potrebné zohľadniť a vyhovieť
nasledovným faktorom [3]:
legislatívne faktory
koncepčné faktory
kompetenčné faktory
finančné faktory
termínové faktory
ekologické faktory
faktory ovplyvňujúce kvalitu vyčistených odpadových vôd
technické faktory
faktory ohrozujúce funkciu kanalizačných
stavieb
S ohľadom na hlavný cieľ (odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd) je nutné
pri plánovaní zohľadňovať aj širšie väzby, požiadavky a ciele, ktoré budú v kratšej alebo vzdialenejšej budúcnosti (počas doby životnosti kanalizačných stavieb) spolupôsobiť pri bezproblémovom odvodňovaní miest [4]. Pri snahe čo
najrýchlejšie napĺňať hlavný cieľ sa často zabúda na nasledovné skutočnosti:
Systém zachytávania a odvádzania vôd
z extravilánu počas dažďových udalostí, topenia sa snehu, povrchového odtoku na zamrznutom podloží a pod. Často absentuje zabezpečenie ochrany kanalizačného systému pred preťažením a následným zaplavením územia a narušením plánovanej projektovanej periodicity
zaplavenia a pred rizikom neúmerne vysokých
škôd. Ďalším dôsledkom sú zvýšené náklady
na odstraňovanie sedimentov a nánosov z kanalizácie, náklady na jej čistenie a zneškodňovanie zvýšeného množstva zachytených nerozpustených látok a zvýšenie produkcie čistiarenského kalu na ČOV.
Ochrana verejného zdravia a bezpečnosti s cieľom zamedziť šíreniu chorôb so splaškovými vodami, zabrániť znečisťovaniu pitných
vôd a vybudovať, prevádzkovať a obnovovať
systém s minimalizovaním bezpečnostného rizika, poškodenia zdravia a ohrozenia bezpečnosti práce.
Rešpektovanie podmienky udržateľného rozvoja už pri plánovaní, návrhu a budovaní, prevádzke a obnove kanalizačného systému.
Často sa zabúda na zohľadnenie najlepších environmentálnych, spoločenských a ekonomických aspektov používania dostupných mate-
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vádzky boli spravidla látkovo a hydraulicky preťažené. V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch sa budovali jednotné kanalizácie hlavne
v novobudovaných sídliskách a priemyselných
zónach. Pre ČOV je charakteristické budovanie
stredne zaťažovaných aktivačných čistiarní, ale
s veľkou výhľadovou kapacitou. Pri prevádzkovaní sa často využívala len jedna polovica alebo
tretina reakčných objemov. Spracovanie kalu sa
riešilo dvojstupňovým vyhnívaním s odvodňovaním na kalových poliach alebo strojným odvodnením.
Významná až revolučná zmena v čistiarenstve sa odohrala po zmene spoločenského zriadenia po roku 1989. Dramatické zníženie priemyselnej výroby a s tým spojenej zníženej produkcie znečistenia malo priaznivý vplyv na zaťaženie ČOV, kvalitu vyčistených vôd a životné
prostredie. Výstavba jednotných alebo delených stokových sietí spravidla udržiavala tempo s výstavbou nových bytov, rodinných domov, občianskej vybavenosti, reštrukturalizáciou priemyslu a výstavbou priemyselných
parkov. Pre čistenie odpadových vôd bolo rozhodujúce zavedenie povinnosti odstraňovania aj foriem dusíka a fosforu popri odstraňovaní organického znečistenia (charakterizovanom hlavne CHSKcr, BSK5 a NL). Toto v spojení
s vyhlásením celého územia SR za citlivú oblasť
malo za následok, že všetky ČOV čistiace odpadové vody z aglomerácií väčších ako 10 000
EO (ekvivalentných obyvateľov) museli, respektíve musia prejsť rozsiahlou rekonštrukciou.
Výstavba stokových sietí sa realizuje aj v okrajových častiach miest a presúva sa i do vidieckych sídiel. Aktuálne prebieha rozsiahla výstavba stokových sietí malých profilov, rekonštrukcie a kapacitné dobudovanie existujúcich
privádzačov, kmeňových stôk a ČOV. Prijatie
záväzkov SR voči EÚ o množstvách vyhovujúco odvádzaných a čistených odpadových vôd
z aglomerácií nad 2000 EO v konkrétnych termínoch malo za následok potrebu vynaloženia
veľmi vysokých finančných nákladov na realizáciu kanalizačných stavieb v relatívne krátkom
časovom rozpätí (od vstupu do EÚ po rok 2015).
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riálov a technológií pri výstavbe a prevádzke
s minimálnym možným nárokom na energiu.
Zabúda sa aj na bezpečné zneškodnenie po ich
vyradení z činnosti.
Definovanie a napĺňanie požiadaviek
na funkciu výsledných kanalizačných systémov už pri budovaní ich častí (systém kanalizačných potrubí, odľahčovacích komôr, čerpacích sústav, čistiarní odpadových vôd, vplyvov výustov vyčistených vôd a odľahčovaných
vôd na recipient). Funkčné požiadavky je potrebné vzťahovať nielen na časť budovaného
kanalizačného systému, ale aj na celkový výhľadový požadovaný stav s možnosťou dodatočného dobudovávania a rozširovania systému.
Funkčné požiadavky pre práve realizovanú časť
kanalizácie sú spravidla odlišné od podmienok
celého kanalizačného systému po jeho dobudovaní. Pri napĺňaní celkových cieľov je žiaduce
zohľadňovať rozhodujúce vplyvy, ako je ochrana pred zaplavením, ochrana povrchových
a podzemných vôd, zabránenie zápachu a toxickým, výbušným, korozívnym vplyvom, hluku a vibráciám, životnosť materiálov, optimálnu prevádzkovú, finančnú a energetickú náročnosť, technologickú a hydraulickú stabilitu systému a kvalitu vyčistených vôd.
Uplatnenie koncepčného prístupu k návrhu parametrov jednotlivých objektov
pre celý kanalizačný systém aj v prípadoch,
že sa realizuje len časť kanalizačných stavieb
v niektorej aglomerácii z budúceho väčšieho
kanalizačného systému. V snahe získať finančné
prostriedky z fondov EÚ s maximálnymi oprávnenými nákladmi sa často ustupuje od dimenzovania kanalizačných objektov tak, aby vyhovovali parametrom celého budúceho kanalizačného systému.
Vytváranie podmienok na bezproblémovú prevádzku a obnovu kanalizačných systémov. V snahe o odstránenie deficitu vo výstavbe nových kanalizačných systémov je pozornosť sústredená na novú investičnú výstavbu
a prehlbuje sa deficit finančných prostriedkov
potrebných na údržbu a obnovu existujúcich
kanalizačných systémov.
Riešenie systému odvádzania vôd z povrchového odtoku v okrajových častiach miest
a malých sídlach. Ťažisko rozširovania a budovanie kanalizácií je vo výstavbe splaškových
stokových sietí malých profilov (prevažne priemeru 300 - 400 mm). Odvádzanie vôd z povrchového odtoku nie je riešené, v projektových
dokumentáciách sa spravidla len konštatuje, že
ich odvádzanie je zabezpečené povrchovými rigolmi. Prevažne absentujú posúdenia dôsledkov a škôd spôsobených ich neriadeným odvádzaním a ich vplyvu na recipient.
Komplexné hydraulické posúdenie stokových sietí a režimu odľahčovania odpadových vôd počas dažďových udalostí. Pri
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rozširovaní stokových sietí a pripájaní nových
satelitných kanalizácií sa často rieši len novo
odkanalizované územie a neposudzuje sa stoková sieť ako celok. Takýmto prístupom sa často zhoršujú už nevyhovujúce hydraulické pomery a frekvencia odľahčovania a množstvá odľahčovaných vôd v nižších úsekoch kanalizácie.
Komplexné hodnotenie systému vsakovania dažďových vôd vo vzťahu k režimu
prúdenia a hladinovému režimu podzemných vôd. Často absentuje komplexné posúdenie vplyvu vsakovania dažďových vôd z veľkých

smernice („Terms and Definitions of the Urban
Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC“)
zo dňa 16.1.2007, ktorý okrem iného umožňuje
na jednu ČOV napojiť viac aglomerácií.

dzané v tabuľke č. 2 zodpovedajú funkčným
stokovým sieťam, ktoré zabezpečujú odvádzanie komunálnych odpadových vôd, nespĺňajú
však všetky požadované parametre.

Množstvo produkovaného znečistenia
Podľa smernica Rady 91/271/EHS je hodnotenie vykonané pre aglomerácie nad 2000 EO,
na ktoré sa vzťahuje plnenie záväzkov.
V SR je 2434 aglomerácií, z toho aglomerácií
pod 2000 EO je 2078. Veľkostná štruktúra aglomerácií nad 2000 EO je uvedená v tabuľke č. 1.

Čistenie komunálnych odpadových vôd
Možno konštatovať, že v aglomeráciách
nad 2000 EO sa množstvo odvádzaných odpadových vôd prakticky rovná množstvu čistených odpadových vôd. Výnimku tvoria nečistené výusty a situácie krátkodobého obtokovania
najmä biologického stupňa pri väčších prietokoch najmä pri rekonštrukciách ČOV.
Mieru vyhovujúceho čistenia je nutné posudzovať vo vzťahu k záväzkom SR voči EÚ
a jednotlivým termínom (prechodné obdobia
2004, 2008, 2010, 2012 a konečný termín 2015).
Povinnosti SR pre oblasť verejných kanalizácií
uvedené v Zmluve o pristúpení Slovenskej
republiky k Európskej únii zo dňa 16. 4. 2003
a ďalšie, vyplývajúce zo smernice Rady 91/271/
EHS, možno zhrnúť nasledovne:
– do 31. decembra 2004 je potrebné dosiahnuť súlad so smernicou pre 83 % celkového
množstva biologicky odstrániteľného znečistenia;
– do 31. decembra 2008 je potrebné dosiahnuť
súlad so smernicou pre 91 % celkového množstva biologicky odstrániteľného znečistenia;
– do 31. decembra 2010 je potrebné dosiahnuť
súlad so smernicou pre aglomerácie s viac
ako 10 000 ekvivalentnými obyvateľmi (zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd a ich
čistenie vrátane odstraňovania nutrientov) ;
– do 31. decembra 2012 je potrebné dosiahnuť súlad so smernicou pre 97 % celkového
množstva biologicky odstrániteľného znečistenia;
– do konca roka 2015 zabezpečiť odvádzanie
a biologické čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou v aglomeráciách nad 2000
ekvivalentných obyvateľov;
– zabezpečovať primerané čistenie odpadových vôd vo všetkých aglomeráciách pod
2000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré majú
vybudovanú stokovú sieť.
Všetky KOV vyprodukované v aglomeráciách nad 2000 EO majú byť čistené v súlade s požiadavkami článku 4 smernice – odstraňovanie
organického znečistenia. Všetky KOV vyprodukované v aglomeráciách nad 10 000 EO majú
byť čistené v súlade s požiadavkami článku 5
smernice – odstraňovanie nutrientov.
V tab. č. 3 sú uvedené sumárne výsledky
zhody s článkom 4 za rok 2008.
Z tab. č. 3 vyplýva, že v roku 2008 bolo v súlade s požiadavkami článku 4 smernice Rady
91/271/EHS odstraňované znečistenie zodpovedajúce 3 726 385 EO, čo predstavuje 70,85 % celkového vyprodukovaného znečistenia z aglomerácií nad 2000 EO a celko-

Tabuľka 1 Členenie aglomerácii nad 2000 EO v SR podľa veľkostných
kategórií (stav k 31. 12. 2008)
Veľkostné kategórie
aglomerácií
Počet EO
Počet aglomerácií

2 00010 000 EO
1 106 510
276

10 001 15 000EO
267 410
21

spevnených nepriepustných alebo málo priepustných plôch na hladinový režim podzemných vôd a posúdenie vplyvu umelých prekážok (napr. veľké budovy s hlbokými pivnicami,
podzemné líniové stavby a pod.) na režim prúdenia podzemných vôd.
STAV V ODVÁDZANÍ A ČISTENÍ
ODPADOVÝCH VÔD V SR
Komplexné vyhodnotenie súladu odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd
s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS
bolo vykonané v roku 2010, pričom požadovaným hodnoteným rokom bol rok 2008 [5], [6].
V rámci efektívneho odvádzania a čistenia
odpadových vôd je uplatňovaný systém aglo-

15 001 150 000 EO
2 183 850
54

> 150 000
EO
1 701 600
5

Spolu nad
2 000 EO
5 259 370
356

Celkové množstvo vyprodukovaného znečistenia v aglomerácii pozostáva z pripojených
obyvateľov, občianskej vybavenosti, služieb
a priemyslu a nepripojených obyvateľov, služieb a prípadne priemyslu. V roku 2008 celkové
množstvo vyprodukovaného znečistenia v aglomeráciách väčších ako 2000 EO predstavovalo 5 259 370 EO. Toto číslo zároveň slúži ako základ pre posudzovanie stavu v odvádzaní a čistení odpadových vôd.
Množstvo odvádzaného znečistenia
Pri vyhodnocovaní počtu stokových sietí
bol zvolený prístup jedna aglomerácia = jedna
stoková sieť. Množstvo znečistenia odvádzané
stokovou sieťou v 356 aglomeráciách nad 2000

Tabuľka 2 Počet a kapacita systémov na zber a odvádzanie komunálnych
odpadových vôd (KOV), „ktoré sa považujú za vyhovujúce“ k 31. decembru 2008
Veľkostné kategórie
aglomerácií
Počet EO
Počet systémov na zber
a odvádzanie KOV

2 00010 000 EO
462 371
201

10 001 15 000EO
183 455
21

merácií, ktorý vychádza z ustanovení európskej a našej právnej úpravy. Pod aglomeráciou rozumieme oblasť, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrovaná, že je opodstatnené zbierať a odvádzať z nej
komunálne odpadové vody do čistiarne odpadových vôd alebo na miesto ich spracovania a vypúšťania (podľa smernice Rady 91/271/
EHS). Existencia (vymedzenie) aglomerácie nie
je závislá od existencie stokovej siete ani čistiarne odpadových vôd („Terms and Definitions
of the Urban Waste Water Treatment Directive
91/271/EEC“, 2007).
Proces vymedzenia aglomerácií na Slovensku
sa postupne vyvíjal. V súčasnosti je chápanie
pojmu aglomerácia zhodné s chápaním definície aglomerácie podľa finálnej verzie materiálu vysvetľujúceho chápanie kľúčových pojmov

26

15 001 150 000 EO
1 796 114
54

> 150 000
EO
1 571 358
5

Spolu nad
2 000 EO
4 013 298
281

EO na Slovensku bolo stanovené na úrovni
4 013 298 EO (tabuľka č. 2).
Z uvedeného je možné konštatovať, že v súlade s článkom 3 bolo odvádzané znečistenie zodpovedajúce 4 013 298 EO, čo predstavuje 76,31 %
z celkového množstva znečistenia vyprodukovaného v aglomeráciách nad 2000 EO (ostáva
množstvo znečistenia 1 246 072 EO neodvedené stokovou sieťou. Čo sa týka obyvateľov, celkove možno odhadovať, že na stokovú sieť sa nemá
možnosť pripojiť viac ako milión obyvateľov v aglomeráciách väčších ako 2000 EO).
Pri vyhodnocovaní počtu stokových sietí, ktoré spĺňajú požiadavky smernice Rady
91/271/EHS, sú isté problémy vzhľadom na to,
že v súčasnosti je výstavba a rekonštrukcia stokových sietí buď plánovaná, alebo ešte prebieha a nie je ukončená. Počty stokových sietí uvá-
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Tabuľka 3 Počet a kapacita čistiarní odpadových vôd „ktoré sa považujú
za vyhovujúce podľa článku 4“ k 31. decembru 2008
(odstraňovanie organického znečistenia – BSK5, CHSKcr)
Veľkostné kategórie
aglomerácií
Počet EO
Počet ČOV

2 00010 000 EO
356 180
176

10 001 15 000EO
156 298
24

15 001 150 000 EO
1 659 406
60

> 150 000
EO
1 554 501
7

Spolu nad
2 000 EO
3 726 385
225*

* počet jedinečných ČOV - ak čistiareň čistí viac aglomerácií v rôznych veľkostných kategóriách, je
v celkovom počte zahrnutá iba raz, t.j. sumárny počet ČOV nie je daný súčtom ČOV pre jednotlivé veľkostné kategórie aglomerácií

teľoch CHSKcr, BSK5 alebo na hodnotení miery odstraňovania znečistenia v ukazovateľoch
CHSKcr, BSK5. Do 31. decembra 2008 bolo potrebné dosiahnuť súlad s článkom 4 smernice
pre 91 % celkového množstva biologicky odstrániteľného znečistenia vyprodukovaného
v aglomeráciách nad 2000 EO. Z porovnania
percentuálnych údajov vidieť mieru meškania
v plnení záväzkov podľa článku 4 smernice.
V súčasnej dobe prebiehajú veľmi intenzívne rekonštrukcie ČOV, ale počet rekonštrukcií
a výstavby ČOV mešká za potrebami vyplývajú-

nia v ukazovateľoch N a P. Celkove požiadavkám článku 5 vyhovovalo 41 ČOV. Sumárne výsledky podľa veľkostných kategórií aglomerácií
sú uvádzané v tabuľke č. 4.
Aglomerácie pod 2000 EO
Celkový počet pripojených obyvateľov
na stokovú sieť bol v roku 2006 cca 150 000,
do roku 2008 nenastali výrazné zmeny. Kvalita
vyčistených odpadových vôd zodpovedala
konkrétnym pomerom na predmetných ČOV.
Najvyššiu kvalitu vyčistených vôd dosahova-

Tabuľka 4 Počet a kapacita čistiarní odpadových vôd, „ktoré sa považujú
za vyhovujúce podľa článku 5“ k 31. decembru 2008 (odstraňovanie N a P)
Veľkostné kategórie
aglomerácií
Počet EO
Počet ČOV

10 001 15 000EO
80 497
13

15 001 150 000 EO
884 717
25

> 150 000
EO
800 877
4

Spolu nad
10 000 EO
1 766 091
41*

* počet jedinečných ČOV - ak čistiareň čistí viac aglomerácií v rôznych veľkostných kategóriách, je
v celkovom počte zahrnutá iba raz, t.j. sumárny počet ČOV nie je daný súčtom ČOV pre jednotlivé veľkostné kategórie aglomerácií

cimi zo záväzkov z prístupovej zmluvy SR k EÚ.
Všetky rekonštruované ČOV nad 10 000 EO sú
technologicky a technicky riešené na odstraňovanie nutrientov N a P. Do konca roka 2010

li aglomerácie napojené na veľké ČOV. V 2078
aglomeráciách veľkostnej triedy pod 2000 EO
(tvorených 2 232 obcami) bolo evidovaných
27,1 % trvalo bývajúcich obyvateľov z celkové-
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ho vyprodukovaného znečistenia z aglomerácií
nad 10 000 EO. Hodnotenie odstraňovania nutrientov je založené na hodnotení priemernej
ročnej koncentrácie N a P na odtoku z ČOV alebo na hodnotení miery odstraňovania znečiste-
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vyhovovala požiadavkám článku 4 v 225
komunálnych čistiarňach odpadových vôd.
Hodnotenie čistenia KOV je založené na hodnotení počtu vyhovujúcich vzoriek v ukazova-
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a na skládky sa uložilo 8 676 ton (15,0 %). V roku
2008 sa kal do poľnohospodárskej pôdy priamo
neaplikoval. Na výrobu kompostu bolo použité 33 455 ton sušiny kalu, iným spôsobom bolo
v pôdnych procesoch využitých (rekultivácia
plôch, skládok a pod.) 4913 ton kalu.
Situácia v oblasti odvádzania a čistenia
odpadových vôd v SR k 31. 12. 2009 podľa
štatistických výkazov
Uvedené informácie vychádzajú zo štatistických výkazov vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov a nie sú vzťahované na aglomerácie (nie je možné porovnávať
s vyššie uvedením hodnotením, nakoľko ide o
odlišný prístup a hodnotený rok). Hodnotením
rokom je rok 2009.
V roku 2009 bolo na verejnú kanalizáciu pripojených 3 224 966 obyvateľov, čo predstavovalo 59,45 % (z celkového počtu obyvateľov
SR), z toho v domoch pripojených na verejnú
kanalizáciu s čistiarňou odpadových vôd žilo
3 141 698 obyvateľov. Medziročný nárast pripojených obyvateľov na verejnú kanalizáciu predstavoval 28 741 obyvateľov. Celkové množstvo
vypúšťaných odpadových vôd do vodných tokov vzrástlo na 427,1 mil. m3 a po 15 rokoch trvalého poklesu medziročne stúplo o 23,6 mil.
m3 za rok. Nárast bol zaznamenaný u priemyselných odpadových vôd a cudzích vôd, aj
v roku 2009 bol zaznamenaný medziročný pokles splaškových vôd o 4,3 mil. m3. V roku 2009
bol nárast dĺžky kanalizačných sietí v medziročnom období o 393 km a celková dĺžka dosiahla hodnotu 9 658 km. Tento priaznivý nárast
bol dôsledkom ukončovania kanalizačných stavieb z prvého plánovacieho obdobia čerpania
finančných prostriedkov z fondov EÚ. Zdanlivý
nesúlad medzi dĺžkou novovybudovanej kanalizácie a počtom pripojených obyvateľov vyplýva zo zaostávania v pripájaní obyvateľstva
na novovybudovanú kanalizáciu. V individuál-

Tabuľka 5 Údaje za SR o stave odkanalizovania
Ukazovateľ
Počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu
Počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu s ČOV
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Vody vypúšťané cez verejnú kanalizáciu s ČOV
Počet ČOV
Dĺžka kanalizačných sietí
Počet kanalizačných prípojok
Dĺžka kanalizačných prípojok

rok/jednotka
tisíc
tisíc
mil. m3
mil. m3
ks
km
tis. ks.
km

1995
2 818
2 593
551,1
503,9
255
5 558
168,0
1 397

2000
2 956
2 791
507,0
478,9
340
6 329
205,9
1 649

2005
3 076
2 971
443,3
428,2
468
7 690
254,6
1 996

2008
3 197
3 107
403,5
395,3
577
9 265
326,9
2 408

2009
3 225
3 142
427,1
417,8
587
9 658
341,7
2 500

Údaje o množstvách vypúšťaných odpadových sú len za vodárenské spoločnosti a iné subjekty – KOMVaK, a. s., Komárno, Vodárenská a kanalizačná spoločnosť, s.r.o., Hlohovec, Mondi SCP, a.s., Ružomberok (nie sú zahrnuté údaje za ČOV v prevádzke obecných úradov)

bolo potrebné dosiahnuť súlad so smernicou
pre všetky aglomerácie s viac ako 10 000 ekvivalentných obyvateľov (zabezpečiť odvádzanie
odpadových vôd a ich čistenie vrátane odstraňovania nutrientov).
V roku 2008 bolo v súlade s článkom 5
odstraňované znečistenie zodpovedajúce
1 766 091 EO, čo prestavovalo 42,53 % celkové9 – 10 2011

ho počtu obyvateľov SR. KOV v týchto aglomeráciách čistí 326 ČOV.
Nakladanie s čistiarenským kalom
V roku 2008 predstavovala celková produkcia kalu v SR 57 810 t sušiny. Z toho sa v pôdnych procesoch využilo 38 368 ton (66,4 %),
dočasne sa uskladnilo 10 766 ton (18,6 %)

Vodohospodársky spravodajca

nych prípadoch sa stretáme s neochotou pripojenia na verejnú kanalizáciu a platenia stočného. V roku 2009 bolo evidovaných 14 813 nových kanalizačných prípojok. Sumárne údaje
za SR o počtoch pripojených obyvateľov, množstve vypúšťaných odpadových vôd, kanalizačných sieťach, kanalizačných prípojkách a počte
ČOV [7] sú uvedené v tabuľke č. 5.
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INVESTIČNÁ NÁROČNOSŤ
Implementácia požiadaviek smernice
Rady 91/271/EHS je ekonomicky veľmi náročná, jednak čo sa týka výstavby a rekonštrukcie stokových sietí, ako aj zabezpečenia adekvátneho čistenia odpadových vôd na čistiarňach odpadových vôd. V podmienkach SR sú
finančné zdroje pre túto oblasť čerpané z nasledovných zdrojov: fondy EÚ, štátny rozpočet,
Environmentálny fond, vlastné zdroje (obcí,
resp. regionálnych vodárenských spoločností)
a úvery a pôžičky.
Nevyhnutnou súčasťou plánovania implementácie smernice je finančná analýza nákladov potrebných na implementáciu smernice
a disponibilných finančných zdrojov. Exaktné
stanovenie nákladov na splnenie požiadaviek
smernice je možné len na základe rozpočtových nákladov z projektových dokumentácií
kanalizačných stavieb. Nakoľko tieto sú k dispozícii až v pokročilom štádiu projektových prác,
je nevyhnutné vykonať odhady potrebných finančných nákladov. K týmto odhadom je možné dospieť viacerými spôsobmi zohľadňujúcimi rozhodujúce faktory ovplyvňujúcimi finančné náklady.
Odhadované náklady potrebné na implementáciu smernice v období 2009 - 2015 podľa Národného programu SR pre vykonávanie
smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd [6] k roku 2008 predstavujú čiastku 2,04 mld. € (61,4 mld. Sk).
Rámcový odhad finančných prostriedkov
vykonaný autormi článku na základe výšky potrebných financií na pripojenie jedného EO
na stokovú sieť a ČOV vychádza zo vzorky realizačných projektov z roku 2010 a pohybuje sa
v rozsahu 1500 až 1800 €. Pri strednej hodnote 1750 € na 1 EO a potrebe pripojiť cca 1250
tis. EO sa dopracujeme k hodnote 2,19 mld. €
(65,9 mld. Sk).
K podobným hodnotám 2,21 mld. €
(66,578 mld. Sk) sme dospeli aj cez potrebné
dĺžky kanalizačnej siete na pripojenie jedného EO (stredná hodnota 4 bm/EO) a priemer-

nej ceny bežného metra kanalizácie (333 €/bm,
priemer potrubia 300 – 400 mm) a nákladov
na ČOV na jedného EO 433 €).
Ďalší orientačný odhad nákladov bol vykonaný na základe kalkulácie nákladov pre infraštruktúru sektoru vôd podľa záverečnej
správy štúdie „Cost of the compliance for the
implementation of the Urban Waste Water
Treatment Directive“ - Náklady pre dosiahnutie zhody pri implementácii smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Rámcovým
prepočtom finančných potrieb na dosiahnutie
zhody pre aglomerácie nad 2000 EO v SR podľa [9] predstavujú sumárne čiastku 2,24 mld. €
(67,5 mld. Sk).
Odhad finančných nárokov na dosiahnutie
súladu v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd sa pohybuje v rozsahu 2 až 2,24
mld. €. Uvedené orientačné odhady nezahŕňajú potrebné financie na prípravu stavieb, projektovú dokumentáciu, náklady na pozemky,
miestne špecifické podmienky, nutné náklady na rekonštrukciu existujúcej infraštruktúry
a pod. V súčasnom období sa rozbiehajú nové
realizácie kanalizačných projektov z plánovacieho obdobia 2007 až 2013, ktoré tvoria väčšinu realizovaných projektov.
Objem finančných prostriedkov z fondov EÚ
vyčlenených v Operačnom programe Životné
prostredie, pre operačný cieľ 1.2 Odvádzanie
a čistenie komunálnych odpad vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ v prioritnej osi 1 Integrovaná
ochrana a racionálne využívanie vôd je 691,7
mil. EUR, k tomu je nutné pripočítať štátny príspevok a príspevok žiadateľa. Realizácia kanalizačných stavieb z iných zdrojov výrazne neovplyvňuje uvedenú finančnú bilanciu. Na splnenie záväzkov SR v aglomeráciách nad
2000 EO k roku 2015 sa odhaduje finančný
deficit v objeme cca 1,5 mld. €.
ZÁVER
Za posledné roky bol v SR dosiahnutý výrazný pokrok v odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd. V súčasnom obdo-

bí je pozornosť sústredená na rekonštrukcie
ČOV a v nevyhnutnej miere aj stokových sietí
a hlavne na výstavbu nových ČOV a stokových
sietí. Odvádzanie a čistenie priemyselných odpadových vôd je riešené a posudzované individuálne.
Malá pozornosť je venovaná koncepcii
a funkcii výsledného kanalizačného systému
(po pripojení aglomerácií pod 2000 EO), vodám z povrchového odtoku, ochrane kanalizačných systémov pred vodami z intravilánu,
odľahčovaným vodám, vsakovaniu dažďových
vôd a pod.
K 31. 12. 2008 bolo v súlade s článkom
3 odvádzané znečistenie zodpovedajúce
4 013 298 EO, čo predstavuje 76,31 % z celkového množstva znečistenia vyprodukovaného v aglomeráciách nad 2 000 EO (ostáva množstvo znečistenia 1 246 072 EO neodvedené stokovou sieťou). V súlade s požiadavkami článku 4 smernice (sekundárne čistenie)
bolo odstraňované znečistenie zodpovedajúce
3 726 385 EO, čo predstavuje 70,85 % celkového vyprodukovaného znečistenia z aglomerácií nad 2000 EO, do 31. decembra 2008 bolo
potrebné dosiahnuť súlad so smernicou pre
91 % celkového množstva biologicky odstrániteľného znečistenia vyprodukovaného v aglomeráciách s veľkosťou nad 2000 EO. V roku
2008 bolo v súlade s článkom 5 (odstraňovanie nutrientov) odstraňované množstvo znečistenia 1 766 091 EO, čo predstavuje 42,53 % celkového množstva biologicky odstrániteľného znečistenia vyprodukovaného v aglomeráciách s veľkosťou nad 10 000 EO (k 31. 12.
2010 malo byť 100 %).
Odhad finančných nárokov na dosiahnutie súladu v odvádzaní a čistení komunálnych
odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO
sa pohybuje v rozsahu 2 až 2,24 mld. €. Na splnenie záväzkov SR podľa prístupovej zmluvy SR k EÚ podľa smernice Rady 91/271/EHS
je potrebné zabezpečiť a preinvestovať cca
1,5 mld. €.
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Medzinárodné vzťahy a spolupráca VÚVH
Ing. Viliam Višacký, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

ÚVOD
Pre Výskumný ústav vodného hospodárstva sú medzinárodné vzťahy a spolupráca v oblasti vodného hospodárstva jedným z najvýznamnejších faktorov pre získanie odborných vedomostí, technických riešení a umožňujú vzájomne výhodnú
výmenu skúseností medzi odborníkmi.
Medzinárodnú spoluprácu VÚVH možno charakterizovať
z viacerých pohľadov. Snáď najprehľadnejšie je členenie podľa
účelu. Z tohto pohľadu sa dá povedať, že v rámci medzinárodných vzťahov a spolupráce VÚVH a jeho pracovníci pôsobia ako
experti v medzinárodných komisiách, ako výskumní pracovníci v spoločných vedeckovýskumných medzinárodných projektoch podporených z medzinárodných fondov, respektíve eurofondov, aktívne sa zúčastňujú a prezentujú výsledky svojej činnosti na konferenciách, workshopoch, výstavách a veľtrhoch
alebo v odborných časopisoch a monografiách v zahraničí.
Dôležitou súčasťou je aj prijímanie a pozývanie zahraničného
partnera v rámci vedeckej konferencie organizovanej VÚVH,
alebo aj len v rámci návštevy VÚVH za účelom vzájomnej bližšej prezentácie činností a hľadania možnej spoločnej platformy
pre budúcu spoluprácu.
ČLENSTVO VÚVH V MEDZINÁRODNÝCH
ORGANIZÁCIÁCH A ORGÁNOCH
V priebehu uplynulého roka VÚVH zabezpečoval v zmysle svojich kompetencií záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v EÚ.
Všeobecne VÚVH uskutočňuje medzinárodnú spoluprácu na poli mnohostrannom i dvojstrannom. Túto spoluprácu dokumentuje účasť a činnosť VÚVH v medzinárodných orgánoch a v medzinárodných organizáciách, ktoré sú zabezpečované jednotlivými odbornými útvarmi v súlade s ich
náplňou. VÚVH je členom nasledovných medzinárodných
vládnych i mimovládnych organizácií: Slovensko-maďarská
komisia hraničných vôd; Slovensko-rakúska komisia hraničných vôd; Europäisches Institut für postgraduate Bildung an
der TU Dresden e.V., Germany Európsky inštitút pre postgraduálne vzdelávanie na TU Drážďany; Environmental programe for the Danube River Basin – Monitoring expert subgroup
Environmentálny program pre povodie rieky Dunaj – Expertná
skupina pre monitoring; IAD – International Association for
Danube Research, Wien Medzinárodné združenie pre výskum
Dunaja, Viedeň; International Organization for Standardization
ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu; European
Committee for Standardization CEN Európsky výbor pre normalizáciu; International Association of Environmental
Analytical Chemistry, Bazilej, IALE – Slovenská asociácia pre
krajinnú ekológiu; Slovensko-poľská komisia hraničných vôd
pre otázky RSV; Česko-slovenská komisia hraničných vôd
9 – 10 2011
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pre otázky RSV; European Commission, DG Environment
ENV.B.1 – Agriculture, Forests, Soil Nitrate Committe; ICCE –
International Commission on Continental Erosion; River restoration Technical Committee of the Hydraulics and Waterway
Concil; Slovenský ramsarský výbor; EKOSTAT – Ekological
Status 21 working group, IRC, Taliansko Pracovná skupina EÚ
pre implementáciu rámcovej smernice; MAEG – Monitoring and
assessment expert group with ICPDR; Československá asociace vodárenských expertů, Praha; International Commission for
the Protection of the Danube River (ICPDR) Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja; Pracovná skupina EÚ Brusel pre reporting Smernice o čistení komunálnych odpadových vôd
91/271/EHS; EFSA – Europian Food Safety Authority, Working
Group on Pesticides.
V rámci riešenia úloh Komisie pre hraničné vody
s Maďarskom na jar a na jeseň 2010 boli pripravené všetky výstupy k spoločnému zjednoteniu údajov, všetky podklady k rokovaniam a hodnotiace správy. Súčasťou bola aj účasť nominovaných odborníkov z VÚVH na pracovných rokovaniach.
Rokovania pracovných skupín pre hraničné vody s Českou
republikou, Poľskom a Ukrajinou sa zaoberali harmonizáciou
a hodnotením výsledkov monitorovania spoločných hraničných vodných útvarov povrchových vôd a zároveň aj implementáciou rámcovej smernice v oblasti spoločných slovensko-českých hraničných vodných útvarov povrchových vôd.
Odborníci z VÚVH pripravili podklady (výsledky biologických
prvkov kvality - výpočty metrík a hodnotenie, výsledky organických analýz) k rokovaniam.
V rámci činnosti pracovnej skupiny slovensko-rakúskych
hraničných vôd odborníci z VÚVH monitorovali zmeny hladinového režimu smerodajných prietokov Dunaja a Moravy a morfologické zmeny koryta Dunaja vrátane zmien režimu plavenín na úsekoch, ktoré sú ovplyvnené prevádzkou vodných diel
(najmä Freudenau, Gabčíkovo), prípadne revitalizačnými opatreniami (úsek Viedeň - Bratislava) s využitím zostavených a aktualizovaných hydrodynamických a morfologických modelov,
ako aj terénnych meraní a pozorovaní.
K rokovaniam pracovnej skupiny pre Monitoring a hodnotenie v rámci medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja
(MKOD) boli taktiež pripravené podklady. Splnili sa povinnosti SR voči MKOD v oblasti poskytovania údajov v oblasti komunálnych odpadových vôd. Pracovná skupina Vplyvy a dopady v rámci MKOD hodnotila technické podklady týkajúce
sa problematiky komunálnych a priemyselných odpadových
vôd. Boli aktualizované údaje o aglomeráciách, stokových sieťach a ČOV (kapacita, spôsob aplikovanej technológie) v povodí Dunaja. Rovnako boli získavané podkladové údaje vo
vzťahu k vybraným ukazovateľov v priemyselných odpadových vodách.
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MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY A PROJEKTY
Z MEDZINÁRODNÝCH ZDROJOV
V uplynulom roku boli pracovníci VÚVH aktívne zapojení
do nasledovných projektov financovaných cez medzinárodné
zdroje:
VÝVOJ A OVEROVANIE TECHNOLÓGIÍ
PASÍVNEHO VZORKOVANIA NA MONITOROVANIE
EMERGENTNÝCH A PERZISTENTNÝCH ORGANICKÝCH
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK VO VODNOM PROSTREDÍ
Hlavným cieľom spolupráce Slovenska a Juhoafrickej republiky v rámci tohto projektu bolo zlepšenie nástrojov na monitorovanie kvality vody na Slovensku a v Juhoafrickej republike.
Pasívne vzorkovanie poskytuje nákladovo efektívnu alternatívu
k súčasným metódam vzorkovania, ktoré sú založené na bodových odberoch vzoriek. V roku 2010 lektorovali odborníci VÚVH
na WITS univerzite v Johannesburgu dvojdňový kurz „Modern
sampling and sample preparation techniques in environmental analysis“ v Johannesburgu pre študentov univerzity a širšiu
odbornú verejnosť.
Počas pobytov v JAR v rokoch 2008 - 2010 sa slovenskí experti oboznámili s environmentálnymi problémami v JAR;
v roku 2010 sa zúčastnili medzinárodnej konferencie Analytika
2010 v Stellenbosch, kde nadviazali kontakty s mnohými expertmi v oblasti analytickej chémie životného prostredia z JAR
a iných krajín a prezentovali výsledky dosiahnuté počas riešenia projektu. Na základe výsledkov bilaterálnych stretnutí, ktoré zahŕňali výmenu cenných teoretických a praktických skúseností, bohatú publikačnú činnosť z uvedeného projektu a plánovanie nových spoločných projektov možno považovať ciele
projektu za úspešne splnené. V súčasnosti obe partnerské organizácie hľadajú nové zdroje financovania na pokračovanie
spolupráce v ďalšom období.
DIAGNOSTICKÉ SENZORY NA ÚROVNI
NANOTECHNOLÓGIE A MIKROTECHNOLÓGIE
Hlavným cieľom projektu DINAMIC je vývoj a následné zabezpečenie výroby nanočipu, ktorý deteguje škodlivé zlúčeniny a patogénne mikroorganizmy vo vodnom prostredí bez ďalších prídavných zariadení, nie je lokalizovaný na konkrétne geografické územie a je predpoklad jeho využitia všetkými krajinami EÚ.
Tento senzor by bolo možné využiť v prípade havárií (možno sem zaradiť aj bioterorizmus), ale aj ako prostriedok systematického monitoringu vodovodnej siete v rámci zabezpečenia hygienicky bezchybnej vody pre obyvateľstvo či prostriedok celkového monitorovania prostredia.
BEZPEČNOSŤ DODÁVKY PITNEJ VODY

Základným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zvýšenie úrovne a spoľahlivosti zásobovania pitnou vodou pomocou plánu bezpečnosti pitnej vody (PBPV) v príslušnom vodárenskom systéme zásobovania pitnou vodou. Výstupom bude
vypracovanie rámcového plánu bezpečnosti pitnej vody, ktorý
bude vychádzať z materiálov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskej komisie (EK), pričom zohľadní špecifické

30

podmienky vodárenských spoločností na Slovensku. Rámcový
PBPV bude tvoriť východiskový materiál pre vodárenské spoločnosti pri vypracovávaní vlastných PBPV.
Projekt implementuje nový, holistický prístup k celému vodárenskému systému – od zberného územia zdroja vody až
po konečného spotrebiteľa na metóde hodnotenia a riadenia
rizík v celom vodárenskom systéme. Pre tento prístup používa WHO v 3.vydaní Smerníc pre kvalitu pitnej vody (Guidelines
for drinking water quality, 2004) pojem Water Safety Plan (Plán
bezpečnosti pitnej vody - PBPV). V materiáloch publikovaných
EK sa hovorí o prístupe založenom na hodnotení a riadení rizika. EK chce tento prístup analýzy rizík zakomponovať ako povinný prístup k riadeniu vodárenských systémov aj do pripravovanej novele smernice Rady EÚ 98/83/EC o pitnej vode.
V roku 2010 bol vypracovaný popis a bol vypracovaný PBPV
pre vybranú časť skupinového vodovodu Hriňová-LučenecFiľakovo (VN Hriňová - ÚV Hriňová-obec Vidiná) a postupne
boli identifikované a kvantifikované nebezpečenstvá na tomto vodovodnom systéme. Pracovná skupina pozostávala zo
zástupcu povodia Hrona, zástupcov prevádzkovateľa skupinového vodovodu (StVPS, a.s.) a zástupcov VÚVH. Na hodnotenie rizík bola použitá matica podľa WHO a ako východiskový materiál na výber nebezpečenstiev a nebezpečných udalostí bol vybratý materiál z európskeho projektu Techneau:
„Identification and description of hazards for water supply
systems – A catalogue of today’s hazards and possible future hazards – Preliminary version“, t.j. „Identifikácia a popis nebezpečenstiev pre vodárenské systémy – Katalóg súčasných
nebezpečenstiev a možných nebezpečenstiev v budúcnosti
– Predbežná verzia“. Ďalšie nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti boli doplnené členmi pracovnej skupiny.
MANAŽMENT ODPADOV PRE VNÚTROZEMSKÚ
PLAVBU NA DUNAJI

Cieľom projektu je spoločný rozvoj a implementácia opatrení, ktoré zaistia nadnárodne koordinovaný šetrný prístup k životnému prostrediu pri nakladaní s odpadmi z lodí. Medzi aktivity v rámci projektu WANDA patrí vypracovanie harmonizovaných národných plánov nakladania s odpadmi z lodí a realizácia pilotných akcií pre zber a spracovanie nebezpečného
a iného lodného odpadu na Dunaji. Bude vypracovaný medzinárodný finančný model pre účtovanie a refinancovanie služieb systému nakladania s odpadmi.
V roku 2010 bol na základe detailnej analýzy jestvujúceho legislatívneho rámca v oblasti nakladania s odpadmi z lodí a analýzy produkovaných množstiev jednotlivých odpadov a spôsobov nakladania s nimi vypracovaný návrh slovenskej koncepcie nakladania s lodnými odpadmi na Dunaji. Základné
princípy koncepcie boli prediskutované a odsúhlasené na stretnutí so zástupcami MŽP SR, MDPT SR, SIŽP v máji. Na tomto
stretnutí boli prerokované aj možnosti vykonania medzinárodnej pilotnej akcie nakladania s lodnými odpadmi v SR. Bol vypracovaný prehľad a popis povolení a administratívnych postupov potrebných pre vykonanie rôznych alternatív pilotVodohospodársky spravodajca
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POSILNENIE POVEDOMIA VEREJNOSTI O VÝZNAME
VODY PRE ŽIVOT, JEJ OCHRANY A UDRŽATEĽNÉHO
VYUŽÍVANIA V SÚLADE S RÁMCOVOU SMERNICOU
O VODE)
Projekt je zameraný na zmenu všeobecne praktizovaných spôsobov využívania vodných zdrojov
na Slovensku, ktoré vedú k neefektívnemu využívaniu vôd a k ich znečisteniu. Projekt sa koncentruje na zamedzenie degradácie vodných zdrojov.
Túto zmenu je potrebné uskutočniť prostredníctvom posilnenia povedomia verejnosti a zainteresovaných strán o význame
vody. Vodné zdroje, ich každodenná ochrana a udržateľné využívanie sú dôležité pre ľudstvo, ako aj pre prírodu.
Cieľ projektu vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančných nástrojoch
pre životné prostredie (Life+), prílohy II – Informácie a komunikácia s hlavným cieľom – zaistiť pravidelný a efektívny tok informácií, ktorý zabezpečí podklady pre prijímanie politických
rozhodnutí v oblasti životného prostredia a umožní, aby boli
informácie o stave a vývoji životného prostredia dostupné verejnosti.
OCHRANA HRABOŠA SEVERSKÉHO PANÓNSKEHO
*MICROTUS OECONOMUS MEHELYI*
Ciele projektu:
A.3 Vypracovanie odbornej štúdie na obnovu vodného režimu Čiližského potoka a jeho priľahlých zón v oblasti Gabčíkovo
– Číčov
9 – 10 2011
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TVORBA A VÝVOJ ENVIRONMENTÁLNYCH
TECHNOLÓGIÍ PRI PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANE
SÍDIEL MALOKARPATSKEJ OBLASTI – PRÍPADOVÁ
ŠTÚDIA MODRA
Cieľmi projektu sú:
– Zvýšenie spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií v BSK
v prenose poznatkov a environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane v Malokarpatskej oblasti
– Podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v protipovodňovej ochrane
– Podpora prenosu nových poznatkov do praxe a vývoj environmentálnych technológií v protipovodňovej ochrane sídiel
Malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra
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nej akcie. Ďalej bola vypracovaná správa popisujúca rámcové
podmienky v SR pre vypracovanie finančného modelu nakladania s mastnými olejovými odpadmi na Dunaji. Bola vypracovaná prvá informačná správa o plánovaní pilotnej akcie a návrh druhej informačnej správy o pilotnej akcii. Bola aktualizovaná databáza zúčastnených subjektov. O aktivitách projektu
bola odborná verejnosť informovaná prostredníctvom internetovej stránky projektu, brožúry o projekte ako aj dvomi informačnými letákmi. V júni sa v meste Baja (HU) konala 6. konferencia o vnútrozemských vodných cestách, na ktorej zástupca
via donau predniesol príspevok autorov H. Berger, F. Plackner,
J. Šumná, B. Michniaková a S. Meterna: WAste management for
inland Navigation on the DAnube (WANDA): A cross border approach to the management of oily and greasy ship wastes. V roku
2010 sa v rámci projektu WANDA konalo viacero pracovných
stretnutí na národnej a medzinárodnej úrovni:
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A.4 Vypracovanie odbornej štúdie na obnovu vodného režimu ďalších vybraných mokradí dôležitých pre Microtus oeconomus mehelyi
E.2 Hydrologický a hydromorfologický monitoring
MONITOROVANIE A HODNOTENIE STAVU VÔD
Vlastná realizácia projektu bola podporená z kohézneho
fondu v rámci OP Životné prostredie a vychádza zo schváleného Programu monitorovania vôd SR na roky 2008 - 2010.
Projekt pozostáva z nasledujúcich čiastkových aktivít:
 Sledovanie a hodnotenie kvality vody v hraničných tokoch
s Rakúskom
 Sledovanie a hodnotenie kvality vody v hraničných tokoch
s Maďarskom
 Sledovanie biologických prvkov kvality
 Analýzy vybraných organických znečisťujúcich látok na vybraných odberových miestach SR
 Kontrolné analýzy podzemných vôd v rámci štátneho monitorovania kvality podzemných vôd v SR
 Sledovanie vybraných ukazovateľov kvality podzemných
vôd v zraniteľných oblastiach SR
 Monitorovanie hydromorfologických prvkov kvality vo vybraných úsekoch tokov v SR
 Hodnotenie ekologického a chemického stavu útvarov povrchových vôd v SR
MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE USPORIADANÉ VÚVH

V dňoch 12. – 13. mája usporiadal VÚVH vo svojich priesto
roch v poradí už XXXIX. ročník konferencie Hydrochémia
– nové analytické metódy v chémii vody. Na konferencii
sa okrem slovenských odborníkov zúčastnili aj odborníci
z Česka, Nemecka a Juhoafrickej republiky a bolo prednesených 21 prednášok.

V dňoch 3. – 5. novembra 2010 usporiadal VÚVH na Štrbskom

Plese konferenciu pod názvom Povodne 2010: príčiny, priebeh a skúsenosti. Išlo o reakciu na mimoriadne situácie, ktoré vznikli pri povodniach v roku 2010 s cieľom analyzovať
príčiny vtedajších povodní, vyhodnotiť priebeh, zrealizované protipovodňové aktivity a navrhnúť účinné riešenia pre
budúcnosť.
Okrem popredných odborníkov zo Slovenska sa zúčastnili aj odborníci z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska
a Holandska. Na konferencii bolo zaregistrovaných 165
účastníkov a prednesených 60 prednášok. Toto fórum prijalo dôležité závery a odporúčania, ktoré boli následne, okrem
médií, zaslané generálnym riaditeľom VÚVH aj predsedníčke vlády SR.
ZÁVER
V tomto článku som sa zameral na aktivity, ktoré boli riešené v priebehu jedného roka. V tomto roku VÚVH oslavuje 60.
výročie vzniku. V priebehu svojej existencie v oblasti medzinárodných vzťahov a spolupráce v rámci vodného hospodárstva
bolo zrealizovaných mnoho kontaktov, spoločných projektov,
vedeckých konferencií. Za tieto roky bolo zverejnených v zahraničných odborných žurnáloch mnoho článkov a publikácií,
ktoré dokumentujú vysokú odbornú úroveň vodohospodárov
na Slovensku.
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Konferencia
SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V dňoch 18. - 19. mája 2011 sa
v Bratislave na pôde Výskumného ústavu vodného hospodárstva konala v poradí už VI. konferencia s medzinárodnou účasťou SEDIMENTY VODNÝCH
TOKOV A NÁDRŽÍ.
Konferenciu usporiadala Slovenská
vodohospodárska spoločnosť, člen
ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva. Na organizovaní konferencie sa podieľali Výskumný
ústav vodného hospodárstva Bratislava,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Združenie zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku, Slovenská
vodohospodárska spoločnosť ZSVTS,
Československá asociace vodárenských
expertů, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenský národný
komitét IWA.
Konferencia svojím VI. pokračovaním nadviazala na predchádzajúce konferencie, ktoré sa uskutočnili v rokoch
1999, 2003, 2005, 2007 a 2009, vytvorila priestor na prezentáciu najnovších poznatkov v uvedenej oblasti zo Slovenska
a zo zahraničia, na odbornú diskusiu
a výmenu názorov medzi účastníkmi
konferencie.
Odborne sa svojimi príspevkami na konferencii zúčastnili autori zo
Slovenska, Čiech, a z Rakúska.
Počas dvoch rokovacích dní bolo
na konferencii prezentovaných 19 prednášok, vrátane firemnej prednášky firmy EKOTECHNIKA, spol. s r.o., Černošice,
ČR a 3 postery a bol vytvorený priestor
na odborné diskusie.
Tematické okruhy konferencie:
1. normy a metódy v oblasti odberov,
analýz, hodnotenia a využitia sedimentov
2. sedimentačné procesy v tokoch
a nádržiach
3. kvalita sedimentov a jej hodnotenie
4. vplyv sedimentov na kvalitu vôd
5. legislatíva, využiteľnosť a naklada-
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nie so sedimentmi z vodných tokov a nádrží
V nasledujúcom texte sú uvedené
súhrny prednášok a posterov, ktoré
boli publikované na konferencii.
K. Holubová, J. Pastorek, R. Čuban Hodnotenie erózno-sedimentačných
procesov v oblasti VD Žilina. Príspevok
prináša nové poznatky o stave VD Žilina
po takmer 10 rokoch prevádzky z hľadiska zanášania vodnej nádrže i zmien dna
v oblasti hydrouzla v nadväznosti na výskyt povodňových situácií z rokov 2001
a 2010. Na základe zameraní nádrže bol
vyhodnotený aktuálny stav nánosov,
kvantifikácia ich objemov a rozloženie
v nádrži. Zároveň boli aktualizované reálne objemy nádrže k trom prevádzkovým
hladinám. V súvislosti so zvýšenou mierou zanášania nádrže sa odporúča vykonať ďalšie zameranie v roku 2013 a tiež
pokračovať v monitoringu zmien dna
v oblasti hydrouzla najmä po prechode
vysokých povodňových prietokov.
M. Jakubis - Príklad aplikácie
Rosgenovej grafickej metódy na predikciu erózie brehov v prítokoch vodných nádrží. V príspevku je prezentované overovanie Rosgenovej grafickej metódy predikcie erózie na brehoch vodných tokov v podmienkach SR.
Doterajšie čiastkové výsledky je potrebné doplňovať a spresňovať. Predpokladá
sa, že v blízkej budúcnosti bude potrebné rozpracovať problematiku v nadväznosti na priemernú dobu opakovania
prietoku plným prietokovým profilom
a v súvislosti s korytotvornými prietokmi.
Získané výsledky môžu platiť len pre oblasti, v ktorých bol uskutočnený výskum.
Len podrobná komparácia údajov o brehových ústupoch, ktoré boli zistené meraním v teréne s vypočítanými výsledkami za dlhšie obdobie, umožnia presnejšie zhodnotenie použitej metódy.
M. Jakubisová - Príklad aplikácie

modelu BSTEM na predikciu stability
a erózneho ohrozenia brehov v prítokoch vodných nádrží. Príspevok sa zaoberá hodnotením brehových eróznych
procesov a erodibilitou brehov vodných
tokov v súvislosti s brehovou stabilitou.
Stabilita brehov vodných tokov je jedným z najdôležitejších problémov v súvislosti so zabezpečením ochrany vodných nádrží pred zanášaním. Vo svete
existujú rôzne metódy skúmania stability brehov vodných tokov, ktoré poskytujú relatívne presné údaje o skutočných
a potenciálnych stratách pôdy na erodujúcich brehoch. Význam použitia modelu BSTEM narastá s problémami zanášania vodných a vodárenských nádrží.
Model kvantifikuje recentnú eróziu brehov vodných tokov a zároveň umožňuje predikovať ďalší vývoj erózie. Metóda
je nenáročná z hľadiska technického zabezpečenia, čo zvyšuje možnosť jej využitia v praxi.
M. Netoušek, P. Hucko, D. Višňovský
- Vplyv regulačnej ťažby sedimentov
z VD Hričov na kvalitu vôd. V príspevku sú zhodnotené výsledky analýz sedimentov z VD Hričov v mieste vykonávanej regulačnej ťažby z hľadiska jej možného vplyvu na vodné prostredie a výsledky monitoringu kvality povrchových
vôd vykonanom v rokoch 2009 a 2010.
Z výsledkov analýz sedimentov v mieste plánovanej ťažby vyplýva, že v sedimentoch boli v zmysle Metodického pokynu MŽP SR č. 549/1998-2 nevyhovujúce ukazovatele, prekračujúce maximálne
prípustné koncentrácie, resp. testovacie
hodnoty (vybrané kovy, NEL, EOX, DDT,
PAU, PCB). Predpoklad, že pri ťažbe a manipulácii so sedimentmi na VD Hričov
môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu
vodného prostredia sa nepotvrdil. Na základe monitoringu nemožno potvrdiť negatívny vplyv ťažby sedimentov na kvalitu vody.
J. Medek - Aktivity ad-hoc skupiny expertů „Management sedimen-
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tů“ Mezinárodní komise pro ochranu Labe. Problematika riečnych sedimentov sa stáva jednou z významných
tém v medzinárodnej oblasti povodí
Labe. Informácie o zložení pevných matríc a ich pohybe v medzinárodnom povodí sú dôležité pre celkové hodnotenie zaťaženia hydrosféry prioritnými látkami, látkami špecifickými pre povodie
i ďalšími polutantmi. Príspevok informuje o prístupoch Medzinárodnej komisie
pre ochranu Labe (MKOL) k problematike sedimentov a o činnosti ad-hoc skupiny expertov „Management sedimentov“. Skupine boli zadané ciele, v ktorých
splnenie možno dúfať, aj keď z dnešného pohľadu by bolo predčasné špekulovať či, resp. v akej miere budú tieto ciele
naplnené. Mnohé závery a odporúčania
by mali byť aplikovateľné aj mimo oblasť
medzinárodného povodia Labe, takže
tento prístup a budúce závery môžu byť
inšpiratívne aj pre iné povodia veľkých
riek.
P. Čermák - Vyhláška č. 257/2009
sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě v České republice (komentované znění k vyhlášce, návrhy
budoucích úprav). Príspevok prezentuje 1,5-ročné skúsenosti uplatňovania vyhlášky č. 257/2009 Sb., kedy sa objavilo niekoľko nevyhnutných skutočností,
vedúcich k budúcej novelizácii tejto vyhlášky. Asi najviac potrebné sa javí odstránenie rozporu v § 2, odst. 1, týkajúce sa odberu vzoriek sedimentov pred
a po ich vyťažení. Pre budúce nakladanie so sedimentmi na poľnohospodárskej pôde a kontrolu ich kvality je nutné
používať iba jedinú vzorku. Bude to výhoda ako pre subjekt, ktorý so sedimentmi nakladá, tak i pre toho, kto rozhoduje o ich použití na poľnohospodárskej
pôde a v neposlednom rade i pre toho,
kto bude vykonávať kontrolu ich použitia. Nevyhnutné sa tiež javí intenzívne využívanie Land Parcel Information System
(LPIS) pre používanie sedimentov na poľnohospodárskej pôde.
P. Čermák, Š. Poláková, L. Kubík
- Výsledky monitoringu sedimentů
na zemědělské půdě v České republice (do roku 2009).
Príspevok sa venuje problematike sedimentov v rybníkoch ČR. Uvádza, že
v ČR vykazuje tretina rybníkov nadmerné
zaťaženie sedimentmi. Sedimenty sú vo
veľkých objemoch do rybníkov transportované podľa charakteru a stavu riečnej
siete a hospodárskej činnosti v povodí,
pričom spôsobujú veľmi rýchle zanáša9 – 10 2011

nie menej prúdiacich úsekov povrchových vôd. Celkové množstvo sedimentov je vo vodných nádržiach ČR odhadované na 197 mil. m3, v drobných vodných
tokoch a závlahových kanáloch na 5 mil.
m3 a v odvodňovacích kanáloch na 0,8
mil. m3. Toto množstvo značne zmenšuje objem akumulácie vody a znižujú
i mieru ochrany krajiny proti povodniam.
Z uvedených výsledkov vyplýva značná variabilita rybničných sedimentov
vo všetkých zisťovaných parametroch.
M. Budňáková - Zakotvení problematiky sedimentů v zákoně č.
156/1998 sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a vedení evidence sedimentů v rámci LPIS. Príspevok sa zaoberá novelou zákona o hnojivách č. 9/2009
Sb., ktorou bolo zmocnenie tohto legislatívneho predpisu rozšírené o problematiku sedimentov. Novovzniknutá legislatíva sedimentov umožnila využívanie sedimentov na poľnohospodárskej pôde.
Sedimenty môžu byť v mnohých prípadoch kontaminované, a preto bolo nevyhnutne nutné nastaviť limity obsahu rizikových látok a prvkov ako v sedimente, tak v pôde, na ktorú má byť sediment
aplikovaný. Tým, že bol vytvorený modul
Registra sedimentov, vznikol nástroj, ktorý uľahčí činnosť správnych orgánov, ktoré povoľujú, kontrolujú a evidujú nakladanie so sedimentmi.
R. Vácha - Aktuální poznatky z pohledu využití limitních hodnot rizikových látek v sedimentech v ČR.
Príspevok sa zaoberá problematikou
bezrizikovej aplikácie vyťažených sedimentov na poľnohospodársku pôdu,
ktorá je jedným z najoptimálnejších spôsobov nakladania s nimi. Až do roku 2009
nebola aplikácia sedimentov na poľnohospodársku pôdu v ČR riadená špeciálnym legislatívnym predpisom. V roku
2009 bola v ČR vydaná spoločná vyhláška MZe a MŽP č. 257/2009 Sb., ktorá stanovuje limitné obsahy rizikových
látok v sedimente a pôde. V príspevku
sú sumarizované poznatky projektu zameraného na overenie relevancie limitných hodnôt rizikových prvkov a najmä
perzistentných organických polutantov
v sedimentoch. Získané výsledky potvrdili, že sledovanie obsahu rizikových látok v sedimentoch je nutnosťou a nie iba
komplikáciou využitia sedimentov k ich
aplikácii na poľnohospodársku pôdu.
Nekontrolované využitie sedimentov by
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viedlo v mnohých prípadoch k významnému poškodeniu poľnohospodárskych
pôd kontamináciou.
D. Komínková - Metody stanovení norem environmentální kvality pro
sediment. Príspevok upozorňuje na zložitosť a rôznorodosť prístupov k riešeniu problematiky stanovenia noriem environmentálnej kvality (NEKS) a predstavuje rešeršný základ pre odbornú diskusiu pre stanovenie NEK. Neoddeliteľnou
súčasťou ochrany vodných útvarov je
aj identifikácia NEKS pre sedimenty, čo
umožní hodnotenie zaťaženia sedimentu a poskytne informácie potrebné k rozhodnutiu ako so sedimentmi nakladať.
Európska situácia sa zmenila po prijatí
Rámcovej smernice o vode - RSV (WDF).
V roku 2010 bola Európskou úniou prijatá stratégia vymedzujúca pravidlá monitoringu sedimentov a bioty. NEKS sú
dôležitým nástrojom pri hodnotení sedimentov. Väčšinou sú to hodnoty, ktoré pomáhajú určiť potenciálne toxické
koncentrácie kontaminantov v sedimentoch. Stanovenie NEKS je jedným zo základných predpokladov zahrnutia sedimentov ako integrálnej súčasti podieľajúcej sa na kvalite vodných útvarov podľa požiadaviek RSV (WDF).
B. Vrana, K. Šilhárová, S. Horáková,
O. Gans, A. Draxler, F. D. Humer, M.
Kralik, V. Stingl - Harmonizácia a hodnotenie techník odberu vzoriek pre
monitorovanie prioritných látok vo
vodnom prostredí. Monitorovanie obsahu prioritných látok vo vode je konvenčne založené na chemickej analýze
vzoriek vody podľa stanovenej frekvencie. Pre prioritné látky, ktoré sú vo vode
dobre rozpustné, je voda vhodnou vzorkovanou matricou vodného prostredia.
Tento prístup má však niekoľko nedostatkov. Jednorazovo odobraté vzorky
vody poskytujú koncentrácie znečisťujúcich látok len v čase odberu. Vo vodných útvaroch charakterizovaných určitou časovou a priestorovou variabilitou
existuje zvýšené riziko nesprávnej klasifikácie chemického stavu. Porovnanie
metód prezentované v projekte HESTIA
bude slúžiť ako základ pre technické odporúčania k implementácii RSV, ako i pre
budúce medzinárodné a regionálne spolupráce pri monitorovaní a dôslednom
hodnotení kvality vôd.
J. Šajer, H. Sezimová, I. Truxová
- Sledování novodobých pesticidů
v české části mezinárodního povodí
Odry. Príspevok sa zaoberá problematikou účinných látok novodobých pes-
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ticídov aplikovaných v poľnohospodárstve na ornú pôd, ktoré sa dostávajú čiastočne aj do povrchových vôd. Len bodové odbery povrchovej vody vykonávané
v rámci prevádzkového a situačného monitoringu obvykle v mesačnom intervale
nedokážu dostatočne dokonale zmapovať skutočný rozsah výskytu týchto látok v povrchových vodách. Stále väčšie
uplatnenie nachádzajú metódy opierajúce sa o údaje prezentujúce akumuláciu
týchto látok za dlhšie časové obdobie napríklad v dnových riečnych sedimentoch,
v živých organizmoch a v neposlednom
rade najmä v pasívnych vzorkovačoch,
u ktorých je jednoznačne známe, ako
dlho boli vystavené expozícii. Takto sa
podarilo nájsť vodné útvary v českej časti medzinárodného povodia Odry, v ktorých sa v povrchových vodách preukázateľne vyskytovali účinné látky novodobých pesticídov.
L. Kule, M. Koželuh - Monitoring perzistentních organických látek v sedimentech povrchových vod v povodí
Vltavy. Práca sa zaoberá hodnotením
monitoringu pevných matríc v povodí Vltavy za obdobie rokov 2009 – 2010.
Okrem bežných polutantov, ktoré sú zahrnuté v európskej a národnej legislatíve, boli pilotne sledované analyty zo skupín herbicídov, ureátov, mošusových látok a bromovaných difenyléterov podľa požiadaviek smernice 2000/60/ES.
Povodí Vltavy, s.p., sa pravidelne zameriava na hodnotenie kvality riečnych sedimentov na vybraných profiloch a laboratóriá sú poverené zaistením odberov
a chemickými analýzami. Výsledkom je
už po niekoľkoročný stabilný model monitoringu riečnych sedimentov v cca 30
lokalitách povodí Vltavy, s početnosťou
odberu jedenkrát za rok a s rozsahom
skúšaných analytov zahrňujúcom toxické i perzistentné polutanty zo skupín ťažkých kovov, ako aj analyty z rôznych organických skupín.
H. Hudcová, I. Bernardová, M.
Forbelská, J. Svobodová - Sledování
zátěže sedimentů významných vodních toků v povodí řek Moravy a Dyje
nebezpečnými látkami. Príspevok sumarizuje hodnotenie kvality sedimentov
pod významnými zdrojmi znečistenia
v oblastiach povodí riek Moravy a Dyje
v rokoch 2008 - 2010 podľa priemerných
hodnôt NEK pre sedimenty daných v novoprijatom nariadení vlády č. 23/2011
Sb. a podľa Metodického pokynu OEŠ
MŽP ČR. Štatistické hodnotenie dlhodobého sledovania zaťaženia sedimen-
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tov rieky Moravy vybranými ťažkými
kovmi - Cd, Pb, Hg a Ni v rokoch 1997 2010, ktoré bolo zamerané na ukazovatele zo skupiny ťažké kovy, preukázalo
klesajúci trend Cd, mierne rastúci trend
Ni a minimálne rastúci trend Pb v monitorovanom úseku rieky Moravy. Zvolený
lineárny regresný model s náhodnými
a pevnými efektmi, ktorý je modifikáciou ANCOVA modelu, sa ukázal ako optimálny a bude využitý i v rámci ďalšieho
hodnotenia zaťaženia sedimentov rieky
Moravy prioritnými a ďalšími nebezpečnými látkami.
P. Hucko - Výskyt vybraných skupín
organických polutantov v sedimentoch vodných tokov na Slovensku.
Príspevok sumarizuje výsledky sledovania kvality sedimentov vo vybraných tokoch na Slovensku v roku 2009.
Sledované boli PCB, PAU, NEL a pesticídy. Sedimenty v rôznom rozsahu ukazovateľov prekračovali limitné hodnoty stanovené v Metodickom pokyne MŽP SR č.
549/1998-2. Najvýraznejšie prekročenie
limitných hodnôt sme zistili u PCB, celkovo v 9 z 33 miest odberu bol prekročený limit u jedného alebo viacerých
kongenérov PCB. Ďalej výrazne prekročil limitnú hodnotu (IV) NEL, len v ôsmich
miestach odberu z 31 nebola prekročená MPC. U PAU v desiatich odberových miestach z 31 boli prekročené limitné ukazovatele pre jeden alebo viac
ukazovateľov. V prípade pesticídov išlo
o prekročenie limitných hodnôt (MPC,
TVd, resp. IV) v ôsmich miestach odberu
z 31 (DDT a heptachlór).
Ľ. Jurík, R. Bazso, D. Húska, S.
Javoreková - Sedimenty Kolpašských
tajchov - hodnotenie a analýzy.
Príspevok sa zaoberá problematikou sedimentov Kolpašských tajchov. Dnové
sedimenty predstavujú z celospoločenského hľadiska záťaž, ktorá je väčšinou
interpretovaná ako nebezpečný zhluk
rôznorodého materiálu (nebezpečný odpad), ktorý je nevyhnutné likvidovať bez
akejkoľvek možnosti zhodnotenia alebo ďalšieho využitia, napríklad v poľnohospodárstve alebo v inom odvetví národohospodárstva. Napriek tomu dnové sedimenty v tomto smere svoj potenciál nepochybne majú. Veľký a Malý
Kolpašský tajch sú historické nádrže, ktoré sa rozprestierajú v katastrálnom území
Banská Štiavnica  Banskobystrický kraj
 región Pohronie. Dnové sedimenty
Kolpašských tajchov zodpovedajú plne
popisu typu pôd dy, predovšetkým hodnotou pH. Dnové sedimenty by sa po ich

definovaní možno vymanili zo spoločenstva čistiarenských kalov a našli zodpovednejší prístup.
L. Doležalová, D. Komínková Screeningový monitoring toxických
kovů v sedimentech a v rybách pražských nádrží. Práca sa zaoberá toxickými kovmi vo vodnom prostredí v desiatich nádržiach, nachádzajúcich sa na území Hlavného mesta Prahy. Koncentrácie
toxických kovov boli sledované na dvoch
zložkách vodného prostredí, v sedimentoch a v rybách. Monitoring pražských
nádrží preukázal ich zaťaženie toxickými
kovmi a ich akumuláciou v dnových sedimentoch a v biomase rýb. Screeningový
monitoring obsahu toxických kovov v rybách ukázal, že zistené hodnoty vyhovujú požiadavkám kladeným na obsah Cd
a Pb v mase rýb, teda časti najčastejšie
používané pre ľudskú spotrebu. Výsledky
monitoringu ukázali na nutnosť detailnejšieho štúdia zaťaženia pražských nádrží toxickými kovy, pretože ryby z väčšiny sledovaných nádrží sú používané
pre ľudskú spotrebu a mohli by spôsobiť
ohrozenia zdravia.
L. Doležalová, M. Darmovzalová, D.
Komínková, L. Večeřová, J. Nábělková,
H. Horáková, G. Šťastná - Změny obsahu toxických kovů v sedimentu
toku, zatíženém dešťovou kanalizací.
Príspevok sa zaoberá výskytom toxických
kovov v drobnom urbanizovanom vodnom toku na príklade Zátišského potoka,
ktorý sa nachádza v Prahe Hodkovičkách.
Hodnotenie prítomnosti vybraných kovov podľa rôznych noriem environmentálnej kvality ukázalo, že medzi rizikové kovy patrí meď vo vode, ktorá presahuje imisný limit na všetkých lokalitách
a predstavuje ohrozenie pre vodnú biotu. Ďalším rizikovým prvkom je nikel.
Napriek tomu, že celkové koncentrácie
kovov v sedimentu vyhovujú zvoleným
štandardom environmentálnej kvality,
môžu toxické kovy predstavovať ekotoxikologické riziko pre vodné organizmy
i v týchto množstvách, nielen vďaka svojmu výskytu v biologicky dostupné forme, ale tiež ako dôsledok častých chemických zmien v prostredí toku vedúce k mobilizácii toxických kovov zo sedimentu do vody.
J. Nábělková, P. Sýkora - Kovy v sedimentu stoky a ovlivněného recipientu. Príspevok sa zaoberá jedným zo
stále aktuálnych problémov mestských
tokov, ktorými sú ťažké kovy (ŤK). Ich
zdrojom je predovšetkým mestské odvodnenie. Štúdia väzbového chovania
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Zaznamenali sme
ŤK v sedimentu stoky a ovplyvneného
toku ukázala, že nie vždy sa kovy chovajú podľa obvyklých pravidiel. Sediment
v stoke sa svojím charakterom líši od sedimentu v recipiente a ŤK zistené vo
vodnom toku pretekajúcom urbanizovanou oblasťou nemusia nutne pochádzať z kanalizácie, ako naznačujú výsledky. Zmyslom tejto štúdie, okrem sledovania väzbového chovania kovov v sedimente stoky a v recipiente, bolo odhaliť
nebezpečie vnosu ŤK, aké môže jednotná kanalizácia s odľahčovacími komorami predstavovať pre drobný vodní tok.
Výsledky potvrdili, že drobné vodní toky
v urbanizovaných oblastiach môžu byť
zaťažené ŤK, ktorých pôvod nesúvisí iba
s mestským odvodnením, ale so širšími
antropogénnymi aktivitami (najmä nevhodné a nešetrné nakladanie s rôznymi odpadmi).
O. Šestinová, J. Hančuľák, T.
Špaldon, E. Fedorová, J. Remiášová Kvalita sedimentov vo vodnej nádrži
Ružín II z pohľadu anorganických polutantov – poster. Mnohé práce potvrdzujú kontamináciu vzoriek dnových sedimentov vo VD Ružín I a zároveň poukazujú na problematické využitie takto
kontaminovaného materiálu do poľnohospodárskych pôd. Podobná situácia je
aj s kontamináciou dnových sedimentov
vo vodnej nádrži „Ružín II“. Podľa zákona
č. 188/2003 Z. z. boli stanovené koncentrácie u prvkov Cu, Zn, Pb, Cr vo vzorkách
dnových sedimentov, ktoré neprekračujú limitné hodnoty, ale boli zaznamenané aj vysoké koncentrácie As s prekročením limitných hodnôt až 3-7x. Ďalej
boli zaznamenané zvýšené hodnoty aj
u Ni, Cd. Na základe výsledkov a porovnaní s platnou legislatívou pre ich možnú aplikáciu do pôdy a na základe zhodnotenia rizík hodnotíme tieto sedimenty
ako kontaminované z dôvodu vysokých
obsahov rizikových látok - ťažkých kovov, ako sú As, Ni, Cd, Sb.
J. Vejvodová, V. Kodeš, J. Halířová,
D. Hypr, P. Stierand - Výsledky screeningu pesticidů v sedimentech a plaveninách v ČR – poster. V príspevku sú
spracované výsledky skríningu pesticídov v hydrosfére ČR v roku 2009, ktorý sa
vykonal v rámci grantu MŠMT č. 2B06095
„Výskyt a pohyb pesticidů v hydrosféře a nové metody optimalizace monitoringu pesticidů v hydrosféře ČR“
a porovnanie zastúpenia jednotlivých
analyzovaných pesticídov a ich metabolitov v povrchových vodách v matrici
sediment a v matrici plaveniny a rozdiel
9 – 10 2011

v koncentráciách jednotlivých pesticídov
v obidvoch matriciach.
Zo skríningu pevných matríc vyplynulo, že zatiaľ čo zastúpenie jednotlivých sledovaných pesticídov patriacich
k „starým záťažiam“ je u obidvoch matríc porovnateľné, u pesticídov používaných v súčasnosti je ich početnosť výskytu v sedimentoch nižší než v plaveninách. Pre maximálne koncentrácie v jednotlivých matriciach nie je trend celkom
jednoznačný.
J. Halířová, P. Stierand, D. Hypr, J.
Jurčíková, B. Kasíková - Nebezpečné
látky v čistírenských odpadních vodách a jejich vliv na znečištění pevných matric – poster. Cieľom príspevku je informovať o výskyte syntetických, prírodne cudzorodých látok (liečivá, čistiace a kozmetické prípravky,
potravinové aditíva, detergenty, agrochemikálie atď.), ktorých výroba a spotreba neustále vzrastá v odpadových vodách ČOV Modřice pod brnenskou aglomeráciou a v plaveninách a sedimentoch úseku Svratky pod ČOV podľa
výsledkov projektu (MŠMT 2B06093)
zameraného na identifikáciu a výskyt potenciálne nebezpečných látok s možnými endokrinnými účinkami, produkovaných mestskými aglomeráciami. Vyhodnotené bilančné množstvá polutantov vnášaných výpustom
do povrchových vôd je relatívne nízke.
Vzhľadom na to, že ide o látky s pravdepodobnými negatívnymi účinkami
i v malých koncentráciách, je treba tejto
problematike venovať i naďalej pozornosť, ako z pohľadu výskumu, tak i čistiarenských technológií a legislatívy.
V rámci programu konferencie boli
uskutočnené aj dve firemné vystúpenia:
Prezentácia firmy PROLAKE, s.r.o.
Banská Bystrica, SR - Nová technológia odstránenia a spracovania dnových sedimentov bola zaradená ako
jeden z odborných príspevkov programu konferencie. V prezentácii bola formou komentovaného videa predstavená technológia ťažby a spracovania
dnových sedimentov z vodných nádrží. Ťažbou za pomoci sacích bagrov, následnou dopravou potrubím na miesto
spracovania, oddelením hrubých častíc
na vibračných sitách a spracovaním oddelenej zmesi na odstredivkách sa odstredené sedimenty ďalej spracovávajú
podľa ich kvalitatívneho zloženia.
Firemná prezentácia firmy EKOTECHNIKA, spol. s r.o., Černošice, ČR.
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Prezentácia formou výstavky bola zameraná na výrobky a zariadenia využiteľné
pre monitoring životného prostredia –
povrchových a podzemných vôd a tiež
sedimentov. Osobitná pozornosť bola
formou prednášky venovaná problematike vzorkovania sedimentov.
ZÁVERY Z KONFERENCIE
 Z prezentovaných príspevkov vyplýva, že erózno-sedimentačné procesy v povodí tokov a nádrží hrajú významnú úlohu pri zanášaní častí tokov a vodných nádrží.
 Sedimenty sú často čistou zeminou,
ktorú by bolo vhodné spätne aplikovať na pôdu, pokiaľ nie sú významne
znečistené.
 Na znečisťovaní sedimentov sa často
podieľajú aj výpusty ČOV, do ktorých
sa dostávajú látky používané v bežnom živote človeka.
 Sedimenty sú matricou, ktorú má
význam sledovať z pohľadu poznania
dlhodobého znečisťovania vodného
prostredia.
 Zo skúseností z ČR vyplýva, že má
význam sledovať kvalitu sedimentov
aj v tokoch, nachádzajúcich sa v urbanizovaných územiach.
 Kým v ČR sa sledovaniu kvality sedimentov venuje náležitá pozornosť,
na Slovensku tomu tak nie je aj napriek tomu, že v súčasnej dobe má
toto sledovanie oporu v legislatíve
Európskej únie.
 Rovnako aj aplikácia sedimentov
na poľnohospodársku pôdu je v ČR
oveľa ďalej než v SR i napriek tomu,
že opora v zákone je v SR platná už
od roku 2003.
 Veľký význam má stanovenie noriem
environmentálnej kvality pre sedimenty na podmienky konkrétnej krajiny.
V zborníku z konferencie je prezentovaných 19 prednášok a 3 postery. Zborník z konferencie je k dispozícii v Slovenskej vodohospodárskej spoločnosti:
Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH Bratislava
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5,
812 49 Bratislava 1, Slovensko
e-mail: hucko@vuvh.sk
Obsah zborníka z konferencie je
uverejnený aj na internetovej stránke VÚVH - http://www.vuvh.sk/index.
php/sk_SK/rozne/publikacie-zborniky.
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Naši jubilanti / Oznamy

Ing. Ján Hummel sedemdesiatročný
Narodil sa 11. 8.
8 1941 v Bratislave, kde
v roku 1958 ukončil strednú školu s maturitou
a v roku 1963 Slovenskú vysokú školu technickú, Stavebnú fakultu, smer hydrotechnické a hydromelioračné stavby.
Po absolvovaní štúdia pracoval od 22.
2. 1963 do 31. 3. 1966 na Riaditeľstve vodohospodárskeho rozvoja v Bratislave, kde ako
technický pracovník spolupracoval na vyhodnocovaní meraní a pozorovaní na vodnom diele Oravská priehrada a ďalších priehradách na Váhu - na odbore technicko-bezpečnostného dozoru. Od 1. 4. 1966 do 31.
12. 1968 ako samostatný inžinier špecialista pokračoval vo vyššie uvedenej činnosti na Riaditeľstve vodných tokov v Bratislave.
Od 1. 6. 1969 do 30. 6. 1977 vo Vodohospodárskej výstavbe Bratislava (VVB) ako
vedúci inžinier pre prieskumné práce samostatne interpretoval výsledky meraní deformácií a vodného režimu na najvýznamnejších
betónových priehradách na Slovensku. Ďalej pokračoval v tomto
podniku, ktorý prešiel rôznymi zmenami, v uvedenej činnosti a v roku
1991 sa stal námestníkom riaditeľa pre technicko-bezpečnostný dohľad (TBD) a od roku 2001 aj vedúcim samostatného závodu pre túto
činnosť.
Počas viac ako 40-ročnej praxe v rôznych funkciách obsiahol široké pole inžinierskej činnosti, zainteresovanej technickej verejnosti známej pod skratkou TBD, vrátane vyššie uvedenej vedúcej funkcie. Výsledky jeho práce sú zdokumentované v rôznych elaborátoch o vodných dielach, ktoré spracoval počas svojej praxe pre potreby TBD. Svoje skúsenosti publikoval v rámci rôznych seminárov

a školení na domácej i zahraničnej úrovni.
Po vzniku SR sa v roku 1993 stal sekretárom
Slovenského priehradného výboru, ktorý je
národným komitétom svetového združenia
štátov pre veľké priehrady ICOLD. V rámci tejto činnosti sa zúčastnil viacerých svetových
sympózií a iných podujatí.
Za zmienku stojí aj športová činnosť jubilanta. Ešte na jedenásťročnej strednej škole v Krasňanoch začal hrávať basketbal
a v roku 1958 sa stal hráčom basketbalového oddielu Slovan ÚNV Bratislava - najprv
ako dorastenec, neskôr ako člen mužského
I. ligového basketbalového oddielu Slovan
CHZJD Bratislava. Tu hrával do roku 1964,
kedy nastúpil na základnú vojenskú službu do ASD Olomouc. Už v dorasteneckých,
neskôr juniorských rokoch hrával za výbery
Československa a v rokoch 1964-66 za výber československej reprezentácie. Od roku 1967 po zrušení mužského basketbalového oddielu
Slovan CHZJD do roku 1972 hrával za Lokomotívu Pezinok a v sezóne
1972-73 za internacionál Slovnaft Bratislava. Potom hrával na úrovni
krajských, neskôr mestských súťaží a rekreačne doteraz.
V decembri 2005 ukončil Ing. Ján Hummel funkciu námestníka riaditeľa povereného vedením Závodu TBD a špeciálnych činností pri
VVB a ďalej do konca roka 2006 pracoval ako špecialista TBD. V súčastnosti si užíva zaslúžený dôchodok v Jablonovom na Záhorí.
K Tvojmu životnému jubileu a do budúcich rokov dôchodkového obdobia Ti za širokú obec vodohospodárov a priateľov želáme veľa zdravia a ďalšej tvorivej invencie.
prof. Ing. Michal Lukáč, PhD., Ing. Dušan Abaffy, PhD. st.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
v spolupráci
s Výskumným ústavom vodného hospodárstva

vás pozýva na konferenciu

vás pozýva na odborný seminár

Scampo s.r.o.

SINICE 2011
pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR

Zásobovanie obcí pitnou vodou
a ich odkanalizovanie

13. – 14. októbra 2011
Hotel Sorea Regia – Bratislava

21. septembra 2011
výstavisko EXPO CENTER a.s. Trenčín, pavilón 3 – Programové centrum
Seminár je sprievodným podujatím
18. medzinárodnej špecializovanej výstavy

AQUA 2011
Bližšie informácie:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dagmar Vidová
tel.: +421 2 5934 3255
e-mail: vidova@vuvh.sk
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Cieľom konferencie je iniciovať komunikáciu medzi
jednotlivými organizáciami, ktoré sa venujú tejto
závažnej problematike, hodnotiť výsledky doterajších
aktivít v tejto oblasti a tiež prezentovať technológie.
Bližšie informácie:
SCAMPO s. r. o.
Ing. Martin Kalás
Kukučínova 999/2, 010 01 Žilina
tel.: +421 905 249 568, e-mail: info@scampo.sk
www. scampo.sk; www.sinice.sk
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Doc. Ing. Július Binder, Dr. h. c.
osemdesiatnikom
Kto z vodohospodárov by to meno nepoznal? Keď sa povie Gabčíkovo, okamžite, ako synonymum, si každý, a nie iba
vodohospodár, povie – inžinier Binder.
Narodil sa 12. septembra 1931
v Bernolákove. Absolvoval SVŠT (teraz
STU) v Bratislave, špecializáciu hydrotechnické stavby, štúdium ukončil v roku
1955. V roku 1975 absolvoval na tej istej
škole aj postgraduálne štúdium – zdravotno – ekologické stavby.
V rokoch 1955 – 1991 pracoval
v Hydroconsulte Bratislava (projektant, výrobný námestník, hlavný inžinier podniku), následne v rokoch
1991 – 1999 pôsobil ako riaditeľ š. p.
Vodohospodárska výstavba Bratislava.
Členom Výboru pre životné prostredie
a ochranu prírody NR SR bol v rokoch
1998 – 2002. Následne išiel do pracovného aj politického dôchodku, aj keď nie úplne.
Odbornú projekčnú a investorskú činnosť vykonával v týchto oblastiach: hydraulika otvorených korýt tokov, úpravy vodných tokov, vodohospodárske bilancie v povodiach, vodárenstvo, ochrana podzemných vôd pred znečistením, čistenie
odpadových vôd, vodné cesty a plavba, riešenie špeciálnych
problémov pri rekonštrukcii teplární, zvláštne zakladanie stavieb pomocou podzemných stien.
Podieľal sa na návrhoch a realizácii mnohých významných
vodohospodárskych diel a hydrotechnických stavieb, predovšetkým Sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros. Z ďalších odborných aktivít uvádzam účasť na príprave vodného diela Wolfstahl–Bratislava, VD Lipovec, vypracoval generel úpravy rieky Nitra, VD Ružín – návrh dopravného riešenia prekládok ciest, železnice a mostov v oblasti Margecian, v Slovnafte
ochranu podzemných vôd, ČOV Slovnaft, v elektrárni Vojany
navrhoval dopravu popolovín a ich skládku, splavnenie rieky
Moravy po Hodonín a mnohé iné. Niektoré projekty sa z najrôznejších dôvodov nerealizovali, niektoré, a to teší projektantov
najviac, sa realizácie dočkali. Inžinier Binder môže byť spokojný, mnohé jeho diela sú realizované a slúžia už dlhé roky verejnosti. Ako riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba sa zaslúžil o presadenie a výstavbu vodárenských nádrží
Málinec a Turček a vodného diela Žilina.
Je autorom niekoľkých patentov a zlepšovacích návrhov,
ako aj nositeľom viacerých ocenení a vyznamenaní, z ktorých
spomeniem iba: Osobnosť roka (1994), Zlatý Biatec HN – klubu (1994), Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (1995), Zlatý dvojkríž ministra kultúry (1996), Prominent slovenskej ekonomiky (1997),
medaila Slovenskej komory stavebných inžinierov (1998),
Veľká medaila Sv. Gorazda, v roku 2004 mu bol pápežom
Jánom Pavlom II. udelený titul Rytier sv. Gregora I. Veľkého.
V roku 1995 mu Vedecká rada Slovenskej technickej univerzity, ako prvému absolventovi Stavebnej fakulty, udelila titul
Doctor honoris causa.
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Takmer dve desaťročia spolupracuje so SVŠT (STU) ako externý prednášateľ, vedúci diplomových prác, člen komisií a v oblasti vedeckého výskumu. V roku
1997 habilitoval na Stavebnej fakulte
Žilinskej univerzity a v roku 1998 bol menovaný docentom.
Je členom Spolku slovenských spisovateľov, autorom viacerých publikácií, z ktorých vyberám: Nahlas o Tichom
Potoku (1996), Rád odpovedám (1997),
Prečo nemá Gabčíkovo Nagymaros
(1998), Budownictwo wodne a ochrona
šrodoviska prirodnicnego (1998), Vodné
dielo Slatinka a súvislosti (2000). A samozrejme, poskytol množstvo interview,
napísal nespočetné množstvo článkov,
vystupoval v televíznych reláciách.
Uvedené je len mechanický výpočet
jeho činností za dlhé roky práce ako vodohospodára projektanta a investora.
Meno inžiniera Bindera je však v povedomí širokej verejnosti späté hlavne s výstavbou vodných diel Gabčíkovo a Čunovo.
V zložitom porevolučnom období, keď prišlo k československo – maďarskému sporu o Sústavu vodných diel Gabčíkovo
– Nagymaros, keď aj najvýznamnejší československí politici dávali od SVD G –N ruky preč, keď tmavozelení environmentalisti chceli urobiť z prívodného kanála ku Gabčíkovu
skládku odpadov pre celé Slovensko, keď aj minister životného prostredia rokoval v Budapešti o finančnej spoluúčasti
Maďarska na búraní už skoro hotového diela na našom území, keď sa k tejto stavbe v porevolučných rokoch vyjadrovali mnohí začínajúci politici ako k hokeju, vtedy inžinier Binder,
už ako riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, rozhodol o dokončení tejto našej najvýznamnejšej vodohospodárskej stavby na našom území a vytvoril preto všetky
predpoklady. Od finančného krytia po tímy nadšených ľudí
vo vlastnom podniku. Udialo sa tak bez účasti maďarského
vierolomného partnera, ktorý si z medzištátnej prezidentskej
zmluvy urobil (a stále robí) zdrap papiera. A nadšení zamestnanci Vodohospodárskej výstavby a dodávateľských firiem,
vedomí si dôležitosti vodných diel v Gabčíkove a v Čunove
pre slovenskú energetiku, pre medzinárodnú vodnú dopravu,
pre životné prostredie, pre protipovodňovú ochranu, pod vedením svojho riaditeľa Bindera dali napriek neprajníkom obe
vodné diela do prevádzky.
To je a zostane nehynúcou zásluhou inžiniera Bindera.
Vďaka Ti za to, Julo.
Do ďalších rokov Ti prajeme dobré zdravie, šťastie,
zdravú myseľ a pohodu v rodine.

Ing. Vladimír Holčík
za redakčnú radu Vodohospodárskeho spravodajcu

37

Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo:
Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík.
1. vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig.
Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA KEDYSI...
Tam, kde
dnes stoja
hydrotechnické
laboratóriá
VÚVH, boli
kedysi budovy
medzinárodných
Dunajských
veľtrhov

Výstavba hydrotechnických laboratórií –
armovanie cisterny pred halou A

Rozvodné potrubie a hydraulický
žľab v hale A

Výskum vjazdu lodí do plavidlovej komory
vodného diela Wolfsthal – Bratislava

Hala A je na svete

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA KEDYSI...

Laboratórny model pre čistenie priemyselných odpadových vôd aktivoČistenie splaškových vôd v poloprevádzkovej cirkulačnej priekope
vaným kalom

Spracovanie vzoriek vody v teréne

Volejbal sa hrával na VÚVH pravidelne (v pozadí tzv. nová budova ešte vo výstavbe)

Mikrobiologické laboratórium

Branno-športové hry 1979 na Duchonke pod patronátom vtedajšieho Ministerstva lesného a vodného hospodárstva: hrdý tím VÚVH sa stal ich víťazom
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ZDRUŽENIE ZAMESTNÁVATEĽOV VO VODNOM HOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU
20. VÝROČIE VZNIKU

Úvodník / Obsah
Vážení vodohospodári a čitatelia časopisu
Vodohospodársky spravodajca,
Od prvého ustanovujúceho zasadnutia zamestnávateľov
vo vodnom hospodárstve na Slovensku, ktoré sa konalo 9. 12.
1991, už ubehlo neuveriteľných 20 rokov. V živote človeka je to
možné považovať za mladý, ešte nevyzretý vek, ale v živote organizácie 20 rokov je už dosť dlhé obdobie na to, aby sa vyprofilovala a našla si svoje miesto v spoločnosti. Aj z nášho združenia sa postupne stala prestížna organizácia vodného hospodárstva, ktorej hlavným cieľom je obhajovať a ochraňovať spoločné záujmy pre zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve.
Väčšina z jeho zakladajúcich členov už nepracuje a užíva si
zaslúžený oddych na dôchodku. Ich miesta boli nahradené novými zástupcami, ale tak ako ich predchodcovia majú maximálny záujem, aby ciele, ktoré boli určené pri zakladaní nášho
združenia s určitými úpravami, ktoré si vyžiadala zmena spoločnosti, boli súčasťou každoročného akčného plánu a aktivít
samotnej výkonnej rady a hlavne jej odborných komisií.
Medzi základné ciele patrilo a naďalej patrí vydávanie časopisu Vodohospodársky spravodajca. Pri príležitosti vydania
posledného dvojčísla v jeho 54. ročníku by som chcel vyjadriť poďakovanie zo strany vydavateľa, ktorým je naše združenie, všetkým priaznivcom a prispievateľom do tohto nášho aj
vášho odborného vodohospodárskeho periodika a hlavne členom redakčnej rady a jej predsedovi za ich aktívnu činnosť pri
príprave časopisu. Časopis sa stal za roky svojho trvania pomocníkom nielen pre odborníkov z odvetvia vodného hospodárstva, ale aj pre širokú verejnosť. Hlavným cieľom je šíriť aktuálne a nové poznatky a skúsenosti z oblasti vodného hospodárstva.
Ďalším cieľom pri vzniku združenia bolo naplnenie požiadaviek zákona o tripartite a ustanovenie zamestnávateľskej
organizácie, ktorá by bola zmluvným partnerom štátnej správy a odborárov. Od samého začiatku boli a sú vzťahy medzi
odborármi zastúpenými Odborovým zväzom drevo – lesy –
voda a združením veľmi korektné, ale zároveň veľmi náročné.
Vyplýva to z toho, že každý má iné poslanie. Zamestnávatelia
musia pozerať na stránku racionalizácie vodohospodárskych
procesov v nepriaznivom ekonomickom prostredí, kým úlohou odborov je predovšetkým presadzovať záujmy zamestnancov najmä v mzdovej oblasti, ale aj vo sfére sociálneho zabezpečenia.
Nezanedbateľným cieľom združenia je uskutočňovanie odborných aktivít zameraných na výchovu v oblasti vodného
hospodárstva formou konferencií, seminárov a súťaží mladých vodohospodárov. Združenie zabezpečuje každoročne
v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave súťaž
o najlepšiu diplomovú prácu a so Slovenským hydrometeorologickým ústavom súťaž mladých vodohospodárov o najlepší príspevok.
Záverom mi dovoľte, aby som sa poďakoval zástupcom
členských organizácií, členom výkonnej rady, ako aj predsedom a členom odborných komisií za ich doterajšiu prácu a zaželal do budúcich desaťročí, veľa úspechov, čo najmenej nepriaznivých legislatívnych zmien a dostatok finančných
prostriedkov pre zabezpečenie potrebných aktivít prezentujúcich vodné hospodárstvo.
Ing. Ján Munkáči
predseda Výkonnej rady ZZVH
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Združenie zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku
Združenie zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku (ZZVH) je nezávislá, nezisková, dobrovoľná, záujmová organizácia, ktorá združuje právnické a fyzické osoby zamestnávajúce v pracovnom pomere zamestnancov vo vodnom hospodárstve na Slovensku. Vzniklo 9. decembra 1991
a jeho prvotným cieľom bolo naplnenie požiadaviek zákona o tripartite. Bolo potrebné
v súlade s novovzniknutým zákonom o tripartite ustanoviť zamestnávateľskú organizáciu, ktorá by bola zmluvným partnerom
štátnej správy a odborárov.
Už od začiatku bolo jasné, že činnosť
združenia nezostane len pri kolektívnom vyjednávaní. Bola vyslovená požiadavka, aby
ZZVH obhajovalo a presadzovalo oprávnené požiadavky svojich členov, uplatňovalo
názory a odborné stanoviská k rozhodujúcim zámerom vodného hospodárstva, spolupracovalo s orgánmi štátnej správy vo VH
v záujme zlepšovania podmienok pre profesijnú činnosť a zúčastňovalo sa na legislatívnych úpravách zákonov a vyhlášok v oblasti VH.
ORGÁNY A ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
ZZVH je právnickou osobou, ktorej najvyšším orgánom je Zhromaždenie predstaviteľov zamestnávateľov. Zhromaždenie
schvaľuje stanovy ZZVH a ich zmeny, rozhoduje o prijatí a vylúčení členov ZZVH, volí
predsedu a členov Výkonnej rady a revíznu
komisiu, na návrh Výkonnej rady schvaľuje
a odvoláva tajomníka. Pracovnými a poradnými orgánmi sú odborné komisie – legislatívna, vedecko-technická, pre propagáciu
tlač, pre spoluprácu so zahraničím, sociálna
a redakčná rada časopisu Vodohospodársky
spravodajca.
Členmi ZZHV sa môžu stať fyzické osoby
s odbornou kvalifikáciou na úseku vodného hospodárstva, ktorí sa aktívne podieľajú
pri presadzovaní vodohospodárskej politiky,
ochrane a tvorbe životného prostredia. Kolektívnymi členmi ZZVH sa môžu stať právnické osoby podnikajúce na území Slovenskej republiky. Členmi môžu byť aj ich orKontaktné údaje
Predseda: Ing. Ján Munkáči
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
Radničné námestie č. 8,
969 39 Banská Štiavnica
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ganizačné jednotky, ktoré sú zapísané v obchodnom registri.
V súčasnej dobe členskú základňu tvorí 18 organizácií, ktoré zamestnávajú cca
3500 zamestnancov. Kvôli informácii uvádzame ich zoznam: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., PR Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., OZ Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ B. Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p., OZ Košice, Podtatranská vodárenská
spoločnosť a.s. Poprad, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, Výskumný
ústav vodného hospodárstva Bratislava,
Vodohospodárska výstavba Bratislava, Bursa s.r.o. Banská. Bystrica, GEOtest s.r.o. Bratislava, Hydrocoop s. r.o. Bratislava, Hydroprojekt s.r.o. Košice, Hydroteam s.r.o. Bratislava, Hydrotech.a.s. Vinosady, Ingeo-Envilab s.r.o. Žilina, Inprokon s.r.o. Bratislava,
Regotrans-Rittmeyer s.r.o. Bratislava.
V zmysle Stanov je predmetom činnosti ZZVH napĺňanie základných cieľov najmä
v týchto oblastiach:
1. Obhajovať a ochraňovať spoločné aj
špecifické záujmy členov ZZVH a vytvárať pre to nevyhnutné predpoklady
v rámci ZZVH aj mimo neho.
2. Podieľať sa iniciatívne na tvorbe zákonov a ďalších legislatívnych opatreniach, ktoré ovplyvňujú činnosti a podnikanie vo vodnom hospodárstve.
3. Vyjadrovať sa k rozhodujúcim zámerom
rozvoja vodného hospodárstva na Slovensku, poskytovať o tom svojim členom základné informácie.
4. Zabezpečovať činnosť a služby charakteru informačného, poradenského, výchovno-vzdelávacieho, projekčného
a v oblasti organizácie a riadenia.
5. Spolupracovať s odbornými profesijnými organizáciami, pôsobiacimi v Slovenskej republike aj v zahraničí a vytvárať podmienky pre túto spoluprácu.
6. Podieľať sa na tvorbe a ochrane životného prostredia v oblasti vôd.

7. Zastupovať svojich členov voči príslušným odborovým orgánom a uzatvárať
s nimi kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.
8. Sústreďovať, analyzovať a spracovávať
dôležité poznatky a skúsenosti z praxe
vo vodnom hospodárstve doma aj v zahraničí a zabezpečiť ich popularizovanie a rozširovanie pre účelné využívanie
v praxi.
9. Združovať odborníkov z členských organizácií za účelom poskytovania expertných poradenských a konzultačných
služieb zameraných na oblasť vodohospodárskych činností.
10. Spolupracovať pri organizovaní odborných konferencií, sympózií, exkurzií, seminárov, študijných ciest, prednášok
a iných podobných akcií za účasti domácich i zahraničných odborníkov s cieľom
rozširovania najnovších odborných poznatkov na úseku vodného hospodárstva.
11. Vydávať vlastný časopis.
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Za veľký prínos ZZVH považujeme skutočnosť, že sa podarilo zachovať vydávanie časopisu Vodohospodársky spravodajca ako dvojmesačníka na dobrej kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni. Za roky svojho
trvania sa časopis stal dobrým pomocníkom
nielen pre odborníkov z odvetvia vodného
hospodárstva, ale aj pre širokú verejnosť.
S ohľadom na účel časopisu - šíriť aktuálne a
nové poznatky a skúsenosti z oblasti vodného hospodárstva, dodávame časopis nielen
členským a profesijným organizáciám, ale
aj ústredným orgánom štátnej správy, zdravotníctvu, krajským a obvodným úradom životného prostredia, školám, knižniciam, výskumným ústavom a iným inštitúciám a fyzickým osobám v SR a ČR.
ZZVH usporadúva alebo je spoluorganizátorom odborných konferencií a súťaží
s tematikou ochrany životného prostredia.

Sekretariát: Združenie zamestnávateľov vo VH na Slovensku
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
Tel. 048/4148742, Fax: 048/4146444
Tajomník: Ing. Mária Richnovská, tel. 0903 650 895

Vodohospodársky spravodajca

11 – 12 2011

Zaznamenali sme

Udeľovanie cien Združenia zamestnávateľov
vo vodnom hospodárstve na Slovensku
Tretím rokom Združenie zamestnávateľov vo vodnom
hospodárstve na Slovensku udeľuje ceny za najlepšie diplomové práce v oblasti vodného hospodárstva a hydrológie,
a to študentom dvoch katedier Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity: Katedre vodného hospodárstva krajiny a Katedre hydrotechniky.
Túto motivujúcu cenu, spojenú aj s finančnou odmenou,
privítali nielen študenti, ale aj pedagógovia.
Jednou z podmienok súťaže je, aby študenti umožnili
svoju diplomovú prácu zverejniť. Elektronickú verziu odovzdávajú do knižnice ZZVH a je každému členovi ZZVH
prístupná. Výber najlepšej práce robia Komisie pre hodnotenie diplomových prác, protokoly podpisujú predseda súťaže, ktorého každoročne ustanovuje predseda Výkonnej rady ZZVH a vedúci príslušnej katedry. Odovzdávanie cien spolu s prípravou diplomov a knižných darčekov zabezpečuje tajomníčka Výkonnej rady, Ing. Mária
Richnovská.
Pre záujemcov o tieto víťazné práce uvádzame ich prehľad za tri roky súťaže.
ROK 2009
Michal Dóša: Koncepčný návrh protipovodňového poldra

Tomáš Gomboš: Hydraulický návrh tvorby mokradných
systémov na poľnohospodársky nevyužívaných plochách
ROK 2010
Peter Cíferský: Kvapková závlaha ovocného sadu
Vladimír Polák: Návrh technického rybovodu pre spriechodnenie kamenných prehrádzok ramennej sústavy VD
Gabčíkovo
ROK 2011
Tomáš Kurhajec: Modelovanie extrémneho prietoku
na povodí Turca
Tatiana Pindjaková: Vplyv povodňovej vlny v povrchových tokoch na režim podzemných vôd
Samozrejme, dnes sú všetci uvedení autori nositeľmi inžinierskeho titulu. Len jedno je nám ľúto. Zatiaľ nemôžeme odovzdávať tieto ceny v rámci promočného aktu a robíme tak bezprostredne pred promóciami. Za čitateľov Vodohospodárskeho spravodajcu všetkým autorom víťazných
diplomových prác ešte raz blahoželáme a prajeme úspechy
v osobnom aj profesionálnom živote.
RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., Ing. Mária Richnovská

Fotografia z ostatného odovzdávania cien: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.,
Ing. Tatiana Pindjaková, Ing. Tomáš Kurhajec, RNDr. Oľga Majerčáková, CSc., Ing. Mária Richnovská
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Slovenský vodohospodársky podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica (SVP) patrí medzi najvýznamnejšie
podniky v Slovenskej republike. Ako
správca vodohospodársky významných vodných tokov a povodí, ale aj
majetku, ktorý je podľa Ústavy Slovenskej republiky vo výhradnom vlastníctve štátu, je súčasne zaradený aj medzi štátne podniky so strategickým významom. Okrem starostlivosti o vodné
toky a hmotný investičný majetok sa
však stará aj o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd, zabezpečuje protipovodňovú ochranu a vytváranie plavebných podmienok.
SVP má celoštátnu pôsobnosť so
štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 149 km , 278
vodných nádrží 3135 km ochranných
hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km
. Celková rozloha povodí zaberá plochu 48 977 km2. Objem vodných nádrží predstavuje viac ako 1 miliardu 963
miliónov m3 vody. SVP zabezpečuje aj
prevádzku 12-tich plavebných komôr
a 33 malých vodných elektrární s inštalovaným výkonom 8,255 MW. Mimoriadne dôležitá je aj prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc vnútorných vôd, ktorých je 72.
Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojím prírodným reliéfom akoby vytváralo strechu
Európy, po ktorej však väčšina vody
z atmosférických zrážok z nášho územia odteká. Pre Slovenský vodohospodársky podnik takto už sama príroda
určila jednu z priorít jeho činnosti – zadržiavať vodu v krajine a v čase jej prebytku, akumulovať ju na obdobie jej
nedostatku.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik, Banská Štiavnica vznikol 1.júla 1997 ako právny nástupca bývalých štyroch štátnych podnikov povodí, z ktorých prevzal majetok, práva i záväzky. Bývalé podniky
povodí, sídliace v Bratislave, Piešťanoch, Banskej Bystrici a Košiciach tou-
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to zmenou organizačného usporiadania splynuli do jedného podniku s vymedzenými delegovanými právomocami, avšak pri dodržaní existencie
prirodzených hydrologických povodí.
Vytvorili sa tak organizačno -prevádzkové podmienky na riešenie nahromadených problémov v ekonomickej oblasti, a to najmä zohľadnením polohovej renty bývalých podnikov povodí,
ale aj účasti štátu v oblasti rozvojových
investícií.
Sídlom podnikového riaditeľstva
sa stala starobylá Banská Štiavnica,

ho prírodného dedičstva - historických
vodných nádrží.
Po začiatočných priestorových
problémoch sa pre SVP stal významným 26. november 1999, keď podnikové riaditeľstvo získalo svoje vlastné sídlo v zrekonštruovanej budove niekdajšieho meštianskeho domu
na Radničnom námestí.
Od 1. mája 2003 došlo k ďalšej významnej zmene, keď zakladateľská pôsobnosť k SVP,š.p. prešla z Ministerstva
pôdohospodárstva SR na Ministerstvo
životného prostredia, ktoré je zaklada-

Podnikové riaditeľstvo v historickej budove v Banskej Štiavnici

mesto, ktoré je, aj vďaka svojmu unikátnemu vodohospodárskemu systému historických vodných nádrží (tajchov), od roku 1993 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva. Sú to
práve banskoštiavnické tajchy, ktoré už pred vyše 500 rokmi, vybudovaním tajchu Veľká vodárenská, začali písať históriu priehradného staviteľstva na území dnešného Slovenska.
Napríklad, vodná nádrž Rozgrund, postavená v rokoch 1743 – 1745, bola až
do roku 1859 svojou výškou, štíhlosťou
a sklonom návodnej a vzdušnej strany považovaná za najodvážnejšiu priehradnú stavbu na svete. Je teda aj symbolické, že podnikové riaditeľstvo slovenských vodohospodárov sídli práve
v meste, v ktorom prevzalo aj starostlivosť o údržbu a rekonštrukciu svetové-

teľom tohto štátneho podniku aj v súčasnosti. Po prechodnom presťahovaní sa podnikového riaditeľstva SVP, š.p.
do Žiliny, vo februári 2008, sa od 1.júna
2010 stala opätovným sídlom slovenských vodohospodárov práve Banská
Štiavnica.
SVP, š.p., ako strategický podnik
na uspokojovanie verejnoprospešných
záujmov, sa neustále snaží o čo najlepšie a najefektívnejšie zabezpečovanie účinnej ochrany vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel, zabezpečenie dodávok povrchovej vody pre
vodné elektrárne, zabezpečenie rozvoja, prevádzky a údržby vodných ciest,
vykonávanie protipovodňovej ochrany, stavebno-montážnych a údržbárskych prác, ťažby riečnych materiálov
a množstva ďalších úloh, ktoré pre SVP
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vyplývajú z vodného zákona a ďalších
právnych predpisov. Jednou z najdôležitejších úloh súčasnosti je však odstraňovanie protipovodňových škôd a zabezpečovanie preventívnych opatrení
pred povodňami. Najmä vlaňajšie májové a júnové rozsiahle povodne na východe Slovenska, ale aj prívalové prietrže na hornej Nitre odhalili krutú realitu, že ani ten najlepší program protipovodňovej ochrany sa nemôže naplniť
bez potrebných finančných prostried-

kov. Absencia štátnych dotácií na vodné toky a diela, ktoré sú vo vlastníctve
štátu sa prejavila pri mnohých plánovaných opravách a údržbe, keď na ich
skutočnú realizáciu niet peňazí.
Veľkou devízou SVP je však kolektív
takmer/vyše 3600 zamestnancov, z ktorých mnohí venovali vodnému hospodárstvu celý svoj doterajší pracovný život. Skúsenosti a fortieľ preukazujú nielen pri každodenných prácach, ale naplno sa prejavuje najmä v krízovom

čase povodní, keď spolu s hasičmi, vojakmi, dobrovoľníkmi a ďalšími záchranármi dokážu ochraňovať životy ľudí,
ich majetok i majetok štátu.
V čase hroziacich globálnych zmien
klímy Slovenský vodohospodársky
podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve našej krajiny pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločensky prospešný a potrebný správca
nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica, ústredňa: 045/ 6945 111
Generálny riaditeľ: Ing. Daniel KVOCERA
sekretariát – tel.: 045 / 6921 718; 0903 / 909 883, fax: 045 / 6921 569, e-mail: gr@svp.sk

Slovenský vodohospodársky podnik
OZ Bratislava
Medzi odštepnými závodmi SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO
PODNIKU, š.p. má Bratislava špecifické postavenie. Nielen tým, že hospodári na našej najväčšej rieke a preberá zodpovednosť za osud hlavného
mesta s takmer pol miliónmi obyvateľov, ale aj tým, že zabezpečuje starostlivosť o plavebné dráhy medzinárodnej
plavby dunajskej na 180 kilometrovom
úseku Dunaja od ústia Moravy po prítok Ipľa, vrátane plavebných komôr
v Gabčíkove. Veď práve Dunaj a Gabčíkovo pôsobia v rámci organizačného usporiadania nie ako správy povodí, ale ako dva územné závody bratislavského OZ SVP, š.p.
Najväčším závodom v rámci tohto
OZ je Závod Dunaj Bratislava. Okrem
údržby a vytyčovania plavebnej dráhy
po Dunaji vykonáva aj opravu a údržbu
povodňami poškodených stavieb a investičné práce pre OZ SVP, š.p. i celý
podnik, špeciálne potápačské práce
na odstraňovaní plavebných prekážok,
stavebné práce a dodávku štrkopieskov a kameňa, vo vlastných dielňach
opravuje plavidlá a plávajúce mechanizmy, v krutých mrazoch láme ľady
na Dunaji a plní dôležité úlohy, vyplývajúce z medzištátnych zmlúv na hraničných vodách s Maďarskou a Rakúskou republikou. Najlepším vysvedčením kvalitnej práce všetkých zamest11 – 12 2011

Brehová línia v Bratislave počas
realizácie protipovodňového projektu

nancov závodu Dunaj je skutočnosť, že
doteraz sa ani raz nestalo, aby príčinou plavebnej havárie na Dunaji bola
zlá údržba Dunaja, alebo nedostatočné
vytýčenie jeho plavebnej dráhy!
Druhou najväčšou organizačnou jednotkou SVP, š.p. Bratislava je Závod Vodné dielo Gabčíkovo. Jeho vznik (1. janu-
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ára 1989) sa spája s nevyhnutnosťou
zabezpečenia dôkladnej starostlivosti
o toto obrovské vodné dielo, ale aj prevádzkovanie plavebných komôr v Gabčíkove a Čunove, vrátane plavebnej,
svetelnej a zvukovej signalizácie. Zamestnanci závodu riadia plavbu na medzinárodnej vodnej ceste v oblasti Vodného diela Gabčíkovo v úseku Bratislava
– Sap, zodpovedajú za plavebný režim
cez objekty vodného diela (zdrž, prívodný kanál, plavebné komory, odpadový
kanál), na starosti majú aj a staré koryto
Dunaja a k nemu patriacu celú ramennú sústavu, zabezpečujú a vykonávajú drobné opravy na strojno-technologickej časti, sledujú diagnostické merania na technologických zariadeniach,
vykonávajú manipulácie s technologickými zariadeniami na plavebných komorách, hatiach v Čunove a na odbernom objekte Dobrohošť. A len pre zaujímavosť, od uvedenia tohto vodného diela do prevádzky v roku 1992, bolo
v obidvoch smeroch preplavených viac
ako 302 tisíc plavidiel, vyše 5 miliónov
osôb a takmer 120 miliónov ton nákladu. Atraktívne prírodné prostredie okolo Dunaja, ale najmä blízkosť Bratislavy
v optimálnej dostupnosti víkendovej
rekreácie spôsobili, že obyvatelia blízkych miest a obcí čoraz intenzívnejšie
využívajú nielen vodné športy na vodnej ploche zdrže Dunaja a jeho rame-
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nách, ale aj hrádze vodného diela na bicyklovanie, korčuľovanie, alebo len tak,
na príjemné prechádzky. 19-ročné prevádzkovanie VD Gabčíkovo potvrdilo,
že sa naplnila dlhoročná príprava projektantov, výskumníkov i úsilie investora a dodávateľských organizácií vybudovať vodné dielo na Dunaji, ktoré svojimi všestrannými úžitkami a najmä
ekonomickými prínosmi potvrdilo svoju opodstatnenosť.
Dunaj, však vo svojej histórii, neraz ukázal aj svoju odvrátenú tvár. Pamätný je najmä rok 1965, keď pretrhnutie hrádzí spôsobilo, že na Žitnom
ostrove bolo zaplavených 400 obcí
a pod vodou sa ocitlo územie s rozlohou takmer 105 tisíc hektárov. Ďalšia veľká povodeň na Dunaji v roku
1991, ale aj na Morave v r. 1997 nastolili potrebu vytvorenia novej koncepcie protipovodňovej ochrany Bratislavy, čo nakoniec urýchlila už najbližšia
povodeň v roku 2002. Práve táto povodeň jasne demonštrovala nedostatočnú protipovodňovú ochranu mesta Bratislava. Preukázalo sa, že preliatie, resp. pretrhnutie existujúcej ľavostrannej protipovodňovej línie
Dunaja by nespôsobilo iba zaplavenie významnej časti Bratislavy (vrátane priemyselnej zóny), ale aj podstatnej časti Žitného ostrova a Podunajskej nížiny v oblasti Malého Dunaja.
Pretrhnutie pravostrannej hrádze rieky Dunaj by spôsobilo podobné škody ako na jeho ľavom brehu. Najväčšia
obývaná mestská časť Petržalka (asi
150 000 obyvateľov) by bola zaplavená vo veľkom rozsahu, siahajúcom až
na územie Rakúska a Maďarska.
Tieto skutočnosti boli dôvodom,
prečo správca vodného toku, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.
p., v rámci navrhovaného investičného programu opakovane žiadal o vyriešenie naliehavého povodňového
ohrozenia Bratislavy. Nedostatok finančných prostriedkov však nakoniec
vyriešila možnosť čerpania fondov
z programov EU.
Projekčné práce na vybudovanie
systémových protipovodňových opatrení v meste Bratislava sa prakticky začali v máji roku 2004. Európska komisia

v roku 2005 rozhodla , že na projekt
Bratislava – protipovodňová ochrana bude z Kohézneho fondu poskytnutých 85 % oprávnených nákladov
v sume 26 552 936 €. Štátny rozpočet SR sa podieľal na spolufinancovaní 10 % a 5 % z oprávnených nákladov
projektu bolo hradených zo zdrojov
SVP, š. p.
Stavebné práce boli prevzaté 27.5.2010 a kolaudačné nedostatky do 27.10.2010 odstránené. Celkové investičné výdavky projektu dosiahli
33 245 920,42 €, z toho stavebné práce
27 091 291,48 € . Vybudované objekty
protipovodňovej ochrany Bratislavy už
počas zvýšených vodných stavov v roku
2010 ochránili Devín a Devínsku Novú
Ves pred zaplavením časti ich intravilánov a poškodením majetku občanov.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
O PROJEKTE BRATISLAVA –
PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Hlavné ciele projektu:
 primeraná ochrana dotknutého
obyvateľstva pred povodňami v záujmovom území,
 predchádzanie vzniku ekonomických škôd v záujmovom území,
vrátane hlavného mesta Bratislavy
a obcí na Žitnom ostrove,
 predchádzanie vzniku environmentálnych škôd v záujmovom území,
vrátane ochrany,
 ochrana zdrojov pitnej vody a poľnohospodárskej pôdy pred kontamináciou.
Realizáciou projektu bola zabezpečená rekonštrukcia časti jestvujúcich a výstavba nových protipovodňových línií: hrádzí, protipovodňových
múrikov a mobilných prvkov na ľavom a pravom brehu rieky Dunaj, ľavom brehu rieky Morava a ľavostrannej
ochrannej hrádzi odpadového kanála
VD Gabčíkovo. Zrealizované konštrukcie na rieke Dunaj sú dimenzované na prietok zodpovedajúci Q1000=
13 500 m3/s okrem konštrukcií v Karlovej Vsi a Devíne, ktoré sú navrhované
na prietok zodpovedajúci Q100= 11 000
m3/s. Ochranné línie na rieke Morava
zamerané na ochranu pred spätným
vzdutím vodami Dunaja sú dimenzo-

vané na kombinovaný prietok Dunaja
Q100= 11 000 m3/s a prietok Moravy
Q30= 1 040 m3/s. Bezpečnostné prevýšenie protipovodňových konštrukcií je
0,5 m. V rámci projektu bolo zrealizovaných celkom 14,9 km podzemných tesniacich a konštrukčných stien, položených viac ako 111 tis. m2 tesniacej fólie, vybudovaných 2,3 km ochranných
hrádzí a viac ako 5 km protipovodňových múrikov. Dĺžka mobilných protipovodňových zábran predstavuje viac
ako 2,2 km. To všetko na ochranu Bratislavy a jej obyvateľov, pretože vysoké prietoky na Dunaji počas povodní,
morfológia terénu a porušenie protipovodňového systému môžu mať katastrofálne následky, ktoré by priamo
postihli 490 000 obyvateľov zaplavením 383 km2 mestského územia a ďalšími dvoma tisícami km2 poľnohospodárskej pôdy.
Mimoriadne bohatá a široká činnosť bratislavského OZ SVP,š.p. je však
vytváraná aj prácou zamestnancov ďalších troch správ povodí, ktoré taktiež
zabezpečujú protipovodňovú ochranu, starajú sa o hrádze, prevádzku vodných nádrží a čerpacích staníc. Na Záhorí sa o toky Moravy, Chvojnice, Teplice i Myjavy stará Správa povodia Moravy so sídlom v Malackách. V rámci
zlepšenia protipovodňových opatrení
po rozsiahlej povodni v roku 1997 došlo k rozsiahlej rekonštrukcii ochrannej hrádze Moravy na takmer celom jej
100 – kilometrovom úseku. No a práve
vďaka týmto opatreniam sa zabránilo
ďalšej historickej povodni v roku 2006,
keď boli prekročené historické maximá
na rieke Morava.
Stovky kilometrov ochranných hrádzí a vodných kanálov na Žitnom
ostrove majú zase na starosti zamestnanci Správy vnútorných vôd v Komárne a Správy vnútorných vôd v Šamoríne, ktorí vo veľkom rozsahu zabezpečujú aj prečerpávanie vnútorných vôd.
Napríklad, len na 12-tich čerpacích staniciach komárňanskej správy, za 103
dní povodňových zabezpečovacích
prác v minulom roku, prečerpali približne 170 mil. m3 vnútornej vody, čo
je porovnateľné s celkovou kapacitou
vodnej nádrže Domaša.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava
Ústredňa: 02/602 92 111
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Slovenský vodohospodársky podnik
OZ Piešťany
Váh, ako najväčší a najvodnatejší slovenský prítok Dunaja, sa od nepamäti spolupodieľal na modelovaní krajiny. Oddávna vytváral podmienky na osídľovanie a rozvoj hospodárstva a preto na jeho brehoch vznikali aj
mnohé mestá a dediny.

SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p. (SVP). Niekdajší podnik Povodia Váhu sa 1. júla 1997 stal súčasťou SVP. Dominantnou črtou tohto
odštepného závodu je predovšetkým
„vážska kaskáda“ – sústava vodných
nádrží, ktoré sa začínajú na Čiernom

Vodné dielo Drahovce
Názov
Orava
Tvrdošín
Čierny Váh
Liptovská Mara
Bešeňová
Krpeľany
Sučany
Lipovec
Hričov
Mikšová I
Považská Bystrica
Nosice
Ladce
Ilava
Dubnica
Skalka
Kostolná
Nové Mesto nad Váhom
Horná Streda
Madunice
Kráľová

Spád (m)
24,2
8,7
419
44,1
12
13,1
20,1
15,9
8,6
23,6
13,5
21,7
12,5
13
12,9
11,7
16,2
16,3
16,9
17,3
10,8

Jedným z najkrajších miest na brehu Váhu sú svetoznáme Piešťany, ktoré sú aj sídlom Odštepného závodu
11 – 12 2011

Inštalovaný výkon (MW)
21,8
6,2
664,7
198
4,8
24,8
38,4
38,4
31,5
93,6
55,2
67,5
15
15
16,5
16,1
25,5
25,5
25,5
43,2
45

Ročná výroba (GWh)
30,1
18
1281,3
268,9
22,2
57,5
90,8
87,1
570
185,5
112,7
151,9
74,6
74,2
80,7
86,1
108,7
114,4
117,8
141,1
112,4

Váhu, Liptovskej Mare či Oravskej priehrade. Zhruba 400 kilometrový tok najdlhšej slovenskej rieky v čase industria-

Vodohospodársky spravodajca

lizácie slovenskej krajiny, ale aj v nedávnej minulosti popretkávalo 23 vodných nádrží, ktoré nielenže skrotili divé
vody Váhu a celý Liptov, Považie, dolnú Oravu i dolné Kysuce ochraňujú
pred povodňami, ale súčasne vytvorili aj jedinečný hydroenergetický potenciál na Slovensku, ktorý z celkového
slovenského HEP predstavuje 33%. Sústava vodných elektrární na týchto dielach zabezpečuje približne 14 % spotreby elektrickej energie.
Generálny projekt na sústavnú úpravu rieky, využitie vodnej sily a splavnenie sa datuje z roku 1930. Už v roku
1932 sa začala stavať prvá hydrocentrála na Váhu – Ladce, ako kanálová
s odberom vody z Váhu haťou v Dolných Kočkovciach. Neskôr, po II. svetovej vojne, boli postupne budované
ďalšie stupne kaskády. Zatiaľ poslednými sú vodné diela Žilina a Selice, dokončené v roku 1998.
Všetky vodné diela na Váhu sú
viacúčelové a využívajú sa na:
 výrobu elektrickej energie (celková výroba v roku 2010 vrátane Oravy bola 2 262 467 MWh – najvyššia
za posledných 5 rokov)
 zásobovanie priemyslu a poľnohospodárstva vodou
 zvýšenie protipovodňovej ochrany
priľahlého územia
 rekreáciu a výkon rybárskeho práva
Jednou z hlavných úloh piešťanských vodných hospodárov je zabezpečovanie spoľahlivej, bezpečnej
a bezporuchovej prevádzky celej vážskej sústavy. Na jednotlivých kaskádach sa už po dlhoročnej prevádzke
prejavuje i faktor starnutia, čo si občas vyžaduje aj dočasné obmedzenie
energetickej prevádzky. Počas existencie SVP, š.p. OZ Piešťany uskutočnil revízie na všetkých kaskádach.
Súčasťou Odštepného závodu SVP
Piešťany sú príslušné správy povodia
a vodných tokov, ktoré zabezpečujú základnú starostlivosť. Je to Správa
povodia horného Váhu Ružomberok,
Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, Správa povodia stredného Váhu
II. Piešťany, Správa povodia dolného
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Váhu Šaľa, Správa povodia hornej Nitry Topoľčany a Správa povodia dolnej
Nitry v Nitre. Svoju vodohospodársku
činnosť vykonávajú na území s rozlo-

ces, viazaný na efektívnosť finančných
zdrojov, predstavuje oblasť investičného rozvoja. Z celkového objemu investičných stavieb ukončených v posled-

Investičný program
Plán a skutočnosť v rokoch 2000 – 2010
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepný závod Piešťany
rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

objem investičnej výstavby
plán (€)
skutočnosť (€)
4 646 053
4 577 408
5 275 841
5 417 779
5 475 635
4 723 030
3 877 017
3 814 712
5 213 437
5 161 555
6 533 825
7 383 921
3 130 518
3 313 616
4 630 054
4 459 537
7 600 047
7 247 062
6 351 446
6 255 287
4 500 749
3 798 740

hou takmer 20 tis. km2, na území ktorého žije bezmála 2,5 mil. obyvateľov, čo
v konečnom dôsledku zvýrazňuje úlohy verejnoprospešného záujmu.
Nezastupiteľné miesto a opodstatnenosť vybudovaných vodných diel
na Váhu je preukázateľná najmä v oblasti protipovodňovej ochrany. Prioritu
tu zohrávajú vrcholové nádrže Orava
a Liptovská Mara. Pomerne zložitý pro-

hodnota HIM (€)

počet
ukončených stavieb

3 876 817
45 081 026
3 686 583
4 849 831
4 120 394
9 328 288
6 526 422
54 574 620
6 877 481
5 298 637
7 041 232

9
48
11
10
14
18
21
15
21
13
18

ných rokoch (2000 – 2010) znázorňuje
reálny pohľad (tab. 1) najmä na stavby
protipovodňového charakteru.
V oblasti implementácie Rámcovej
smernice EÚ o vode participoval OZ
Piešťany predovšetkým na riešení úloh
zhotovenia Vodného plánu Slovenska
a Plánu manažmentu čiastkového povodia Váhu. Rezonujúcu úlohu v praktickom živote a tvorbe krajiny zohráva

racionálna interakcia vodného a územného plánovania v ochrane pred povodňami.
Významnú úlohu v oblasti požiadaviek na ochranu kvality vôd zabezpečujú piešťanskí vodohospodári vlastným
monitoringom a hodnotením kvality
povrchových vôd nielen na území SR,
ale aj na hraničných tokoch s ČR a PR.
Na riaditeľstve OZ sa systematicky sleduje kvalita povrchových vôd v 100 kontrolných profiloch základnej (štátnej)
siete, z toho je 14 na hraničných tokoch
a 8 na vodných nádržiach ( z toho na 2
vodárenských – Nová Bystrica a Turček). Kvalita odpadových vôd sa sleduje
u 52 producentov, ktorí sú v zmysle Nariadenia vlády č. 755/2004 Z.z. spoplatnení. Uvedené práce sú zabezpečované
na pracoviskách v Piešťanoch a Žiline.
OZ Piešťany zabezpečuje aj centrálnu
správu celopodnikového Technického
informačného systému (TIS), ktorý poskytuje, najmä pre pracovníkov technicko – prevádzkových úsekov, mapové,
popisné a technické informácie o povodiach, vodných tokoch a objektoch
na nich. V neposlednom rade, piešťanskí
vodohospodári participujú aj na tvorbe
Plánu manažmentu čiastkového povodia Váhu, tvorbe Vodného plánu Slovenska a zabezpečujú interakciu vodného a územného plánovania.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Pieštany
Ústredňa: 033 / 7764 111

Slovenský vodohospodársky podnik
OZ Banská Bystrica
Povodia tokov Hrona, Ipľa a Slanej, ktoré ležia na juh
od hrebeňa Nízkych Tatier, zaberajú štvrtinu územia Slovenskej republiky. Čaro tohto kraja, však okrem vodných tokov
dotvárajú aj štyri národné parky, 4 chránené krajinné oblasti a pre nás vodohospodárov zvlášť významné chránené vodohospodárske oblasti - CHVO Veľká Fatra, CHVO Nízke Tatry, CHVO Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, CHVO Muránska planina a CHVO Slovenský kras. Toto úžasné prírodné
bohatstvo je zhmotnené vo vybudovaných vodárenských
nádržiach Klenovec na Klenovskej Rimave, Hriňová na Slatine, Málinec na Ipli a ako technické dedičstvo minulosti aj nádrž Rozgrund v oblasti Banskej Štiavnice. Okrem uvedených
vodárenských nádrží je na spravovanom území vybudova-
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ných ďalších 8 veľkých a 80 malých vodných nádrží. A práve starostlivosť o tieto vodohospodárske diela je jednou
z prioritných úloh Odštepného závodu SVP, š.p. v Banskej Bystrici a jeho 5-tich správ povodí – v Banskej Bystrici,
Zvolene, Leviciach, Lučenci a v Rimavskej Sobote.
Technicko-ekonomické charakteristiky
(stav v roku 2010)
Rozloha spravovaného územia
11975 km2
Dĺžka vodných tokov
6500 km
z toho upravené
1862 km
Dĺžka ochranných hrádzí
568 km
Počet nádrží s celkovým objemom nad 1 mil.m3
13
Vodohospodársky spravodajca
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1.2
1.3
1.4
1.6
1.7

Evička
Veľká Vindšachta
Počúvadlo
Veľká a Malá Richňavská
Bakomi

1.8
2.1
2.2
2.3
2.4

Dva Komorovské tajchy
Veľká a Malá vodárenská
Červená studňa
Ottergrund
Klinger

ich celkový objem
80 mil.m3
Plocha územia chráneného proti povodniam
802 km2
Dodávka povrchovej vody za odplatu
47 mil.m3
OZ SVP, š.p. Banská Bystrica, v rámci svojej správy, vykonáva aj právo hospodárenia s vodnými tokmi a vodnými
stavbami na nich. Je to najmä starostlivosť o zásobovanie
obyvateľstva, priemyslu a poľnohospodárstva vodou. Dodávanie pitnej vody pre stredoslovenskú vodárenskú sústavu
sa zabezpečuje predovšetkým zo štyroch vodárenských nádrží, ktoré slúžia ako veľkokapacitné zdroje pitnej vody, pričom režim ich ochrany je zameraný predovšetkým na kvalitu, výdatnosť a zdravotnú bezchybnosť vodných zdrojov.
MÁLINEC
Vodárenská nádrž Málinec bola vybudovaná na rieke Ipeľ
v rokoch 1989 – 1993 ako zdroj povrchovej vody pre skupinový vodovod Hrachovo – Poltár – Lučenec, ktorý je súčasťou Stredoslovenskej vodárenskej sústavy.
Výška priehrady je 48,5 m s kótou koruny 348,50 m n.m.
Celkový objem akumulovanej vody v nádrži je 26,62 mil.m3.
Odber vody je dimenzovaný na kapacitu 560 l.s-1. Hydroenergetický potenciál vodného diela sa využíva v troch malých vodných elektrárňach.
11 – 12 2011
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2.6
3.1
3.2
4.2
4.3

Horná a Dolná Michalštôlňa
Veľká Kolpašská
Malá Kolpašská
Horná Hodrušská
Dolná Hodrušská

4.4
5.2
5.3
6.1
6.3

Kopanický tajch
Rozgrund
Bančiansky tajch
Beliansky tajch
Halčiansky tajch

KLENOVEC
Vodárenská nádrž Klenovec bola vybudovaná na toku
Klenovská Rimava v rokoch 1968 – 1972 približne 1 km nad
obcou Klenovec. Nádrž zabezpečuje vodárenský odber 460
l.s-1 pre Rimavský skupinový vodovod a cez prepojenie Hrachovo – Poltár – Lučenec aj do regiónov Poltár a Lučenec.
Vodná nádrž plní aj funkciu transformácie povodňovej vlny.
Priehrada je zemná so stredovým hlinitým tesnením s výškou 32,5 m nad dnom údolia. Koruna priehrady je na kóte
380,40 m n.m. Pri dĺžke vzdutia 2,5 km je maximálna zatopená plocha 66 ha. Celkový objem nádrže je 8,43 mil.m3.
HRIŇOVÁ
Vodárenská nádrž Hriňová bola vybudovaná na toku Slatina v rokoch 1960 – 1965 pod zaústením potoka Hukava.
Slúži ako zdroj povrchovej vody pre skupinový vodovod Hriňová – Lučenec – Fiľakovo zásobujúci regióny Zvolen, Detva
a Lučenec.
Priehrada je kamenito-zemná s hlinitým tesniacim prvkom a tesniacou ílovo-cementovou stenou, vybudovanou
z koruny hrádze. Jej kóta je 567,60 m n.m., výška 45 m nad
terénom. Pri maximálnej dĺžke vzdutia 2,35 km je maximálna zatopená plocha 56 ha. Celkový objem nádrže je 7,28 mil.
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VN Klenovec

Evička (vľavo hore), Vindšachta (uprostred), Bakomi (vpravo dole)
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m3. Hydroenergetický potenciál vodného diela sa využíva
v dvoch malých vodných elektrárňach.
ROZGRUND
Vodárenská nádrž Rozgrund, ktorá je súčasťou historických vodných nádrží (tajchov) vybudovaných v Banskej Štiavnici a jej okolí, je najstaršou vodárenskou nádržou na Slovensku. V rokoch 1743-44 ju vybudovali podľa
projektu Samuela Mikovíniho. Až do vybudovania priehrady Meurad vo Francúzsku v roku 1855 bol Rozgrund považovaný za najodvážnejšiu zemitú vodnú nádrž na svete.

Beliansky tajch

V súčasnosti slúži táto VN ako jeden z niekoľkých vodných
zdrojov pre Banskú Štiavnicu. Dĺžka hrádze je 125 metrov
a výška 30,2 m na kóte 706,2 m n.m. Celkový objem vodnej nádrže Rozgrund je vyše 575 tis. m3 vody. Na obr. 5.2 Rozgrund
Obr.: Jednou z najzáslužnejších aktivít OZ SVP,š.p. Banská Bystrica je realizácia programu záchrany slávneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému, ktorý patrí k najvýznamnejším technickým pamiatkam na svete
a v roku 1993 bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Štiavnické tajchy tvoria sústavu vodných nádrží, ktoré
vznikali v 15. až 17. storočí. Boli budované v nadmorskej výške 450 – 750 m n.m, čo nedovoľovalo zachytávať vodu z väčšieho povodia. Akumulujú preto vodu aj zo susedných povodí systémom zberných jarkov a štôlní. Nižšie položené nádrže využívajú tiež vodu, vypúšťanú z nádrží vyššie položených.
Banskoštiavnické tajchy s výškou priehrad 20 – 30 m
predstavovali viac ako európsky rekord. Zachovalo sa 23 nádrží. V súčasnosti sú nádrže postupne rekonštruované a využívané najmä na rekreačné účely.
Banskobystrickí vodohospodári, sa však, okrem vodných
nádrží, samozrejme neustále venujú aj dôležitým protipo-

vodňovým opatreniam a nevyhnutným opravám a údržbe.
Za posledných takmer 15 rokov, odkedy sú odštepným závodom SVP,š.p., dokončili viacero stavebných objektov:
 Projekt „Povodne na území Slovenska v r. 1997 – 1999,
odstránenie následkov a preventívne opatrenia“ , realizovaný v r. 1999 – 2005
 Rekonštrukcia tajchov v okolí Banskej Štiavnice – Beliansky tajch, Rozgrund, dva kolpašské tajchy, Vindšachta
a Bakomi (2000 – 2009).
 Autonómne systémy varovania a vyrozumenia na vodných nádržiach Môťová, Hriňová, Málinec, Klenovec
a na vodnom diele Kozmálovce (2004).
 Poldre v povodí Kabátovského potoka (Drábsko a Lúčanský potok) v Brezne (2005).
 Protipovodňové opatrenia na potoku Hutná v Ľubietovej
(2007).
 Odvedenie vnútorných a priesakových vôd v Psiaroch
(2007).
 Rekonštrukcia hrádzového telesa na VN Môťová (2008).
 Úprava odtokových pomerov na Kabátovskom potoku
v Brezne (2009).
 Rozšírenie povodňového dvora v Leviciach (2010).
 Ochranné opatrenia na potoku Poltárica v Poltári, (I. etapa – 2007, II. etapa – 2009).
 Úprava potoka Krupinica v Krupine (2007).
 Ochranné opatrenia na potoku Kamenec a na Nemcovom potoku v Šahách (2008).
 Úprava Starej rieky Žihľava – Pôtor (2008).
 Úprava Ipľa v Kalinove (2010).
 Protipovodňové opatrenia na potoku Stankovička Rudná
(2008).
 Úprava Rimavice v Kokave nad Rimavicou (2008).
Medzi rozostavané objekty patrí hať vo Veľkých Kozmálovciach, kde je potrebné zabezpečiť usmernenie povodňových prietokov a eliminovať usadzovanie sedimentov v zdrži a ďalšou akciou je aj úprava odtokových pomerov v povodí Dobronivského potoka v Dobrej Nive.
Mimoriadne dôležitý je však aj investičný program, ktorého vývoj za posledných 10 rokov prehľadne znázorňuje nasledujúca tabuľka.
Rok

Objem investičnej výstavby (€)

Počet ukončených stavieb

2000

3 770 995

10

2001

3 184 791

20

2002

3 774 215

19

2003

3 513 045

18

2004

2 977 627

18

2005

2 877 581

11

2006

2 076 346

8

2007

1 797 418

4

2008

3 160 264

15

2009

2 223 393

7

2010

1 385 676

5
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Slovenský vodohospodársky podnik
OZ Košice
Viac ako 30 % územia Slovenska zaberá jeho východná časť, s rozlohou
takmer 15 tisíc km2. Krajina v tomto kúte Slovenska sa vyznačuje vysokou rozmanitosťou so zastúpením vysokých hôr i nížin, významných miest
i malých obcí, strmých horských bys-

chylnosti tohto územia k povodniam.
Riziko ich vzniku však stále viac zvyšuje aj nezodpovedné ľudské konanie, napr. nesprávne využívanie krajiny, redukcia prirodzených záplavových
území, vytváranie prekážok v odtoku
a pod. Povodne sú preto v posledných

OZ Košice spravuje vyše 12 300 km
vodných tokov, 633 km ochranných
hrádzí, 636 km odvodňovacích kanálov, 25 čerpacích staníc vnútorných
vôd, 23 hatí, 60 vodných nádrží ( z toho
8 veľkých vodných nádrží s celkovým
objemom viac ako 1 mil. m3) a 6 su-

Čerpacia stanica vnútorných vôd v Strede nad Bodrogom

trín, ale aj pokojných a pomaly tečúcich vôd Východoslovenskej nížiny.
Z hydrologického hľadiska severná časť východného Slovenska, nachádzajúca sa v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu spadá do úmoria Baltického mora, no vodné toky z prevažnej
časti územia SVP, š.p. Odštepného závodu Košice (povodie Bodrogu, povodie Hornádu, Povodie Bodvy) odvádzajú svoje vody do Čierneho mora. Hlavnými vodnými tokmi tejto časti územia
sú rieky Hornád, Hnilec, Torysa, Bodva,
Bodrog, Ondava, Latorica, Topľa, Laborec, Uh a Tisa.
Prírodné podmienky, dané geologickým podložím, hydrogeologickými
i klimatickými pomermi vytvárajú vysoké predpoklady zraniteľnosti a ná-
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rokoch na tomto území čoraz častejšie
a ničivejšie, vytvárajúce rozsiahle povodňové škody, tak, ako to bolo, napríklad pri povodni v máji a v júni r. 2010.
Činnosť OZ Košice je zameraná predovšetkým na plnenie hlavných úloh,
vyplývajúcich z národnej legislatívy (
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 7/2010 Z.
z. o ochrane pred povodňami): spravovanie a údržba vodných tokov a vodohospodárskych zariadení, protipovodňová ochrana a s ňou spojené aktivity
(spracovanie štúdií, príprava a realizácia
investičných akcií,...), zabezpečovanie
potrieb povrchovej vody na pitné účely, priemysel, energetiku a poľnohospodárstvo, sledovanie množstva a kvality
povrchových vôd a ich ochrana.

chých poldrov. Správu a údržbu týchto
objektov zabezpečuje odštepný závod
prostredníctvom svojich 4 správ povodí so sídlami v Michalovciach, Trebišove, v Košiciach a v Poprade.
Významnou činnosťou OZ Košice
je aj medzinárodná spolupráca, keďže
toto územie hraničí s 3 štátmi: na severe s Poľskou republikou, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskou
republikou. Na hraničných vodách
sa Slovenská republika riadi medzivládnymi dohovormi a medzištátnymi zmluvami, zameranými na bilaterálnu spoluprácu so susednými štátmi.
Pri realizácii cezhraničných projektov
OZ Košice aktívne spolupracuje predovšetkým s holandskými a maďarskými
partnermi.
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Rozsiahlu činnosť OZ Košice tvoria tiež práce na implementácii Európskych smerníc (Rámcová smernica
o vode 2002/60/ES, Smernica o hodnotení a manažmente povodňových
rizík 2007/60/ES) a s tým súvisiace aktivity na príprave Plánov manažmentu čiastkových povodí, Plánov manažmentu povodňových rizík a Máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika.
Najvýznamnejšie práce OZ Košice sú
však spojené predovšetkým s odstraňovaním následkov rozsiahlych a ničivých povodní ale aj s budovaním pre-

mí Slovenska v rokoch 1997 – 1999,
odstránenie následkov a preventívne
opatrenia“, financovaného z prostriedkov Rady Európy. Najvýznamnejšími
z nich boli:
– Úprava Malej Svinky v Uzovských
Pekľanoch, v Renčišove a Jarovniciach
– Rekonštrukcia Hornádu v Košiciach
– 1. etapa
– Úprava Torysy v Brezovici a vo Veľkom Šariši
– Rekonštrukcia a dostavba čerpacích
staníc vnútorných vôd na Východoslovenskej nížine (Streda nad Bod-

Z finančných prostriedkov vlády Švajčiarskej republiky boli v okrese
Bardejov vybudované dva poldre. Polder Frička na potoku Kamenec a Vyšný
Tvarožec na potoku Sveržovka.
Rozsiahla povodeň v r. 2010 si vyžiadala realizáciu zabezpečovacích
prác nebývalého rozsahu, napríklad,
sanáciu pretrhnutých ochranných
hrádzí Ondavy a Trnávky ale aj stabilizáciu slovenského brehu rieky Poprad v Mníšku nad Popradom, kde
po vlaňajšej povodni došlo k odtrhnutiu cesty a posunutiu koryta rieky
Poprad.

Polder Frička na potoku Kamenec v okrese Bardejov bol vybudovaný z finančných prostriedkov švajčiarskej vlády

ventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami.
Takými boli, napríklad, v 90 - tych
rokoch práce, zamerané na zvýšenie kapacity bezpečnostných priepadov na priehradách Ružín I a Ružín II
a neskôr investičné akcie, realizované
po povodniach v r. 1997 – 1999, ktoré v rámci územia OZ Košice s dramatickými dôsledkami postihli predovšetkým povodie Svinky.
Uvedené stavby boli vybudované v rámci projektu „Povodne na úze-

rogom, Čičarovce, Stretávka, Veľké
Raškovce,...)
– Rekonštrukcia ochranných hrádzí
Bodrogu, Latorice, Uhu a Trnávky
– Rekonštrukcia vodohospodárskeho
uzla Petrovce a mnohé ďalšie.
Významné práce investičného charakteru zrealizovali košickí vodohospodári aj pri stabilizácii hraničného
vodného toku Poprad, a to konkrétne
v Ruskej Voli a Starinej, pričom obidve
tieto stavby boli financované zo štrukturálnych fondov.

V poslednom období možno za významnú akciu investičného charakteru
považovať Rekonštrukciu technologických zariadení VS Ružín a Rekonštrukciu Boršanského potoka a Boršanského poldra .
V rámci preventívnych opatrení sa
za významnej finančnej podpory Nórskeho finančného mechanizmu podarilo zabezpečiť spracovanie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika pre vybrané úseky hlavných tokov povodia Hornádu.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Košice
Dumbierska 14, 041 59 Košice
Ústredňa: 055 / 6008 111

11 – 12 2011

Vodohospodársky spravodajca

15

Členská organizácia ZZVH

Vodohospodárska výstavba
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Bratislava, si v roku 2011 pripomína 58. výročie
svojho založenia. Úvod histórie podniku je spätý so založením Vodohospodárskeho a rozvojového strediska za účelom prípravy a výstavby
rozvojových investícií vo vodnom hospodárstve,
ako súčasti industrializačného plánu rozvoja Slo-

li na Slovensku dosiahnuť takú úroveň, ktorá je
porovnateľná s vyspelými priehradnými krajinami vo svete.
Vybudované vodné stavby sa stali významnými krajinotvornými činiteľmi, ktoré zodpovedajú
kritériám tvorby a ochrany životného prostredia.
Okrem svojej technickej funkcie nadobudli cha-

venska. Rozvoj priemyselnej výroby, energetiky, intenzifikácia poľnohospodárstva, rozvoj sídiel a nutnosť ich zásobovania pitnou vodou, zabezpečenie odkanalizovania a čistenia použitej
vody, si vyžadovali založenie odbornej organizácie, ktorá by komplexne riešila prípravu a realizáciu vodných stavieb. S vodou, nevyhnutnou
podmienkou života, vlahou pre polia, zdrojom
energie, nenahraditeľným zdrojom pre tvorbu
a zachovanie životného prostredia, je spojená
mnohostranná činnosť podniku. S menom podniku, výsledkami práce generácií vodohospodárov, sa spája výstavba priehrad, viacúčelových
a vodárenských nádrží, hydroenergetických
vodných stavieb, protipovodňových opatrení,
kanálov, plavebných zariadení, úprav odtokových pomerov povodí riek a území kanálovými
sieťami a čerpacími stanicami, skupinových vodovodov, kanalizácií, čistiarní odpadových vôd,
skládok odpadov a pod. Za obdobie svojej existencie podnik zabezpečil prípravu a realizáciu
viac ako 350 vodohospodárskych, hydroenergetických a inžinierskych stavieb, ktoré umožni-

rakter rekreačný a postupne sa stávajú oázami
oddychu a športového vyžitia, tak ako je to v každej vyspelej krajine. Opodstatnenosť a nutnosť
zabezpečiť dostatok vody a v prípade povodňového ohrozenia usmerniť jej odtok technickými
stavbami, naberá v poslednom období na čoraz
väčšej intenzite. Prezieravosť a technická zdatnosť generácií technikov sa podpísala pod minimalizovanie škôd spôsobených katastrofálnymi
povodňami na území Slovenska. Táto povinnosť
a poslanie bude samozrejmé aj pre nastupujúce
generácie vodohospodárov.
Po 58 rokoch úspešnej činnosti stojí Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, na prahu novej etapy. Aj jej prispením sa z málo rozvinutej krajiny stal moderný, vodohospodárskymi objektmi dobudovaný štát, zabezpečujúci zásobovanie pitnou vodou, povodňovú ochranu
obyvateľstva, výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, odkanalizovanie a čistenie
vôd, zavlažovanie a odvodnenie, ochranu životného prostredia a rozvoj všetkých oblasti spoločenského života.

Od konca roku 1996 zabezpečuje podnik prevádzku tých vodohospodárskych objektov Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros, ktoré
boli ukončené v rokoch 1996.Od roku 1997 podnik komplexne zabezpečuje vodohospodársku
a energetickú prevádzku Vodného diela Žilina.
V uplynulom období podnik vyriešil základné existenčné podmienky svojho fungovania.
V roku 2001, prijatím uznesenia vlády č. 619, sa
zásadným spôsobom zmenilo postavenie podniku vo vzťahu k Vodnému dielu Gabčíkovo. V tom
istom roku podnik prevzal zabezpečovacie činnosti všetkých vodohospodárskych objektov
tohto vodného diela, podmieňujúcich výrobu
elektrickej energie a uzatvoril dlhodobý, odplatný, zmluvný vzťah o poskytovaní služieb energetickému prevádzkovateľovi. V roku 2002 štát od
dĺžil podnik, čím splnil svoj záväzok voči financovaniu verejnoprospešných objektov Vodného
diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina. Zabezpečením potrebnej akumulácie finančných zdrojov sa založili predpoklady na splácanie záväzkov
podniku bez nutnosti ingerencie štátu, vytvárajú sa potrebné zdroje na bezpečnú prevádzku
oboch týchto diel, ich ďalšiu dostavbu a ekologizáciu. Podnik vykonáva činnosti súvisiace s obstaraním investícií väčšinou z vlastných zdrojov,
v menšom rozsahu formou štátnych zákaziek.
Ako poverená organizácia v minulosti aj v súčasnosti zabezpečuje výkon technicko – bezpečnostného dohľadu na vodných stavbách v celej
Slovenskej republike. Pre výkon tejto činnosti má
vytvorené všetky technické a organizačné podmienky, ktoré spolu s vyprofilovanými zamestnancami zaručujú vysokú kvalitu výsledkov.
Všetky tieto skutočnosti, ale aj ďalšie predpoklady musí podnik zúročiť a efektívne sa pripojiť
k historickej šanci v rámci zjednocujúcej sa Európy. Využiť existujúci zamestnanecký potenciál,
jeho odbornú zdatnosť, skúsenosti a uchádzať sa
o riešenie a inžiniersku prípravu predovšetkým
ekologických objektov, stavieb zvyšujúcich kvalitu života a ochranu prírodného prostredia, objektov reagujúcich na očakávané mimoriadne klimatické javy, zvýšením protipovodňovej
ochrany územia a sídiel. Bude potrebné technickými riešeniami využiť mimoriadne výhodnú polohu Slovenska na akumuláciu vody pre zásobovanie pitnou vodou, narábať s vodou ako s budúcim nedostatkovým artiklom.

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, štátny podnik
Karloveská 2, P. O. Box 45, 842 04 Bratislava
tel.: +421-906-21-1111, fax: +421-906-31-1011
e-mail: info@vvb.sk
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Slovenský hydrometerolgický ústav
Zjednotenie pozorovacích a meracích metód v devätnástom storočí bolo
obdobím vzniku meteorologických
a hydrologických služieb v našom geografickom priestore.
Po 2. svetovej vojne bol prijatý právny dokument, ktorý zmenil veľmi pod-

statne a zároveň razantne aktivity meteorologickej a hydrologickej služby.
Zjednotil ich pod jednu organizáciu. Išlo
o Vládne nariadenia č. 96 o Hydrometeorologickom ústave, ktoré nadobudlo
účinnosť 1. januára 1954. Aj z dnešného
pohľadu bol tento právny predpis veľmi jednoducho, ale veľkoryso koncipovaný a vyvážený, schopný absorbovať
nové smery vo vývoji vedných disciplín,
v monitorovacích a odborných aktivitách, výskume a vývoji ako aj medzinárodnej spolupráci. Po vzniku federácie
bol ústav schopný plniť úlohy pre Slovensko samostatne a pri tom sa úspešne rozvíjať, čo sa v roku 1982 formál-

ne zdôraznilo prijatím názvu Slovenský
hydrometeorologický ústav.
Ďalšími dvoma míľnikmi v živote ústavu bol vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, kedy
sa ústav začlenil do spoločenstva Svetovej meteorologickej organizácie už

ako reprezentant nového štátu a rok
2009, kedy vstúpil do platnosti zákon
č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej
službe a štátnej meteorologickej službe, ktorým sa vyjadril celospoločenský záujem o činnosti ústavu a monitorovacím sieťam ústavu sa priznal štatút štátnej hydrologickej siete a štátnej
meteorologickej siete.
Slovenský
hydrometeorologický
ústav je odbornou organizáciou, vykonávajúcou najmä:
 monitorovanie
kvantitatívnych
a kvalitatívnych parametrov, charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd
na území Slovenskej republiky,

 zhromažďovanie, overovanie, hodnotenie, archiváciu a interpretáciu
údajov o stave a režime ovzdušia
a vôd,
 poskytovanie údajov a informácií
o stave a režime ovzdušia a vôd užívateľom a verejnosti,
 štúdium a popis dejov v atmosfére
a hydrosfére,
 tvorbu a vydávanie meteorologických a hydrologických predpovedí,
výstrah a informácií.
PRACOVISKÁ SLOVENSKÉHO
HYDROMETEOROLOGICKÉHO
ÚSTAVU
 Bratislava - Koliba, ústredné pracovisko
 Regionálne stredisko Banská Bystrica
 Regionálne stredisko Košice
 Regionálne stredisko Žilina
 Gánovce, Aerologické a a radiačné
centrum
 Malý Javorník a Kojšovská hoľa, pracoviská rádiolokačných meraní
 Bratislava - letisko, predpovede pre
letectvo
 19 profesionálnych observatórií
a meteorologických staníc
Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch ovzdušia a vôd
sú pozorovacie objekty štátnej hydrologickej siete a štátnej meteorologickej
siete v celkovom počte 3857.
Informovanie spoločnosti o ovzduší a vode, ako aj o prírodných katastrofách, ktoré sa s nimi môžu spájať, je jeden z najaktuálnejších problémov súčasnosti a v budúcnosti sa bude jeho
význam ďalej zvyšovať.
Dôležitým aspektom meteorologickej a hydrologickej činnosti je
medzinárodná spolupráca a princíp
slobodnej výmeny meteorologických a hydrologických údajov medzi
službami, ktoré tieto činnosti zabezpečujú.

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37
P. O. Box 15
www.shmu.sk
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Výskumný ústav vodného hospodárstva
Od svojho vzniku v roku 1951 je Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) jediným subjektom na Slovensku, ktorý uskutočňuje komplexný vodohospodársky výskum. Knižnica VÚVH eviduje vyše
5550 záverečných správ úloh a projektov, ktoré špecialisti VÚVH počas
60-ročnej existencie VÚVH vytvorili, a z ktorých väčšina našla uplatnenie v praxi.
Zameranie činnosti VÚVH je v súčasnosti nasledovné:
KONCEPCIE A PLÁNOVANIE VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
implementácia Rámcovej smernice o vode 2000/60/ES
implementácia smernice o hodnotení a manažmente povodňových
rizík 2007/60/ES
implementácia smernice INSPIRE 2007/2/ES
príprava Vodného plánu Slovenska a plánov manažmentu povodí
ekonomické vzťahy a sociálno-ekonomické informácie vo VH
aktívne členstvo v technických komisiách Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO a Európskeho výboru pre normalizáciu CEN
pracujúcich v oblasti vodného hospodárstva
VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI HYDROTECHNIKY,
HYDROENERGETIKY, HYDROLÓGIE, RIEČNEJ MORFOLÓGIE
A REVITALIZÁCIE KRAJINY V POVODIACH
modelovanie prúdenia a hladinového režimu v tokoch a v nádržiach
erózno-sedimentačné procesy v povodí
splaveninový a plaveninový režim tokov
vodohospodárske riešenie nádrží
prehodnotenie hladinového režimu z hľadiska plavby
hodnotenie vplyvu antropogénnych činností na vodný režim
posudzovanie a navrhovanie protipovodňovej ochrany
tvorba máp zaplavovaného územia a máp povodňového rizika
príprava podkladov pre manipulačné poriadky vodných diel
návrhy využitia hydroenergetického potenciálu SR
VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ V OBLASTI POVRCHOVÝCH
VÔD, PODZEMNÝCH VÔD,
TECHNOLÓGIE ÚPRAVY VÔD A ODPADOVÝCH VÔD
vplyv znečisťujúcich faktorov na kvalitu vody a sedimentov v povrchových tokoch a v nádržiach
hodnotenie a modelovanie režimu a kvality podzemných vôd a riešenie ich ochrany,
posúdenie, optimalizácia, návrh, vypracovanie, laboratórne a modelové overenie technológií úpravy vody a bezpečnosti zásobovania pitnou vodou,
progresívne technologické postupy čistenia odpadových vôd a nakladania s kalmi, hodnotenie stavu odvádzania komunálnych odpadových vôd a nakladania, s komunálnym kalom v zmysle európskej
právnej úpravy

NÁRODNÉ REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE OBLASŤ VÔD
NA SLOVENSKU
je najvyšším metodickým orgánom pre zabezpečenie kvality odberov vzoriek a analytických skúšok vôd a súvisiacich matríc a tiež najvyšším metodickým centrom na kontrolu kvality vody a s vodou súvisiacich matríc na všetkých stupňoch nakladania s vodou a na odborné posudzovanie účinnosti technologických riešení a použitých
zariadení v oblasti úpravy a čistenia povrchových vôd, podzemných
vôd, odpadových vôd a kalov
zaoberá sa celým analytickým procesom (odber a transport vodných vzoriek, meranie, štatistické spracovanie a vyhodnotenie výsledkov) zameraným na skúšanie vôd
 a ktualizuje, vyvíja, modernizuje a implementuje nové analytické
metódy, pripravuje klasifikačné schémy a postupy pre hodnotenie
vôd
organizuje programy skúšok spôsobilosti (MPS) pre laboratóriá
na Slovensku aj v zahraničí
zúčastňuje sa medzinárodných a národných monitorovacích
programov
od roku 2009 je členom medzinárodnej asociácie európskych laboratórií NORMAN, ktorej cieľom je systematické hodnotenie nebezpečných látok, ich výskyt, osud v životnom prostredí a ich prioritizácia na základe ich negatívnych vlastností
podieľa sa na príprave programov znižovania znečisťovania na národnej aj medzinárodnej úrovni
vykonáva hodnotenie stavu/kvality potenciálu povrchových vôd
VÚVH pracuje v súčasnom období na 80 úlohách podľa požiadaviek
svojho zriaďovateľa – MŽP SR. Najrozsiahlejšia úloha je v rámci operačného programu Životné prostredie Monitorovanie a hodnotenie
stavu vôd. Okrem toho rieši viacero ďalších vedecko-technických projektov:
Ochrana hraboša severského panónskeho (program LIFE)
Revitalizácia rieky Moravy - MoRe (program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko)
Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej
ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode – WATLIFE (program LIFE)
Využitie nových filtračných materiálov v úprave vody (operačný
program Veda a výskum)
Selekcia nových izolátov mikroorganizmov zo znečisteného
prostredia obsahujúcich gény katabolických a detoxikačných
dráh a ich testovanie pre potenciálne využitie v biotechnológiách (operačný program Veda a výskum)
Manažment odpadov pre vnútrozemskú plavbu na Dunaji –
WANDA (program Juhovýchodná Európa)
Harmonizácia a hodnotenie techník odberu vzoriek pre monitorovanie trendov vo vodnom prostredí – HESTIA (program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko)

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
tel.: +421 2 59 34 33 44 fax: +421 2 54 41 57 43
e-mail: riaditel@vuvh.sk
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Podtatranská vodárenská spoločnosť
PVS, a.s. bola založená 1. 5. 2003
v súlade s privatizačným projektom,
schváleným rozhodnutím Ministerstva
pre správu a privatizáciu národného
majetku SR č. 836 zo dňa 4.9.2002, ktorým došlo k zrušeniu štátneho podniku
Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p. Košice.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. na území Podtatranského regiónu zabezpečuje:
– koncepciu rozvoja a zásobovania
pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd,
– vyhľadávanie nových vodných zdrojov,
– ochranu vodných zdrojov,
– investorskú činnosť pri výstavbe
zdravotno-vodohospodárskych stavieb,
– projektovanie vodohospodárskych
stavieb,
– odbornú a poradenskú činnosť
– prostredníctvom prevádzkovej spoločnosti dodávku pitnej a úžitkovej
vody, prevádzku vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
Túto činnosť zabezpečuje na území
6-tich okresov: Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča,
Gelnica.
Koncepcia a stratégia rozvoja environmentálnej infraštruktúry vo vlast-

níctve PVS, a.s. Poprad je daná týmito
cieľmi:l

Dosiahnuť stupeň zásobovania oby
vateľov pitnou vodou z verejných
vodovodov vo vlastníctve PVS, a.s.
nad 90 %

Podiel obyvateľov napojených

na verejné kanalizácie vo vlastníctve
PVS, a.s. zvýšiť nad 70 %

Znížiť vysoký stupeň rozostavanosti

stavieb vodovodov a kanalizácií

Využiť v maximálnej možnej miere

čerpanie financií z fondov Európskej
únie
REALIZOVANÉ STAVBY
SPOLUFINANCOVANÉ Z FONDOV
EÚ
DOSTAVBA ČOV POPRAD –
MATEJOVCE
Celkové náklady projektu: 21 ,367
mil. €
ROZVOJ A ZLEPŠENIE
INFRAŠTRUKTÚRY
VODOVODOV A KANALIZÁCIE
V PODTATRANSKOM REGIÓNE
1. aktivita: Vodovod Podolínec
2. aktivita: vybudovanie nového
zdroja a verejného vodovodu pre obce
Majere, Červený Kláštor a Lechnica,
3. aktivita: ,Zásobovanie obcí Od-

orín, Jamník, Domaňovce a Spišský
Hrušov zo skupinového vodovodu
Spišská Nová Ves
4. aktivita: Kanalizácia a ČOV Hôrka
Dobudovanie kanalizácie v Hôrke a vybudovanie novej ČOV.
Celkové náklady projektu: 4,96
mil. €
ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU
PRE OBEC VEĽKÁ LOMNICA
Vybudovanie vodovodného prívodného potrubia pre obec Veľká Lomnica o
celkovej dĺžke 3776,5 m s pripojením na vodovodný privádzač Poprad –
Kežmarok,
Celkové plánované náklady projektu: I. etapa 1,324 mil. EUR
Celkové plánované náklady projektu: I I. etapa 6,0 mil. EUR
DOBUDOVANIE KANALIZÁCIÍ
A ČOV PRE AGLOMERÁCIU STARÁ
ĽUBOVŇA – JE V REALIZÁCII
Celkové plánované náklady projektu: 17,6 mil. EUR, z toho:
Dobudovanie kanalizácie a ČOV
pre aglomeráciu Hôrka a Švábovce –
schválená žiadosť o NFP, začiatok realizácie plánovaný na rok 2012
Celkové plánované náklady projektu: 8,7 mil. EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Tel: +421/052/7873 115, Fax: +421/052/7729 566
E-mail: sekretariat@pvsas.sk
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Hydrocoop
Hydrocoop spol. s r.o. je konzultačná spoločnosť založená v r. 1992 so zameraním na projektovú, inžiniersku
a konzultantskú činnosť vo vodnom
a odpadovom hospodárstve.
V rámci našich služieb ponúkame
riešenia problémov najmä v oblasti zásobovania vodou, odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, povodňovej ochrany, čerpacích staníc, úpravy vody, skládok tuhého odpadu, kompostovania a zberných dvorov.
Našim zákazníkom ponúkame spoluprácu v oblasti všetkých stupňov
prípravnej, projektovej a prevádzkovej dokumentácie stavieb od štúdií uskutočniteľnosti, technicko-ekonomických štúdií, investičných zámerov a analýz cez dokumentácie EIA,
dokumentácie pre územné a stavebné konanie, realizačné dokumentácie
až po projekty skutočného vyhotovenia stavieb, prevádzkové a manipulačné poriadky a pasporty vodohospodárskych zariadení.
Od r. 1995 zabezpečujeme pre našich zákazníkov vypracovanie žiadostí do fondov EÚ na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ako
aj dokumentácií na verejné obstarávanie prác a služieb (tendrové dokumentácie) spojené s implementáciou príspevkov z fondov EÚ.
Ďalšími našimi činnosťami sú autorský dozor, výkon stavebného dozoru (aj podľa FIDIC) a inžinierska činnosť v rámci ktorej našim zákazníkom

zabezpečujeme komplexné služby až
po vydanie právoplatného územného
rozhodnutia, alebo stavebného povolenia.
V októbri 2011 došlo v našej spoločnosti k významnej zmene. Po úspešnom zavŕšení obchodných rokovaní
do spoločnosti Hydrocoop s. r. o. vstúpila ako majoritný vlastník Škandinávska konzultantská spoločnosť Sweco.
Účelom spojenia je posilnenie trhovej pozície v oblasti vody a životného
prostredia v strednej a východnej Európe.
Sweco je jedna z vedúcich multidisciplinárnych konzultantských inžinierskych spoločností v Európe s univerzálnou odbornosťou v konzultantskom inžinierstve, environmentálnej
technológii a architektúre. Sweco má
viac ako 6 000 zamestnancov v 11 krajinách z toho takmer 1 000 v strednej a východnej Európe. Zaznamenaný ročný obrat spoločnosti je približne 530 mil. EUR v roku 2010. Sweco
má klientsky orientovanú organizáciu so zastúpeniami na viac ako 100
miestach v Európe aj vo svete. Každoročne vypracováva okolo 30 000 projektov pre asi 10 000 zákazníkov. V súčasnosti má spoločnosť projekty asi
v 80 krajinách po celom svete a pobočky a kancelárie vo Švédsku, Nórsku, Fínsku, Dánsku, Rusku, Estónsku,
Litve, Českej republike, na Slovensku,
v Bulharsku a v Poľsku. Spoločnosť
Sweco je registrovaná na Švédskom

akciovom trhu a je zapísaná v NASDAQ OMX Stockholm AB.
Hydrocoop spol. s r.o. má v súčasnosti okolo 20 konzultantov odborníkov, ktorí poskytujú kvalifikované riešenia najmä v oblasti vodného a odpadového hospodárstva. K najnáročnejším úlohám v poslednom období
patrili návrhy rekonštrukcie ÚČOV Bratislava a ČOV Petržalka, ako aj už čiastočne zrealizované riešenie odkanalizovania Malokarpatského regiónu.
Spolu so spoločnosťou Sweco môžeme dosiahnuť silné postavenie na Slovenskom trhu s vysokou kvalitou služieb na dobrej ekonomickej úrovni
pre jestvujúcich aj nových zákazníkov.
Tiež je našim cieľom posilniť postavenie spoločnosti Sweco na Slovenskom
trhu a aktívne sa zúčastniť na jej postupujúcom raste v strednej a východnej
Európe.
V tejto súvislosti ďakujeme všetkým
partnerom a obchodným priateľom
za doterajšiu spoluprácu a dovoľujeme si ich týmto požiadať o zachovanie ich priazne, ktorú si veľmi vážime
a o ktorú sa budeme uchádzať aj v nových podmienkach, ktoré určite prispejú k ďalšiemu pozdvihnutiu úrovne
kvality a profesionality všetkých našich
činností.
Referenčný súpis našich realizovaných dodávok projektov spolu s názvom príslušného investora je uvedený
na našej stránke www.hydrocoop.sk

Hydrocoop spol. s r.o.
Sídlo: Dobšinského 32, 811 05 Bratislava 1
Adresa pre návštevu: Madáchova 29, Bratislava – Podunajské Biskupice
Poštová adresa: P. O. Box 92, 810 05 Bratislava 15
Sekretariát – tel.: 02/ 4564 0927 fax: 02/ 4564 0927
E-mail: hydrocoop@hydrocoop.sk
Riaditeľ - hlavný konateľ: Ing. Peter Gemeran
tel: 02/ 4552 2116
E-mail: gemeran@hydrocoop.sk
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Geotest
GEOtest BRATISLAVA, s.r.o., je podnikateľským subjektom, ktorý vznikol
ako dcérska spoločnosť GEOtestu, a.s.,
dňa 1. 3. 1993. Spoločnosť zachováva
viac ako 40-ročnú kontinuitu odborného a profesionálneho prístupu k riešeniu ekologických problémov, predovšetkým ochrany podzemných vôd. Vo
svojej činnosti spoločnosť využíva certifikovaný integrovaný systém manažérstva kvality a environmentálneho
manažérstva podľa noriem STN EN ISO
9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005.
Vo svojej podnikateľskej činnosti GEOtest BRATISLAVA, s.r.o., realizuje zákazky jednak formou komplexných dodávok, a jednak riešením čiastkových problémov, najmä v odboroch
a oblastiach činností:
 geologický prieskum (hydrogeologický, inžinierskogeologický, geologický prieskum životného prostredia),
 monitorovanie geologických faktorov životného prostredia,
 sanácie geologického prostredia,
 sanácie environmentálnych záťaží
a škôd,
 komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické
poradenstvo pre vodohospodárske
stavby,
 posudzovanie vplyvov na životné
prostredie,

 riešenie problémov odpadového
hospodárstva a skládok odpadov,
 predaj prenosných elektrokontaktných hladinomerov, meračov rozhrania vzduch - voda - ropná látka
a vzorkovacích zariadení výrobcu
NPKR Europe Mfg, s.r.o.,
 sprostredkovanie predaja lamelových ÚGI-filtrov výrobcu GEOtest,
a.s.
Medzi najvýznamnejších klientov
spoločnosti GEOtest BRATISLAVA, s.r.o.,
patria už dlhoročne významné priemyselné podniky, ako i organizácie štátnej
správy, menovite SLOVNAFT, a.s., CHEMOLAK a.s., Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., AMYLUM Slovakia, spol. s r.o,
HOLCIM (Slovensko), a.s., Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Trnavská stavebná spoločnosť, a.s., P.
G.A., s.r.o., NDS, a.s., a Ministerstvo životného prostredia SR.
GEOtest BRATISLAVA, s.r.o., je členom Združenia zamestnávateľov vo
vodnom hospodárstve na Slovensku
a aktívne sa zapája aj do činnosti Slovenského národného komitétu medzinárodnej vodohospodárskej organizácie IWA (International Water Association). Spoločnosť participuje aj
na riešení medzinárodných projektov,

v súčasnosti napr. projekt EUREKA (výskum, vývoj a výroba automatizovaného systému sledovania vlhkosti zemín).
Spomedzi problémov, ktoré svojimi
aktivitami spoločnosť GEOtest BRATISLAVA, s.r.o., rieši, treba uviesť ako najvýznamnejšie tieto:
 geologicko-prieskumné,
sanačné a monitorovacie práce pre hydraulickú ochranu podzemných vôd
(systém HOPV Slovnaft) horného
Žitného ostrova, ako aj pre odbytové strediská a obchodné závody
Slovnaftu, vrátane odstraňovania
ekologických havárií,
 monitoring a ochrana vodárenských
zdrojov Pečniansky les a Kalinkovo,
 p
 rieskum znečistenia a monitoring
na lokalitách: Holcim (Slovensko)
a.s., AMYLUM Slovakia, s.r.o., CHEMOLAK a.s., Spaľovňa Bratislava, P.
G.A., s.r.o., a NDS, a.s.
V roku 2011 minister životného
prostredia SR udelil spoločnosti GEOtest BRATISLAVA, s.r.o., ako členovi kolektívu SLOVNAFT - GEOSAN - GEOtest
BRATISLAVA, čestné uznanie za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos
v starostlivosti o životné prostredie
a rozvoji environmentalistiky.

GEOtest BRATISLAVA, s.r.o.
Adresa: Stavbárska 27, P.O.Box 4, 820 08 Bratislava 28
Telefón: 02/4564 0075, fax: 02/4564 0078
e-mail: geotest@geotestba.sk
www.geotestba.sk
Kontaktné osoby:
Ing. Andrea HURTÍKOVÁ, konateľka spoločnosti
Ing. Martin MIKITA, PhD., výrobný manažér
RNDr. Vojtech VILINOVIČ, CSc., výrobný manažér
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Bursa
História firmy BURSA, s.r.o. sa začala vo februári 1992
a od začiatku je odborne zameraná na projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb a to
najmä:
 Vodné zdroje a ochranné pásma vodných zdrojov, vodovodné privádzače a vodovodné siete, vodojemy, čerpacie
stanice.
 Kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.
 Úpravy a revitalizácia vodných tokov, komplexné riešenie odtoku z povodí, hradenie bystrín.
 Priehrady, vodné elektrárne, vodné nádrže, hate, poldre.
 Malé vodné nádrže a rybníky.
 Závlahy a odvodnenie pozemkov.
 Prevádzkové a manipulačné poriadky vodohospodárskych diel, prevádzkové poriadky kanalizácií a ČOV, vodovodov podľa vyhl. MŽP SR č.55/2004 Z.z.
 Vodohospodárske riešenie nádrží, vodohospodárske sústavy.
 Priebeh hladín pri nerovnomernom ustálenom prúdení
v prirodzených a upravených korytách.
 Hydraulické a hydrologické štúdie, generely, koncepcie,
odborné posudky.
 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie E.I.A.
Bursa a jej štatutárni zástupcovia sú členmi týchto významných odborných organizácií:
 Slovenská asociácia konzultačných inžinierov
 Slovenská komora stavebných inžinierov
 Slovenský priehradný výbor
 Asociácia čistiarenských expertov SR
 Únia krajinných inžinierov Slovenska
 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
SR
 Asociácia hydrológov Slovenska
Bursa realizovala za obdobie od svojho vzniku viac ako
460 projektov hlavne v oblasti zásobovania pitnou vodou,
odvedenia a čistenia odpadových vôd, protipovodňovej
ochrany, závlah, rybníkov, vodných nádrží, vodných elektrární, ochrane životného prostredia a ekológie, z ktorých
najvýznamnejšie sú :

 Aglomerácia Levice – odvedenie a čistenie odpadových
vôd, Tekovský región I.
 Aglomerácia Tlmače – odvedenie a čistenie odpadových
vôd, Tekovský región II.
 Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových vôd,
2nd phase
 SKK a ČOV Liptovská Osada, Liptovská Lúžna a Liptovské
Revúce.
 Zvolen – rekonštrukcia ČOV, čistenie dažďových vôd.
 Horné Kysuce – dodávka pitnej vody a odkanalizovanie.
 Poltár – kanalizácia a rekonštrukcia ČOV.
 Poprad – Tatranský skupinový vodovod.
 Mikroregión Hučava – odvedenie a čistenie odpadových
vôd.
 Región Topoľčany – odvedenie odpadových vôd.
 Región Partizánske – odvedenie odpadových vôd.
 Dobudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hôrka
a Švábovce.
 Levice – Ochrana mesta pred prietokmi Podlužianky.
 Chminianska N. Ves – Úprava toku Veľká Svinka.
 Hronský Beňadik, Rudno, Žarnovica – Úprava toku Hron.
 Oravský Podzámok, Nižná – úprava rieky Orava.
 Banská Bystrica– Preventívne protipovodňové opatrenia
v SR, ochrana mesta Banská Bystrica.
 Kysucké N. Mesto – Úprava toku Kysuca.
 Banská Bystrica – Úprava Rudlovského potoka, 1 – 4.
Časť.
 Banská Štiavnica – VS Richňavská, VS Halčianska a VS
Evička – rekonštrukcia.
 Liptovský Ondrej – Potok Brestovina a Konský potok,
protipovodňová ochrana.
 Veľké Kozmálovce – Usmernenie a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži pre zabezpečenie odberov povrchovej vody.
 Čoltovo Mlyn – vodná kolesová elektráreň.
 MVE Lietavská Lúčka.
 MVE Martin.
 MVE Turecká.
 MVE Dolná Lehota.
 Krásno nad Kysucou – Úprava rieky Kysuca.

BURSA,s.r.o.
Sídlo: Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica
Konatelia: Ing. Ondrej Bursa, Ing. Matúš Bursa
Telefón a fax: +421 48 4142303, 4142309, 4115068
E–mail: bursa@bursa.sk
Web: www.bursa.sk, www.water–designers.eu
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Členská organizácia ZZVH

Hydroprojekt Košice
Projektová a inžinierska organizácia so zameraním na:
– projektovanie
– technickú pomoc
– výkon inžinierskych činností pre stavby:
• Hydrotechnické
• Hydromelioračné
• Vodné hospodárstvo priemyslu a krajiny
• Zdravotné vodohospodárske
• Skládky odpadov
• Dokumentácie vplyvu diela na životné prostredie (EIA)

Hydroprojekt Košice s.r.o.
spoločnosť pre projektovanie a inžinierske služby
Kukučínova 23, 040 01 Košice
tel./fax 055/7295 379, mob. 0905 983 267
e-mail: hpke@centrum.sk
Konateľ spoločnosti: Ing. Jozef Kutný

Ingeo – Envilab
Služby v oblasti ochrany životného prostredia
laboratórne rozbory vzoriek všetkých druhov vôd
laboratórne rozbory vzoriek zemín a pôd
laboratórne rozbory vzoriek odpadov

laboratórne skúšky mechanických vlastností zemín a hornín
vzorkovacie práce
ekologické prieskumy
monitorovacie práce
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
posudzovacia činnosť podľa zákona o odpadoch

Ingeo – Envilab s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: 041/724 73 67
fax: 041/724 89 70
www.ingeo–envilab.sk
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Monitorovanie a hodnotenie povrchových vôd
RNDr. Jarmila Makovinská, CSc., Ing. Elena Rajczyková, CSc.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V príspevku sa prezentujú spôsoby monitorovania a hodnotenia stavu/kvality a potenciálu vôd v minulosti a v súčasnosti.
Autori stručne popisujú monitorovanie kvality povrchových vôd v minulosti a detailnejšie sa venujú monitorovaniu v súčasnosti. Cieľom príspevku je aj porovnanie prístupov k hodnoteniu kvality povrchových vôd v minulosti a nových prístupov
k hodnoteniu stavu/kvality a potenciálu v súčasnosti.
MONITOROVANIE POVRCHOVÝCH
VÔD
Monitorovanie povrchových vôd má
na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Začiatky možno hľadať už v päťdesiatych
a šesťdesiatych rokoch, kedy sa sledovala kvalita vody prostredníctvom rôznych výskumných projektov. Neskôr
sa detailnejšie sledovali hraničné vody,
a to predovšetkým Dunaj a jeho prítoky. Systematické sledovanie kvality vody na celom území Slovenska už
od sedemdesiatych rokov zabezpečovali jednotlivé podniky povodí (Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie
Hrona, Povodie Bodrogu a Hornádu),
resp. od roku 1997 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. prostredníctvom svojich odštepných závodov
[1]. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. realizoval aj sledovanie kvality
vody hraničných vôd s Ukrajinou, Poľskom a Českou republikou. Monitorovanie kvality povrchových vôd bolo zamerané prevažne na sledovanie vplyvu
zdrojov znečistenia na kvalitu jednotlivých tokov a vodných nádrží Slovenska.
Výskumný ústav vodného hospodárstva sa od roku 1968 podieľal
na pravidelnom sledovaní hraničných
vôd s Rakúskou republikou a od roku
1976 s Maďarskou republikou. Od roku
1989 sa rozbehlo rozsiahle monitorovanie kvality vody Dunaja a jeho prítokov v oblasti dotknutej výstavbou
vodného diela Gabčíkovo, ktoré trvalo až do roku 1995, resp. v redukovanej
forme až do roku 2000 [2, 3]. Neskôr sa
tento program zharmonizoval s ostatnými Slovensko – maďarskými hraničnými tokmi.
Slovenský
hydrometeorologický
ústav v Bratislave uskutočňoval zber
údajov a bol zodpovedný za národnú databázu výsledkov nielen pre po-
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vrchové, ale aj pre podzemné vody.
V roku 2004 zabezpečoval monitorovanie povrchových vôd Slovenský hydrometeorologický ústav prostredníctvom Štátneho ústavu Dionýza Štúra
v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho realizuje Slovenský hydrometeorologický
ústav v Bratislave monitorovanie kvantity povrchových vôd.
Implementáciou európskej legislatívy a vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali významné zmeny aj v monitorovaní povrchových vôd. Už začiatkom roku 2005 bol
v súlade s vodným zákonom [4] pripravený Program monitorovania stavu
vôd na rok 2005 a v decembri aj na rok
2006. V roku 2006 bola v súvislosti s reportovacími povinnosťami Slovenska vypracovaná a odsúhlasená metodika pre návrh programov monitorovania vôd [5] v súlade s požiadavkami
Smernice 2000/60/EC [6], ako aj s požiadavkami príručky pre monitorovanie
[7]. Na základe metodiky bol pripravený Program monitorovania stavu vôd
na rok 2007 [8] v optimálnej verzii, neskôr v súvislosti s redukciou finančných
prostriedkov na rok 2007 bola pripravená redukovaná verzia [9]. Oba programy boli odsúhlasené operatívnou poradou Ministra životného prostredia
SR. Monitorovanie povrchových vôd sa
v roku 2007 začalo v redukovanej verzii, neskôr sa niektoré aktivity čiastočne rozšírili v rámci iných projektov (napríklad monitorovanie nádrží sa zabezpečilo v rámci projektu „Zabezpečenie
plnenia informačných tokov o kvalite
vôd vodných plôch Slovenska a softvérové posilnenie databázového systému
vôd vhodných na kúpanie“ [10]). Výhodami Programov monitorovania bolo
a aj v súčasnosti je, že sa jednoznačne
určili ciele, odberové miesta, ukazova-

tele, frekvencie, metódy odberu vzoriek a analýz, finančné náklady, ale najmä kompetencie jednotlivých rezortných organizácií, ktoré sa podieľajú
na monitorovaní povrchových vôd. Aktivity sa previazali tak, aby sa čo najefektívnejšie využili finančné prostriedky, personálno-odborné a technické
kapacity. Na určenie finančných nákladov sa pripravil jednotný cenník aktivít
súvisiacich s monitorovaním pre rezort
Ministerstva životného prostredia SR.
Rovnako dôležité bolo, že do prípravy
Programov monitorovania sa zapojili odborníci všetkých zainteresovaných
rezortných inštitúcií.
Od roku 2008 je monitorovanie povrchových vôd Slovenska realizované prevažne prostredníctvom Kohéznych fondov (Operačný program - Životné prostredie, Prioritná os - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie
vôd, Opatrenie - Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných
vôd). Jednotlivé rezortné inštitúcie (Výskumný ústav vodného hospodárstva
a Slovenský vodohospodársky podnik,
š.p.) získali pre monitorovanie povrchových vôd projekty, ktoré sú zharmonizované s programami monitorovania
na jednotlivé roky [11, 12, 13, 14] ako aj
s Rámcovým programom monitorovania na roky 2010 - 2015 [15]. Jedinými
aktivitami, ktoré sú realizované v tomto období v oblasti povrchových vôd
zo štátneho rozpočtu je monitorovanie
hydromorfologických prvkov kvality
v prirodzených tokoch a monitorovanie kvantity povrchových vôd (Slovenský hydrometeorologický ústav).
Výsledky získané prostredníctvom
monitorovania povrchových vôd vstupujú do národnej databázy, ktorá je
umiestnená na Slovenskom hydro-
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meteorologickom ústave v Bratislave.
Časť databázy (biologické prvky kvality) spravuje Výskumný ústav vodného
hospodárstva v Bratislave. Výsledky sa
využívajú na zabezpečovanie podkladov potrebných na tvorbu koncepcií
udržateľného využívania povrchových
vôd a ich ochrany, na prípravu a spracovanie dokumentov vodného plánovania, na výkon štátnej vodnej správy,
na poskytovanie informácií verejnosti,
pre potreby užívania vôd, na prípravu
podkladov pre podávanie správ Európskej únii a poskytovanie údajov medzinárodným organizáciám ako sú Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja
(ICPDR), Európska agentúra životného
prostredia (EEA) a OECD.
HODNOTENIE POVRCHOVÝCH VÔD
HODNOTENIE EKOLOGICKÉHO
A CHEMICKÉHO STAVU
POVRCHOVÝCH VÔD
V minulosti sa hodnotenie kvality
povrchových vôd vykonávalo tak, že sa
namerané údaje štatisticky spracovali
a porovnali s limitnou hodnotou, ktorá bola daná dnes už neplatnými Slovenskými technickými normami (STN
75 7220, STN 75 7221) pre 5 tried kvality (I. - veľmi čistá voda , II. - čistá voda,
III. – znečistená voda, IV. - silne znečistená voda, V. - veľmi znečistená voda).
Limitné hodnoty boli určené pre šesť
skupín ukazovateľov (A- kyslíkový režim, B – základné fyzikálno-chemické
ukazovatele, C – nutrienty, D – biologické ukazovatele, E – mikrobiologické ukazovatele, F – mikropolutanty, G
– toxicita, H – rádioaktivita). Triedy kvality aj ukazovatele boli určené rovnako pre všetky typy tokov aj stojatých
vôd. V zmysle takéhoto prístupu boli
od sedemdesiatych rokov pripravované Ročenky kvality vody najskôr na Výskumnom ústave vodného hospodárstva, neskôr tieto aktivity prebral Slovenský hydrometeorologický ústav.
Ročenky kvality vody boli spracovávané pravidelne a boli základným dokumentom, ktorý tvoril podklad pre tvorbu koncepcií, využívania a ochrany
povrchových vôd, na prípravu a spracovanie rôznych plánovacích dokumentov, pre výkon štátnej vodnej správy, na poskytovanie informácií verejnosti a pre užívanie vôd.
Postupne bolo potrebné limitné
hodnoty pre hodnotenie kvality vôd
dostať do legislatívnych predpisov.
11 – 12 2011

V rámci predvstupových rokovaní bolo
pripravené v nadväznosti na vodný zákon aj nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktoré určovalo limitné hodnoty (environmentálne ciele) pre dosiahnutie dobrého stavu povrchových vôd.
Keďže metodiky pre hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle nových
európskych predpisov sa na Slovensku
ešte len začínali pripravovať, do nariadenia vlády sa v tom období vo väčšine
prípadov zvolila hodnota limitov ukazovateľov kvality vody medzi II. a III.
triedou kvality [16].
Uznesením vlády Slovenskej republiky (č. 46/2004) bola schválená
Stratégia pre implementáciu Rámcovej smernice pre vodu. Táto vytvorila
priestor okrem iného aj pre vypracovanie klasifikačných schém na hodnotenie ekologického stavu vodných útvarov povrchových vôd na Slovensku.
V rokoch 2004 – 2006 sa úvodné aktivity sa venovali príprave metodík pre odber vzoriek jednotlivých vodných spoločenstiev, determinácii a kvantifikácii organizmov, výberu referenčných
lokalít a zberu údajov v rámci prvých
programov monitorovania v rokoch
2005 – 2007.
Rámcová smernica o vode [6] požadovala od roku 2007 monitorovanie
založené na nových prístupoch. Jedným zo základných cieľov monitorovania bolo zabezpečenie základnej databázy údajov pre hodnotenie ekologického a chemického stavu vodných
útvarov povrchových vôd. Vodné útvary [17] sa stali základnými jednotkami
nielen pre hodnotenie stavu vôd, ale aj
pre návrh a realizáciu opatrení na zlepšenie stavu vôd [18]. Vodné útvary povrchových vôd sú vodné toky, úseky vodných tokov, skupiny tokov a jazerá. Dôležitým krokom pre prvý Vodný plán Slovenska [18] bolo úvodné
zhodnotenie stavu povrchových vôd,
od ktorého sa mala odraziť miera zlepšenia po uskutočnení opatrení na zlepšenie stavu povrchových vôd na Slovensku. Keďže sa v roku 2007 začalo
monitorovanie povrchových vôd Slovenska v redukovanej forme, do prvého Vodného plánu [18] sa použili aj výsledky monitorovania za rok 2008.
V zmysle vodného zákona [4] sa stavom povrchových vôd všeobecne vyjadruje stav útvaru povrchovej vody,
ktorý je určený ekologickým stavom
alebo chemickým stavom, podľa toho,
ktorý z nich je horší. Hodnotenie ekolo-
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gického a chemického stavu vodných
útvarov povrchových vôd sa podľa nových prístupov uskutočňuje v reprezentatívnych odberových miestach.
Reprezentatívne monitorované miesta sa vyberajú v rámci prípravy programu monitorovania pre konkrétny vodný útvar podľa určených kritérií [19].
Základnými princípmi hodnotenia
ekologického stavu je typová špecifickosť, stresorová špecifickosť, porovnanie zmien kvality prostredia s referenčnými podmienkami/hodnotami
a splnenie normatívnych definícií. Typová špecifickosť znamená, že jednotlivé toky a jazerá sú rozdelené podľa určitých kritérií na typy. Pre toky sú
kritériami plocha povodia, nadmorská
výška, ekoregión a geológia. Pre jazerá sú to veľkosť, priemerná hĺbka, ekoregión a nadmorská výška. Podľa toho
je na Slovensku 22 typov tokov. Jazerá
spĺňajúce veľkostné kritériá podľa Rámcovej smernice o vode [6] na území Slovenska nie sú. Nádrže sú zaradené ako
rieky so zmenenou kategóriou a bolo
určených 9 typov nádrží [19]. Stresorová špecifickosť je zahrnutá vo výbere vhodných metrík (metrikami sú napr.
rôzne biologické indexy, počet druhov,
abundancia, biomasa) pre biologické
prvky kvality, charakterizujúcich jednotlivé stresory/vplyvy (napríklad organické znečistenie, nutrienty, hydromorfológia). Referenčné podmienky
odrážajú stav prostredia bez antropogénneho ovplyvnenia, alebo len s minimálnym ovplyvnením. Hodnotenie sa vykonáva určením rozdielu medzi referenčnou a nameranou hodnotou metriky. Splnenie normatívnych
definícií znamená, že jednotlivé vodné spoločenstvá (biologické prvky kvality) musia byť charakterizované metrikami, ktoré vyjadrujú druhovú diverzitu, kvantitu/množstvo a citlivé druhy.
V niektorých prípadoch, ak je vodný útvar tak ovplyvnený ľudskou činnosťou (zásadné hydromorfologické
zmeny), že dosiahnutie dobrého ekologického stavu môže byť neuskutočniteľné alebo neúmerne nákladné,
môžu sa na základe vhodných, jasných
a transparentných kritérií stanoviť menej prísne environmentálne ciele. Ide
o výrazne zmenené alebo umelé vodné útvary. V takýchto prípadoch sa určuje namiesto ekologického stavu ekologický potenciál.
Pri hodnotení ekologického stavu vôd majú biologické prvky kvali-
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ty prednostné postavenie. Vodné spoločenstvá synergicky prijímajú všetky zmeny vo vodnom prostredí. Reakcia organizmov na zmeny prostredia sa
odráža v zmene ich štruktúry a fungovania. Fyzikálno-chemické prvky a hydromorfologické prvky kvality sú podpornými prvkami pre organizmy viazané na vodu. Dôležité je, aby boli klasifikačné schémy pre podporné prvky
kvality nastavené v súlade s biologickými prvkami kvality.
Do hodnotenia ekologického stavu
sú zaradené aj chemické prvky kvality (chemické látky), ktoré boli vybrané
pre územie Slovenska v rámci Programu znižovania znečisťovania [20]. Sú
to látky, ktoré sú toxické, akumulujú
sa vo vodnom prostredí, ťažko sa rozkladajú a používajú alebo vyrábajú sa
na Slovensku vo významných množstvách. Pre tieto prvky kvality (26 syntetických a nesyntetických látok relevantných pre SR) sú vypracované národné environmentálne normy kvality
[21], ku ktorým sú namerané hodnoty,
štatisticky spracované, porovnávané.
Tieto normy kvality sa určili na základe
testov toxicity týchto látok vo vzťahu
k vodným organizmom.
Pri každom prvku kvality, na základe vyhodnotenia metodikou určených
metrík a ukazovateľov [21], sa priraďuje
výsledný stav za jednotlivý prvok kvality. Do hodnotenia ekologického stavu
patria prvky kvality rozdelené do 4 skupín, a to:
1. biologické prvky kvality (bentické
bezstavovce, fytobentos a makrofyty, fytoplanktón, ryby),
2. fyzikálno-chemické prvky kvality: rozpustený kyslík, biochemická spotreba kyslíka – BSK5, chemická spotreba kyslíka – CHSKCr, teplota vody, pH, merná vodivosť, alkalita
– KNK4,5, amoniakálny dusík – N-NH4,
dusičnanový dusík – N-NO3, celkový
dusík, fosforečnanový fosfor – P-PO4,
celkový fosfor,
3. chemické prvky kvality: 26 syntetických a nesyntetických látok relevantných pre SR (anilín, arzén a jeho
zlúčeniny, benzénsulfonamid, benztiazol, bifenyl (fenylbenzén), bisfenol A, clopyralid, desmedipham, dibutylftalát, difenylamín, ethofumesate, fenantrén, formaldehyd,
glyfosát, chróm a jeho zlúčeniny, kyanidy, meď a jej zlúčeniny, MCPA,
4-metyl-2,6-di-terc butylfenol, PCB
a jeho kongenéry, pendimethalin,
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1,1,2-trichlóretán, toluén, vinylbenzén (styrén), xylény (izoméry), zinok
a jeho zlúčeniny),
4. hydromorfologické prvky kvality
(hydrologický režim; priechodnosť,
resp. nenarušená migrácia organizmov; morfologické podmienky ako
napr. usporiadanie riečneho koryta,
priemerná šírka koryta, premenlivosť
šírky, premenlivosť hĺbky, substrátové podmienky, štruktúra a podmienky príbrežnej zóny, stav brehov, zatienenie úseku toku).
Hranice pre hodnotenie ekologického stavu sú pre biologické prvky kvality určené pre 5 tried ekologickej kvality, resp. stavu (veľmi dobrý, dobrý,
priemerný, zlý a veľmi zlý). Namerané
hodnoty sa prepočítajú na multimetrický index, t. j. index, ktorý je podľa
[21] zložený z jednotlivých parciálnych
metrík uvedených pre konkrétny biologický prvok kvality.
Keďže metódy pre hodnotenie ekologického stavu pre biologické prvky kvality sú vypracované na národnej
úrovni, je potrebné jednotlivé hranice
nedzi krajinami porovnať a zharmonizovať. Pre tento účel bol spustený proces interkalibrácie.
Pre fyzikálno-chemické ukazovatele sú pripravené klasifikačné schémy
pre všetky typy tokov pre dve hranice tried (veľmi dobrý/dobrý a dobrý/
priemerný stav) [21]. Rovnako aj pre
hydromorfologické prvky kvality bola
schéma pripravená iba pre dve hranice tried [21]. Pre chemické prvky kvality (26 syntetických a nesyntetických látok relevantných pre SR) sa vypracovali
národné environmentálne normy kvality [21], ku ktorým sa namerané hodnoty, ktoré sú štatisticky spracované,
porovnávajú. Pre všetky ťažké kovy (As,
Cr, Cu, Zn) sa k environmentálnym normám kvality pripočítavajú aj hodnoty prírodného pozadia. Tieto hodnoty
boli stanovené pre všetky vodné útvary povrchových vôd na Slovensku [26].
Hodnotenie chemického stavu je
určené na celoeurópskej úrovni smernicami [22, 23, resp. 24, 25]. Základom
hodnotenia chemického stavu útvarov povrchových vôd sú prioritné látky
a ďalšie znečisťujúce látky. Pri ich hodnotení sa uplatňujú environmentálne
normy kvality a ďalšie požiadavky v súlade s predpismi [22, 23, resp. 24, 25].
Prvky kvality, ktoré nie sú v súlade
s vyššie uvedeným predpisom [23, resp.
25], teda ak v prípade daného paramet-

ra nie je príslušná norma kvality alebo ak
neexistuje analytická metóda spĺňajúca
minimálne pracovné kritériá, sledovanie sa uskutočňuje s použitím najlepších
dostupných techník, ktoré nespôsobujú
prílišné zvyšovanie nákladov.
Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd pozostáva z posúdenia výskytu 41 prioritných látok vo
vodných útvaroch povrchových vôd.
Súlad výsledkov monitorovania s ročnými priemermi a najvyššími prípustnými koncentráciami environmentálnych noriem kvality predstavuje súlad
s požiadavkami pre dobrý chemický
stav. Pri spracovaní hodnotenia sa použili postupy podľa [21].
Prioritnými látkami sú:
alachlór, antracén, atrazín, benzén, brómovaný difenyléter, kadmium
a jeho zlúčeniny, tetrachlórmetán, C1013 chloroalkány, chlórfenvinfos, chlórpyrifos, cyklodiénové pesticídy (aldrín, dieldrín, endrín, izodrín), DDT
spolu, para-para DDT, 1,2-dichlóretán,
dichlórmetán,
bis(2-etylhexyl)-ftalát
(DEHP), diurón, endosulfán, fluorantén,
hexachlórbenzén, hexachlórbutadién,
hexachlórcyklohexán,
izoproturón,
olovo a jeho zlúčeniny, ortuť a jej zlúčeniny, naftalén, nikel a jeho zlúčeniny,
nonylfenol (4-nonylfenol), oktylfenol
((4-(1,1‘,3,3‘-tetrametylbutyl)fenol)),
pentachlórbenzén, pentachlórfenol,
polyaromatické uhľovodíky (benzo(a)
pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)
fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-cd)pyrén), simazín, tetrachlóretylén, trichlóretylén, zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu), trichlórbenzény, trichlórmetán, trifluralín.
Hodnotenie chemického stavu sa
uskutočňuje určením súladu vypočítaného aritmetického priemeru a vypočítanej najvyššej prípustnej koncentrácie s environmentálnou normou kvality pre príslušnú znečisťujúcu látku
[22, resp. 24 ]. Environmentálne normy kvality sú určené pre matricu voda
s výnimkou troch látok (Hg, hexachlórbenzén, hexachlórbutadién), kde sú
určené environmentálne normy kvality pre sediment a živé organizmy alebo pre sediment alebo živé organizmy [22, resp. 24 ]. Pre kadmium sa berie do úvahy aj tvrdosť vody. Pre všetky
ťažké kovy (Cd, Pb, Hg, Ni) sa rovnako, ako v prípade ekologického stavu,
k environmentálnym normám kvality pripočítavajú aj hodnoty prírodného pozadia. Pre výpočet je potrebných
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12 meraní, rovnomerne rozložených
v priebehu roka z reprezentatívnych
monitorovaných miest. Pri hodnotení
je potrebné zohľadniť aj pracovné požiadavky na metódy stanovovania jednotlivých prioritných látok podľa smernice [23, resp. 25].
Pre prvý Vodný plán Slovenska [18]
sa použil pre určenie stavu vodných
útvarov povrchových vôd, v ktorých
nebolo realizované monitorovanie,
odhad rizika nedosiahnutia dobrého
stavu vodných útvarov povrchových
vôd [27]. Pre ďalšie obdobie je v súlade
s návodmi [7] potrebné a možné za určitých podmienok výsledky monitorovania preniesť, resp. extrapolovať [28,
29] na vodné útvary povrchových vôd,
v ktorých nebolo realizované monitorovanie. Na tento účel sa už vypracovalo zoskupenie vodných útvarov Slovenska [30] do skupín.
V rámci monitorovania sa nesledujú
všetky vodné útvary, nie vždy sú vykonané všetky požadované analýzy jednotlivých prvkov a ukazovateľov, nie
vždy sú dodržané požadované frekvencie. Rovnako nie všetky metódy
stanovení látok vstupujúcich do hodnotenia ekologického a chemického
stavu sú v súlade s požiadavkami príslušnej smernice. Preto sa pre určenie neistôt v hodnotení stavu vodných
útvarov povrchových vôd vypracovala
metóda vyjadrenia spoľahlivosti chemického stavu [30]. Pre prvý Vodný
plán [18] sa použila jednoduchá trojstupňová schéma pre určenie spoľahlivosti hodnotenia stavu vodných útvarov povrchových vôd. Na základe skúseností z hodnotenia stavu v rokoch
2007 – 2009 sa navrhla jemnejšia päťstupňová schéma určenia spoľahlivosti
hodnotenia stavu vodných útvarov povrchových vôd [30].
Na základe vyššie uvedených postupov sa zhodnotili vodné útvary povrchových vôd za obdobie 2007 - 2008
[30].
HODNOTENIE KVALITY
POVRCHOVÝCH VÔD
Kvalita vody je súhrn jej charakteristických vlastností (fyzikálnych, chemických, biologických). Na základe účelu
využitia sa môžu stanoviť rôzne požiadavky pre jednotlivé ukazovatele, ktoré ich charakterizujú, resp. pre hodnotenie kvality vody môžu byť rozhodujúce iné ukazovatele. Požiadavky
na kvalitu povrchovej vody sú uvede11 – 12 2011

né vo viacerých právnych predpisoch
SR. § 4a vodného zákona [4] pojednáva o zisťovaní množstva, režimu a kvality povrchových vôd. § 4a ods. 9 definuje hodnotenie kvality ako hodnotenie krátkodobých zmien, dlhodobých
zmien, trendov, hodnotenie vzťahu k vplyvom pôsobiacim na kvalitu
a súladu s požiadavkami pre užívanie
vôd (s kvalitatívnymi cieľmi). Nariadenie vlády SR č. 269/2010, Z. z. [21] ako
vykonávací predpis vodného zákona ustanovuje všeobecné požiadavky
na kvalitu vody (príloha č. 1), ktorých
dosiahnutie má za cieľ ochranu zdravia ľudí a vlastností vodných a s vodou
súvisiacich ekosystémov. V prílohe č. 2
ustanovuje limitné hodnoty kvalitatívnych cieľov stanovených vo vodnom
zákone (pre povrchovú vodu využívanú na výrobu pitnej vody spolu s Vyhláškou MŽP SR č. 636/2004, Z. z. [32]).
Požiadavky na kvalitu vody [21] sú rozdelené do štyroch častí:
 Č
 asť A - Všeobecné ukazovatele,
medzi ktoré je zaradený aj indikatívny ukazovateľ toxicita
 Č
 asť B - Nesyntetické látky (ťažké
kovy) - látky prioritné podľa [22,
resp. 24 ]) a syntetické špecifické
látky relevantné pre Slovensko podľa [20]. Hodnoty ukazovateľov sa
vzťahujú na koncentrácie stanovené vo filtrovaných vzorkách. K uvedeným limitným hodnotám je potrebné pripočítať hodnoty prírodného pozadia ťažkých kovov [26].
 Č
 asť C - Syntetické látky - látky prioritné podľa [24] a syntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko
podľa [20].
 Č
 asť D - ukazovatele rádioaktivity
 Č
 asť E - hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele - pre posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd sa stanovil klasický ukazovateľ sapróbny index biosestónu.
Bentické bezstavovce (SAS index,
EPT index) sa využívajú na hodnotenie hydromorfologických vplyvov
a hodnotenie ovplyvnenia pôvodnosti toku.
Ukazovatele a ich koncentračné hodnoty uvedené v prílohe č. 2 k nariadeniu
vlády [21] sú kvalitatívnymi cieľmi pre
povrchové vody určené na odber vody
pre pitnú vodu, na závlahy a ako vhodné pre život a reprodukciu pôvodných
druhov rýb (t.j. podľa účelu ich využitia).
Z dôvodu zabezpečenia ochrany recipienta na takej úrovni, aby v ňom boli
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vytvorené podmienky pre všetky legálne účely využívania povrchových vôd
je potrebné riadiť vypúšťania odpadových a osobitných vôd v súlade s princípom aplikácie najprísnejších cieľov stanovených pre daný recipient.
Kvalita povrchových vôd sa vyhodnocuje v každom mieste monitorovania či je alebo nie je priamo ovplyvnené bodovými alebo difúznymi zdrojmi
znečistenia alebo inými vplyvmi, ako
sú napríklad hydromorfológia, priame
odbery vody a podobne. Všeobecné
ukazovatele kvality vody s hodnotami
pre povrchové vody [21] sú nastavené
tak, aby ich neprekročenie viedlo k dosiahnutiu dobrého stavu povrchových
vôd. Podľa požiadaviek tohto predpisu [21] bola po prvý krát vyhodnotená
kvalita vody za rok 2009 [33].
HODNOTENIE EKOLOGICKÉHO
POTENCIÁLU
Vo výrazne zmenených alebo umelých vodných útvaroch povrchových
vôd sa stanovuje ekologický potenciál. Dobrý ekologický potenciál je v tých
vodných útvaroch, v ktorých bol dobrý a lepší ekologický potenciál všetkých
hodnotených prvkov kvality a nebolo
zistené prekročenie limitných koncentrácii pre špecifické znečisťujúce látky
relevantné pre SR. Pre hodnotenie ekologického potenciálu výrazne zmenených a umelých vodných útvarov sa využívajú špecifické klasifikačné schémy
určené pre príslušný vodný útvar [21].
Pri určení ekologického potenciálu
sa vychádza z typovo špecifických klasifikačných schém, určených pre jednotlivé prvky kvality pre prirodzené vodné útvary. Pri stanovovaní špecifických
klasifikačných schém sa vychádza z expertného posúdenia či bude alebo nebude uplatnený menej prísny environmentálny cieľ v porovnaní s prirodzenými vodnými útvarmi povrchových vôd
[21]. Je však potrebné poznamenať,
že vodné útvary, ktoré dosahujú veľmi
dobrý a dobrý ekologický stav, nemôžu
byť vymedzené ako výrazne zmenené.
Pri určení ekologického potenciálu
sa vychádza z typovo špecifických klasifikačných schém určených pre jednotlivé prvky kvality pre prirodzené
vodné útvary. Na základe detailného
poznania príslušného vodného útvaru a po vyhodnotení všetkých dostupných podkladov a informácii sa odhadne vplyv hydromorfologických zmien
vodného útvaru na biologické a vše-
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obecné fyzikálno-chemické prvky kvality. Vyberú sa relevantné prvky kvality pre vodný útvar a určia sa tie prvky kvality, pre ktoré sa využijú menej
prísne environmentálne ciele.
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P., Lešťáková, M., Haviar, M., Fidlerová, D.,
Borodajkevyčová, M., Makovinská, J., 2010.
Hodnotenie ekologického potenciálu výrazne
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Zdroje znečistenia podzemných vôd SR
RNDr. Anna Patschová, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

Podzemné vody sú najvhodnejším a najvýznamnejším zdrojom pitných vôd v SR, ich
využívanie predstavuje viac ako 80 % z celkového využívaného množstva. Tento cenný
prírodný zdroj musí byť preto chránený pred
zhoršením kvality a znečistením - nielen vo
vzťahu k zabezpečeniu ich trvalého použitia,
ale aj pre ochranu ekosystémov, ktoré závisia
od podzemných vôd (povrchové vody, suchozemské ekosystémy, mokrade, atď). Preto
znečistenie podzemných vôd predstavuje
vážny environmentálny problém. Komplexná ochrana podzemných vôd je legislatívne
daná smernicou 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady, ktorá ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (RSV). Ochrana kvality podzemných vôd
je riešená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality, ktorá ustanovuje pre členské štáty povinnosť chrániť podzemné vody v útvaroch podzemných vôd používaných na odber pitnej
vody tak, aby sa predišlo zhoršeniu ich kvality.
V SR sú tieto smernice transponované do zákona 364/2004 Z. z. o vodách v znení nehorších predpisov (vodný zákon) a s ním súvisiacich predpisov (nariadení a vyhlášok).
K znečisťovaniu podzemných vôd dochádza na základe priameho alebo nepriameho vypúšťania alebo iného vstupu (úniku) látok alebo tepla do podzemnej vody v dôsledku ľudskej činnosti alebo prírodných vplyvov, ktoré spôsobí zmenu kvality podzemnej
vody, čo môže spôsobiť poškodenie zdravia
ľudí, zhoršenie kvality vodných ekosystémov
a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine a následne môže viesť k poškodeniu materiálnych hodnôt a obmedzeniu alebo zhoršeniu rekreačných možností alebo iného využívania zdrojov podzemných vôd a životného prostredia. Znečistenie podzemných vôd
je zmena (zhoršenie) kvality vody, t. j. koncentrácie rozpustných a nerozpustných organických a anorganických látok a biologických
parametrov, znižujúca vhodnosť jej použitia
na určitý účel. Znečisťujúcou látkou pre podzemné vody môže byť akákoľvek látka. Osobitnú pozornosť je však potrebné venovať
najmä znečisteniu nebezpečnými látkami (t.
j. látkami, ktoré sú toxické, perzistentné a sú
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náchylné na biologickú akumuláciu) a v prvom rade škodlivým a obzvlášť škodlivým látkam, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd (ich zoznam je uvedený v prílohe č. 1 vodného zákona).
Rozsah a intenzita znečistenia sú okrem fyzikálno-chemických vlastností látok významne závislý od geografických, pôdnych, geologických, hydrogeologických a meteorologických podmienok územia.
ZDROJE ZNEČISTENIA
Každý identifikovaný zdroj znečistenia (t.
j. miesto, kde sa nakladá so znečisťujúcou látkou) predstavuje potenciálne riziko kontaminácie podzemných vôd. Riziko znečistenia je
pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k prejavu
nepriaznivých vplyvov zdroja znečistenia (t.j.
miesta, kde sa nakladá s nebezpečnými látkami) na kvalitu podzemnej vody, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Z hľadiska typu a rozsahu znečistenia sú zdroje znečistenia rozdeľované na bodové, líniové a plošné.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
(VÚVH) vykonáva vo vzťahu k podzemným
vodám identifikáciu, evidenciu a hodnotenie zdrojov znečistenia, s cieľom zabezpečiť
poznanie a zhodnotenie dopadov antropogénnej činnosti na kvalitu podzemných vôd
a chemický stav útvarov podzemných vôd
(článok 5 a Príloha II RSV). Hodnotenie zdrojov
znečistenia je jednou zo základných požiadaviek pri charakterizácii útvarov podzemných
vôd (Príloha II, bod. 2.1., RSV), pričom sa vyžaduje kombinovaný prístup k bodovým a difúznym zdrojom znečistenia (článok 10 RSV)
a je východiskom pre návrh a realizáciu opatrení na dosiahnutie dobrého stavu v útvaroch podzemných vôd, ktoré sú obsahom plánov povodí (článok 11 RSV). Za tým účelom
je povinnosťou (Príloha II, odsek 2.3., písmeno g) pre každý útvar podzemnej vody zhromažďovať a spravovať informácie o využívaní
územia, vrátane vstupov znečisťujúcich látok
a antropogénnych zmien a spracovať súhrn
významných vplyvov a dopadov na podzemné vody, vrátane odhadu znečistenia (Príloha
7 odsek 2 RSV) z bodových zdrojov.
Bodové zdroje znečistenia sú tie, ktorých pôsobenie na vodné systémy má lokál-
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ny charakter (v závislosti od mierky) a znečistenie sa prejavuje vo forme kontaminačného
mraku, ktorý sa v smere prúdenia podzemnej
vody rozširuje, pričom so vzdialenosťou dochádza k poklesu koncentrácie znečisťujúcich
látok vplyvom procesov disperzie, miešania,
sorpcie a degradácie (samočistiace procesy),
až v určitej vzdialenosti od zdroja zanikne. Bodové zdroje znečistenia tvoria najpočetnejšiu
skupinu. Hlavnými bodovými zdrojmi znečistenia sú hlavne priemyselné podniky (najmä
chemické, potravinárske, papierenské a hutnícke), rôznorodé prevádzky (napr. benzínové pumpy, stanice a železničné depá), skládky odpadov, ČOV, nemocnice, teplárne, poľnohospodárske družstvá, neodkanalizované
obce, banské diela... Špecifickú skupinu bodových zdrojov znečistenia tvoria environmentálne záťaže a kontaminované územia.
Koncentrácia bodových zdrojov znečistenia
na jednom mieste, môže vo vzťahu k mierke
ich zobrazenia predstavovať tiež kvázi plošný
zdroj (veľké priemyselné parky, sídla). Vplyv
bodových zdrojov znečistenia má trvalý charakter.
Na základe dokumentovaného vplyvu bodového zdroja znečistenia na kvalitu podzemných vôd, resp. identifikovania dopadu, t. j.
kontaminácie podzemných vôd sú evidované
zdroje znečistenia podzemných vôd rozdelené na: potenciálne zdroje znečistenia (s potenciálnym rizikom znečistenia) a reálne zdroje znečistenia. Špecifickú skupinu predstavujú
identifikované environmentálne záťaže.
Hodnotenie znečistenia podzemných vôd
vplyvom bodových zdrojov znečistenia vychádza z databáz bodových zdrojov znečistenia oddelenia podzemných vôd VÚVH:
Databáza KV-ENVIRO vznikla v roku
2008. Jej základom bola pôvodná databáza
potenciálnych bodových zdrojov znečistenia GeoEnviron (2000-2008) zameraná hlavne na priemyselnú činnosť, ktorá obsahovala viac ako 12 963 potenciálnych zdrojov znečistenia týkajúcich sa priemyselných aktivít.
Zlúčením tejto databázy s údajmi z databázy Registra skládok odpadov (RSO), Registra
starých banských diel (RSBD) spravovaných
ŠGÚDŠ a Registra starých environmentálnych
záťaží (RSEZ), ktorý bol vytvorený v rokoch
2006-2008 (v rámci projektu) a jeho správcom
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je SAŽP ako aj doplnením a aktualizáciou ďalších, najmä poľnohospodárskych podnikov
a prevádzok a obcí a mestských sídel, vznikla súčasná komplexná podoba databázy potenciálnych zdrojov znečistenia, ktorá obsahuje 29 281 záznamov potenciálnych bodových zdrojov znečistenia (k 1. 1. 2011). Ich zastúpenie podľa druhu antropogénnej činnosti
dokumentuje tab. 1. Najväčší počet bodových zdrojov, ktorých činnosť môže predstavovať potenciálne znečistenie podzemných
(ale aj povrchových) vôd, predstavujú staré
banské diela (16 504 zdrojov) - haldy, odkaliská, šachty, štôlne a iné. Druhou najpočetnejšou skupinou sú skládky odpadov (8416 skládok) – ide o skládky komunálnych odpadov,
priemyselných odpadov a rôzne neorganizované („divoké“) skládky. Významnú skupinu
bodových zdrojov znečistenia podzemných
vôd predstavujú aj environmentálne záťaže, t. j. znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie, horninové prostredie,
podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (zákon 569/2007 Z. z. o geologických prácach). Podľa najnovšej aktualizácie RSO bolo zistených v rámci SR 8868 environmentálnych záťaží (stav k 1. júlu 2010),
z je nich 857 pravdepodobných (A), 257 reálnych overených (B) a zvyšok sanovaných (C).
Okrem týchto predstavuje veľký počet bodových zdrojov znečistenia aj priemysel (chemický, papierenský, hutnícky, teplárenský, kožiarsky, rafinérie...) a poľnohospodárska výroba (hospodárske dvory – živočíšna výroba,
skladovanie hnojív...).

keley Computer Science Department Kalifornskej univerzity (http://www.postgresql.
org) a je rozšírený o program PostGIS, ktorý
umožňuje ukladanie GIS objektov v databáze
a podporuje funkcie na ich analýzu a spracovanie (http://postgis.refractions.net/).
Databáza IMZZ (Integrované monitorovanie zdrojov znečistenia) obsahuje údaje
o znečistení podzemných vôd získané z monitorovania vlastníkov a prevádzkovateľov
na zdrojoch znečistenia v súlade s § 4b odsek (7) a § 42 zákona o vodách, § 20 vyhlášky
MŽP SR 418/2010 Z. z. a nariadenia vlády SR
279/2011 Z. z. Účelom databázy IMZZ je získavať, evidovať a archivovať existujúce dáta
z monitorovania podzemných vôd zo zdrojov znečistenia, pre ktoré vlastníci, resp. prevádzkovatelia, majú v súlade s platnou legislatívou rozhodnutie orgánov štátnej správy s povinnosťou realizovať monitorovanie
kvality podzemných vôd. Ide hlavne o priemyselné areály, skládky odpadov, znečistené územia (lokality). Databáza je budovaná
od roku 2005 v prostredí MS Access a v roku
2008 bola transformovaná na web databázu,
ktorá umožňuje on-line vkladať zaregistrovaným subjektom dáta cez web rozhranie. Databáza IMZZ pracuje v databázovom prostredí z OpenSource komunity - operačný systém
Linux, databázové prostredie Ingres s webovým serverom Apache. V rámci jej vývoja
sa pripravujú ďalšie, komfortnejšie výstupy
vrátane grafických a GIS zobrazovania. Toto
je však podmienené objemom finančných
prostriedkov pridelených na databázu IMZZ
v rámci účelovej úlohy MŽP SR. V roku 2011

Zastúpenie bodových zdrojov znečistenia podzemných vôd
(databáza KV-ENVIRO, VÚVH 2010)
Typ antropogénnej činnosti
Doprava (železničné stanice, rušňové depo, transformačná stanica, ropovod...)
Skladovanie a distribúcia (čerpacie stanice, sklady pesticídov, a pod.)
Stavebníctvo (povrchové staveniská, podpovrchové a podzemné stavby)
Služby (autoservisy, rekreačné strediská, hotely, kafiléria...)
Potravinárska výroba (liehovary, vinárske závody, mliekarne, cukrovary, bitúnky,…
Poľnohospodárska výroba
Priemyselná výroba
Skládky odpadu
Environmentálne záťaže
Ťažba a staré banské diela
Iné (ČOV, DČOV, verejná kanalizácia, sídla,...)

Databáza KV-ENVIRO neobsahuje veľké sídelné aglomerácie ani všetky obce a farmy vyskytujúce sa na Slovensku a vôbec neobsahuje informácie o vypúšťaní odpadových vôd. V budúcnosti bude potrebné tieto
informácie doplniť. Databáza sa neustále aktualizuje. Pre správu databázy je použitý objektovo – relačný databázový riadiaci systém
PostrgreSQL, ktorý je založený na staršom
RDBMS POSTGRES v. 4.21 vyvinutého na Ber-
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Počet
375
54
29
343
186
387
690
8416
1868
16504
429

je vzhľadom na nedostatok financií databáza prevádzkovaná a aktualizovaná len v minimálnom udržiavacom režime.
V súčasnosti je v nej zaregistrovaných
364 subjektov, ktoré realizujú monitorovanie na viac ako 2000 objektoch dokumentovaných v databáze a ku ktorým sú evidované údaje z výsledkov chemických analýz podzemných vôd (takmer 120 000 údajov). Aj
v súčasnosti zostáva jedným z problémov da-

tabázy IMZZ, že veľká časť z nich nie je presne lokalizovaná (zameraná) alebo chýbajú
niektoré údaje.
Líniovým zdrojom znečistenia zatiaľ nie je
venovaná samostatná pozornosť a nie sú zatiaľ legislatívne riešené.
Plošné zdroje znečistenia sú charakteristické vstupom znečisťujúcej látky difúznym spôsobom na rozsiahlej ploche v závislosti predovšetkým od meteorologických
podmienok. Zdrojmi plošného znečistenia
sú najmä poľnohospodárske činnosti (viac
ako 80 %) – používanie organických a anorganických hnojív, aplikácia prípravkov
na ochranu rastlín, v menšej miere aplikácia čistiarenských kalov, letecké postreky,
v menšej miere ide o znečistené závlahové
vody, prípadne znečistené zrážkové vody
(kyslé dažde...). Ich pôsobenie je zvyčajne
premenlivé v čase, nemá trvalý charakter
a znečistenie je plošne značne heterogénne. Rozsah plošného znečisťovania a jeho
dopad na kvalitu podzemných vôd je v porovnaní s bodovými zdrojmi ťažšie identifikovateľný a jeho overenie a preukázanie pomocou monitorovania alebo prieskumných
prác je zdĺhavé a nákladné.
Plošné zdroje znečistenia sú hodnotené
z hľadiska potenciálneho rizika pre podzemné vody na základe údajov o aplikácii množstva prípravkov na ochranu rastlín (POR) a používania organických a anorganických hnojív
v rámci katastrálnych území SR. Od roku 2004
oddelenie podzemných vôd VÚVH vykonáva systematický zber údajov o potenciálnych
zdrojoch plošného znečisťovania. V roku 2009
bolo plánované vytvorenie komplexnej relačnej geodatabázy plošných zdrojov znečistenia, ktorá by na vyššej úrovni umožňovala
zber a spracovanie údajov z čiastkových databáz a prepojenie údajov s UKSUP-om. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov
však nebola takáto relačná databáza doteraz
realizovaná a naďalej sú preto tieto údaje evidované len v jednoduchej forme v xls, resp.
dbf. súboroch v rámci jednotlivých rokov.
HODNOTENIE RIZIKA PRE
PODZEMNÉ VODY
Hodnotenie rizika znečistenia podzemných vôd vychádza z hodnotenia rizika vplyvu bodových a plošných zdrojov znečistenia
na kvalitu podzemných vôd. Hodnotenie rizika, t. j. pravdepodobného dopadu vplyvu
zdroja znečistenia na podzemné vody, je založené na princípoch upraveného klasifikačného systému bodových zdrojov znečistenia,
ktorý bol súčasťou GeoEnvironu (vypracovaného dánskou agentúrou životného prostredia DK EPA). Riziková analýza slúži na priraďovanie rizika jednotlivým zdrojom/lokalitám
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– potenciálnym zdrojom znečistenia na základe priradeného skóre rizika a výsledkom
je rozdelenie zdrojov znečistenia na nízko,
stredne a vysoko rizikové. Prepojenie údajov
v prostredí GIS o bodových a plošných zdrojoch znečistenia a výsledkoch hodnotenia rizika s informáciami o chemickom stave v útvaroch podzemných vôd, na základe výsledkov
monitoringu vybratých parametrov znečistenia a stanovených noriem kvality, prahových
a pozaďových hodnôt, umožňuje vymedziť
oblasti (pri plošnom znečistení) podzemných
vôd v SR, resp. výber bodových zdrojov znečistenia, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť vo vzťahu k ochrane podzemných vôd a pre ktoré je nutné realizovať opatrenia na prevenciu znečistenia podzemných
vôd a zamedzenie trvalo vzostupného trendu
znečistenia podzemných vôd.
V súlade s metodikou hodnotenia rizika a metodikou prioritizácie riešenia zdrojov
znečistenia pre podzemné vody spracovanej
v roku 2009 boli jednotlivé zdroje znečistenia v útvaroch podzemných vôd spracované
a klasifikované do 4 skupín z hľadiska potreby
realizácie opatrení pre tieto zdroje: s nízkou,
strednou, vysokou a veľmi vysokou prioritou
realizácie opatrení. V prvom rade je potrebné
sa zamerať najmä na významné zdroje znečistenia (s veľmi vysokou prioritou) a sústrediť
pozornosť na ich dôkladnejšie preskúmanie,
prípadnú realizáciu účelového monitorovania s cieľom overenia kontaminácie podzemných vôd, realizáciu podrobnej rizikovej analýzy za účelom konkrétneho návrhu opatrení (preventívnych a nápravných) na ochranu
podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality s cieľom zabezpečenia zamedzenia vzostupného trendu znečistenia podzemných vôd a dosiahnutie dobrého chemického
stavu v útvaroch podzemných vôd do roku
2015. Vzhľadom na ekonomickú a časovú náročnosť bol navrhnutý postup riešenia opatrení na zníženie znečistenia podzemných vôd
z bodových a plošných zdrojov znečistenia
realizovať v prvom rade v útvaroch podzemných vôd klasifikovaných v zlom chemickom
stave (I. etapa v rokoch 2010 – 2015). V dru-

hej etape následne riešiť opatrenia významné zdroje znečistenia v útvaroch podzemných vôd charakterizovaných v riziku dosiahnutia dobrého stavu do roku 2015 (na základe
výsledkov hodnotenia trendov znečistenia)
a lokálnych významných zdrojov znečistenia
v útvaroch v dobrom stave.
ZÁVER
RSV a smernica 2006/118/ES o ochrane
podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality ustanovuje pre všetky členské štáty povinnosť chrániť podzemné vody v útvaroch podzemných vôd používaných na odber pitnej vody tak, aby sa predišlo zhoršeniu
ich kvality. V SR je vymedzených 101 útvarov podzemných vôd (z nich 26 je geotermálnych) , ktoré sú v rôznej miere využívané
pre pitné účely, pričom 13 útvarov podzemných vôd v SR bolo klasifikovaných v zlom
chemickom stave. Identifikácia, evidencia
a hodnotenie zdrojov znečistenia je jednou
z hlavných činností pri hodnotení stavu podzemných vôd, návrhu a realizácie opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov
v útvaroch podzemných vôd a vyhodnotení
ich účinnosti.
Vzhľadom na to, že hodnotenia a analýzy
požadované v rámci RSV musia byť hodnotené a v prípade potreby aj aktualizované najneskôr do 13 rokov od dátumu nadobudnutia
účinnosti tejto smernice a následne prehodnocované každých šesť rokov, je nevyhnutné:

Vybudovať a zabezpečiť trvalú prevádzku
geodatabáz bodových a plošných zdrojov
znečistenia a vytvoriť podmienky a systém
pre pravidelné dopĺňanie spoľahlivých
údajov do databáz.

Pravidelne v 6-ročných cykloch vyhodnocovať riziko vplyvov a dopady vplyvu zdrojov znečistenia na kvalitu podzemných
vôd a stav útvarov podzemných vôd.

Je potrebné i napriek uplatňovaniu základných opatrení na ochranu vôd je v útvaroch v dôsledku negatívnych antropogénnych vplyvov zdrojov znečistenia nevyhnutné navrhovať a vykonať ďalšie opatrenia na ochranu podzemných vôd v zmysle

LITERATURA
[1] PATSCHOVÁ, A., CHALUPKOVÁ, K., HORVÁTOVÁ, Z., SLIVKOVÁ, K.,
TLUČÁKOVÁ, A., ŠULVOVÁ, L. 2009: Program opatrení na zlepšenie chemického stavu útvarov podzemných vôd. Časť A: Analýza zdrojov znečistenia v útvaroch podzemných vôd v zlom chemickom stave a návrh opatrení na dosiahnutie dobrého stavu v týchto útvaroch do roku 2015, VÚVH
Bratislava;
[2] HOLUBEC M., PATSCHOVÁ, A., CHALUPKOVÁ, K., HORVÁTOVÁ, Z.,
SLIVKOVÁ, K., TLUČÁKOVÁ, A., ŠULVOVÁ, L., MALÝ V., 2009: Manažment
zdrojov znečistenia podzemných vôd. Účelová úloha VÚVH Bratislava.
[3] PATSCHOVÁ, A., MALÝ V., CHALUPKOVÁ, K., ŠULVOVÁ, L., SISKA, M.,
BAKAJSA, J., 2010: Databáza plošných zdrojov znečistenia. Účelová úloha
VÚVH Bratislava.
[4] PATSCHOVÁ, CHALUPKOVÁ, K., LANCOS, T., 2010: Databáza bodových
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návrhu programu opatrení, ktoré sú uvedené v pláne manažmentu povodí. Monitorovať realizáciu navrhnutých opatrení pre zdroje znečistenia podzemných vôd
na zabezpečenie dosiahnutia dobrého
chemického stavu podzemných vôd a pravidelne vyhodnocovať účinnosť jednotlivých opatrení.
Vodný zákon v § 42 ods. 1 uvádza, že ten,
kto spôsobí poškodenie podzemných vôd
alebo prostredia s nimi súvisiaceho (pôvodca poškodenia), je povinný vykonať opatrenia
na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady (napĺňanie jedného zo základných princípov Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží – princípu „znečisťovateľ
platí“). Ak pôvodca poškodenia nie je známy
alebo nemá vlastné sily a prostriedky na vykonanie opatrení na nápravu a hrozí nebezpečenstvo zhoršenia stavu vôd alebo prostredia
s nimi súvisiaceho, zabezpečí vykonanie opatrení orgán štátnej vodnej správy, pričom tieto náklady na vykonanie opatrení sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu a pôvodca poškodenia je povinný vynaložené finančné prostriedky uhradiť.
Aj zákon 17/1992 Zb. o životnom prostredí
v znení neskorších predpisov ustanovuje v §
11, že územie nesmie byť zaťažované ľudskou
činnosťou nad mieru únosného zaťaženia.
V prípade podzemných vôd sú tieto medzné
hodnoty definované normami kvality a prahovými hodnotami hodnoty (uvedené vo vyhláške 282/2010 Z. z.).
Len komplexné, dostatočné a spoľahlivé údaje o zdrojoch znečistenia (bodových
aj plošných) a hodnotenie dopadu ich vplyvu na podzemné vody v súlade s požiadavkami RSV umožní jednoznačne identifikovať
pôvodcu znečistenia vplývajúceho na chemický stav útvaru podzemných vôd a zabezpečí adresnosť a povinnosť realizovania navrhovaných opatrení. Za účelom dosiahnutia environmentálnych cieľov a uplatňovania environmentálnych prístupov v ochrane
podzemných vôd bol na VÚVH pripravený
návrh integrovaného manažmentu zdrojov
znečistenia.

zdrojov znečistenia. Účelová úloha VÚVH Bratislava.
[5] HOLUBEC M., TLUČÁKOVÁ, A., CHALUPKOVÁ, K., SLIVKOVÁ, K., 2010:
Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia. Účelová úloha VÚVH
Bratislava.
[6] Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23.októbra
2000, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva
v oblasti vodného hospodárstva.
[7] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra
2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality.
[8] Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č.
515/2008 Z. z. a jeho novela Zákon 384/2009 Z.z.
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Postrehy zo zahraničia

Nádrže a priehrady v Iraku
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba, Bratislava

Výstavba priehrad v Iraku má dobrú perspektívu. Je to zrejme aj tým, že v tejto nám málo známej krajine je už postavených
niekoľko veľkých priehrad a tak priehradné staviteľstvo tu má už svoje historické zázemie. Prvé známe priehradné telesá
sú z obdobia okolo roku 700 pred našim letopočtom a boli postavené v okolí mesta Mosul (Al Mausil). Sú to priehrady Qayin,
Ajilah a Bavian a voda z ich nádrží slúžila podľa všetkého na závlahy.
V dobe modernej sú to priehrady hlavne na Eufrate a Tigrise, resp.
na niektorých ich prítokoch. Len pre záujemcov o bližšie údaje z internetu uvádzam mená tých najvýznamnejších: VD
Fallujah, VD Haditha, VD Hindiva, VD
Ramadi, tieto sú na Eufrate. Na Tigrise,
resp. jeho prítokoch sú VD Adhaim, VD
Darbandikhan, VD Dibis, VD Diyala, VD
Dukan, VD Duhok, VD Hemrin, VD Kut,
VD Mosul a konečne VD Samarra. A nezostane len pri nich. Zatiaľ sa výstavba
priehrad sústreďuje do oblasti Kurdistanu, kde je bezpečnostná situácia relatívne dobrá, menej do ostatných oblastí Iraku. V Kurdistane sa uvažuje s výstavbou niekoľkých desiatok priehrad.
Za prípravu, projekty a výstavbu je zodpovedný Vysoký výbor pre pomoc Garmianu (HCRG) a Generálne riaditeľstvo
pre nádrže a priehrady (GDDR). Voda
z nádrží sa použije na najrôznejšie účely, hlavne ale pre závlahy. Zodpovední
uvažujú, zdá sa priveľmi perspektívne,
aj na rekreačné využitie, čo sa našincovi
javí priamo neuveriteľné.
Uvádzam niekoľko údajov o priehrade Darbandikhan, ktorá je pre oblasť
Kurdistanu jedna z kľúčových. Priehradné teleso bolo postavené v rokoch 1956
- 61 a vodná elektráreň v rokoch 1992 –
1994 japonskou firmou. Inštalovaný výkon je 249 MW, maximálny prietok tromi vertikálnymi Francisovými turbínami je 330 m3/s (tie sú však v prevádzke
len 6 až 7 hodín denne), bezpečnostný priepad je dimenzovaný na 11 400
m3/s (!). Priehrada je na rieke Sirwan
(po kurdsky Diyala), asi 65 km juhovýchodne od mesta Sulaymaniyah. Teleso zemnej sypanej priehrady je vysoké 128 m, dĺžka koruny je 445 m. Za celé
obdobie prevádzky, za 50 rokov, tieklo
v máji 1996 cez bezpečnostný priepad
maximálne len 675 m3/s, je teda očividne predimenzovaný. Celkový objem nádrže je 3,2 miliardy m3(!), inak teda dosť
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veľký, aby pri správnej manipulácii zachytil aj tie najvýdatnejšie zrážky v povodí. V čase konfliktu Saddám – USA,U.K. bola vodná elektráreň vojenským komandom Saddáma deštruovaná a opäť
japonskou firmou Mitsubishi obnovená.
Z priehrad, ktoré sú v Kurdistane aktuálne vo fáze projektovej prípravy (Bawanur Dam, Mandawa Dam a Delga
Dam) je zainteresovaná v projektoch
VD Bawanur jedna česká firma z Brna.
A to platí nie iba pre vodné hospodárstvo. Podľa informácií českých Hospodárskych novín desiatky českých firiem
využili príležitosti a už sa v Iraku uchytili. V mestách jazdia taxíky škodovky (len
za rok 2010 bolo dodaných 1 100 vozov), české firmy dodávajú celé zariadenia pre rafinérie, opravujú a stavajú sa
nové prístavné móla, predávajú traktory Zetory, boli uzavreté kontrakty za milióny eur. Pozitívne viem, že skupinu
špecialistov vodohospodárov z Čiech
si v Kurdistane veľmi vážia, dlhodobou
nečinnosťou v oblasti priehradného
staviteľstva (vojnový konflikt, emigrácia odborníkov) sa tam stratila kontinuita v ľudských zdrojoch. Preto by bolo
správne, aby aj naše Ministerstvo životného prostredia SR:
1. Informovalo podriadené organizácie (SHMÚ, VÚVH, Vodohospodárska
výstavba, š.p., SVP, .....) o širokých možnostiach uplatnenia know – how týchto
podnikov v Iraku. Ako prvý a rýchly krok
by vytipované podniky mohli v krátkej
dobe pripraviť ponukové listy (a samozrejme prospekty o svojej činnosti, výročné správy) v AJ a zaslať ich do Iraku,
resp. do Kurdistanu na príslušné ministerstvá. V ponukách by mali byť presne
špecifikované činnosti, ktoré v súvislosti s výstavbou priehrad vedia naše podniky ponúknuť. A ponuky doplniť o životopisy disponibilných špecialistov.
2. Ako v bode 1, len táto aktivita by
mohla byť rozšírená aj na Ministerstvo

pôdohospodárstva (a podriadené organizácie ako VÚPOP, Štátny veterinárny ústav, Národné lesnícke centrum
a iné), Ministerstvo hospodárstva a prípadne aj na MZV SR (ktoré by prípadne
pomohlo pri logistickej podpore vysielaných špecialistov).
3. Ponúknuť špecializované školenia
(stáže) na Slovenskej technickej univerzite, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ......, pre absolventov príslušných fakúlt a študijných odborov
vodného hospodárstva, poľnohospodárstva a príbuzných smerov z Kurdistanu.
4. Na veľmi konkrétne podniky (ako
GDDR a HCRG) poslať ponuku na vypracovanie Smerného vodohospodárskeho plánu pre Kurdistan, resp. aj pre celý
Irak.
5. Podnikom GDDR a HCRG zaslať ponuku na projekty umiestnenia, dodávku
a osadenie limnigrafov na vodohospodársky významné toky v celom Kurdistane. To by mohlo platiť aj pre TBD zariadenia pre staršie priehradné telesá.
6. Pre existujúce vodné diela ponúknuť vypracovanie manipulačných poriadkov.
7. Pre vytipované profily vodných
diel ponúknuť geologický prieskum.
8. Zaškolenie miestneho personálu.
Možnosti sú v Iraku, a v Kurdistane špeciálne, nekonečné. Len sa chytiť
príležitostí a presadiť sa. Aj naše priehradné staviteľstvo by si „vyliečilo“ jednu chorobu, po dvadsiatich rokoch prestávky vo výstavbe priehrad (spôsobenej či už nedostatkom financií či „aktivitami“ tmavozelených aktivistov) sa už
prejavila aj u nás diskontinuita v ľudských zdrojoch. Len aktívnou prácou
v priehradnom staviteľstve sa táto „choroba“ môže vyliečiť.
Fotografie k článku: autor
(na 3. strane obálky)
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Nový rastlinný druh na Slovensku –
má potenciál byť invázny?
RNDr. Lívia Tóthová, PhD.1, RNDr. Jana Ružičková, PhD.2, Ing. Peter Baláži, PhD.1
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava; 2Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

1

Výskyt vodných makrofytov na území Slovenska bol zaznamenávaný a publikovaný už oddávna. Intenzívnejšie prieskumy makrofytov v tokoch Slovenska v posledných rokoch umožnili
zaznamenať aj druhy, ktoré nie sú na Slovensku
pôvodné. K takýmto druhom patrí aj pistia rezavková (Pistia stratiotes L.).
Sledovanie druhovej diverzity makrofytnej vegetácie má na Slovensku dlhú tradíciu. Väčšinou však
prieskumy boli zamerané na stojaté vody a ramennú sústavu. V tokoch sa významnejšou mierou začali makrofyty sledovať až koncom minulého a začiatkom tohto tisícročia. Tak sa začínajú zaznamenávať
aj druhy, ktoré nie sú na Slovensku pôvodné. Jedným
z takýchto druhov je pistia rezavková (Pistia stratiotes
L., syn.: Zala asiatica Lour.; Pistia aegyptiaca Schleid.;
Pistia africana C. Presl; Pistia amazonica C. Presl; Limnonesis friedrichsthaliana Klotzsch; Apiospermum obcordatum (Schleid.) Klotzsch;), nazývaná aj vodný šalát, vodná kapusta alebo mušľový kvet 1. Druh patrí
k voľne plávajúcim vodným makrofytom a je typický
a veľmi rozšírený v tropických a subtropických oblastiach. Až do roku 2002 bol zaznamenaný jeho výskyt
a rozmnožovanie na všetkých kontinentoch - okrem
Európy a Antarktídy 2. Napriek tomu boli zaznamenané časovo obmedzené nálezy z oblastí, ktoré
sú teplotne vyhovujúce, napr. Francúzsko, Španielsko. (napr. 3 4 5). Niekoľkokrát bol výskyt pistie
prechodne zistený v Českej republike aj v súčasnosti, konkrétne napríklad na Třeboňsku, v Polabí, Prahe,
na Žďársku a Karvinsku 1. Pistia rezavková je rastlina so vždy zelenými listami v tvare vejárikov, ktorá sa
vznáša na vodnej hladine. Podľa popisov druh nie je
odolný proti mrazu, patrí do čeľade árónovité (Araceae), väčšinou sa vyskytuje v pomaly tečúcich vodných tokoch a jazerách. Známe sú aj koreniace formy
a to predovšetkým na plytčinách. Rastlina sa vegetatívne rozmnožuje poplazmi, pričom vznikajú dcérske rastliny. Čím väčšia je rastlina, tým rýchlejšie rozmnožovanie napreduje, rozmnožuje sa potom veľmi rýchlo. Zároveň je známe aj generatívne rozmnožovanie semenami. Rastliny uprednostňujú vody

s mierne kyslým pH (6,5 - 7,2) a mierne tvrdé vody.
Optimálna teplota rastu je pri 22 - 30 °C, pričom teplotné rozpätie sa uvádza od 15 - 35 °C.
Napriek tomu, že rastlina je rozšírená v trópoch
a subtrópoch celého sveta, väčšinou tam nie je pôvodná; pôvodné rozšírenie sa obmedzuje len na Južnú Ameriku. Vzhľadom na jej rozšírenie je považovaná za nebezpečnú inváznu rastlinu. Plávajúca vodná
trvalka sa rozširuje pomocou plazivých ponorených
stoniek (stolónov), rastliny sú navzájom prepojené,
tvoria husté koberce na vodnej hladine. Druh je invázny v najmenej 40 krajinách a je nebezpečnou burinou na Srí Lanke, v Ghane, Indonézii a Thajsku 6
. V oblastiach s masívnym výskytom môže tento
druh napáchať významné ekonomické škody, napr.
na plavebných cestách môže blokovať ich splavnosť.
V nádržiach a tokoch pokrytých touto rastlinou sa
môže výrazne znižovať biodiverzita, nakoľko sa znižuje prísun slnečného žiarenia a znižuje sa aj obsah
kyslíka vo vodách.
Pre zaujímavý tvar a modrozelené zamatové sfarbenie listov sa pistia pestuje v okrasných záhradách
a jazierkach. Obľúbená je aj v akvaristike - ako rastlina, ktorá vychytáva prebytočný dusík z vody.
Slovensko patrí ku krajinám severného mierneho
klimatického pásma s pravidelným striedaním štyroch ročných období a premenlivým počasím s relatívne rovnomerným rozložením zrážok počas roka.
Vzhľadom na charakter podnebia a členitosť územia
Slovenska majú klimaticky odlišný charakter nížiny,
kotliny, doliny, svahy a hrebene horských masívov.
Teplota vzduchu patrí k hlavným klimatickým činiteľom, ktorý spolu s atmosférickými zrážkami určuje klimatický ráz jednotlivých oblastí. Na základe dlhodobých meraní teploty vzduchu z viacerých regiónov Slovenska je v priemere najteplejšou oblasťou
Podunajská nížina s priemernou teplotou vzduchu
v januári -1 až -2 °C, v júli 18 až 21 °C a v ročnom priemere 9 až 11 °C. V oblasti Východoslovenskej nížiny
je v priemere teplota vzduchu o niečo nižšia. V kotlinách a dolinách riek, nadväzujúcich na nížiny (napr.
Považie, Ponitrie, Pohronie...) dosahuje priemerná

Literatúra
[1] Hoskovec, L., 2011: Pistia stratiotes L. – babelka řezanovitá. http://botany.cz/cs/pistia-stratiotes/
[2] Labrada, R., Fornasari, L. 2002. Management of the Worst Aquatic
Weeds in Africa. FAO Efforts and Achievements During the Period 1991–
2001. FAO, Rome.
[3] Mennema, J., 1977. Is waterlettuce (Pistia stratiotes L.) becoming a new
aquatic weed in the Netherlands? Natura, Netherlands 74, 187–190.
[4] Pyštek, P., Sádlo, J., Mandák, B., 2002. Catalogue of alien plants of the
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ročná teplota vzduchu hodnoty v intervale 6 až 8 C.
Absolútne teplotné maximá v lete sú podstatne rovnomernejšie rozložené a dosahujú v nížinách v extrémnych prípadoch 39 - 40 °C. Absolútne teplotné
maximum bolo namerané 20. júla 2007 v Hurbanove
(40,3 °C). Uvedené teplotné charakteristiky platia pre
obdobia medzi rokmi 1931-1990, po roku 1990 došlo
vplyvom všeobecného oteplenia asi o 1 °C k posunu
všetkých charakteristík 7.
Napriek klimatickým podmienkam, ktoré podľa doterajších poznatkov nie sú vhodné pre trvalejší výskyt pistie rezavkovej, bol prvýkrát zaznamenaný výskyt niekoľkých jedincov uvedeného druhu v Malom Dunaji v lokalite Jelka už v roku 2007.
Vzhľadom na nízky počet zaznamenaných jedincov, jedinú lokalitu a malý predpoklad prežitia sme
nálezy nepublikovali. Napriek tomu sme opakovane druh zaznamenali aj v roku 2008. Všetky prieskumy makrofytov v tejto oblasti sa vykonávali na začiatku leta, v roku 2009 sme rekognoskovali vybrané úseky Malého Dunaja a Čiernej vody až v októbri, pričom sme už zaznamenali masový výskyt druhu
na viacerých lokalitách uvedených tokov (obr. 1 3). Problémy so zarastaním neznámeho druhu zaregistrovali aj pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku - SVP., š.p. Podobný masívny výskyt tohto druhu v Čiernej vode sme zaznamenali
aj v roku 2010 a 2011. Vzhľadom na naše záznamy
a masívny výskyt druhu ku koncu vegetačného obdobia je predpoklad, že druh nie je len občasne zanesený do voľnej prírody, ale je schopný tu prežívať
a množiť sa vo vegetačnom období a dokáže prežiť
aj nízke teploty zimného obdobia. Tým sa pistia rezavková stáva druhom s potenciálom správať sa ako
invázny druh, ktorý je potrebné na Slovensku monitorovať a sledovať jeho životný cyklus, nakoľko
rastlina môže narušiť biodiverzitu v sledovaných tokoch a zmeniť aj ekologický stav, hodnotený na základe makrofytnej vegetácie.
Fotografie k článku:
RNDr. Lívia Tóthová, PhD. (na 3. strane obálky)

Czech Republic. Preslia 74, 97–186.
[5] Šajna, N., Haler, M., Škornik, S., Kaligarič, M. 2007. Survival and expansion of Pistia stratiotes L. in a thermal stream in Slovenia, Aquatic Botany
87, 75–79.
[6] Marinelli, J., [ed.], 2004: Plant, Dorling Kindersley Ltd. London, v slovenskom preklade Marinelli, J., [ed.], 2006: Rastlina. Ikar, Bratislava, 512 s.
[7] Klimatické charakteristiky Slovenska. Dostupné na internete http://
www.shmu.sk/sk/?page=1064
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Predpisy, normy, oznamy

Informácie o nových STN
Pripravila: Mgr. Daša Borovská
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

V septembri a októbri 2011 vyšli
v oblasti vodného hospodárstva tieto
slovenské technické normy:
STN EN 15975-1: 2011 (75 5701)
Bezpečnosť zásobovania pitnou vodou. Pokyny na riadenie rizika a krízové riadenie. Časť 1: Krízové riadenie
STN EN 13508-2 + A1: 2011 (75
6920) Prieskum a posudzovanie stokových sietí a systémov kanalizačných
potrubí mimo budov. Časť 2: Kódovací systém na vizuálnu kontrolu (konsolidovaný text STN EN 13508-2: 2003
a zmeny A1: 2011, norma vyšla v anglickom jazyku, pripravuje sa slovenský preklad)
V súvislosti s vydaním STN EN 13508-2
+ A1: 2011 bola zrušená táto norma:
STN EN 13508-2: 2003(75 6920) Určovanie stavu systémov kanalizačných
potrubí a stôk mimo budov. Časť 2: Kódovací systém na vizuálnu kontrolu +
Oprava AC/2007
STN EN ISO 11298-1: 2011 (75
5407) Potrubné systémy z plastov
na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 1: Všeobecne (norma
vyšla v anglickom jazyku)
V súvislosti s vydaním STN EN ISO
11298-1: 2011 bola zrušená táto norma:
STN EN 14409-1: 2007 (75 5407) Potrubné systémy z plastov na renováciu
podzemných vodovodných sietí. Časť 1:
Všeobecne

STN EN ISO 11298-3: 2011 (75
5407) Potrubné systémy z plastov
na renováciu podzemných vodovodných sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (norma vyšla
v anglickom jazyku)
V súvislosti s vydaním STN EN ISO
11298-3: 2011 bola zrušená táto norma:
STN EN 14409-3: 2007 (75 5407) Potrubné systémy z plastov na renováciu
podzemných vodovodných sietí. Časť 3:
Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami
STN EN ISO 11296-1: 2011 (75
6130) Potrubné systémy z plastov
na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1: Všeobecne (norma
vyšla v anglickom jazyku, pripravuje sa
slovenský preklad)
V súvislosti s vydaním STN EN ISO
11296-1: 2011 bola zrušená táto norma:
STN EN 13566-1: 2003 (75 6130) Potrubné systémy z plastov na renováciu
podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 1:
Všeobecne
STN EN ISO 11296-3: 2011 (75
6130) Potrubné systémy z plastov
na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3: Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami (norma vyšla v anglickom jazyku, pripravuje sa slovenský preklad)

V súvislosti s vydaním STN EN ISO
11296-3: 2011 bola zrušená táto norma:
STN EN 13566-3: 2003 (75 6130) Potrubné systémy z plastov na renováciu
podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 3:
Výstelkovanie tesne dosadajúcimi rúrami
STN EN ISO 11296-4: 2011 (75
6130) Potrubné systémy z plastov
na renováciu podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4: Výstelkovanie
na mieste vytvrdzovanými rúrami (norma vyšla v anglickom jazyku, pripravuje
sa slovenský preklad)
V súvislosti s vydaním STN EN ISO
11296-4: 2011 bola zrušená táto norma:
STN EN 13566-4: 2003 (75 6130) Potrubné systémy z plastov na renováciu
podzemných beztlakových kanalizačných potrubí a stokových sietí. Časť 4:
Výstelkovanie rúrami vytvrdzovanými
na mieste
UPOZORNENIE:
Od 1. 10. 2011 bola bez náhrady zrušená slovenská technická norma:
STN 83 0520-46: 1977 Fyzikálnochemický rozbor pitnej vody. Stanovenie zinku

10. odborná konferencia s medzinárodnou účasťou

ZDRAVOTNO-TECHNICKÉ STAVBY
MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA
23. – 25. november 2011
Tatranská Javorina – hotel Kolowrat

Bližšie informácie:
ELSEWA, s.r.o., tel./fax: +421 55 6420 838 • elsewa@netkosice.sk • www.elsewa.sk
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Zaznamenali sme

XIV. konferencia s medzinárodnou účasťou
PITNÁ VODA
Ing. Jana Buchlovičová
Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
Konferencia
bola
usporiadaná
pod záštitou Ministerstva životného
prostredia SR a Ministerstva zdravotníctva SR.
Odborným garantom konferencie
bola Hydrotechnológia Bratislava s.r.o.
a Slovenský národný komitét IWA.

žitosti organizátori konferencie navrhli
pripraviť pracovné stretnutie zainteresovaných odborníkov, na ktorom by
okrem detailného zoznámenia sa s potrebou, ale hlavne realizáciou bezpečnostných plánov, bol spracovaný i rámcový harmonogram postupu prác.

Na príprave konferencie sa spolupodieľali aj WET Team, České
Budějovice, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
a ČSAVE – Československá asociácia
vodárenských expertov.
Odborný program konferencie bol
tento rok zameraný na Bezpečnú pitnú
vodu, čo bolo vlastne aj mottom konferencie. Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2005 spracovala a vydala
„Plány pre zaistenie bezpečnosti vody
– Riadenie kvality pitnej vody od povodia k spotrebiteľovi“. Na Slovensku
je k dispozícii Rámcový plán bezpečnosti pitnej vody prispôsobený podmienkam SR, ako aj metodický pokyn
na analýzu rizík vodárenských systémov, biologický audit vodárenských
systémov a technologický audit úpravní vôd. Tento materiál vypracoval kolektív autorov pod vedením Ing. Karola Munku, PhD. z VÚVH. Pri tejto príle-

Počas odborného programu odzneli príspevky so zameraním od koncepčných otázok rozvoja vodárenstva,
cez zdroje vody, technológiu úpravy
vody, hygieny, hydrobiológie a kvality vody až po prezentáciu najnovších
skúseností a poznatkov. Odznelo tu
niekoľko veľmi zaujímavých príspevkov o zrekonštruovaní technológií
úpravní vôd v ČR.
Tento rok bola do odborného
programu zaradená sekcia Odborné
posúdenie prevádzok ÚV, návrhy opatrení. Odzneli v nej príspevky zaoberajúce sa potrebou auditov vodárenských objektov, procesov a zariadení; významom technického a technologického auditu potrebného pre
optimalizáciu prevádzky a prípravu rekonštrukcií úpravní vôd. Úvodnú prednášku k tejto téme predniesol Ing. Josef Drbohlav (HYDROPROJEKT CZ a.s.).
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Otázky súvisiace s koncepciou rozvoja vodárenstva, ale i princípy pre
tvorbu zákonov v oblasti vôd sú už tradične významnou súčasťou odbornej
konferencie PITNÁ VODA, ktorá má už
štandardné miesto v kalendári odborných podujatí. Tohtoročná konferencia sa konala 4. – 6.10.2011 v Trenčianskych Tepliciach v Kúpeľnej dvorane.
Podľa počtu zúčastnených (178
osôb), môžeme konštatovať, že i o 14.
ročník tejto konferencie bol vysoký záujem. Počas troch dní trvania konferencie odznelo 47 prednášok odborníkov z Českej i Slovenskej republiky.
Počas konania konferencie organizátori pripravili aj sprievodný program:


Prezentácie firiem a dodávateľských organizácií, ktoré sa podieľajú
na optimalizácii, intenzifikácii a modernizácii prevádzok vodovodov a kanalizácií


Pre všetkých účastníkov konferencie, ako i pozvaných hostí bolo
v prvý večer konferencie pripravené
priateľské stretnutie, kde pokračovala
voľná diskusia.
Organizátori konferencie Pitná
voda, ako i organizátori konferencie
rovnakého znenia z Českej republiky
sa dohodli na striedaní sa týchto konferencií v dvojročnom cykle. Takže
v roku 2012 sa uskutoční konferencia
Pitná voda v Tábore a XV. konferencia
s medzinárodnou účasťou sa v Trenčianskych Tepliciach uskutoční v roku
2013.
Na záver by som chcela v mene celého organizačného výboru konferencie vyjadriť vďaku zástupcom sponzorujúcich firiem, ktorí nám výrazne pomohli pri zorganizovaní konferencie
PITNÁ VODA.
Poznámka: Tento článok bol autorkou vypracovaný pre čitateľov Plynár vodár - kúrenár 5/2011. So súhlasom redakčnej rady PVK ho uverejňujeme aj pre
čitateľov Vodohospodárskeho spravodajcu.
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Opustili naše rady

Odišiel Ing. Dominik Kocinger
(10. 4. 1932 – 25. 9. 2011)
V dnešnej dobe sa málokomu podarilo vydržať vo významnej funkcii
17 rokov a prežiť 11 vlád a ešte viac ministrov. A ak sa to predsa len niekomu, ako nestraníkovi, podarilo, tak musel byť výnimočným odborníkom. V našom prípade odborníkom v oblasti vodných zdrojov, vodných
diel. Bývalý splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros Ing. Kocinger taký bol, navyše jeho skromnosť, pracovitosť a športový duch boli v jeho okolí dobre
známe. Po dlhej a ťažkej chorobe nás navždy opustil.
Vyrastal v osemdetnej rodine poľnohospodára vo veľmi skromných
pomeroch. Napriek tomu sa mu podarilo ukončiť stredoškolské a dokonca vysokoškolské štúdiá. Už ako študent sa venoval atletike, bol
viacnásobným majstrom Slovenska v prekážkovom behu a na stredné trate a tiež majstrom Československa. Dlhé roky pracoval v oblasti vodných zdrojov. Neskôr, v porevolučných časoch, sa stal, na základe medzivládnej Dohody medzi ČSFR a Maďarskom, vládnym splno-

mocnencom. Z tejto funkcie mu vyplývali mnohé zodpovedné úlohy
pri kontrole a koordinácii prác spojených s realizáciou našej najväčšej vodnej stavby. A to v zložitom období spochybňovania účelu diela a nadväzujúceho súdneho sporu s Maďarskom pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu. Aj jeho zásluhou dáva dnes vodné dielo Gabčíkovo do energetickej prenosovej sústavy asi desať percent potreby elektriny Slovenska.
Jeho okolie, jeho rodina, priatelia a spolupracovníci ho uznávali
a mali radi aj ako odborníka aj ako človeka. A preto asi ani jedno oko
nezostalo suché, keď v preplnenom bratislavskom krematóriu čítali
jeho dojemný rozlúčkový list pre prítomných, ktorý napísal na smrteľnej posteli.
Ing. Vladimír Holčík
Vodohospodárska výstavba

Za RNDr. Ondrejom Frankom, DrSc.
Je to ako včera, čo sme s radosťou želali všetko najlepšie k 80-tym
narodeninám RNDr. Ondrejovi Frankovi, DrSc., keď ako blesk z jasného
neba prišla správa o tom, že nás náhle opustil. Pre nás všetkých, čo sme
ho poznali, je to priam neuveriteľné a bolestné.
RNDr. Ondrej Franko, DrSc. sa narodil 24.mája 1931 v Párnici.
Po štúdiu na žilinskom Pedagogickom gymnáziu pokračoval v štúdiu
na Geologicko-geografickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde
v roku 1956 ukončil vedný odbor hydrogeológia. V roku 1967 získal titul RNDr., v roku 1968 CSc. a v roku 1991 DrSc. Po krátkom pôsobení
na Ústave stavebnej geológie v Žiline prešiel v roku 1958 do Geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, kde pôsobil do roku 1995.
Všetci sme ho poznali ako cieľavedomého, húževnatého a pracovitého človeka, ktorý sa zaslúžil o rozvoj hydrogeológie a geotermálnej
energie na Slovensku. Celý život pôsobil v oblasti hydrogeologického
výskumu podzemných, minerálnych a termálnych vôd mnohých regiónov Slovenska; svoju pečať zanechal v oblasti metodicko-teoretickej,
odborno-organizačnej a informačno-popularizačnej. V neposlednom
rade myslel aj na popularizáciu hydrogeológie a hydrogeotermie medzi mladšou generáciou a počas svojho pôsobenia vychoval niekoľko
generácií svojich pokračovateľov.
Počas svojho plodného života bol autorom a spoluautorom mnohých výskumných prác, monografií a vedeckých článkov publikovaných aj v uznávaných medzinárodných periodikách. Medzinárodné
skúsenosti získal spoluprácou na projekte OSN v Salvadore, zúčastnil sa
expertnej misie v Alžírsku a svoje poznatky prezentoval na mnohých zahraničných seminároch a konferenciách.
Z mnohých výskumných prác možno spomenúť práce ako Základný hydrogeologický výskum Juhoslovenskej uhoľnej panvy vo vzťahu
k CO2; Minerálne vody Juhoslovenskej uhoľnej panvy, Základný hydrogeologický výskum bojnických termálnych vôd vo vzťahu k ťažbe uhlia
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na nováckom ložisku, Bojnické termálne vody a iné. V 70-80-tych rokoch
minulého storočia sa venoval projektu základného výskumu priestorového rozloženia zemského tepla a vyhľadávaniu geotermálnych zdrojov v Západných Karpatoch. V rámci tohto projektu boli realizované
nové geotermálne vrty, ktoré boli úspešné a priniesli cenné poznatky
o hydrogeotermálnych pomeroch Západných Karpát. Poznatky za 20
rokov skúmania geotermálnych pomerov Slovenska spolu s kolektívom
autorov zosumarizoval v roku 1995 v jedinečnom súbornom diele, v Atlase geotermálnej energie Slovenska. Atlas je medzi odbornou verejnosťou považovaný za kľúčový zdroj informácií v tejto problematike.
RNDr. Ondrej Franko, DrSc. je autorom a spoluautorom viacerých
monografií, v ktorých zosumarizoval svoje metodicko-teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, ako poznatky o bojnických termálnych
vodách; o tvorbe a klasifikácii minerálnych vôd Západných Karpát
a iné, ktoré majú stále čo povedať aj dnešnému čitateľovi.
Za bohatú vedeckú a odbornú činnosť získal mnohé vyznamenania
- v roku 1991 Zlatú plaketu Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách udelenú SAV a Národnú cenu Slovenskej republiky za poznanie
zákonitostí rozšírenia geotermálnej energie udelenú SNR. Pri príležitosti 60. výročia založenia ŠGÚDŠ mu bola v roku 2000 udelená zlatá medaila za rozvoj geológie na Slovensku a propagácie Slovenska vo svete
a v roku 2010 pri príležitosti 70. výročia založenia ústavu mu bola udelená pamätná medaila za prínos pre rozvoj ústavu.
S Ondrejom Frankom odišiel manžel, otec, starký, priateľ a kolega,
húževnatý a vytrvalý človek, ktorý sa zaslúžil o rozvoj hydrogeológie
a hydrogeotermie na Slovensku. Verím, že z výšin bude sledovať svoju
milovanú rodinu, srdcu blízku Oravu, ale aj rozvoj geotermálnej energie.
Česť jeho pamiatke!
RNDr. Andrea Vranovská, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
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Odišiel Ing. Jozef Miloslav Smrek
Pred dvomi rokmi sme mu gratulovali k 75. narodeninám. Napriek mnohým zdravotným problémom bol stále aktívnym vodárom,
ostro sledoval dianie tohto odvetvia a s cieľom pomôcť riešiť nedostatky a problémy, využíval všetky jemu dostupné páky. Aj na úseku kultúry, ako bývalý člen súboru Lúčnica, aktívne pôsobil už v dôchodkovom
veku v cirkevnom speváckom súbore Vajnory.
Narodil sa v Podolínci, maturoval v kežmarskom gymnáziu a v roku
1952 sa upísal vodárskemu „remeslu“, ktoré začalo na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Zostal verným vodárom aj po odchode do dôchodku. Jeho odborné curriculum vitae, nie je možné úplne obsiahnuť. V rokoch 1957–1962 pracoval ako projektant zdravotne–vodohospodárskych stavieb v štátnom projektovom ústave Lignoprojekt.
Potom 4 roky bol investičným referentom stavieb verejných vodovodov
a kanalizácií na Krajskom vodohospodárskom rozvojovom a investičnom stredisku v Bratislave na významných stavbách v Bratislave a západnom Slovensku.
Po zániku KVRIS od roku 1966 do roku 1979 zastával funkciu technicko-výrobného námestníka podnikového riaditeľa ZsVAK, kde úspešne riadil výstavbu a prevádzku významnej inštitúcie. Spomeniem aspoň jednu z najvýznačnejších - v nadväznosti na vykonané hydrogeologické prieskumy sa spracovávala prípravná dokumentácia pre využitie
podzemných vôd Žitného ostrova v západoslovenskom kraji pitnou vodou, kde sa uvažovalo s prepojením vodného zdroja v Gabčíkove v Nových Zámkoch s prívodom vody z Jelky a Ponitrianskeho skupinového
vodovodu (cez Nitru), ďalej do Štúrova a do Levíc s možnosťou jeho predĺženia až do Košíc. Táto alternatíva bola zapracovaná aj do jednej z alternatív 2. vydania Smerného vodohospodárskeho plánu v r. 1975.
Po týchto perných rokoch zmenil námestnícku funkciu za funkciu
hlavného inšpektora Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie (r. 1979
až 1990). V októbri 1990 bol vládou SR vymenovaný do funkcie podpredsedu, námestníka ministra – predsedu SKŽP pre oblasť ochrany
a racionálneho využívania vôd, ochrany ovzdušia, nakladania s odpadmi a štátnej správy pre životné prostredie. V novembri 1992 na základe vlastnej žiadosti odišiel do predčasného dôchodku a pôsobil ako
súkromný podnikateľ v oblasti ochrany a racionálneho využívania vôd
a odpadového hospodárstva.

Okrem takejto bohatej a pestrej vodohospodárskej praxe vykonával
mnoho iných funkcií a činnosti, napr. 15 rokov bol predsedom pobočky ČSVTS pri ZsVAK, predsedom pobočky ČSVTS na MLVH SSR a od roku
1988 podpredsedom Slovenského výboru vodohospodárskej spoločnosti ČSVTS. Bol členom redakčnej rady časopisov Vodohospodársky
spravodajca a Vodní hospodářství, členom Štátnej komisie pre štátne
záverečné skúšky na SVŠT, členom Komisie pre Štátny vodohospodársky plán a technicko-ekonomické koncepcie rozvoja vodného hospodárstva na Slovensku, členom Koordinačnej komisie pre hydrogeologický prieskum Žitného ostrova a jedným z troch (popri prof. Danišovičovi a Ing. Šárnikovi) menovaných trvalých oponentov výskumnej
úlohy „Vplyv výstavby VD Gabčíkovo – Nagymaros na podzemné vody
Žitného ostrova“ .
Okrem toho sa podieľal na riešení viacerých organizačných a rozvojových úloh vodného hospodárstva celoslovenského významu ako menovaný oponent, resp. ako člen oponentských rád.
Za dosiahnuté pracovné výsledky dostal množstvo ocenení, posledným bola „Zlatá medaila Rady vlády SSR pre životné prostredie“.
Po novembri 1989 bol jedným z iniciátorov vytvorenia osobitnej
štátnej správy pre životné prostredie, pričom územná pôsobnosť miestnych orgánov štátnej správy pre životné prostredie vyššieho stupňa
bola vymedzená orografickými rozvodnicami hlavných vodných tokov
SR. Z poverenia federálneho ministra životného prostredia ČSFR, zastupoval v rokoch 1991-1992 ČSFR v komisii ES v Bruseli pri koncipovaní
zásad Environmentálneho projektu povodia Dunaja.
Škoda, že jeho zámery v oblasti vody nenechala zákerná choroba
dokončiť.
S ťažkým srdcom sa lúčime pre niekoho s Ing, Smrekom, pre niekoho s naším Milom, najmä keď na záver obradu v bratislavskom krematóriu zazneli veľmi smutné, ale nádherné tóny Vajnorského spevokolu,
kam tak rád chodil aj vtedy, keď to už pre neho nebolo také jednoduché. Budeš nám chýbať Milko, bude nám chýbať odborník, bude nám
chýbať spevák, ale predovšetkým človek. Odpočívaj v pokoji, Tvoju pamiatku si zachováme.
Ing. Tibor Elek

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce
tel.: +420 283 981 432
+420 603 416 043
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fax: +420 283 980 127
www.jako.cz e-mail: jako@jako.cz
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

Ako písať
pre Vodohospodárskeho spravodajcu
Vaše príspevky nám posielajte v textovom editore Word.
Štandardná dĺžka príspevku je 5 normalizovaných strán, čo zodpovedá cca
1 časopiseckej dvojstrane. (1 normalizovaná strana: cca 34 riadkov. Okraj: horný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Times New Roman, 12 bodov.)
Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefinovaných odstavcov, nadpisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet možno použiť tučné písmo.
1. Štruktúra príspevku:
 Názov – krátky a výstižný
 Anotácia
Názov a anotáciu (cca. 10 riadkov) dodávajte v slovenskom a anglickom jazyku
(v prípade potreby zabezpečíme preklad v redakcii).
 Úvod
 Samotný text (jednotlivé hlavné časti oddelené medzititulkami)
 Závery
 Literatúra
Literatúru uvádzajte na konci príspevku v poradí ako je citovaná v texte (napr.
[1] HUCKO, P.: ...).
2. Písanie zoznamu literatúry:
 Kniha
Pitter, P. 2009: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 2009. s. 568, ISBN
9788070807019.
 Kapitola v knihe
Melioris, L., Mucha, I. 1986: Podzemná voda – metódy výskumu a prieskumu. 1
Vyd. Alfa – SNTL Bratislava, 1986, kap. 8. Hydrogeologický výskum minerálnych
a termálnych vôd, s. 303-331, ISBN 87-556-90452.
 Článok v časopise
Bačík, M., Halmo, N., Lichnerová, O., Verčíková, S. 2010: Nová právna úprava
ochrany pred povodňami. In: Vodohospodársky spravodajca. 2010, roč. 53, č.
3-4, s. 8-12. ISSN 0322-886X.
 Príspevok v zborníku
Hucko, P., Kušnír, P., Shearman, A. 2007: Hodnotenie procesov prebiehajúcich
v dnových sedimentoch - ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimenty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účasťou,
Bratislava, Bratislava 16.-17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografia
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov a obdobím, v ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1.
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywitness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografie
Hudec, I. et al.: Úrazová chirurgia. 1. vyd. Ilustroval Štefan Chlumecký. Martin :
Osveta, 1986, časť C, kap. III. Poranenie chrbtice a miechy, s. 508-579.
 Zdroj z internetu
The European Curriculum vitae. [online], [citované 7.3.2004], Dostupné na internete:<http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp>
3. Citácie v texte príspevku:
Odkazy na literatúru v príspevku uvádzajte v hranatých zátvorkách [1] atď.
4. Obrázky (t.j. fotografie, grafy, schémy, tabuľky, atď.):
Nevkladajte ich do textu, ale zasielajte originály v samostatných súboroch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Pri fotografiách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg;
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte čiernobielo (nie farebne).
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci príspevku.

5. Súčasťou každého príspevku musí byť:
 celé meno a titul autora (autorov)
 úplná adresa pracoviska, telefónne číslo, e-mail
 úplná adresa bydliska
 rodné číslo
 číslo účtu (v prípade, ak chcete zaslať honorár na
bankový účet)
6. Posielajte nám iba originálne práce:
Ak bol Váš príspevok uverejnený v inej publikácii, alebo odznel na konferencii,
seminári, ap., uveďte to na konci príspevku.
O publikovaní jednotlivých príspevkov rozhoduje redakčná rada a v prípade
potreby ich postupuje na odborné lektorovanie.
Prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie týchto pokynov pre formálnu úpravu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvorivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spravodajcu.
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 238
e-mail: hucko@vuvh.sk, simkova@vuvh.sk
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Nádrže a priehrady v Iraku
(k článku na strane 32)

Najvýznamnejšie iracké priehrady

Profil budúcej priehrady Bawanur

Nádrž priehrady Darbandikhan je v prekrásnom prostredí na iracko
– iránskych hraniciach

Bezpečnostný priepad a elektráreň Darbandikhan

Pistia rezavková
(k článku na strane 33)

Pistia rezavková je obľúbená v akvaristike – ako rastlina vychytávajúca z vody prebytočný dusík

Na tokoch vytvára husté koberce

