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Úvodník / Obsah

Milí čitatelia, 
dovoľte, aby som sa Vám prihovo-

rila pri príležitosti bilancovania pre-
došlého obdobia, pretože mám na to 
hneď dva dôvody. Prvým je 25. vý-
ročie samotného Združenia zamest-
návateľov vo vodnom hospodárstve 
(ZZVH) na  Slovensku, ktorého vznik 
sa datuje 9. decembra 1991. Ako iste 
viete, ide o nezávislú, neziskovú, dob-
rovoľnú, záujmovú organizáciu, kto-
rá združuje právnické a  fyzické oso-

by zamestnávajúce v pracovnom pomere zamestnancov vo vodnom 
hospodárstve na Slovensku. 

Za  obdobie ostatných 25 rokov sa svojich úloh zhostilo zodpo-
vedne a s radosťou môžem konštatovať, že aj úspešne. Z mnohých 
činností môžeme spomenúť významné podujatie Svetový deň vody 
vyhlásené Valným zhromaždením OSN v  roku 1993. Slovensko sa 
každoročne pripája organizovaním (v spolupráci s Asociáciou vodá-
renských spoločností) tohto vrcholového stretnutia vodohospodá-
rov so slávnostným podtónom, aby pripomenulo dôležitosť a nevy-
hnutnosť tejto vzácnej tekutiny. 

Ďalším neprehliadnuteľným úspechom je organizácia piatich ve-
deckých podujatí pod názvom „Manažment povodí a povodňových 
rizík“, ktoré pripravuje ZZVH v spolupráci so svojimi členmi a part-
nermi pod záštitou Ministerstva životného prostredia a  za  účasti 
všetkých relevantných subjektov a  odborníkov vo vodnom hospo-
dárstve. V júni budúceho roka je naplánovaná v poradí šiesta kon-
ferencia zameraná na povodňové situácie, ich následky, ale hlavne 
preventívne opatrenia. A verím, že i táto prispeje k tradícii seriózne-
ho, kompetentného a systematického prístupu k problému dotýka-
júceho sa celej spoločnosti. Viac Vám z histórie a činnosti ZZVH pri-
blížime v nasledujúcom čísle Vodoh ospodárskeho spravodajcu. 

Druhým významným jubileom je 65. výročie vzniku jedného z čle-
nov ZZVH, a  to Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktorý 
od  svojho vzniku v  roku 1951 prešiel postupným vývojom a  orga-
nizačnými zmenami, aby sa stal inštitúciou ako ju poznáme dnes. 
V súčasnosti môžeme tvrdiť, že ide o komplexné vedecké pracovisko 
s aplikovaným výskumom v oblasti vodného hospodárstva, ktoré je 
rozsahom svojich prác a výskumov jediné na Slovensku. Za dlhé ob-
dobie svojho pôsobenia mu boli pridelené úlohy, ktoré napĺňa na vy-
soko odbornej a profesionálnej úrovni. 

Z  mnohých  významných činností by som vyzdvihla aspoň nie-
ktoré. Na  štátnej úrovni sa VÚVH podieľa na  príprave plánov a  re-
alizácii monitorovania vôd na  Slovensku v  súlade s  Rámcovým 
programom monitorovania a ročnými programami monitorovania. 
Monitorovanie vôd sa uskutočnilo v rámci projektov (2008 – 2012, 
2012 – 2015) z Operačného programu životné prostredie a projek-
tu (2015 – 2020) z  nového Operačného programu kvalita životné-
ho prostredia.

Významným bolo aj podujatie v rámci Stratégie Európskej únie 
pre Dunajský región (Dunajská stratégia) Prioritná oblasť č. 4 
„Obnoviť a zachovať kvalitu vôd“. Technickou podporou pri jej im-
plementácii je práve VÚVH, ktoré pod záštitou Ministerstva život-
ného prostredia zorganizovalo medzinárodný workshop. Konal sa 
v  Bratislave v  októbri 2016 v  rámci predsedníctva Slovenskej re-
publiky v Rade EÚ a jeho hlavnou témou bolo budovanie vzájomnej 
dôvery, zlepšenie vzťahov a  posilnenie spolupráce medzi vodným 
a poľnohospodárskym sektorom. 

Na  záver by som rada poďakovala všetkým kolegom za  ich dl-
horočnú prácu, profesionálne i ľudské nasadenie pre dobré ciele, ku 
ktorým zveľaďovanie životného prostredia v  oblasti vodného hos-
podárstva nepochybne patrí.  Ing. Ľubica Kopčová, PhD.

Predsedníčka výkonnej rady ZZVH
Generálna riaditeľka VÚVH
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Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií pre územie Slovenskej republiky

Ing. Peter Belica, CSc.1, Ing. Pavel Hucko, CSc.1, RNDr. Katarína Poráziková1, Ing. Lýdia Bekerová2

1Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd

Anotácia

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky (PRVVaVK) je základným kon-

cepčným materiálom usmerňujúcim proces prípravy, výstavby a rekonštrukcií vodovodných, stokových sietí a čistiarní od-

padových vôd (ČOV). Pri jeho spracovaní sa vychádzalo z rámcových environmentálnych, legislatívnych, technických a eko-

nomických kritérií so zohľadnením reálnych miestnych podmienok konkrétnych lokalít. PRVVaVK je otvorený dokument 

vyjadrujúci smerovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií do roku 2021. Jeho časová realizácia je závislá 

od možností zabezpečenia fi nančných prostriedkov.

ÚVOD
Prvý PRVVaVK bol vypracovaný 

v  roku 2005 a  vláda SR ho uznesením 
č. 119 vzala na vedomie 15. 2. 2006. Ná-
sledne boli vypracované plány rozvoja 
verejných kanalizácií jednotlivých kra-
jov. V roku 2007 boli k  PRVVaVK vyda-
né zmeny a doplnky. Vypracovanie pr-
vých plánov rozvoja a  ich aktualizácie 
bolo zrealizované v  súlade s  § 36, od-
sek 3 písmeno b) zákona č. 442/2002 Z. 
z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení zá-
kona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sie-
ťových odvetviach v  znení neskorších 
predpisov. V  roku 2013 boli ukončené 
práce krajských úradov životného pros-
tredia na aktualizácii plánov rozvoja ve-
rejných kanalizácií pre územie jednot-
livých krajov. Údaje boli aktualizované 
a  doplnené k  roku 2012. V  rovnakom 
roku začala aktualizácia stavu odvádza-
nia a  čistenia odpadových vôd. Práce 
na  aktualizácii PRVVaVK, ktorý bol vy-
pracovaný ako príloha k Vodnému plá-
nu Slovenska začali v roku 2014. Na pre-
lome rokov 2014 a  2015 bol PRVVaVK 
zverejnený na  webovom sídle MŽP SR 
a  VÚVH na  verejné pripomienkova-
nie, ktoré bolo ukončené 22.  6. 2015.
Začiatkom roku 2015 bol verejnos-
ti prezentovaný v  Bratislave, Banskej 
Bystrici a  v  Košiciach. Vznesené pripo-
mienky boli posúdené a  opodstatne-
né pripomienky zapracované. Správa 
o hodnotení vplyvov strategického do-
kumentu na životné prostredie bola vy-
pracovaná v  marci 2015 a  jej preroko-
vanie sa uskutočnilo 21. 4. 2015. Proces 
posudzovania vplyvov na životné pros-

tredie bol ukončený v júni 2015. Schvá-
lenie PRVVaVK prebehlo na 23. porade 
vedenia MŽP SR uznesením č. 150 zo 
dňa 29. 9. 2015. 

PRVVaVK spolu s  Národným 
program Slovenskej republiky pre vy-
konávanie smernice Rady 91/271/EHS 
o  čistení komunálnych odpadových 
vôd v  znení smernice Komisie 98/15/
ES a nariadenia Európskeho parlamen-
tu a  Rady 1882/2003/ES (pre aglome-
rácie nad 2 000 ekvivalentných obyva-
teľov pre plnenie záväzkov SR vyplýva-
júcich zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ) 
slúžia ako základné koncepčné a  plá-
novacie materiály pre usmerňova-
nie prípravy a realizácie vodovodných 
a kanalizačných stavieb v SR. PRVVaVK 
využívajú hlavne odborní pracovníci 
zaoberajúci sa koncepciou rozvoja ve-
rejných vodovodov a verejných kanali-
zácií a často slúži aj ako jeden z podkla-
dov pre vypracovanie územných plá-
nov obcí a miest. 

Plán rozvoja VV a  VK pre územie SR 
pozostáva z dvoch plánovacích materi-
álov: 
  Plán rozvoja verejných vodovodov 

pre územie Slovenskej republiky.
  Plán rozvoja verejných kanalizácií pre 

územie Slovenskej republiky. 

PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH 
VODOVODOV PRE ÚZEMIE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Cieľom Plánu rozvoja verejných vo-
dovodov (ďalej len PR VV) je analyzovať 
podmienky na zaistenie potrebnej úrov-
ne zásobovania pitnou vodou a stanoviť 
priority a podmienky na jeho realizáciu. 

PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU 
ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU 
NA SLOVENSKU

Z hodnotenia súčasného stavu záso-
bovania obyvateľov v SR vyplýva priori-
ta dobudovania vodohospodárskej in-
fraštruktúry v  obciach  bez verejného 
vodovodu a  v  obciach s  rozostavaným 
verejným vodovodom. V  tomto člán-
ku uvádzame aktuálne štatistické údaje 
k  termínu 31. 12. 2015. Nekorešpondu-
jú preto s údajmi uvedenými v predmet-
nom PR VV k 31. 12. 2012. 

Z  celkového počtu obyvateľstva SR 
je zásobovaných pitnou vodou 88,3 %. 
Z  hľadiska jednotlivých krajov je naj-
priaznivejšia situácia v  bratislavskom 
kraji, kde zásobovanosť obyvateľov do-
sahuje 97,6 %. Zásobovanosť vyššiu ako 
celoslovenský priemer vykazujú aj tren-
čiansky (90,4 %), žilinský (90,3  %),  nit-
riansky (91,0 %) a trnavský kraj (89,1 %). 
Za  celoslovenským priemerom zaostá-
vajú kraje banskobystrický (87,0 %), ko-
šický (83,7 %) a prešovský s 80,5 % po-
dielom obyvateľov zásobovaných pit-
nou vodou z  verejných vodovodov. 
Hodnotenie zásobovanosti podľa okre-
sov je na obrázku č. 1. 

K 31. 12. 2015 bolo na Slovensku evi-
dovaných 2 890 sídiel, z nich v 2 380 bol 
vybudovaný aspoň v časti sídla verejný 
vodovod, čo predstavuje 82,4 %. Z toh-
to pohľadu najpriaznivejšia situácia je 
v žilinskom kraji, kde podiel sídiel s ve-
rejným vodovodom dosahuje až 97,8 %. 
Vysoký podiel obcí s verejným vodovo-
dom je aj v  Bratislavskom samospráv-
nom kraji 95,9  %. Naopak nízky podiel 
obcí s  verejným vodovodom je v  pre-
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šovskom kraji, a to 65,3 % a banskobys-
trickom kraji je podiel obcí s  verejným 
vodovodom 78,9 %. Celková dĺžka vo-
dovodného potrubia bez prípojok pred-
stavuje na Slovensku 29 675,18 km.

Zásobovanie obyvateľov pitnou vo-
dou z  verejných vodovodov zabezpe-
čuje v zmysle zákona o obecnom zria-
dení obec. Po  transformácii štátnych 
podnikov vodární a  kanalizácií obce 
túto činnosť zabezpečujú v  rozhodu-
júcej miere prostredníctvom obchod-
ných regionálnych vodárenských spo-
ločností a  v  časti samotné obce. Zo-
znam obcí SR s  verejným vodovodom 
podľa vodárenských spoločností vráta-
ne obcí, ktoré si samé prevádzkujú ve-
rejný vodovod je v prílohe č. 2 PR VV.

Napriek tomu, že v  rokoch 2005 – 
2015 pribudlo na  Slovensku 219 obcí 
s  verejným vodovodom, ešte stále je 
510 obcí, t. j. 17,6 % z  celkového poč-
tu obcí bez verejného vodovodu. Oby-
vatelia sú zatiaľ zásobovaní pitnou vo-
dou z  individuálnych domových stud-
ní. Zoznam všetkých obcí bez verejného 
vodovodu s návrhom na  ich riešenie je 
v prílohe č. 8 PR VV.

STRATÉGIA ZÁSOBOVANIA 
OBYVATEĽSTVA NA ÚZEMÍ BEZ 
VEREJNÝCH VODOVODOV 

Strategickým cieľom je zabezpečiť, 
aby dodávaná pitná voda spĺňala po-
žiadavky zdravotnej bezpečnosti a limi-
ty ukazovateľov kvality pitnej vody pre 
všetkých obyvateľov SR. 

Prednostne by sa mala realizovať vý-
stavba verejných vodovodov v obciach, 
v ktorých obyvatelia sú zásobovaní pit-
nou vodou z domových studní, kde kva-
lita vody nevyhovuje požiadavkám NV 
SR č. 354/2006 Z. z. a NV SR č. 496/2010 
Z. z., ktorým sa mení a  dopĺňa NV SR 
č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovu-
jú požiadavky na  vodu určenú na  ľud-
skú spotrebu a kontrolu kvality vody ur-
čenej na ľudskú spotrebu. V najbližšom 
období by mali byť realizované stavby 
verejných vodovodov, ktoré sa budú 
budovať súbežne so stavbou verejnej 
kanalizácie v  aglomeráciách nad 2  000 
EO, stavby verejných vodovodov, u kto-
rých sa posúva termín ukončenia z ob-
dobia 2007 – 2013 na ďalšie roky – t. j. 
fázovanie veľkých projektov OP ŽP a in-
tenzifi kácia a modernizácia úpravní vôd 
pre veľkokapacitné zdroje povrchovej 
vody. Následne by sa mali budovať ve-
rejné vodovody v  dosahu existujúcich 
prívodov vody a  tam, kde je k  dispozí-

cii zdroj kvalitnej pitnej vody s dostatoč-
nou výdatnosťou. Postupne by sa mali 
realizovať ďalšie prívody vody, na ktoré 
by sa mali napájať ďalšie obce.

Nepredpokladá sa, že do  roku 2021 
budú mať všetky obce vybudovaný ve-
rejný vodovod. Okrajové osídlenia s ma-
lým počtom obyvateľov, ktorí využívajú 
na zásobovanie domové studne s vyho-
vujúcou kvalitou vody budú ich naďalej 
využívať a prípadne najmä z ekonomic-
kých dôvodov, budú podľa naliehavos-
ti riešené až v ďalšej etape.

Zvyšovanie podielu obyvateľov záso-
bovaných nezávadnou a  kvalitnou pit-
nou vodou z  verejných vodovodov sa 
týka najmä okresov, ktoré v  súčasnos-
ti nedosahujú ani celoslovenskú úro-
veň a to v prešovskom a košickom kra-
ji a  južných okresov banskobystrického 
kraja (obr. 1). 

KONCEPCIA KRYTIA POTRIEB 
PITNEJ VODY 

Koncepcia rozvoja verejných vo-
dovodov je orientovaná predovšet-
kým na  využívanie kapacít vybudova-
ných zdrojov pitnej vody. Všade tam, 
kde je dostatok zdrojov podzemnej 
vody vyhovujúcej kvality, sa prednost-
ne na zásobovanie obyvateľov pitnou 
vodou budú aj v  budúcnosti využívať 
tieto zdroje. Z  hľadiska systémového 
riešenia danej skutočnosti je potreb-
né vypracovať kvalitný hydrogeolo-
gický prieskum, ktorý poskytne dosta-
točne presné údaje o  potenciálnych 
zdrojoch pitnej vody. Na  báze pod-
zemných zdrojov pitnej vody budú zá-
sobované všetky verejné vodovody 
na  západnom Slovensku. Verejné vo-
dovody v juhozápadnej časti budú zá-
sobované zo zdrojov oblasti Bratisla-
vy (Karlova Ves – ostrov Sihoť, Petržal-
ka – Pečniansky les, Rusovce – Ostrov-
né Lúčky, Mokraď, Šamorín) a Žitného 
ostrova (Jelka, Gabčíkovo) a dopĺňané 
miestnymi zdrojmi. V ostatných regió-
noch sa predpokladá okrem podzem-
ných zdrojov vody využívať aj veľko-
kapacitné zdroje povrchovej vody – 
vodárenské nádrže. V  oblasti severo-
západného Slovenska budú potreby 
vody kryté z existujúcich zdrojov pod-
zemnej vody a  VN Nová Bystrica. Po-
treby pitnej vody v  južných okresoch 
Banskobystrického kraja (Veľký Krtíš, 
Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Re-
vúca) vzhľadom na nepriaznivé hydro-
geologické pomery budú kryté dodáv-
kou vody z vodárenských nádrží Hriňo-

vá, Málinec a  Klenovec. Potreby vody 
v  okresoch Banská Bystrica a  Brez-
no budú kryté zo zdrojov podzemnej 
vody. V  ostatných okresoch kraja sa 
predpokladá spolupráca zdrojov pod-
zemnej vody a VN Hriňová a Turček.

Zo zdrojov podzemnej vody, ale aj 
z povrchových odberov z tokov by v ob-
dobí do roku 2021 mali byť kryté potre-
by vody na území v pôsobnosti Podtat-
ranskej vodárenskej spoločnosti,  a.  s. 
Bolo by žiadúce, aby v  súčasnosti vyu-
žívané priame odbery z  tokov boli po-
stupne nahradené inými vyhovujúcimi 
zdrojmi vody.

Na  území v  pôsobnosti Východoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti, a. s. sa 
aj v budúcnosti predpokladá kryť potre-
by vody z  miestnych zdrojov podzem-
nej vody podľa potreby dopĺňané prí-
vodom vody z VN Bukovec (Košice) a VN 
Starina (okresy Košice, Snina, Trebišov, 
Vranov nad Topľou, Prešov a Humenné). 

Prehľad verejných vodovodov, defi -
novanie problému a  návrh na  riešenie 
je v  prílohe č.  9 PR VV. Realizáciou na-
vrhovaného riešenia rozvoja verejných 
vodovodov v  SR sa do  roku 2021 zvýši 
podiel zásobovaných obyvateľov na cca 
90 %.

PLÁN ROZVOJA VEREJNÝCH 
KANALIZÁCIÍ PRE ÚZEMIE 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

KONCEPČNÝ PRÍSTUP 
K SPRACOVANIU PLÁNU ROZVOJA 
VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ PRE 
ÚZEMIE SR 

Pri jeho spracovaní sa vychádzalo zo 
skutočnosti, že vyprodukované znečis-
tenie obsiahnuté v komunálnych odpa-
dových vodách pôsobí ako plošný ale-
bo bodový zdroj znečistenia ohrozujú-
ci podzemné a povrchové vody, má ne-
gatívny vplyv na  najbližšie okolie jeho 
vzniku a jeho transportom vodnými tok-
mi sú ohrozené aj vzdialenejšie územia 
a parciálne sa podieľa na ohrození život-
ného prostredia v  iných krajinách. Ich 
tvorba mala za  cieľ podporovať rozvoj 
obecnej infraštruktúry, zvýšenie úrovne 
sanitácie, komfort bývania, životnú úro-
veň obyvateľstva,  zlepšenie stavu prí-
rodných zdrojov vôd, zdravia obyvateľ-
stva prostredníctvom bezproblémové-
ho a  bezpečného odvádzania a čistenia 
odpadových vôd a  k  dosiahnutiu cie-
ľa Rámcovej smernice o  vede 2000/60/
EC – dobrého stavu povrchových a pod-
zemných vôd. 
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V  PR VK bol zavedený termín kana-

lizačný systém, nahrádzajúci termín 
aglomerácia, ktorý bol používaný v  pr-
vom pláne (z  roku 2006, ku ktorému 
EK vzniesla pripomienky a  úlohy podľa 
defi nície smernice). Termín aglomerá-
cia v zmysle smernice Rady 91/271/EHS 
o čistení komunálnych odpadových vôd 
bol aplikovaný pri tvorbe aglomerácií 
nad 2 000 EO pre Národný program SR 
na vykonávanie smernice Rady 91/271/
EHS, ktorá predstavuje záväzky SR voči 
EÚ. V navrhovaných  kanalizačných sys-
témoch sú zahrnuté všetky obce SR, vrá-
tane obcí zahrnutých v  aglomeráciách 
v  Národnom programe SR pre vykoná-
vanie smernice Rady 91/271/EHS.

Kanalizačným systémom sa zabezpe-
čuje zber, odvádzanie a  čistenie odpa-
dových vôd z  obce, resp. skupiny tých 
obcí (častí s  koncentrovanou zástav-
bou), z  ktorých táto činnosť má ekolo-
gické, technické, technologické a  eko-
nomické opodstatnenie. Vzhľadom 
na  geografi cko-demografi cký charak-
ter územia SR je v mnohých prípadoch 
opodstatnené spájanie viacerých obcí 
do  kanalizačného systému so spoloč-
nou čistiarňou odpadových vôd, čím sa 
zabezpečí vyššia stabilita procesu čiste-
nia a vyššia kvalita vyčistených odpado-
vých vôd s  nižšími investičnými a  pre-
vádzkovými nákladmi. Prioritne sa uva-
žuje s výstavbou gravitačnej kanalizácie. 

Prvým krokom pri tvorbe  PR VK bolo 
zhodnotenie súčasného stavu v  odvá-
dzaní a čistení odpadových vôd na Slo-
vensku,  následne bol vypracovaný ná-
vrh kanalizačných systémov v troch veľ-
kostných kategóriách (do 2 000 obyva-
teľov, 2 001 – 10 000 obyvateľov a nad 
10 001 obyvateľov) a priority rozvoja ve-
rejných kanalizácií do roku 2021.

PREHĽAD SÚČASNÉHO 
STAVU V ODVÁDZANÍ 
A ČISTENÍ ODPADOVÝCH VÔD 
NA SLOVENSKU

Prehľad stavu v  odvádzaní a  čiste-
ní komunálnych odpadových vôd v  SR 
v  členení podľa obcí a  okresov, stav 
k  31. 12. 2012 tvorí prílohu č. 1 PR VK, 
kde je uvedené identifi kačné číslo obce, 
názov obce, počet obyvateľov, počet 
obyvateľov napojených na stokovú sieť, 
počet obyvateľov napojených na  ČOV, 
informácie či je stoková sieť a ČOV v pre-
vádzke, rozostavaná, prípadne súčasne 
v prevádzke a  rozostavaná, vlastník ve-
rejnej kanalizácie a  prevádzkovateľ ve-
rejnej kanalizácie. 

Na tomto mieste uvádzame stav od-
vádzania a  čistenia odpadových vôd 
v SR podľa aktuálnych štatistických úda-
jov k termínu 31. 12. 2015, ktorý už ne-
korešponduje s  údajmi uvedenými 
v predmetnom PR VK.

Ku koncu roku 2015 bol počet obyva-
teľov v  SR bývajúcich v  domoch napo-
jených na verejnú kanalizáciu 3 534 341 
(65,19 % z  celkového počtu obyvate-
ľov), z  čoho kanalizácie v  správe vo-
dárenských spoločností (VS) zabezpe-
čovali odvádzanie odpadových vôd 
od 3 150 809 obyvateľov (89,15 %) a ka-
nalizácie v  správe obecných úradov 
(OÚ) od  383  532 obyvateľov (10,85 %). 
Počet obyvateľov napojených na kanali-
záciu s ČOV bol 3 495 177 (64,47 % z cel-
kového počtu obyvateľov). 

Podiel obyvateľov napojených na ve-
rejnú kanalizáciu k  31. 12.  2015 je zná-
zornený na obrázku č. 2.

V  roku 2015 bolo vypúšťaných cez 
verejnú kanalizáciu do  vodných tokov 
412 267 tis. m3 odpadových vôd, z čoho 
splaškové vody predstavovali 28,52 %, 
priemyselné odpadové vody 20,83 %, 
zrážkové odpadové vody 11,76 % a  cu-
dzie (balastné) vody 38,89 %. Na  ko-
munálnych ČOV bolo v roku 2015 vyčis-
tených 407 139 tis. m3 odpadových vôd 
z  celkového množstva 412  267 tis. m3 
vypúšťaných odpadových vôd. Celko-
vá dĺžka stokovej siete bola 12 833 km, 
z  čoho v  správe vodárenských spoloč-
ností bolo 10  518 km a  obecných úra-
dov 2 315 km. Celkový počet kanalizač-
ných prípojok bol v SR 482 258 s ich cel-
kovou dĺžkou 3 439 km. 

Do  konca roku 2015 bolo ukonče-
ných 162 projektov z OPŽP v aglomerá-
ciách väčších ako 2 000 EO, ktorých po-
zitívny vplyv na  životné prostredie sa 
v plnom rozsahu prejaví v nasledujúcich 
rokoch. Podľa fi nančných možností sa 
priebežne buduje aj kanalizačná infraš-
truktúra v obciach s počtom obyvateľov 
menších oko 2 000.

PRINCÍPY A KRITÉRIÁ PRE NÁVRH 
KANALIZAČNÉHO SYSTÉMU

Pri spracovaní plánov rozvoja verej-
ných kanalizácií boli zohľadňované, res-
pektíve posúdené nasledovné princípy 
a kritériá pre jednotlivé kanalizačné sys-
témy:
  nižšie investičné náklady na  výstav-

bu stokového prepojenia (privádza-
ča) medzi obcami v  porovnaní s  vý-
stavbou ČOV pre danú obec, 

  zabezpečenie spoločného odkanali-

zovania pre viac obcí pri nižších cel-
kových nákladoch, 

  zvýšenie miery ochrany významných 
zdrojov pitnej vody (povrchových aj 
podzemných), minerálnych a  lieči-
vých vôd pred možnosťou ich kon-
taminácie, a  to odvedením odpado-
vých vôd do  väčšej, spoľahlivo pre-
vádzkovanej ČOV v  nižšie položenej 
oblasti a ich vypúšťaním do vhodnej-
šieho (spravidla vodnatejšieho) úse-
ku recipienta, 

  vhodnosť hydrologických alebo hyd-
rogeologických podmienok pre vy-
púšťanie vyčistených vôd, 

  v  rozhodujúcej miere uplatňovanie 
systému gravitačného odvádzania 
odpadových vôd, 

  rešpektovanie ukončených a  rozo-
stavaných diel i v prípadoch, keď ich 
lokalizácia nie je najvhodnejšia, 

  vo vybraných nevyhnutných prípa-
doch (malá kapacita zariadenia ne-
vhodná pre rozšírenie, riešenie ne-
vhodné pre rekonštrukciu) pripus-
tenie radikálnej zmeny doterajšieho 
spôsobu nakladania s  odpadovými 
vodami, 

  pripájanie priemyslu na  komunálnu 
ČOV (individuálny prístup), 

  akceptovanie zvýšených požiadaviek 
na  kvalitu vyčistených odpadových 
vôd z dôvodov dosiahnutia požado-
vaného ekologického a  chemického 
stavu vôd. 
Tieto základné princípy boli aplikova-

né na reálne podmienky konkrétnej loka-
lity (charakter zástavby obce, demogra-
fi a, urbanizmus, geomorfológia obcí, do-
stupnosť a parametre recipienta).

ZARADENIE OBCÍ 
DO KANALIZAČNÝCH SYSTÉMOV 

Zaradenie obcí do kanalizačných sys-
témov podľa okresov je uvedené v prílo-
hách č. 2 – 4 v PR VK vo veľkostných ka-
tegóriách do 2 000 obyvateľov, od 2 001 
do 10 000 obyvateľov a nad 10 001 oby-
vateľov podľa okresov. Je tam uvedené 
identifi kačné číslo obce, názov obce, res-
pektíve mestskej časti, počet obcí v  na-
vrhnutom kanalizačnom systéme, po-
čet bývajúcich obyvateľov v  obciach 
v  kanalizačnom systéme, počet obyva-
teľov v  obci, počet obyvateľov napoje-
ných na  stokovú sieť a  ČOV a  informá-
cia, či sa obec nachádza v  chránených 
vodohospodárskych oblastiach (CHVO). 
Ak je v stĺpci obec /mestská časť/ názov 
obce vyznačený tučným písmom (bol-
dom) znamená to, že v tejto obci je na-
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vrhovaná ČOV pre dve respektíve viac 
obcí v  kanalizačnom systéme. V  prípa-
doch, keď sú do kanalizačného systému 
zaradené obce z  viacerých okresov, sú 
uvedené v okrese podľa lokalizácie obce 
s ČOV. V mapových prílohách k PR VK je 
na mape č. 1 uvedený podiel obyvateľov 
napojených na  verejnú kanalizáciu v  SR 
v okresoch, stav k 31. 12. 2012, na mape 
č. 2 je uvedený podiel obyvateľov napo-
jených na verejnú kanalizáciu v SR v okre-
soch, stav k 31. 12. 2012 vo veľkostnej ka-
tegórii kanalizačného systému do 2 000 
obyvateľov, na mape č. 3 je uvedený po-
diel obyvateľov napojených na  verej-
nú kanalizáciu v SR v okresoch, stav k 31. 
12. 2012 vo veľkostnej kategórii od 2 001 
do 10 000 obyvateľov a na mape č. 4 je 
uvedený podiel obyvateľov napojených 
na  verejnú kanalizáciu v  SR v  okresoch, 
stav k 31. 12. 2012 vo veľkostnej kategórii 
nad 10 001 obyvateľov. 

ROZVOJ VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ 
DO ROKU 2021

I. PRIORITNÁ REALIZÁCIA 

KANALIZAČNÝCH STAVIEB

  výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapa-
city stokových sietí v  aglomeráciách 
väčších ako 10 000 EO, výstavba, roz-
šírenie a  zvýšenie kapacity čistiarní 
odpadových vôd väčších ako10  000 
EO, 

  výstavba, rozšírenie, rekonštrukcia 
a  zvýšenie kapacity stokových sietí 
v aglomeráciách od 2 001 do 10 000 
EO, výstavba, rozšírenie a  zvýšenie 
kapacity čistiarní odpadových vôd 
od 2 001 do 10 000 EO, 

  v aglomeráciách do 2 000 EO výstav-
ba čistiarní odpadových vôd v  prí-
padoch ak už je vybudovaná stoko-
vá sieť min. na 80 % celej predmetnej 
aglomerácie,

  výstavba stokových sietí a  čistiar-
ní odpadových vôd v  aglomerá ciách 
do 2 000 EO, nachádzajúcich sa v chrá-
nených vodohospodárskych oblas-
tiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdro-
je podzemných vôd a  ktoré smerujú 
k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvan-

tity podzemných vôd tak, aby nebolo 
ohrozené ich využívanie.

II. PRIEBEŽNÁ REALIZÁCIA 

KANALIZAČNÝCH STAVIEB

  priebežné budovanie,  rozširovanie 
a zvyšovanie kapacity stokových sie-
tí a čistiarní odpadových vôd vo všet-
kých  obciach SR (mimo obcí spada-
júcich pod Národný program pre vy-
konávanie smernice Rady 91/271/
EHS).

NÁKLADY NA KANALIZAČNÉ 
STAVBY

Realizácia kanalizačných stavieb v sú-
časnom období dosahuje najvyššiu in-
tenzitu v  histórii výstavby kanalizácií 
na  Slovensku. Ťažisko investičných ak-
tivít v súčasnej dobe je zamerané na in-
vestičné aktivity súvisiace s plnením zá-
väzkov SR voči EÚ podporovaných naj-
mä z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a fi -
nancií žiadateľa. Priebežne sa realizovali 
kanalizačné stavby v kanalizačných sys-
témoch menších ako 2  000 obyvateľov 
s využitím fi nančných prostriedkov naj-
mä z Environmentálneho fondu a vlast-
ných zdrojov žiadateľov, resp. v  rámci 
Programu rozvoja vidieka.

Náklady na  vybudovanie stokovej 
siete pre jedného pripojeného obyva-
teľa na  stokovú sieť v  súčasnosti   osci-
lujú okolo hodnoty 1  400 € v  závislos-
ti od  miestnych pomerov realizovanej 
stavby. Pri budovaní jednotnej kanali-
zácie, s väčším množstvom prečerpáva-
cích staníc a výtlačných potrubí, v sťaže-
ných podmienkach realizácie výstavby 
a  pod. sú tieto náklady vyššie. Náklady 
na  výstavbu čistiarní odpadových vôd 
sa najčastejšie pohybujú na  jedného 
obyvateľa v rozsahu 300 až 450 €, v zá-
vislosti od veľkosti ČOV, technológie čis-
tenia, klimatických pomerov a pod. 

ZÁVER
Plán rozvoja verených vodovodov 

a  verejných kanalizácií pre územie SR 
je základným rámcovým dokumen-
tom na  usmernenie prípravy, plánova-
nia a  realizácie vodovodnej siete a  ko-

munálnych stokových sietí a  čistiarní 
odpadových vôd. Smeruje k napĺňaniu 
požiadaviek kladených na oblasť verej-
ných vodovodov a  verejných kanalizá-
cií európskou a národnou legislatívou.

PRVVaVK je otvorený dokument vy-
jadrujúci smerovanie rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií. Jeho 
časová realizácia je závislá od možností 
zabezpečenia fi nančných prostriedkov.

Pri jeho tvorbe boli uplatňované kri-
tériá a  požiadavky vyplývajúce z  legis-
latívy SR a EÚ, strategických a koncepč-
ných materiálov, technických noriem 
a environmentálnych kritérií. 

Napĺňaním cieľov rozvoja verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií v SR 
sa dosiahne predovšetkým 
  zvýšenie počtu obyvateľov zásobo-

vaných z verejných vodovodov,
  zabezpečenie bezproblémového zá-

sobovania obyvateľov bezpečnou 
pitnou vodou bez negatívnych dopa-
dov na zdravie obyvateľov a životné 
prostredie,

  zvýšená ochrana a  zlepšenie stavu 
vôd, vodných ekosystémov,

  riešenie ekologických a  vodohospo-
dárskych potrieb, ochrany a  zdra-
via obyvateľstva v  dôsledku rozvoja 
obecnej infraštruktúry (nárastu poč-
tu obyvateľov bývajúcich v  domoch 
pripojených na verejnú kanalizáciu).
Pri vypracovaní PRVVaVK slúžil ako 

podklad Plán rozvoja verejných vodo-
vodov a  verejných kanalizácií pre úze-
mie Slovenskej republiky z  roku 2006, 
plány rozvoja jednotlivých krajov z roku 
2012, informácie z databázového súbo-
ru ZBERVAK, podkladov pre spracova-
nie Národného programu Slovenskej re-
publiky pre vykonávanie smernice Rady 
91/271/EHS, údajov získaných od vodá-
renských spoločností a  obecných úra-
dov, informácií o čerpaní EÚ fondov, ako 
aj štatistických údajov. 

Plné znenie Plánu rozvoja verejných 
vodovodov a  verejných kanalizácií pre 
územie Slovenskej Republiky je na  we-
bovom sídle MŽP SR a  VÚVH (http://
www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=-
2POVPS)
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Vzhľadom k tomu, že do konca roka 2016 dôjde k fúzii ČSAVE (Československé asociace vodárenských expertů) s CzWA 
(The Czech Water Association), sa slovenskí členovia ČSAVE rozhodli založiť Slovenskú asociáciu vodárenských expertov n. 
o. (SAVE).

Bližšie informácie, ako aj prihlášky na požiadanie poskytnú:
predseda SAVE: Ing. Jana Buchlovičová, mobil: 0903 26 508, e-mail: buchlovicova@vodatim.sk

tajomník SAVE: doc. Ing. Danka Barloková, PhD., mobil: 0907 796 684, 
e-mail: barlokova.danka@gmail.com

Hlavným cieľom činnosti SAVE je:
  odborná výchova
  prenos poznatkov domácej a svetovej vedy do našej vo-

dárenskej praxe
  spolupráca so štátnymi orgánmi, napr. v  prognózova-

ní trendov vývoja v obore činnosti asociácie, zavádzanie 
legislatívnych i  ďalších opatrení týkajúcich sa poslania 
a činnosti asociácie

  expertízna, konzultačná a oponentská činnosť
  vydávanie odborných publikácií, organizovanie odbor-

ných seminárov, konferencií, kolokvií a ostatných profes-
ných pracovných stretnutí

  reprezentácia svojich členov v zahraničných združeniach 
podobného odborného zamerania

  spolupráca SAVE so zahraničnými združeniami podobné-
ho odborného zamerania 

  hájenie a napĺňanie oprávnených záujmov a potrieb svo-
jich členov a zdôrazňovanie profesionality práce a dodr-
žiavanie odbornej etiky.

Členstvo v SAVE je individuálne (riadne a pridružené) a kor-
poratívne.
  riadny člen sa musí preukázať publikovaním aspoň 8 

odborných prác v  obore pôsobnosti asociácie v  odbor-
nej tlači (knihy, časopisy, zborníky konferencií), prípad-
ne odpovedajúce množstvo udelených patentov, či štú-
dií na  realizáciu inovácií v  praxi alebo realizácií v  praxi, 
resp. kombinácie týchto kritérií pri zachovaní dolnej hra-
nice ich súčtu.

  pridružený člen musí preukázať publikovaním aspoň 4 
odborných prác v  obore pôsobnosti asociácie v  odbor-
nej tlači (knihy, časopisy, zborníky konferencií), prípad-
ne odpovedajúce množstvo udelených patentov, či štú-
dií na  realizáciu inovácií v  praxi alebo realizácií v  praxi, 
resp. kombinácie týchto kritérií pri zachovaní dolnej hra-
nice ich súčtu.

  korporatívny člen v radoch svojich spolupracovníkov 
musí mať aspoň jedného odborníka, ktorý spĺňa krité-
riá pre individuálne riadne členstvo v SAVE a zároveň 
musí predložiť aspoň dva z nižšie požadovaných mate-
riálov: 
  posudky členov SAVE na  práce a  činnosť uchádzača 

v oblasti pôsobnosti SAVE 
  hodnotenie vodohospodárskych orgánov SR na pre-

vádzkované diela pochádzajúce od uchádzača v ob-
lasti pôsobnosti SAVE

  osvedčenie na technologické celky vyvinuté a dodá-
vané uchádzačom, osvedčenie o  prevádzkovej spô-
sobilosti pochádzajúce od medzinárodných inštitúcií, 
pričom nebudú zohľadňované osvedčenia na jednot-
livé technologické alebo strojné časti, ktoré preukáza-
teľne nepochádzajú od uchádzača

  zoznam odborných alebo fi remných prezentácií 
na uznávaných odborných akciách.

Členom asociácie sa môže stať aj zahraničný žiadateľ.

Slovenská asociácia vodárenských 
expertov n. o. – informácia o založení

Jako, s.r.o.
aktivní uhlí, antracit
UV-dezinfekce

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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Budovanie dôvery medzi vodným 
a poľnohospodárskym sektorom 

v dunajskom regióne
RNDr. Andrea Vranovská, PhD., Mgr. Alena Kurecová

Výskumný ústav vodného hospodárstva

V rámci Stratégie Európskej únie pre 
Dunajský región (Dunajská stratégia), 
Prioritnej oblasti 4 „Obnoviť a zachovať 
kvalitu vôd“, sa konal dňa 4. októbra 
2016 v  hoteli Sorea Regia v  Bratislave 

medzinárodný workshop za účasti viac 
ako 85 odborníkov. Hlavnou témou 
workshopu bolo budovanie vzájom-
nej dôvery, zlepšenie vzťahov a  posil-
nenie spolupráce medzi vodným a poľ-
nohospodárskym sektorom. 

V  tomto roku je Slovenská repub-
lika predsedníckou krajinou Straté-
gie Európskej únie pre Dunajský re-
gión a  práve tému znečisťovania vôd 
z  poľnohospodárskej výroby považu-
je za  jednu zo svojich priorít v  rámci 
vodného sektora. Zároveň téma spolu-
práce týchto dvoch sektorov rezonuje 
aj ako jeden z predmetov predsedníc-
tva SR v Rade EÚ pre oblasť vôd. Uve-
dený workshop bol predzvesťou celo-
európskeho workshopu „Voda a  poľ-
nohospodárstvo“, ktorý sa konal v rám-
ci predsedníctva Slovenskej republiky 
v Rade EÚ dňa 24.10.2016 v Bratislave, 

kde boli medi iným prezentované aj 
skúsenosti z Dunajského regiónu.

Workshop „Budovanie dôvery me-
dzi vodným a  poľnohospodárskym 
sektorom v  Dunajskom regióne“ bol 

otvorený slovami zástupkyne Európ-
skej komisie Claire McCamphill; Fran-
tiška Koločányho z Úradu vlády SR, kto-
rý je zároveň národným koordináto-
rom Dunajskej stratégie a  generálnej 
riaditeľky Výskumného ústavu vodné-
ho hospodárstva Ľubice Kopčovej, kto-
rý vykonáva technickú podporu pre 
koordinátora prioritnej oblasti 4 za Slo-
venskú republiku, generálneho riadi-
teľa Sekcie vôd MŽP SR. Za  koordiná-
torov Prioritnej oblasti 4 hostí privítala 
Zsuzsanna Kocsis-Kupper za maďarskú 
stranu a  Andrea Vranovská za  sloven-
skú stranu. 

Program workshopu bol rozdelený 
do troch sekcií. 

V  prvej sekcii, venovanej súčasné-
mu stavu spolupráce medzi vodným 
a  poľnohospodárskym sektorom, vy-
stúpili Claire McCamphill (EK), Adam 

Kovács (Medzinárodná komisia pre 
ochranu Dunaja – International Com-
mission for the Protection of the Danu-
be River, ICPDR) a Karl Schwaiger (Mi-
nisterstvo životného prostredia, Ra-

kúsko). Claire McCamphill sa zamera-
la na  pokrok v  udržateľnom vodnom 
hospodárstve v rámci poľnohospodár-
skeho sektoru. Záverom spomenula 
špecifi cké výzvy dunajského regiónu, 
akými sú zintenzívnenie poľnohospo-
dárskej činnosti, predchádzanie zhor-
šeniu stavu vôd a  oddelenie zvyšova-
nia intenzity poľnohospodárskej výro-
by od  priamo úmerného znečisťova-
nia životného prostredia. Prednáška 
Adama Kovácsa bola venovaná poľ-
nohospodárskemu znečisteniu vôd ži-
vinami v  Dunajskom regióne. V  rám-
ci prezentácie si autor položil otázku, 
či je stále dôvod na  obavy. Záverom 
zdôraznil, že podunajské krajiny vyvi-
nuli veľké úsilie na to, aby zredukova-
li znečistenie živinami tým, že imple-
mentovali príslušné opatrenia. Množ-
stvo znečistenia sa podstatne znížilo 

Predsednícky stôl, zľava C. McCamphill, Ľ. Kopčová,F. Koločány A. Vranovská, asistent coordinátora P4 pre SR
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oproti uplynulým desaťročiam, ale ak-
tivity nie sú úplne dostatočné, a  stále 
zostáva množstvo problémov a výziev, 
ktoré treba riešiť. Uviedol, že je taktiež 
potrebné zvýšiť informovanosť v  ob-
lasti vodného ekosystému a  poľno-
hospodárskych zmien. Karl Schwaiger 
sa zameral na vodu a poľnohospodár-
stvo v Rakúsku, ich vzájomnú spoluprá-
cu a stratégie formované v úzkej spo-
lupráci sektorov a zúčastnených strán. 
Hneď úvodom uviedol, že Rakúsko má 
to šťastie, že oba tieto spomínané sek-
tory sú zastúpené v  jednom minister-
stve, čiže ich vzájomná interakcia je 
síce jednoduchšia, ale taktiež ide o dl-
hodobý proces budovania spolupráce. 
Záverom medziiným uviedol, že na re-
dukciu znečistenia vôd spôsobeného 
živinami sú potrebné strategické prí-

stupy a  tiež aj opatrenia šité na  mie-
ru. Je potrebné dosiahnuť, aby intenzi-
fi kácia poľnohospodárskej výroby au-
tomaticky neznamenala znečisťovanie 
životného prostredia. Zmeny je po-
trebné uskutočniť najskôr na národnej 
úrovni predtým, ako budú aplikované 

v rámci celého Dunajského regiónu. 
Témou druhej sekcie boli požia-

davky poľnohospodárstva na  kvalitu 
a  množstvo vody v  rôznych klimatic-
kých podmienkach. V  spoločnej pre-
zentácii Zsuzsanny Magosányi a  Ka-
talin Olga Kujáni (Ministerstvo vnút-
ra a  Ministerstvo poľnohospodárstva, 
Maďarsko) sa venovali druhým plá-
nom manažmentu povodia a  opatre-
niam pre udržateľné poľnohospodár-
stvo. Detailne popísali rozvoj vidieka 
a poľnohospodárstva v Maďarsku a tiež 
spomenuli, že zavlažovanie pre poľno-
hospodársku výrobu v Maďarsku sa na-
chádza pod európskym priemerom. 
Zdôraznili potrebu dôslednej imple-
mentácie programov rozvoja vidieka, 
najmä agro-voda opatrení, ako sú in-
vestície do zariadení na ochranu pred 

eróziou pôdy, na  budovanie zelených 
zón pozdĺž tokov a  mokradí. Disponi-
bilné zdroje vody a hodnotenie sucha 
pre hospodárenie na  zavlažovaných 
územiach vo svojej prednáške hlbšie 
rozvinul Štefan Rehák z  VÚVH. Na  zá-
ver rozdiskutoval adaptačné opatre-

nia na  sucho, kde upozornil na  fakt, 
že je potrebné zachovať poľnohospo-
dársku výrobu aj vo vlhkostne defi cit-
ných nížinných oblastiach. Zdôraznil, 
že napriek technickému pokroku v zá-
vlahách je pravdepodobné, že potreby 
vody poľných plodín budú uspokoje-
né len čiastočne a okrem iného vyzdvi-
hol potrebu modernizácie existujúcich 
závlahových stavieb. Upozornil, že jed-
notlivé plodiny majú rôzne požiadavky 
na vodu a plodiny musia ísť za vodou, 
nie naopak. Sekciu uzavrel Ľuboš Jurík 
(Slovenská poľnohospodárska univer-
zita v Nitre – SPU Nitra), ktorý rozdisku-
toval problematiku miest a obcí v Du-
najskom regióne. Zdôraznil, že  obý-
vané územia je potrebné brať ako ne-
vyhnutnú súčasť krajiny. Základným 
princípom celej fi lozofi e je trvalá udr-
žateľnosť množstva a  kvality vody 
v územiach, teda aj zastavané územia 
by mali hospodáriť s vodou sebestačne 
a  nie zrážkovú vodu odvádzať do  to-
kov. 

Znečisteniu vôd živinami z  poľno-
hospodárskej výroby sa venovala tretia 
sekcia workshopu. Otvoril ju Adam Ko-
vács (ICPDR), ktorý informoval o udrža-
teľnom poľnohospodárstve v  Dunaj-
skom regióne z  hľadiska optimálneho 
živinového režimu. Nosnými odkaz-
mi jeho prezentácie boli zistenia, že je 
možné oddeliť rast poľnohospodárskej 
výroby od znečisťovania vôd, že je po-
trebné a  nevyhnutné zjednotiť straté-
gie vody a poľnohospodárstva. Za tým-
to účelom je nutné vytvoriť príslušný 
strategický rámec a  podporovať efek-
tívne a  cielené opatrenia. Spoločná 
prednáška Jánosa Tamása a Jánosa Fe-
héra (Global Water Partnership – GWP) 
na  tému, či je potrebné prehodnotiť 
paradigmu interpretácie manažmen-
tu difúznych zdrojov znečistenia v poľ-
nohospodárstve v  Karpatskej kotli-
ne. Upozornili na disproporciu, a to že 
Spoločná poľnohospodárska politika 
EÚ (Common Agricultural Policy – CAP) 
je aplikovaná na priestorovo mozaiko-
vité územia, zatiaľ čo Rámcová smer-
nica o vode celoplošne. Zdôraznili po-
trebu získania presných a spoľahlivých 
údajov o difúznych zdrojoch znečiste-
nia, ktorých priestorový výskyt je veľmi 
variabilný; spracovania údajov moder-
nými metódami; dôslednú aplikáciu 
hydrologických procesov a  vytvore-
nie a sprevádzkovanie siete na dosiah-
nutie pokroku v  pochopení procesov 
a vymedzení oblastí zdrojov difúzneho 

Prednáška, Š. Rehák

Účastníci workshopu
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znečisťovania. Nasledovala prednáš-
ka Radoslava Bujnovského (VÚVH) za-
meraná na efektívne znižovanie difúz-
neho znečisťovania vôd živinami z poľ-
nohospodárskej pôdy, kde je primár-
nym problémom získanie spoľahlivých 
informácií. Uviedol, že na  vyhodnote-
nie účinnosti aplikovaných a dodatoč-
ných opatrení je potrebné zamerať sa 
na  oblasti, ktoré najvyšším podielom 
prispievajú k  znečisteniu vôd nutrien-
tami. Preto spoľahlivé priestorové in-
formácie o  znečisťovaní sú základnou 
požiadavkou pre dosiahnutie trvalé-

ho rozvoja poľnohospodárskej výroby 
pri zachovaní dobrého stavu vôd. Vla-
dimír Píš (Národné poľnohospodárske 
a  potravinárske centrum – Výskumný 
ústav pôdoznalectva a  ochrany pôdy 
– NPPC-VÚPOP) upozornil na aplikáciu 
nitrátov do  pôdy. Predostrel legislatí-
vu v  oblasti aplikácie dusíkatých  hno-
jív, podmienky ich aplikácie pre rôz-
ne pôdne,  geomorfologické a  časo-
vé podmienky, a  nakoniec predstavil 
on line nástroj – Harmonizovaný regis-
tračno-informačný systém (HRIS). Ide 
o webovú aplikáciu slúžiacu pre potre-
by dusičnanovej smernice (Smernica č. 
91/676/EHS o  ochrane vodných zdro-
jov pred znečistením dusičnanmi po-
chádzajúcimi z  poľnohospodárstva) – 
link https://podnemapy.vupop.sk/?q=-
hris .

Workshop bol ukončený prijatím 
nasledovných záverov, a  to, že zlep-
šenie stavu vôd si vyžaduje aj zlepše-

nie spolupráce tvorcov vodnej politi-
ky a zúčastnených strán s poľnohospo-
dárskym sektorom, hlavne na  úrovni 
poľnohospodárskych podnikov. Kľú-
čovým bodom úspešnej spolupráce 
je budovanie dôvery medzi vodným 
a poľnohospodárskym sektorom s tým, 
že obe oblasti potrebujú lepšie poro-
zumenie zo strany tej druhej na zdieľa-
nie svojich vízií a smerovania. Vzájom-
ným zdieľaním týchto odlišných vízií je 
možné vytvoriť styčné body a  násled-
ne „win-win“ riešenia, ktoré budú zá-
kladom pre vzájomnú spoluprácu. Je 

potrebné odstrániť nedostatky v  spo-
lupráci medzi poľnohospodárskym 
a  vodným sektorom implementova-
ním relevantnej legislatívy Európskej 
únie (Rámcová smernica o vode, Dusič-
nanová smernica, Spoločná poľnohos-
podárska politika). Taktiež je potrebné 
hovoriť o prínosoch z lepšej implemen-
tácie tejto politiky pre poľnohospodár-
sky sektor, ako je efektívnosť využíva-
nia zdrojov, prípadne premena odpa-
dov na zdroje.

Podunajské krajiny vyvinuli značné 
úsilie na  zníženie znečistenia živinami 
implementáciou príslušných opatre-
ní. Avšak na dosiahnutie dobrého sta-
vu vôd v zmysle RSV sú potrebné ďal-
šie aktivity. Lepší zber a využitie údajov 
z  oblasti vody a  poľnohospodárstva, 
inovatívne technológie modelovania 
a  zriaďovania sietí v  stabilných oblas-
tiach sú potrebné na to, aby opatrenia 
boli efektívne smerované tam, kde pri-

nesú účinné znižovanie strát živín (kri-
tické oblasti, tzv. „hot spots“). V  Du-
najskom regióne je potrebné vytvoriť 
a sprevádzkovať sieť pre výskum v ob-
lasti vody so spoločným prístupom, 
ktorá by sa zaoberala prezentovaný-
mi problémami a  pomohla dosiahnuť 
pokrok v pochopení procesov a vyme-
dzení oblastí zdrojov difúzneho znečis-
ťovania. Napriek tomu, že Dunajský re-
gión sa v  súčasnosti vyznačuje nižšou 
intenzitou poľnohospodárskej produk-
cie vo vzťahu k  priemeru EÚ, oddele-
nie rastu poľnohospodárskej výroby 
od znečistenia je integrálnou súčasťou 
udržateľného rozvoja poľnohospodár-
stva v tomto regióne.

Pre úspešnú spoluprácu je nevy-
hnutnosťou zosúladiť vodnú a  poľno-
hospodársku politiku na vládnej úrov-
ni tak, aby pracovali v  synergii a  nie 
proti sebe. Toto si vyžaduje efektív-
nu spoločnú prácu ministerstiev, kto-
ré sú zodpovedné za  defi novanie pri-
orít a  komunikáciu so všetkými rele-
vantnými zúčastnenými stranami. Je 
nevyhnutné podporovať najlepšiu 
poľnohospodársku prax a  náklado-
vo-efektívne opatrenia. Opatrenia by 
mali byť zamerané na veľké farmy, ag-
ro-priemyselné holdingy a na dôležité 
cesty šírenia sa znečistenia s dôrazom 
na  difúzne zdroje. Pestovanie plodín 
by malo zohľadňovať dostupnosť vod-
ných zdrojov, teda stratégie zavlažova-
nia postaviť na súhrnnej vodnej bilan-
cii a rešpektovaní kvantitatívnych prv-
kov RSV. Požiadavky plodín na vodu je 
potrebné brať do úvahy spolu s požia-
davkami týkajúcimi sa živiny.

Poľnohospodárske stratégie by mali 
podporovať rentabilitu hospodárenia 
poľnohospodárskych podnikov v rám-
ci environmentálnych limitov stano-
vených RSV. Zelené opatrenia v  mes-
tách sú potrebné na  zvýšenie infi ltrá-
cie vody do  pôdy a  zníženie jej odto-
ku z  týchto oblastí. Poplatky za  vodu 
v poľnohospodárstve musia byť v rov-
nováhe s trvalo udržateľným rozvojom 
tohto sektora. Implementácia a  zlep-
šenie protieróznych opatrení v  povo-
diach riek sú stále aktuálne. Plány roz-
voja vidieka patria medzi kľúčové ná-
stroje implementácii opatrení plánov 
manažmentu povodí zo strany poľno-
hospodárskeho sektora. 

Workshop sa niesol vo vysoko  pro-
fesionálnom duchu a  mal pozitívnu 
odozvu u účastníkov. 

Európska stratégia pre dunajský región Propagačné materiály
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V dňoch 19. až 21. októbra 2016 sa 
v  priestoroch hotela Patria na  Štrb-
skom Plese uskutočnila v  poradí už 9. 
bienálna konferencia s  medzinárod-

nou účasťou Odpadové vody 2016. Kon-
ferenciu organizovala Asociácia čistia-
renských expertov SR (AČE SR) v  spo-
lupráci s  Asociáciou vodárenských 

spoločností, Oddelením environmen-
tálneho inžinierstva FChPT STU Brati-
slava, Výskumným ústavom vodného 
hospodárstva a  Katedrou zdravotného 
a  environmentálneho inžinierstva SvF 
STU Bratislava. 

Konferencia bola určená prevádz-
kovateľom a  vlastníkom verejných 
kanalizácií a  ČOV, orgánom štátnej 
správy,   vedeckým,  odborným a  pe-
dagogickým pracovníkom, pracov-
níkom projektových, konzultačných 
a dodávateľských firiem a ďalším, kto-
rých sa problematika zamerania kon-
ferencie týka.

Rokovanie konferencie slávnost-
ne otvorili predseda AČE SR Prof. Igor 
Bodík PhD., podpredseda AČE SR 
Ing.  Marián Bilanin PhD. a  generálna 
riaditeľka Výskumného ústavu vod-
ného hospodárstva Ing.  Ľubica Kop-
čová PhD. 

Konferencia tematicky nadviazala 
na  predošlé ročníky. Jej hlavným cie-
ľom bolo prezentovať odbornej verej-
nosti  najnovšie poznatky a  skúsenosti 
v nasledovných oblastiach:

Konferencia Odpadové vody 2016
Bc. Tomáš Hajdin

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Konferencia Odpadové vody

Konferencia Odpadové vody
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  legislatívna a  normotvorná činnosť 
v  oblasti  odvádzania a  čistenia od-
padových vôd,

  zachytávanie a odvádzanie odpado-
vých vôd

  výstavba, obnova a prevádzkovanie 
stôk a objektov na stokovej sieti

  redukcia a regulácia odtoku zrážko-
vých vôd, odľahčovacie objekty

  hydrochémia a  analytická chémia 
vôd a kalov

  spôsoby čistenia odpadových vôd 
(mechanické, fyzikálno-chemické, 
biologické) 

  komunálne, domové a malé ČOV
  kalové hospodárstvo ČOV a  nakla-

danie s kalmi 
  optimalizácia procesov čistenia od-

padových vôd
Konferencie sa zúčastnilo vyše 300 

odborníkov zo Slovenska a Česka, ktorí 
predniesli viac ako 60 odborných pred-

nášok rozdelených do jednotlivých te-
maticky zameraných sekcií, v  rámci 
ktorých bolo účastníkom poskytnuté 
široké spektrum poznatkov a  podne-
tov v oblasti odvádzania a čistenia od-
padových vôd. Do programu konferen-
cie bola zaradená takzvaná poster ová 
sekcia, v  rámci ktorej bolo prezento-
vaných viac ako 40 plagátov. Súčasťou 
konferencie boli prednáškové sekcie 
mladých výskumníkov a prevádzkova-
teľov s názvom Fórum 33. Týchto sekcií 
sa mohli zúčastniť autori vo veku do 33 
rokov. Ich príspevky boli hodnotené 
a najlepšie z nich aj ocenené. 

Konferencie sa zúčastnili aj pracovní-
ci z Výskumného ústavu vodného hos-
podárstva Bratislava. Za  VÚVH odzne-
li prednášky na témy „Čo sme poskyt-
li Európskej komisii za  referenčný rok 
2014 a čo z toho vyplýva“ od Ing. Dra-
hovskej, „Východiská a  spôsoby efek-
tívneho navrhovania výkonovej kapa-
city rekonštruovaných ČOV“ odpred-
nášal Ing.  Kucman. Na  „Trendy nakla-
dania s  kalmi z  čistenia komunálnych 
odpadových vôd“ sa zameral Ing. Šum-
nej, „Eutrofi zácia povrchových vôd 
na  Slovensku“ bola témou prednášky 
Ing. Rajczykovej a prednášku s názvom 

„Kaly z  komunálnych ČOV“ prezento-
vala Ing.  Kozáková. V  rámci postero-
vej sekcie bolo za VÚVH vystavených 6 
plagátov. 

Konferencia potvrdila, že otázky 
v  oblasti odvádzania a  čistenia odpa-
dových vôd sú predmetom záujmu ši-
rokého okruhu odborníkov a je potreb-
né tejto problematike venovať sústav-
ne veľkú pozornosť. 

Ľubica Kopčová, Generálna riaditeľka VÚVH

Dokumentácia posterovej sekcie
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Festival vedy 
Európska noc výskumníkov

Ing. Mária Berecová

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Festival vedy Európska noc výskumníkov, ktorý prebie-
hal paralelne v 33 štátoch Európy oslávil tento rok 10. výro-
čie. Brány Starej tržnice na námestí SNP v Bratislave sa v pia-
tok 30. 9. 2016 otvorili vedcom, študentom, odborníkom 
ale aj návštevníkom z radov laikov, ktorí mali záujem rozší-
riť si vedomostný obzor. Výskumný ústav vodného hospo-

dárstva sa po prvýkrát na tomto festivale pod mottom „Vý-
skumníci sú medzi nami“ prezentoval prostredníctvom stán-
ku s názvom Voda je život, chráňme si ju. Odborník z hyd-

rotechniky Ing. Vladimír  Polák priblížil záujemcom simuláciu 
záplav prostredníctvom digitálnej prezentácie, hydrometro-
vanie a  kalibráciu. Národné referenčné laboratórium pro-
stredníctvom RNDr. Emílie Mišíkovej Elexovej, PhD. a  Mgr. 
Zuzany Vráblovej predstavilo svoju činnosť cez komentova-
nú ukážku vzoriek odobratých vodných organizmov urče-
ných na analýzu. Zviditeľneniu portfólia aktivít ústavu napo-
mohol aj krátky vedomostný kvíz pre študentov i dospelých, 
do ktorého sa zapojilo zhruba 50 účastníkov.  

Hydrotechnická prezentácia, V. Polák
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Noc výskumníkov, stánok VÚVH, sprava Gen. riad. VÚVH Ľ. Kopčová, M. Berecová VÚVH

Prezentačný stánok VÚVH, V. Polák

Príprava vzoriek, zľava Z. Vráblová, E. Mišiková Elexová Účastník vedomostného kvízu

Prezentačný stánok VÚVH, zľava Ľ. Kopčová, E. Mišíková Elexová
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Medzinárodný veľtrh Akadémia & VAPAC
Ing. Mária Berecová

Výskumný ústav vodného hospodárstva

V  Národnom tenisovom centre 
v Bratislave sa pod záštitou podpredse-
du Európskej komisie, ministra školstva, 
vedy, výskumu a  športu a  prezidenta 
Slovenskej rektorskej konferencie konal 
od 11. do 13. októbra 2016 už 20.  roč-
ník medzinárodného veľtrhu Akadé-
mia & VAPAC. Predstavili sa na ňom vy-
soké školy, jazykové školy, zamestnáva-
telia zo Slovenska, Česka a iných krajín. 
Veľtrhu štúdia a kariéry sa zúčastnili štu-
denti zo Slovenska, Česka a  Maďarska 
a medzi prezentujúcimi boli v rámci Mi-
nisterstva životného prostredia aj čle-

novia a partneri Združenia zamestnáva-
teľov vo vodnom hospodárstve na Slo-
vensku (ZZVH): Výskumný ústav vod-
ného hospodárstva (VÚVH), Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ), 
Vodohospodárska výstavba š. p.  (VV, 
š. p.), Slovenský vodohospodársky pod-
nik, š.  p. (SVP, š. p.) a Asociácia vodáren-
ských spoločností (AVS). 

VÚVH prostredníctvom prezentač-
ných materiálov predstavil študentom 
a záujemcom simuláciu záplav pri prie-
trži vodnej hrádze, účinný kompozitný 
sorbent vyvinutý Ústavom polymérov 

SAV a  testovaný vo VÚVH na  odstra-
ňovanie kontaminantov z  vôd, najmä 
ťažkých kovov (arzén, antimón, chróm, 
kadmium, olovo) a vzorky vodných ži-
vočíchov určených na analýzu. 

V  rámci programu veľtrhu zamera-
nom predovšetkým na študentov s ná-
zvom Zamestnanosť a  voda predsta-
vila Mária Berecová činnosť vystavujú-
cich členov Zamestnávateľov vo vod-
nom hospodárstve a  Ivana Mahríková 
priblížila aktivity a  možnosti zamest-
nania v  rámci Asociácie vodárenských 
spoločností. 

VAPAC 2016
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VÚVH stánok, zľava M. Berecová VÚVH, Gen. riaditeľka VÚVH Ľ. Kopčová

Stánok VÚVH zľava T. Vodislavská, K. Munka

Zľava Vincent Kvočák, dekan Tech. univerzity KE, Gen. riaditeľ sekcie vôd MŽP SR 
V. Novák, Gen. riaditeľka VÚVH Ľ. Kopčová

V dňoch 22. – 24. septembra 2016 sa uskutočnil v Liptovskom Jáne v hoteli SOREA MÁJ VII. zjazd OZ DLV. 

Hlavnými bodmi programu boli: 
  pozdravné vystúpenia zahraničných hostí z príbuzenských odborových organizácií
  vyhodnotenie spolupráce medzi OZ DLV a jednotlivými zamestnávateľskými zväzmi 
  správy predsedníctva OZ DLV o činnosti a hospodárení za obdobie od VI. zjazdu OZ DLV
  schválenie stanov, organizačného poriadku, zásad hospodárenia a programu OZ DLV na roky 2016 – 2020
  voľba nového predsedu OZ DLV, kde jediným kandidátom na  tento post bola JUDr.  Vlasta Szabová, PhD., t. č. 

riaditeľka kancelárie prezidenta konfederácie odborových zväzov – KOZ SR Jozefa Kollára. JUDr. Vlasta Szabová, 
PhD. bola na VII. zjazde OZ DLV verejnou voľbou jednomyseľne zvolená za predsedníčku OZ DLV. Predsednícku 
funkciu prevzala po  doterajšom predsedovi Zdenkovi Dlugošovi, ktorý svojim profesionálnym a  zároveň aj 
ľudským prístupom prispel počas svojho pôsobenia k úspešnej práci v OZ DLV, hlavným cieľom ktorej je ochrana 
a obhajoba oprávnených záujmov a práv jeho členov. 

Na  záver VII. zjazdu OZ DLV sa účastníci stretli na  spoločenskom posedení, kde mali priestor na  prediskutovanie 
aktuálnych odborových tém, ale aj iných celospoločenských udalostí.

VII. zjazd odborového zväzu
drevo, lesy, voda – OZ DLV

Ing. Tatiana Vodislavská

Podpredsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu (ZOOZ) pri VÚVH

Prezentácia činností členov ZZVH, M. Berecová VÚVH
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Analýza vplyvu kalu z čistiarne odpadových vôd
využitím LCA metódy

Ing. Mária Dubcová, Ing. Veronika Gregušová, Bc. Réka Csicsaiová

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

ÚVOD
Podstatou aplikácie LCA štúdie je 

vyhnúť sa zvyšovaniu kvality jednotli-
vých produktov a služieb na úkor zhor-
šovania životného prostredia. Metó-
da LCA je považovaná za  univerzálnu 
metódu, ktorá je využiteľná pre kaž-
dú organizáciou bez ohľadu na  cha-
rakter a  oblasť podnikania. Je defi no-
vaná v  medzinárodných normách EN 
ISO 14040. Implementácia metódy vy-
žaduje spracovanie formalizovaných 
postupov s  využitím exaktných me-
tód, umožňujúcich identifi kovať envi-
ronmentálne dôsledky na životné pro-
stredie. Patrí v priemyselne vyspelých 
a  environmentálne uvedomelých štá-
toch medzi bežný nástroj environmen-
tálneho manažérstva. 

Hlavnou myšlienkou aplikácie LCA 
metódy na čistiareň odpadových vôd 
(ČOV) na kal produkovaný na ČOV, je 
posúdenie efektivity a  možností spra-
covania kalu s dôrazom na možné ne-
gatívne environmentálne aspekty.

V  súvislosti s  implementáciou LCA 
metódy v rámci územia Slovenskej re-
publiky sa stretávame s  niekoľkými 
všeobecne vypracovanými projekta-
mi. V  týchto projektoch však abstinu-
je konkrétne zaznamenaný rozvoj LCA 
metódy do  praxe. Princíp LCA metó-
dy v podmienkach Slovenskej republi-
ky bol zmienený v programe odpado-
vého hospodárstva SR do  roku 2005. 
V  nasledujúcich programoch do  roku 
2010 a 2015 však zmienka o tomto po-
stupe chýba. V  cieľoch odpadového 
hospodárstva do  roku 2020 sa stretá-
vame s  opatrením O4, ktoré pojedná-
va o zavedení podpory používania ma-
teriálov získaných z recyklovaných od-
padov na  výrobu výrobkov, čo môže-
me považovať za určitú formu podpory 
LCA (MŽP SR, 2015). Z  daných údajov 
môžeme usudzovať, že aj napriek fak-
tu, že sa jedná o jeden z najefektívnej-
ších dobrovoľných nástrojov environ-

mentálnych manažérskych systémov, 
v súčasnosti nie je v Slovenskej repub-
like zaradený medzi rozvojové priority. 
Pozitívne sa pri aplikácii LCA metódy 
do  praxe pričinila Slovenská agentú-
ra životného prostredia vypracovaním 
metodiky priamej aplikácie nástrojov 
environmentálneho manažérstva. 

Za  pomalým rozvojom LCA metó-
dy stojí niekoľko faktorov. Za  jednu 
z  hlavných príčin môžeme považovať 
chýbajúcu legislatívnu úpravu, ktorá 
by spoločnosti viedla k  implementácii 
metodiky. V  súčasnosti sa stretávame 
s  nezáujmom spoločností tento dob-
rovoľný nástroj aplikovať. Pri porovna-
ní s inými vyspelejšími krajinami Euró-
py zisťujeme výrazný rozdiel v  imple-
mentácii LCA analýzy. Zatiaľ čo v kraji-
nách západnej Európy sa jedná o jeden 
z najdynamickejších dobrovoľných ná-
strojov, v Slovenskej republike sa stre-
távame s  nezáujmom a  obavami. Vy-
svetlením môže byť odlišná mentalita 
národa, nižšia životná úroveň občanov 
a  výkonnosť ekonomiky v  pozorovaní 
s  vyspelejšími krajinami. Ako riešenie 
sa javí zvyšovanie povedomia obyva-
teľov o  ochrane životného prostredia 
a udržateľného rozvoja, ako aj integrá-
cia problematiky do školstva. 

ŠTRUKTÚRA LCA ANALÝZY
Metóda LCA je v norme STN EN ISO 

14040 defi novaná ako zhromažďova-
nie a vyhodnocovanie vstupov, výstu-
pov a  vplyvov systému výrobkov, slu-
žieb alebo procesov na  životné pros-
tredie, a to počas ich celého životného 
cyklu (ISO 14040: 2006).

Posudzovanie životného cyklu po-
zostáva z  defi novania cieľov a  rozsa-
hu, inventarizácie, hodnotenia dopa-
dov a  interpretácie výsledkov. Pri LCA 
metodike rátame s  tým, že poznatky 
z jednej fázy môžu ovplyvniť východis-
ka predchádzajúcej fázy, ktorú je po-
trebné následne prehodnotiť a pokra-

čovať znova k fáze nasledujúcej. Také-
to prehodnocovanie značne uľahčuje 
použitie dostupného a vhodného sof-
tvéru vyvinutého práve pre danú ob-
lasť (Kudláček et al. 2004). 

CIEĽ A ROZSAH ŠTÚDIE

Cieľ a  rozsah štúdie stanovujú kon-
text v ktorom bude LCA analýza spra-
covávaná a  zároveň pomáha bliž-
šie identifi kovať hranice, s  ktorými sa 
bude pri analýze uvažovať (ISO 14040: 
2006).

Cieľom LCA analýzy daného prí-
spevku je vyhodnotiť vplyv kalového 
hospodárstva na  jednotlivé zložky ži-
votného prostredia s dôrazom na ľud-
ské zdravie a  vplyvom na  ekosystém 
a vodný systém prostredia (Kočí, 2009).

FUNKČNÁ JEDNOTKA

Funkčná jednotka predstavuje mie-
ru plnenia funkčných výstupov. Slú-
ži na  informáciou o tom, ktoré vstupy 
a  výstupy spolu súvisia, na  základe 
čoho sa zisťuje porovnateľnosť výsled-
kov LCA štúdie (ISO 14040: 2006).

Kaly môžu byť hodnotené vo vzťa-
hu k  ich hmotnosti vzhľadom na  pro-
dukciu kalu na ČOV. V rámci kalového 
hospodárstva a výroby bioplynu môžu 
byť kaly tiež hodnotené vzhľadom 
k  obsahu energie/kg, alebo vo vzťa-
hu k  množstvu funkcie, ktoré ich po-
užitie spĺňa (množstvo vyprodukova-
nej energie). Posledný typ hodnotenia 
umožňuje do LCA štúdie zahrnúť aj ná-
klady a vstupy na prevádzku zariadenia 
prostredia (Kočí, 2009).

HRANICE SYSTÉMU 

Hranice systému slúžia na  určenie 
jednotiek procesu, ktoré musia byť za-
hrnuté do LCA systému. Závisia od rôz-
nych faktorov, ako napríklad; cieľ po-
užitia štúdie, obmedzenie nákladov, 
alebo množstvo použitých dát (ISO 
14040: 2006).
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Pri posudzovaní životného cyklu ka-
lov v ČOV boli zvolené tzv. cut-off  krité-
ria, kedy sa do hodnotenia nezahŕňajú 
všetky procesy vzhľadom na minimál-
ny vplyv na konečné výsledky. Do hra-
níc systému boli zvolené prevádzko-
vé a  spotrebné náklady. Pre porovna-
nie environmentálnych dopadov ne-
bolo uvažované so stavbou zariadení, 
vzhľadom k obsahu a cieľu štúdie. Dô-
ležitú zložku hraníc systému tvorí zlo-
ženie kalu s dôrazom na obsah dusíka 
a  fosforu, slúžiace pre následné vyčís-
lenie vplyvu na eutrofi záciu v prostredí 
prostredia (Kočí, 2009).

MATERIÁL A METÓDY 
Metóda výskumu naplnenia cieľov 

príspevku je založená na využití nástro-
jov environmentálneho hodnotenia 
na  vytvorenie LCA analýzy kalu z  ČOV. 

Na  vykonanie týchto úloh bol použitý 
dostupný softvér OpenLCA spolu s voľ-
ne dostupnými databázami a  metóda-
mi hodnotenia. Prvým krokom metódy 
hodnotenia je zber a  spracovanie dát 
prostredníctvom LCI analýzy s dôrazom 
na  optimálne stanovenie rozsahu štú-
die, funkčnej jednotky a hraníc systému. 
Následne boli určené kategórie vplyvov 
vstupujúce do procesu a okrajové pod-
mienky pre alanýzu. Na kalibráciou mo-
delu analýzy boli použité dostupné úda-
je z danej čistiarne odpadových vôd. 

INVENTARIZAČNÁ ANALÝZA

LCI – Life cycle inventory phase, sa 
používa na  stanovenie množstva zák-
ladných jednotiek vypúšťaných do  ži-
votného prostredia. Inventarizačná 
analýza sa zameriava na  proces zbe-
ru dát, údajov a  metód používaných 
na  kvantifi káciou relevantných vstu-
pov a výstupov v rámci posudzované-
ho procesu (Stajanča, 2011).

V rámci kalového hospodárstva ČOV 
Vráble sa prebytočný kal uskladňuje 
v  uskladňovacej nádrži, ktorá slúži zá-
roveň aj ako vyhnívacia nádrž. Násled-
ne sa kal čerpá na kalové polia. V rám-
ci inventarizačnej fázy bola sledovaná 
produkcia kalu v  jednotlivých mesia-
coch so zameraním na  produkciu su-
rového kalu, kalovej vody, vyhnitého 
kalu a sušiny. Namerané údaje sú spra-
cované v tab. č. 1. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Hodnotenie dopadov kalu z  ČOV 

Vráble je založené na priradení odpove-
dajúcich charakterizačných faktorov jed-
notlivým elementárnym tokom. Vychá-
dzali sme z  hodnôt získaných v  inven-
tarizačnej fáze, konkrétne prítoku odpa-
dových vôd, odtoku odpadových vôd, 
spotreby elektrickej energie a  z  údajov 
kalového hospodárstva, ako sú množ-
stvo surového kalu, kalovej vody, vyhni-
tého kalu a  sušiny. Výsledky inventari-
zácie boli spracované prostredníctvom 

voľne dostupného softvéru OpenLCA 
s využitím dostupných databáz a metód 
vyhodnocovania výsledkov. 

Výsledky prvého grafu znázorňujú 
možný vplyv kalového hospodárstva 
na  jednotlivé zložky ľudského zdra-
via. Najväčší negatívny dopad sa preja-
vil v zložkách toxicity (45  %) a respirač-
ných problémoch (53  %). Veľmi malý 
vplyv pozorujeme na zmenšovaní ozó-
novej vrstvy, fotochemickej oxidácii 
a ionizačnom žiarení. 

V druhom spôsobe hodnotenia sme 
sa zamerali na potencionálny vplyv ka-
lového hospodárstva na  jednotlivé 
zložky kvality vodného ekosystému. 
Významný negatívny dopad sa pre-
javil na  klimatických zmenách (50  %) 
a na pozemnej ekotoxicite (42  %).

V  rámci hodnotenia vplyvu ČOV 
na životné prostredie sa v príbuzných 

publikáciách stretávame s využívaním 
matematických modelov pri posudzo-
vaní činnosti jednotlivých objektov. 
Hodnotenie hydrologických javov, 
ako aj sedimentačných procesov v ob-
jektoch, a  ich účinnosti má význam-
ný podiel na  kvalite vyčistenej odpa-
dovej vody. Simuláciou rôznych alter-
natív daných objektov vieme optima-
lizovať kalový mrak v  dosadzovacích 
nádržiach, minimalizovať počet pev-
ných látok a ďalších polutantov v od-
padových vodách (Hrudka et al. 2016). 

Tab. 1 Inventarizačná analýza kalu z ČOV

Mesiac 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Spolu

Surový kal                  [kg] 1322 1250 860 840 1320 1050 1160 1170 1170 1190 1150 1280 13762

Kalová voda              [m3] 550 144 420 120 120 660 180 560 270 490 800 610 5014

Vyhnitý kal                [kg] 0 240 720 600 880 1040 680 450 560 710 610 520 18776

Sušina                          [kg] 18 11,2 18 12 21,6 19,4 68,4 22,8 9,2 11,1 32,1 0 213,8

Obr. 1  Grafi cké znázornenie environmentálneho dopadu na ľudské zdravie Obr. 2  Grafi cké znázornenie environmentálneho dopadu na kvalitu ekosystému
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Simuláciou pevných častíc v  objek-
toch sedimentácie verifi kujeme účin-
nosť čistiacich procesov a  v  spojení 
s optimalizáciou tvarov daných objek-
tov zvyšujeme kvalitu vody na  odto-
ku, a  zároveň znižujeme prevádzkové 
náklady. Týmito opatreniami dosahu-
jeme znižovanie negatívnych vplyvov 
čistiarní odpadových vôd na  životné 
prostredie (Holubec et al., 2015).

ZÁVER
Cieľom práce bolo predstaviť prob-

lematiku aplikácie LCA a implemento-
vať metódu na  kalové hospodárstvo 
čistiarne odpadových vôd vo Vráb-

loch. Podstatou aplikovania LCA metó-
dy bolo vyhodnotenie potenciálnych 
nebezpečných vplyvov na  jednotlivé 
zložky životného prostredia a následné 
percentuálne vyjadrenie daného vply-
vu. Kľúčom k  správnej implementá-
cii je pochopenie životného cyklu čis-
tiarenského kalu v súvislosti s normou 
EN ISO 14040. Hodnotenie je založené 
na  správnej identifi kácii cieľu štúdie, 
rozsahu, hraníc systému a  funkčnej 
jednotky. Podstatná časť hodnotenia 
je založená na  legislatívnych limitoch 
jednotlivých indikátorov. Pri kalovom 
hospodárstve v  rámci ČOV je dôleži-
té sústrediť sa na  potencionálne vyu-

žitie a  nakladanie s  kalmi, od  čoho sa 
následne odvíja vplyv na  životné pro-
stredie. Výzvu predstavuje stanove-
nie a analýza takých prvkov, ktoré nie 
sú dostatočne legislatívne opatrené, 
a teda aj ich monitorovanie nie je po-
stačujúce. 
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1. ÚVOD

Chemické zloženie vôd bolo a aj na-
ďalej zostáva veľmi zaujímavou infor-
máciou pre mnohé zložky spoločnos-
ti, priemyslu, vedy a pod. S postupným 
rozvojom analytických metód je mož-
no získavať informácie o  zložení vôd 
na  stále nižšej koncentračnej úrovni. 
Súčasný vývoj v tejto oblasti dospel už 
do takého stupňa poznania, že vo vode 
je možno analyzovať chemické látky už 
v koncentračnom rozsahu jednotiek až 
desiatok ng/l s pomerne vysokou pres-
nosťou a  spoľahlivosťou. Tieto metó-

dy sa dnes bežne využívajú v  medicí-
ne, potravinárstve, farmácii, ekológii 
a  pod. S  rozvojom týchto poznatkov 
a hlavne zo skúseností v reálnych pod-
mienkach sa často tieto poznatky pre-
nášajú aj do  iných, možno netradič-
ných oblastí. 

2. LIEKY A  DROGY V  ODPADO-

VÝCH VODÁCH

Myšlienka merania spotreby ilegál-
nych látok na  základe analýz odpado-
vých vôd je stará asi 15 rokov, avšak 
analýzy drog v  reálnych komunálnych 

odpadových vodách sa s  dostatočnou 
presnosťou začínajú postupne presa-
dzovať asi od roku 2006. Výhodou ana-
lýzy drog v odpadových vodách je rela-
tívna rýchlosť a  presnosť meraní, ktorá 
môže pokrývať pomerne veľký plošný 
rozsah v meste, exaktné stanovenie jed-
notlivých drog, možné zachytenie no-
vých drog na trhu, sledovanie spotreby 
drog v priebehu týždňa (víkendy, prázd-
niny a  pod.), trendy v  spotrebe drog 
(pokles, resp. nárast po rokoch) a pod. 

Systematický výskum v  tejto ob-
lasti sa začal v  rokoch 2008 – 2010, 

Spotreba drog a liekov na Slovensku – 
in cloaca veritas
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kedy krajiny so skúsenosťami v oblas-
ti analýz drog v odpadových vodách 
robili prvé národné monitoringy drog 
v odpadových vodách. V roku 2011 sa 
uskutočnilo historicky prvé monito-
rovanie drog v  odpadových vodách 
19 európskych miest, ktoré koordi-
novalo Európske centrum pre mo-
nitorovanie drog a  drogových zá-
vislostí (EMCDDA v  Lisabone) [1,2]. 
Od  roku 2013 sa výskumná skupina 
z OEI FCHPT STU zapojila do siete pra-
covísk EÚ, ktoré sa touto problemati-
kou zaoberajú. 

Problematika liekov, antibiotík, hor-
mónov, prípravkov osobnej spotreby 
(ďalej označované ako farmaceutiká) 
v  odpadových vodách je v  odbornej 
literatúre už monitorovaná pomerne 
dlhšie ako ilegálne drogy. Je to spôso-
bené tým, že oblasť farmaceutík bola 
sledovaná dlhodobo z  medicínskych 
pohľadov, analytické metódy boli vyvi-
nuté už skôr a téma nebola tak „horú-

ca“ ako pri drogách. Na  druhej strane 
spotreba liekov medzi obyvateľstvom 
je ľahko centrálne monitorovateľná 
cez počty predaných liekov v  lekár-
ňach. Tieto údaje sa aj zverejňujú a nie 
je problém sa k nim dostať. 

Na  Slovensku bolo v  roku 2014 vy-
daných 83,7 mil. balení liekov na lekár-
sky predpis, pričom zdravotné poisťov-
ne za  nich uhradili 853 mil. €, dopla-
tok pacientov činil 140 mil. €. Najvyššia 
spotreba liekov podľa klasifi kácie ATC 
skupiny bola zaznamenaná pri liekoch 
určených na liečbu kardiovaskulárnych 
ochorení (28,8 mil. balení). Najčastejšie 

predpisovaným liekom bol Novalgin 
500 mg tbl, ktorého sme spotrebovali 
1,3 mil. balení. Pacienti za  nákup 35,6 
mil. balení voľnopredajných liekov 
(bez receptu) zaplatili 147 mil. €. Z lie-
kov vydaných bez receptu sa spotrebo-
valo najviac zo skupiny analgetík (6,7 
mil. balení), pričom najčastejšie kupo-
vaným voľnopredajným liekom v roku 
2014 bol Paralen 24 x 500 tbl (1,5 mil. 
balení) [3]. 

Cieľom tohto príspevku je prezento-
vať výsledky takmer trojročného moni-
toringu ilegálnych drog a  liekov v od-
padových vodách vybraných sloven-
ských miest, porovnať získané úda-
je s  európskymi mestami a  odhadnúť 
aj ich reálne spotreby v  jednotlivých 
mestách.

3. METODIKA

S  cieľom stanovenia koncentrácií 
nelegálnych drog a  liečiv v  odpado-
vých vodách boli odoberané 24-hodi-

nové zlievané vzorky odpadových vôd 
na vstupe do sledovaných ČOV. Vzorky 
boli odoberané automatickým odbero-
vým zariadením v 15-minútovom inter-
vale (ČOV > 100 000 EO s prietokovo-
-proporcionálnym režimom) obvykle 
v časovom rozsahu 07:00 – 07:00 hod. 
Vzorky boli v zmrazené (-20 oC) a čaka-
li na odvoz do špecializovaného labo-
ratória Juhočeskej univerzity v Českých 
Budějoviciach (pracovisko Vodňany). 
Transportované vzorky boli v laborató-
riu rozmrazené pri bežnej teplote. Ná-
sledne boli k  10 ml homogenizovanej 
a fi ltrovanej (fi lter GFC, 0,45 μm) vzor-

ky pridané izotopovo značené inter-
né štandardy. Takto pripravené vzorky 
boli analyzované v systéme SPE HPLC 
v  tandeme s  hybridným quadrupólo-
vým (Orbitrap) vysoko citlivým hmot-
nostným spektrometrom [4]. Táto mi-
moriadne citlivá metóda dokáže kvan-
titatívne analyzovať lieky a drogy, resp. 
ich metabolity v  odpadových vodách 
vo veľmi nízkych koncentráciách – jed-
notky až desiatky ng/l. 

Analyzované boli vždy tri paralel-
né vzorky pre jeden deň počas sledo-
vacieho obdobia. Výsledná hodnota 
pre daný deň bola získaná z priemeru 
troch vzoriek. Z aktuálnej dennej kon-
centrácie a denného prietoku sme zís-
kali množstvo drogy (lieku), ktoré sa 
v daný deň dostalo do kanalizácie (mg/
deň) a na základe známeho (odhadnu-
tého) počtu pripojených (prítomných) 
obyvateľov v  daný deň v  meste mô-
žeme vypočítať špecifi ckú produkciu 
drogy v daný deň vztiahnutú na 1 000 
obyvateľov (mg/deň.1 000 obyv.). Táto 
špecifi cká hodnota môže slúžiť ako po-
rovnanie produkcie, resp. spotreby 
drogy v danom meste z hľadiska tren-
dov, resp. navzájom medzi mestami 
a pod.

V  prípade liekov bola metodika 
spracovania nameraných výsledkov 
trochu iná. Pri ilegálnych drogách je 
informácia o  spotrebe drog prioritná, 
lebo podobné informácie nie sú k dis-
pozícií, resp. iba na základe dotazníkov. 
Spotreby drog, ako aj ich koncentrácie 
v splaškových vodách, sú v porovnaní 
s liekmi rádovo nižšie a teda ich vplyvy 
na vodné organizmy sú pravdepodob-
ne menšie. V  prípade spotreby liekov 
sú informácie viac-menej dostupné, 
možno nie rozdelené podľa miest, ale 
príslušné orgány to vedia spracovať. 
V prípade liekov je skôr dôležitejšia in-
formácia o ich koncentráciách v splaš-
kových vodách, na  odtokoch z  ČOV, 
v riekach a pod.

Celkovo sme počas rokov 2013 – 
2015 odobrali asi 300 vzoriek v 22 mes-
tách na Slovensku (v tabuľke 1 sú uve-
dené iba tie mestá, kde sa analyzova-
li aspoň 3 vzorky), ktoré majú spolu 
takmer 1,5 mil. obyvateľov, čo predsta-
vuje asi 27 % populácie na  Slovensku 
a  vyše 45 % obyvateľstva pripojeného 
na verejnú kanalizáciu. 

Celkovo sme v odpadových vodách 
sledovali asi 30 psychoaktívnych látok 
(legálnych aj nelegálnych drog) a  ich 
metabolity, ako napr. Caff ein, Cotinin, 

Tab. 1 Základné charakteristiky sledovaných ČOV 

ČOV Pripojení obyvatelia Znečistenie Prítok na ČOV

(obyvatelia v tisícoch) (EO v tisícoch) (m3/deň)

ÚČOV Bratislava 450,000 350,000 124,000

Petržalka 125,000 110,000 32,500

Trnava 89,600 170,000 22,000

Nitra 72,000 125,000 26,000

Piešťany 35,000 34,000 16,150

Skalica 14,000 9,000 2,600

Dunajská Streda 22,500 29,000 18,000

Sereď 18,500 19,600 5,400

Trenčín 47,000 47,000 8,600

Martin 80,500 55,000 28,000

B. Bystrica 82,800 75,000 42,400

Zvolen 46,000 42,000 14,000

Poprad 80,000 71,000 44,000

Košice 215,400 175,000 65,500

Prešov 99,600 90,000 18,700

Spolu 1 477,900 1 401,600 467,850
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Cathinon, Codein, Amphetamin, MDA, 
Methamphetamin, 2-oxy-3-hydroxy-
-LSD, MDMA, Norketamin, Mephedron, 
Ketamin, MDEA, MBDB, Benzoylecgo-
nin, Tramadol, Kocain, LSD, Oxazepam, 

Methadon, THC-COOH a i. Okrem tých-
to drog sme sledovali 95 druhov rôz-
nych liekov klasifi kovaných v  14 te-
rapeutických skupinách, pričom naj-
viac bolo monitorovaných antibiotík 
(31 druhov), antihistaminík (11), anti-
hypertenzík (15), liekov proti rakovine 
(4), proti hubám a plesniam (9), Parkin-
sonovej chorobe (3) a antidiabetických 

(3) liekov, ktoré sa metabolizmom člo-
veka dostávajú do odpadových vôd.

Napriek tomu je však potrebné 
konštatovať, že na  cielený monito-
ring spotreby drog na  Slovensku je 

potrebné robiť početnejšie a  syste-
matickejšie odbery aj z  časového aj 
priestorového hľadiska. Našou úlo-
hou do  budúcnosti by mala byť sna-
ha o sledovanie rozkladu drog a liečiv 
v odpadových vodách a v čistiarňach, 
resp. hľadať možnosti účinnejšieho 
rozkladu týchto látok v procesoch čis-
tenia odpadových vôd.

4. VÝSLEDKY
4.1.  Výskyt ilegálnych drog 

v odpadových vodách

Marihuana (Kanabis)

Z  chemického hľadiska je v  zdro-
joch hlavnou účinnou látkou THC – tet-
rahydrocannabinol. Vzhľadom na me-
tabolický rozklad tejto látky v tele člo-
veka sa v odpadových vodách obvykle 
analyzuje jeho stabilnejší metabo-
lit THC-COOH ako dôkaz prítomnos-
ti kanabisu. Koncentrácie THC-COOH 
sa v  odpadových vodách pohybovali 
v  rozsahu 20 ng/l (Prešov) – 650 ng/l 
(Petržalka), pričom však koncentrá-
cie týchto látok nie sú vždy smerodaj-
né pre porovnávanie spotreby drog 
v jednotlivých mestách. Smerodajnej-
šie sú až údaje o špecifi ckom dennom 
množstve THC-COOH v  odpadových 
vodách na 1  000 pripojených obyvate-
ľov (mg/deň.1 000 obyv.). Tento údaj 
je nepriamo naviazaný na konzumáciu 
drogy obyvateľstvom. Najvyššie špeci-
fi cké hodnoty THC-COOH boli v Brati-
slave (ÚČOV – 40 mg/deň.1 000 obyv., 
Petržalka – 47 mg/deň.1 000 obyv.), 
naopak najnižšie spotreby boli zazna-
menané v  Prešove – 7 mg/deň.1 000 
obyv. a  v  Poprade – 6 mg/deň.1 000 
obyv. Priemerné špecifi cké hodno-
ty za  jednotlivé mestá sú znázornené 
na obrázku 1.

Mimoriadne zaujímavým výsled-
kom analýz drog z odpadových vôd je 
odhad spotreby danej drogy v meste, 
v krajine. Je ho možné vypočítať na zá-
klade znalosti pomerov medzi analyzo-
vanými metabolitmi v odpadových vo-
dách a obsahom aktívnej látky v spot-
rebovanej droge človekom. Na  zákla-
de dostupných údajov sme napr. pre 
sobotu 15.3.2014 vypočítali spotrebu 
marihuany v  Bratislave na  úrovni asi 
90 dávok/deň.1 000 obyv., čo celko-
vo predstavuje asi 51 300 spotrebova-
ných dávok (jointov) v meste.

Pervitín

Pervitín je slangový názov synte-
tickej stimulačnej drogy metamfeta-
mín. Z chemického hľadiska ide o (S)-
-metamfetamín hydrochlorid, ktorý sa 
vyskytuje ako biely kryštalický prášok 
dobre rozpustný vo vode. Ide o  po-
merne rozšírenú drogu hlavne v stred-
nej a  východnej Európe. Na  obráz-
ku 2 sú uvedené priemerné špecifi cké 
hodnoty pervitínu v  odpadových vo-
dách sledovaných miest SR. Je mož-
né pozorovať pomerne jasnú tenden-

Tab. 2 Koncentrácie liekov na prítoku do slovenských ČOV 

Terapeutická skupina Liek (μg/l) Počet vzoriek Maximum (μg/l) Medián (μg/l)

Antibiotiká

Ciprofl oxacin 33 25,66 1,71

Azithromycin 33 5,57 0,55

Clarithromycin 33 13,98 1,53

Analgetiká Diclofenac 33 11,86 1,24

Antitrombotiká Dipyridamole 31 2,73 0,37

Protiplesňové
Fluconazole 33 1,71 0,26

Clotrimazole 18 0,09 0,01

Antihistaminiká
Fexofenadine 33 4,15 1,37

Meclozine 26 0,56 0,05

Kardiovaskulárne

Eprosartan 33 9,66 1,15

Telmisartan 33 17,10 1,85

Valsartan 33 32,98 4,00

Psychostimulanty
Tramadol 98 5,28 0,76

Carbamazepine 33 4,47 0,34

Obr. 1 Priemerné hodnoty zaťaženia odpadových vôd marihuanou

Obr. 2 Porovnanie spotreby pervitínu v slovenských mestách
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ciu poklesu spotreby pervitínu sme-
rom na  východ republiky. Kým v  Bra-
tislave, Nitre, Trnave, Dunajskej Strede 
a Seredi sa pohybujú sledované údaje 
na úrovni asi 150 – 460 mg/deň.1 000 
obyv., v  Prešove je to 10 – 20-násob-
ne menej. Z uvedených údajov je mož-
né teoreticky vypočítať, že napr. dňa 
15.   3.  2014 bolo v  Bratislave spotre-
bovaných (vylučovací faktor metafeta-

mínu je 2,3) asi 280 g pervitínu (v pre-
počte na 100%-nú čistotu). Na trhu je 
pervitín dostupný v  čistote asi 50 %, 
teda odhadujeme, že v  daný deň sa 
v  meste skonzumovalo asi 560 g per-
vitínového prášku. Spotreba pervitínu 
v SR a ČR je jednou z najvyšších na sve-
te, o čom svedčia aj údaje z monitoro-
vacích štúdií THOMASA [2], ORTA [5], 
resp.  MACKUĽAKA [6].

Extáza

Ide o  pomerne rozšírenú drogu, 
ktorá sa používa hlavne počas víken-
dov v baroch, počas diskoték a taneč-
ných festivalov. Najvyššia spotreba 
tejto drogy bola v  Bratislave, Trnave, 
Piešťanoch a  Skalici. Najnižšia spotre-
ba tejto drogy je opäť v Prešove, kto-
rý sa zdá z hľadiska spotreby všetkých 
drog ako „najčistejšie“ veľké mesto 
na  Slovensku. Zaujímavé sú výsledky 
z  mesta Trenčín počas festivalov Po-
hoda (2013 – 2014, cca 30  000 náv-
števníkov). Počas oboch festivalov Po-
hoda boli pozorované mimoriadne vy-
soké koncentrácie (vyše 200 ng/l) aj 
špecifi cké hodnoty pre extázu (vyše 
25 mg/deň.1 000 obyv. oproti „nor-
málu“ 1,5 – 2,0 mg/deň.1 000 obyv.), 
ktorá sa javila ako dominantná droga 
na tomto festivale (čiastočne aj koka-
ín, ale veľmi slabo boli zastúpené per-
vitín a marihuana). Na druhej strane je 
však potrebné konštatovať, že špičko-
vé hodnoty špecifi ckého množstva ex-
tázy v  Trenčíne počas Pohody sú asi 
na úrovni „lepšej“ soboty v Bratislave, 
alebo priemerných týždňových hod-
nôt v  Paríži (26 mg/deň.1 000 obyv.), 
Prahe (22 mg/deň.1 000 obyv.) a pod. 
Ani zďaleka sa však nepribližuje Tren-
čín počas Pohody mestám ako je napr. 
Amsterdam (89 mg/deň.1 000 obyv. ), 
Utrecht (83 mg/deň.1 000 obyv.), kde 
sú aj priemerné týždenné hodnoty vý-
razne vyššie [2,5]. 

Kokaín

Kokaín sa získava z  vysušených lis-
tov rastliny koka (Erythoxylum). Dnes 
sa však bežne vyrába aj synteticky 
v podobe bieleho prášku. Z chemické-
ho hľadiska je kokaín tropánový alka-
loid – benzoylekgonin metylester (BE). 
Vzhľadom na  jeho rozklad v  ľudskom 
tele sa v odpadových vodách stanovu-
je jeho metabolit BE – benzoylecgonin, 
ktorý je stabilnejší ako močom vylúče-
ný kokaín. Namerané koncentrácie BE 
v  odpadových sa pohybovali v  rozsa-
hu < 5,2 ng/l (Prešov) až po  374 ng/l 
(ÚČOV), čo naznačuje aj výrazný roz-
diel v spotrebe kokaínu v jednotlivých 
mestách, zrejmý opäť v osi „východ-zá-
pad“. Podobne ako v  prípade extázy 
na  Pohode v  Trenčíne, hodnoty koka-
ínu na festivale Lodenica v Piešťanoch 
výrazne stúpli v  porovnaní s  bežným 
pozadím v odpadových vodách. Z na-
meraných údajov je možno urobiť od-
had spotreby kokaínu v danom meste. 

Obr. 3 Porovnanie špecifi ckej spotreby ciprofl oxacínu vo vybraných mestách

Obr. 4 Porovnanie priemernej koncentrácie tramadolu v odpadových vodách

Obr. 5 Porovnanie špecifi ckej spotreby tramadolu vo vybraných mestách
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Napr. v sobotu 13. 3. 2014 bolo v Bra-
tislave spotrebovaných (užitých) asi 
41,7 g kokaínu (100 % čistota).

4.2.  Výskyt liečiv v odpadových 

vodách

Táto časť príspevku sa zaoberá prí-
tomnosťou liečiv v  komunálnych od-
padových vodách. Z celkovo 95 sledo-
vaných liečiv iba 14 z nich trvalo vyka-
zovali koncentrácie nad detekčný limit, 
ostatné boli vo väčšine vzorkách pod 
detekčným limitom, alebo boli spora-
dicky tesne nad limitom. V  tabuľke 2 
sú sumarizované výsledky analýz liečiv 
s najvyššími koncentráciami v splaško-
vých vodách.

Antibiotiká

Zo skupiny antibiotík bolo spolu sle-
dovaných 31 druhov, pričom tri druhy 
sa trvalo vyskytovali vo vysokých kon-
centráciách – ciprofl oxacín, azitromy-
cín a claritromycín – tabuľka 2. Najvyš-
šie koncentrácie (zlievané 24-h vzor-
ky) boli dosahované pre ciprofl oxa-
cín (25,66 μg/l) a  claritromycín (13,98 
μg/l) v Trenčíne. Ako už bolo konštato-
vané v predchádzajúcom texte, porov-
návanie koncentrácií liečiv v  odpado-
vých vodách, resp. riekach je vhodné 
pre posudzovanie ekologických vply-
vov liekov na vodné organizmy. V prí-
pade, že by sme chceli porovnať spot-
rebu liekov v jednotlivých mestách, tak 
už musíme zohľadniť viacero faktorov. 
Na  obrázku 3 je znázornené porovna-
nie spotreby ciprofl oxacínu vo  vybra-
ných mestách Slovenska na  základe 
koncentrácie látky v  splaškových vo-
dách, prietoku a  počtu pripojených 
obyvateľov na kanalizáciu. 

Analgetiká

Diclofenac je aj podľa dostupnej li-
teratúry [7] jedným z  najčastejšie po-
užívaných analgetík. Tieto výsledky sa 
potvrdili aj v našich podmienkach, kde 
diclofenac patril medzi najpoužívanej-
šie lieky zo všetkých analyzovaných, 

pričom jeho najvyššia koncentrácia vo 
vodách bola zaznamenaná v Trenčíne 
– 11,86 μg/l.

Kardiovaskulárne lieky

Najviac vyskytujúcou sa skupinou 
liečiv vo vodách sú kardiovaskulárne 
lieky, čo potvrdzujú aj údaje o  predaji 
liekov v  úvode nášho príspevku. Cel-
kovo najvyššie koncentrácie vo vodách 
dosahoval Valsartan – maximum 32,98 
μg/l a medián 4,00 μg/l, ktorý sa niekoľ-
konásobne až rádovo líšil od  všetkých 
ostatných liekov. Aj z toho je možno ne-
priamo vyčítať, že srdcovo-cievne cho-
roby sú asi na Slovensku najčastejšie. 

Psychostimulačné lieky

Ďalšou veľmi početne zastúpenou 
skupinou liekov sú tzv. psychofarma-
ká. Ide o  skupinu liekov, ktoré môžu 
ovplyvňovať aj psychické správanie 
človeka, tlmia bolesť a možno ich zara-
diť aj medzi ľahké drogy (hlavne v kom-
binácii s  alkoholom). Typický predsta-
viteľ tejto skupiny je tramadol. Tento 
liek bol prítomný vo všetkých sledova-
ných vzorkách a  v  pomerne vysokých 
koncentráciách. Na obrázkoch 4 a 5 je 
názorne demonštrované, že koncen-
trácie v odpadových vodách a špecifi c-
ké spotreby lieku nie sú vždy vo vzá-
jomnej korelácii.

5. ZÁVERY
Predložený príspevok mal za cieľ de-

fi novať súčasný stav prítomnosti vybra-
ných drog a liekov v odpadových vodách 
vo vybraných mestách Slovenska. Získa-
né výsledky. Svedčia o tom, že do odpa-
dových vôd sa dostáva pomerne veľké 
množstvo drog a liekov. Významná časť 
drog a liekov totiž prechádza čistiarňami 
s  nízkym stupňom odstraňovania, pri-
čom ich vplyv na  recipient často nie je 
dostatočne preskúmaný.

SUMMARY
The aim of this contribution is the 

detailed analysis of illicit drugs and 

pharmaceuticals occurrence in Slo-
vak cities based on wastewater ana-
lysis. Raw wastewater samples were 
collected from 16 WWTPs generated 
by more than 1.4 million inhabitants 
of 15 Slovak cities. Concentrations of 
the 14 most detected pharmaceuti-
cals from 7 therapeutic classes were 
evaluated. 

The highest consumption of prescri-
bed medicaments in Slovakia was re-
corded for medicinal products inten-
ded for the treatment of cardiovascu-
lar diseases, nerve disorders and diges-
tive tract and metabolism. The most 
common occurrence was cardiovascu-
lar pharmaceuticals followed by anti-
biotics. Trenčín had the highest occur-
rence of these compounds. 
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Eutrofi zácia povrchových vôd pred-
stavuje stále aktuálny problém, ktorý sa 
podieľa na  zhoršenom stave povrcho-
vých vôd. Fosfor je vnímaný ako živina, 
ktorá významne ovplyvňuje proces eu-
tofi zácie vôd, pričom jeho eutofi začný 
efekt, v  porovnaní s  dusíkom, je 10-krát 
vyšší. 

Na  eutrofi zácii vôd sa podieľajú tak 
bodové, ako aj difúzne zdroje znečiste-
nia, pričom otázka pôvodu živín (dusí-
ka a  fosforu) a  podielu poľnohospodár-
stva nie je stále uspokojivo zodpoveda-
ná. Sektor poľnohospodárstva je vníma-
ný ako významný zdroj znečisťovania 
povrchových vôd touto živinou, na  čo 
poukazuje aj aktualizovaný plán ma-
nažmentu medzinárodného povodia rie-
ky Dunaj [ICPDR 2015]. Kým opatrenia 
na  znižovanie bodového znečisťovania 
vôd živinami (najmä z komunálnej sféry) 
sú v  zmysle požiadaviek smernice Rady 
91/271/EHS o čistení mestských odpado-
vých vôd postupne realizované, Európ-
ska komisia poukazuje na potrebu zave-
denia opatrení v poľnohospodárstve tý-
kajúcich sa znižovania difúzneho znečis-
ťovania povrchových vôd fosforom a ich 
eutrofi zácie, čo nepriamo vyplýva z  po-
žiadaviek smernice EÚ o dusičnanoch č. 
91/676/EHS. 

Základným východiskom pre návrh 
opatrení a  ich lokalizáciu je identifi kácia 
oblastí, ktoré rozhodujúcou mierou pri-
spievajú k  transportu fosforu do  povr-
chových vôd („hot-spot areas“, resp. „cri-
tical areas“) – obr. 1. Uvedeným spôso-
bom sa realizované opatrenia môžu stať 
efektívnejšími.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRI 
VYMEDZOVANÍ KRITICKÝCH 
OBLASTÍ S PRIHLIADNUTÍM 
NA PODMIENKY SLOVENSKA

Koncept kritických oblastí, tvoriaci 
podstatu hodnotenia fosforečného in-
dexu, predstavuje prienik dvoch druhov 
priestorových informácií a to záťaže poľ-
nohospodárskej pôdy fosforom (zdroje 
P) a podmienok jeho transportu do vôd 
t.  j. hydrologické a geomorfologické fak-
tory ovplyvňujúce transportné procesy 
v rámci daného povodia, ktorými sú po-
vrchový odtok (spojený s  eróziou pôdy) 
a  podpovrchový odtok (podmienky 
transportu P) [Sharpley et al., 2001; Bucz-
ko, Kuchenbuch, 2007]. To, ktorý me-
chanizmus transportu sa uplatňuje závi-
sí od intenzity zrážok a vlastností pôdne-
ho prostredia ovplyvňujúcich vsakovanie 
zrážkovej vody do pôdy. Okrem toho, sú-
časťou P indexu býva aj hodnotenie ter-
mínu a spôsobu aplikácie. 

Pri hodnotení záťaže pôdy fosforom 
sa zvyčajne zohľadňuje obsah prístupné-
ho P v pôde a množstvo P aplikovaného 
v priemyselných a hospodárskych hnoji-
vách. 

V  podmienkach Slovenska pre od-
had obsahu prístupného P v  pôde slú-
žia výsledky agrochemického skúšania 
pôd [Braná et al., 2013] vo väzbe na krité-
riá hodnotenia pre rôzne druhy pozem-
kov (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovoc-
né sady a  trvalé trávne porasty). Pri od-
hade dávok hnojenia fosforom v  prie-
myselných hnojivách možno vychádzať 
z  údajov ÚKSÚP Bratislava o  spotrebe 
tejto živiny na  úrovni okresov. V  prípa-
de fosforu v  hospodárskych hnojivách 
je to výpočet produkcie P v  exkremen-
toch hospodárskych zvierat, ktorý je sú-
časťou výpočtu bilancie tejto živiny pod-
ľa OECD [OECD, 2007]. Spotreba P v prie-
myselných hnojivách, resp. produkcia P 
v  exkrementoch hospodárskych zvierat 
sú distribuované s prihliadnutím na druh 
pozemku.

Hodnotenie podmienok transportu P 
do povrchových vôd vychádza z hodno-
tenia erózneho odnosu pôdy, korigova-
ného vzhľadom na vzdialenosť erodova-
nej plochy od  vodného útvaru. Okrem 
erózie pôdy, pri povrchovom odtoku 
sa uvažuje aj povrchový zmyv [Buczko, 
Kuchenbuch, 2007], ktorý sa zvyčajne 
vzťahuje k transportu pôdneho rozpust-
ného P.  Podpovrchový odtok je menej 
významným faktorom [Gburek, Sharpley, 
1998], ku ktorému dochádza na  prie-
pustných pôdach a  pri nízkej intenzite 
zrážok. V  posledných rokoch sa zvýše-
ná pozornosť venuje vplyvu drenážnej 
siete ako jednej z ciest transportu fosfo-
ru do povrchových vôd [Reid et al., 2012; 
Svanbäck et al., 2014]. Drenážne systémy 
zvyčajne odvádzajú prebytočnú vodu 

Znižovanie znečisťovania povrchových vôd 
fosforom z agrárnej krajiny – základné východiská

Radoslav Bujnovský1, Vladimír Píš2, Štefan Koco,4, Pavol Bezák2

1 Výskumný ústav vodného hospodárstva,
2 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy,

3 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – 
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy – pracovisko Prešov,
4 Katedra geografi e a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU v Prešove

Obr. 1 Schéma vymedzenia kritických oblastí z hľadiska transportu fosforu v poľnohospodárskej pôdy do po-
vrchových vôd 
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najmä v  jesenno-jarnom období [Svan-
bäck et al., 2014; King et al., 2015]. Ako 
uvádzajú King et al. [2015], koncentrácia 
celkového P v drenážnych vodách vyka-
zuje vysokú priestorovú a časovú variabi-
litu (<0,01 – >8,0 mg.l-1), no vo všeobec-
nosti presahuje kritické hodnoty pre eut-
rofi záciu (0,02 – 0,03 mg.l-1). V  zahraničí 
sa s výskytom odvodneného územia prí-
padne jeho vlastnosťami začína uvažo-
vať v rámci korekcie transportu P do po-
vrchových vôd. 

V  podmienkach Slovenska do  úvahy 
prichádza  hodnotenie erózneho odno-
su pôdy pomocou rovnice USLE a povr-
chového odtoku zohľadňujúceho svaho-
vitosť a zrnitosť pôdy. Nemenej význam-
nou je korekcia erózneho odnosu pôdy 
vzhľadom na  reálny vstup erodovanej 
pôdy do povrchových vôd aj so zohľad-
nením výskytu podpovrchovej drenáže, 
čo je potrebné ešte prehodnotiť. Kon-
centrácia celkového fosforu v  drenáž-
nych vodách sa posudzuje podľa prílohy 
č. 1 nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z. Ako 
vyplýva z výsledkov monitorovania kvali-
ty drenážnych vôd v poslednom období, 
koncentrácie celkového fosforu sa spra-
vidla pohybujú v rozmedzí 0,1 – 0,2 mg.l-1.
Vyššie hodnoty (do 0,4 mg.l-1) boli zazna-
menané v oblasti Záhoria. 

OPATRENIA NA ZNÍŽENIE VNOSU 
P Z POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 
DO VÔD

Podstatné zníženie príspevku poľno-
hospodárstva na  difúznom znečisťova-
ní povrchových vôd predpokladá uplat-
ňovanie mikromanažmentu v  oblasti 

hnojenia a pestovania plodín s ohľadom 
na zdroje a podmienky transportu v poľ-
nohospodárskej krajine [Haygarth et al. 
2009]. 

V podmienkach Slovenska nie sú do-
posiaľ prijaté osobitné opatrenia na zni-
žovanie difúzneho znečisťovania vôd 
fosforom, čo možno odôvodniť dlhodo-
bou negatívnou bilanciou tejto živiny 
v  pôde, ktorá sa prejavuje postupným 
poklesom obsahu prístupného P v pôde 
zisťovaného v  rámci agrochemické-
ho skúšania pôd [Braná et al., 2013]. Bi-
lančne vyrovnané hnojenie, s  ohľadom 
na obsah prístupného P v pôde, je vše-
obecným predpokladom pre reguláciu 
množstva fosforu, ktorý v hydrologicky 
aktívnych oblastiach podlieha transpor-
tu do  vodných recipientov. Dávky fos-
foru v priemyselných hnojivách sa zvy-
čajne korigujú vzhľadom na zásobu prí-
stupného P v pôde a množstvo využiteľ-
ného P v  aplikovaných hospodárskych 
hnojivách, čo je súčasťou správnej poľ-
nohospodárskej praxe [napr. Bujnov-
ský, 2002]. Napriek tomuto opatreniu, 
pokles „vysokého“ obsahu prístupné-
ho fosforu v pôde na optimálnu úroveň 
môže trvať desaťročia [Hamilton, 2011; 
Sharpley et al., 2013]. V  zahraničí býva 
vysoký obsah fosforu v pôde zdôvodňo-
vaný vysokou intenzitou hnojenia hos-
podárskymi hnojivami. V podmienkach 
Slovenska je to záležitosť cielenej sa-
turácie pôd fosforom pod trvalými kul-
túrami v  minulom období, čo vyplýva 
z nastavenia kritérií pre reguláciu obsa-
hu prístupného P v pôde [napr. Braná et 
al., 2013]. 

Uplatňovanie protieróznych opatre-
ní, vrátane výberu a rozmiestnení plodín 
na  pozemkoch susediacich s  povrcho-
vými vodami, je základným opatrením 
na korekciu vstupu fosforu z poľnohos-
podárskej pôdy do  povrchových vôd. 
Nemenej významná je aj voľba termínu 
a spôsobu aplikácie fosforečných a hos-
podárskych hnojív. K  bežne odporúča-
ným opatreniam sa zaraďuje aj vytvára-
nie zasakovacích pásov pozdĺž vodných 
tokov, ktoré prispievajú k zníženiu vno-
su fosforu do povrchových vôd. Uvede-
né opatrenie však rieši následok a  nie 
príčinu.

Manažment znižovania strát fosfo-
ru v  kritických oblastiach je oveľa efek-
tívnejší než celoplošné opatrenia v rám-
ci povodia, čo dokladuje celý rad prác 
[napr. Doody et al., 2012; Kleinman et 
al., 2015]. Napriek uvedenému, zlepšený 
manažment fosforu v rámci poľnohospo-
dárskej pôdy vrátane znižovania emisií 
fosforu z bodových zdrojov nemusí viesť 
k  jednoznačnému alebo trvalému po-
klesu celkového a  rozpustného fosforu 
v povrchových vodách, čo môže byť spô-
sobené vyššie spomenutou vysokou zá-
sobou prístupného P v pôde vytvorené-
ho v  minulosti, ako aj akumuláciou fos-
foru v riečnych sedimentoch v minulom 
období [Sharpley et al., 2013; Withers et 
al., 2014]. Reaktivácia fosforu uloženého 
v riečnych sedimentoch pri veľkých prie-
tokoch, najmä pri povodniach, význam-
ne ovplyvňuje koncentráciu tejto živiny 
vo vode. Na  uvedenú skutočnosť treba 
prihliadať pri hodnotení efektívnosti pri-
jatých opatrení. 
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V  zmysle agendy ochrany pred 
povodňami (zákon č. 7/2010 Z. z.) 
a  Smernice Európskeho parlamen-

tu a  Rady 2007/60/ES z  23. októbra 

2007 o  hodnotení a  manažmen-

te povodňových rizík, Slovenský vo-
dohospodársky podnik, štátny podnik 
(SVP, š. p.) pripravoval spracovanie di-
gitálnych máp povodňového ohroze-
nia a  máp povodňového rizika v  rám-
ci projektu „Mapy povodňového ohro-
zenia a mapy povodňového rizika vod-
ných tokov Slovenska“. 

Mapy povodňového ohrozenia 
(MPO) boli vypracované pre geo-
grafické oblasti, v ktorých sa v pred-
bežnom hodnotení povodňového 
rizika identifikovala existencia po-
tenciálne významného povodňové-
ho rizika a  oblasti, v  ktorých možno 
predpokladať pravdepodobný výskyt 

významného povodňového rizika. 
Na  mape povodňového ohrozenia 
je zobrazený rozsah záplav, ktoré by 
spôsobili povodne s priemernou do-
bou opakovania od  za  raz 5, 10, 50, 
100 a 1000 rokov, prípadne iná povo-
deň s výnimočne nebezpečným prie-
behom.

Mapy povodňového rizika (MPR) 
obsahujú údaje o  potenciálne ne-
priaznivých dôsledkoch záplav spô-
sobených povodňami, ktoré sú zobra-
zené na  mapách povodňového ohro-

zenia. Na  mapách povodňového rizi-
ka sú uvedené údaje o odhadovanom 
počte povodňou potenciálne ohroze-
ných obyvateľov a  o  druhoch hospo-
dárskych činností na povodňou poten-
ciálne ohrozenom území. 

Ak sa v  geografi ckej oblasti zobra-
zenej na mape povodňového rizika na-

chádzajú, potom sú na nej uvedené aj 
tieto ďalšie údaje:
  lokality s  priemyselnými činnosťa-

mi, ktoré môžu pri zaplavení spôso-
biť havarijné znečistenie vody,

  poloha potenciálne ohrozených 
území pre odber vody na  ľudskú 
spotrebu a na rekreačné činnosti,

  lokality s  vodami vhodnými na  kú-
panie,

  informácie o  ďalších významných 
zdrojoch potenciálneho znečistenia 
vody po ich zaplavení počas povod-
ne,

  územia, ktoré tvoria národnú sú-
stavu chránených území a  európ-
sku sústavu navrhovaných a  vyhlá-
sených chránených území (NATURA 
2000).
Výsledný produkt (mapy) sú pod-

kladom pre integrovaný manažment 
povodňových rizík a  územné pláno-
vania zameraný na  zníženie nepriaz-
nivých dôsledkov povodní na  ľud-
ské zdravie, životné prostredie, kul-
túrne dedičstvo a  hospodársku čin-
nosť redukciou rozsahu zaplavenia, 
redukciou zraniteľnosti, zmierňova-
ním negatívnych dôsledkov povod-
ní a usmerňovaním územného pláno-
vania s cieľom eliminovať potenciálne 
povodňové riziko.

V Slovenskej republike zabezpeču-
je vyhotovovanie máp povodňového 
ohrozenia a máp povodňového rizika 
správca vodohospodársky význam-
ných vodných tokov, ktorým je Slo-
venský vodohospodársky podnik, š. 
p., Banská Štiavnica. Výsledné mapy 
boli spracované metódou „simulácia 
ustáleného nerovnomerného prúde-
nia vody matematickým hydrodyna-
mickým modelom“ . Na  zabezpečení 
údajovej základni potrebnej pre spra-
covanie výsledkov projektu sa podie-
ľali Geodetický a  kartografi cký ústav 
Bratislava (GKU), Slovenský hydro-

Portálové riešenie pre publikovanie výsledkov projektu 
„Máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika 

vodných tokov Slovenska“
RNDr. Jozef Krnáč, PhD.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Obr. 1 Základné zobrazenie portálového riešenia 
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meteorologický ústav (SHMÚ), Vý-
skumný ústav vodného hospodárstva 
(VÚVH), Slovenská agentúra životné-
ho prostredia (SAŽP), Štátna ochrana 
prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) 
a Štatistický úrad Slovenskej republi-
ky (ŠÚ SR).

Výsledky projektu (mapy) bolo po-
trebné zverejniť pre potreby Európskej 
komisie, orgánom štátnej správy, sa-
mosprávy a  verejnosti v  zmysle záko-

na č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred po-

vodňami v  planom znení. V   praxi to 
znamenalo vybudovať portálové rie-
šenie pre publikovanie výsledkov pro-
jektu (máp) vo formáte pdf, ako aj in-
tegrovať výsledky, čiastkové výsledky 
a vstupné údaje ktoré slúžili ako pod-
klad pre spracovanie projektu do Tech-
nického informačného systému podni-
ku (TIS – SVP, š. p.).

Táto úloha bola zabezpečená 
v  rámci vývoja a  udržiavania existu-
júceho systému TIS – SVP, š. p., ktorý 
vznikol ako spoločné dielo SVP, š.  p. 
a  Microsoft Slovakia. TIS – SVP, š.  p. 
je svojou modulárnosťou širokospek-
trálny pracovný nástroj, ktorý pomá-
ha pri každodenných pracovných po-
vinnostiach zamestnancom podniku 
a zároveň je aj zdrojom vybraných in-
formácií pre verejnosť a  iné organi-
zácie (v zmysle zákona č. 3/2010 Z. z. 
o národnej infraštruktúre pre priesto-
rové informácie (NIPI)). K  prioritným 
cieľom TIS patrí sprístupňovanie vo-
dohospodárskych, technických a  ge-
opriestorových informácií pre potre-
by protipovodňových opatrení, krí-
zového manažmentu, evidencie ma-
jetku, tvorby máp povodňových 
ohrození a  rizík, prípravy investič-
ných stavieb, vyjadrovacej a  rozho-
dovacej vodoprávnej činnosti, rozvo-
ja a  stratégie podniku ako aj rezort-
nej a  medzirezortnej spolupráce pri 
výmene údajov. 

PORTÁLOVÉ RIEŠENIE PRE 
LEGISLATÍVOU DEFINOVANÝ 
OKRUH PRIJÍMATEĽOV

Pre sprístupnenie výstupov pro-
jektu Mapy povodňového ohroze-
nia a mapy povodňového rizika vod-
ných tokov Slovenska bol vytvorený 
samostatný internetový portál, ktorý 
v  statickej podobe sprístupňuje pri-
pravené PDF súbory pre legislatívou 
defi novaný okruh organizácií a  ve-
rejnosť. Tieto PDF súbory obsahu-
jú MPO a  MPR pre toky a  obce, kto-

Obr. 2 Priame vyhľadávanie zadaním textového reťazca 

Obr. 3 Zobrazenie požadovaných vyhľadaných informácií

Obr. 4 Náhľadová mapa pre priestorovú informáciu o spracovanom území (mapové klady v M 1: 10 0000)
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ré boli predbežným hodnotením po-
vodňového rizika klasifi kované ako 
významné (Predbežné hodnotenie 

povodňového rizika v  SR  – http://
www.minzp.sk). Cieľom predbežné-
ho hodnotenia povodňového rizika 
v jednotlivých čiastkových povodiach 
správnych území povodí bolo určiť 
geografi cké oblasti, v  ktorých exis-
tuje potenciálne významné povod-
ňové riziko alebo v  ktorých možno 
predpokladať, že je pravdepodobný 
jeho výskyt. Podľa § 5 ods. 3 zákona 

č. 7/2010 Z. z. sa predbežné hodno-
tenie povodňového rizika vykonáva 
na  celom území Slovenskej republi-
ky v desiatich čiastkových povodiach, 
ktoré podľa § 11 ods. 4 a  5 zákona 
č.  364/2004 Z. z. o  vodách vymedzu-
jú správne územie povodia Dunaja 
a správne územie povodia Visly.

Pri návrhu aplikácie bola preto dô-
ležitá rýchla identifi kácia danej oblasti. 
Z  tohto dôvodu, bolo najefektívnejšie 
poskytovať mapy (súbory) legislatívou 
vymedzenej skupine odoberateľov 
a  verejnosti pomocou statickej mapy 
s  vopred defi novanými úrovňami zo-
brazenia. Výsledná forma prezentácie 
bola spracovaná tak, aby bol prístup 
verejnosti k požadovaným údajom in-
tuitívny a možný aj bez špeciálneho za-
školenia. 

Portálové riešenie je umiestne-
né na  adrese http://mpompr.svp.sk, 
na  ktorej sa návštevníkovi zobrazí 
úvodné prostredie portálu s  informá-
ciami o  obsahu, ako aj používaní por-
tálu.

Prístup k  požadovaným informáci-
ám je riešený dvoma veľmi intuitívny-
mi spôsobmi:

VYHĽADÁVANIE POMOCOU 
NÁZVU MESTA ALEBO OBCE

Najrýchlejšie vyhľadávanie je po-
mocou poľa používaného na  zada-
nie textového reťazca (dialógový pr-
vok pre vyhľadávanie) zadaním jed-
ného z povolených atribútov – názov 
lokality (názov mesta, alebo obce) ale-
bo názov toku (pri znalosti informá-
cie o  číselnom názve kladu mapové-
ho listu základných máp M 1 : 10 000 
je možné vyhľadávať aj týmto spôso-
bom).

VYHĽADÁVANIE POMOCOU 
MAPKY

Druhá možnosť výberu lokality 
pre získanie požadovaných informá-
cií je možnosť voľby na  základe vý-
beru časti Slovenska v  ktorej sa po-
žadovaná lokalita nachádza. Ná-
sledne si používateľ môže zvoliť kraj 
a v poslednom kroku okres. Po tom-
to kroku vám portál ponúkne zobra-
zenie všetkých miest pre ktoré boli 
vyhotovené mapy. Po  výbere obce 
a príslušného mapového listu sa po-
užívateľovi zobrazia požadované in-
formácie pre jednotlivé Q a  hodno-
tenie. 

Pre získanie priestorovej informácie 
(umiestnenie konkrétneho mapového 
listu v  priestore) môže používateľ vy-
užiť náhľadovú mapku (prvok Zobra-

ziť klady na mape), ktorá je vyhotove-
ná pre každý okres v rámci spracované 
lokality.

Požadovaná informácia (mapa) sa 
dá zobraziť/uložiť priamo v použitom 
prehliadači (IE, Mozila Firefox, Go-
ogle Chrome, a  iné) kliknutím na od-
kaz (textovú informáciu popisujúcu 
pdf dokument – „Mapa povodňové-
ho ohrozenia – hĺbka vody pri 5 roč-
nej vode“), alebo uložiť cez tlačidlo 
„Uložiť“

Nakoľko PDF súbor, ktorý si môže 
používateľ stiahnuť obsahuje veľmi 
detailnú mapu, ktorú je možné pri-
blížiť do  veľmi konkrétnych detailov, 
doba stiahnutia tohto súboru je závis-
lá od  rýchlosti internetového pripoje-
nia používateľa pričom môže trvať od 2 
do 20 minút.

SVP, š. p.  do  budúcnosti pripravu-
je inováciu portálového riešenia, kto-
ré je založené na  sprístupnení TIS – 
SVP, š. p. pre verejnosť v rozsahu úda-
jov, ktoré sú vymedzené licenčnými 
zmluvami.

Obr. 5 Technický informačný systém SVP, š. p. – Mapový portál

Obr. 6 Technický informačný systém SVP, š. p. – Archív projektu „Mapy povodňového ohrozenia a mapy 
povodňového rizika vodných tokov Slovenska“
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 Z HISTÓRIE
Prvá komplexná inštitúcia vodohos-

podárskeho výskumu v  SR vznikla vy-
hláškou ministra stavebného priemys-
lu ČSR č. 40/51 Ú.l. z  9. januára 1951 
ako pobočka Výskumného ústavu vo-
dohospodárskeho v  Prahe a  zároveň 

jeho oblastný ústav pre Slovensko. 
Vznikla spojením výskumnej zložky 
hydrotechnického laboratória Štátne-
ho vodohospodársko-stavebného úra-
du a časťou bývalého Štátneho hydro-
logického ústavu. Na  začiatku svojej 
existencie ústav pozostával z troch vý-

skumných odborov – hydrotechnické-
ho, hydrologického a čistoty vôd.

Významným medzníkom pre VÚVH 
bol rok 1958, keď bola dokončená vý-
stavba prevádzkovej budovy na  ľa-
vom brehu Dunaja, v ktorej sa sústredi-
li výskumné pracoviská ústavu,  dovtedy 

Výskumný ústav vodného hospodárstva 
65 rokov

Ing. Mária Berecová

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) je vedecko-výskumnou základňou pre odvetvie vodného hospodárstva s ce-

loslovenskou pôsobnosťou a je súčasťou vysoko špecializovanej siete výskumných ústavov vo svete a plnohodnotnou súčas-

ťou európskeho priestoru. VÚVH je samostatné neziskové výskumné pracovisko s príspevkom štátu, ktoré patrí do rezortu 

životného prostredia.

Ako rezortná vedecko-výskumná základňa vytvára a poskytuje vedecké a odborné posudky, odporúčania a špeciálne pora-

denské služby pre trvalo udržateľný rozvoj vodného hospodárstva. Aktívne sa podieľa na riešení aktuálnych a výhľadových 

problémov životného prostredia z pohľadu ochrany a racionálneho využívania vôd so zohľadnením štátnej, resp. rezortnej 

koncepcie rozvoja ako aj medzinárodných záväzkov.

Budova VÚVH
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 rozmiestnené na  viacerých miestach 
Bratislavy. V  roku 1952 k  dovtedajším 
trom výskumným útvarom pribudol 
ďalší – odbor meliorácií, ktorý bol v roku 
1959 odčlenený, aby sa stal Výskumným 
ústavom závlahového hospodárstva 
v Bratislave. V januári 1976 bol k ústavu 
pričlenený štátny podnik Vodorozvoj, 
ktorý pôsobil ako koncepčno-rozvojo-
vá základňa odvetvia vodného hospo-
dárstva na Slovensku, čím odborná ná-
plň VÚVH nadobudla približne rovnakú 
štruktúru, ako ju poznáme v súčasnosti.

V  roku 1996 vznikol na  ústave sa-
mostatný odbor technickej normalizá-
cie, zabezpečujúci odborno-technic-
kú pomoc pri tvorbe slovenských tech-
nických noriem. V  nasledujúcom roku 
(1997) boli hydroanalytické laboratória 
VÚVH sústredené do  jedného odboru 
– Národného referenčného laboratória 
pre oblasť vôd na  Slovensku. Ako sú-
časť odboru hydrológie a hydrotechni-
ky vzniklo Kalibračné laboratórium vo-
domerných meračov.

OBLASŤ ČINNOSTÍ VÚVH
V  oblasti vodného plánovania je 

VÚVH pracoviskom povereným koor-
dináciou Rámcovej smernice o  vode. 
Pripravuje hlavné plánovacie doku-
menty, ktoré pozostávajú z Plánov ma-
nažmentu správneho územia Dunaja 
a  Visly. Plány manažmentu povodí sú 
základným nástrojom na  dosiahnutie 
cieľov vodného plánovania v  správ-
nych územiach povodí, ktoré na zákla-
de vykonaných analýz súčasného sta-
vu povrchových vôd a  podzemných 
vôd a zhodnotenia vplyvu ľudskej čin-
nosti na vodné pomery ustanovujú en-
vironmentálne ciele a programy opat-
rení na ich dosiahnutie vrátane fi nanč-
ného zabezpečenia. 

Základným nástrojom na zisťovanie 
výskytu, množstva, kvality a  režimu 
všetkých druhov vôd je monitorova-

nie vôd. Informácie získané monito-
rovaním vôd sú podkladom pre vod-
né plánovanie, pre nastavovanie opat-

rení na zlepšenie stavu vôd, na zhod-
notenie efektivity už realizovaných 
opatrení, ale slúžia aj pre odbornú 
a  laickú verejnosť na riešenie rôznych 
problémov v  kvalite vody. Monitoro-
vanie vôd je riadené prostredníctvom 
Rámcových programov monitorova-
nia a  ročných programov monitoro-
vania. VÚVH sa podieľa na  príprave 

plánov monitorovania a aj na reali-

zácii monitorovania vôd na Sloven-

sku. Monitorovanie vôd sa uskutočňo-
valo v minulosti v rámci dvoch projek-
tov (2008 – 2012, 2012 – 2015) z Ope-
račného programu životné prostredie. 
V  súčasnosti sa pripravuje projekt 
(2015 – 2020) z  nového Operačného 

Výstavba prvých objektov VÚVH

Terénny prieskum

Odbery vzoriek

Odbery vzoriek
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programu kvalita životného prostre-
dia. Monitorovanie zahŕňa povrchové 
vody, podzemné vody a chránené úze-
mia, pričom činnosti sa zaoberajú od-
bermi vzoriek, terénnymi prieskuma-
mi, hydromorfologickými meraniami, 
úpravou vzoriek, analytickými prácami 
a hodnotením výsledkov. Ide o výkon 
fyzikálno-chemických, chemických, 
hydrobiologických, mikrobiologic-
kých, rádiochemických a hydromorfo-
logických charakteristík vôd.

Povodne predstavujú prírodnú 
hrozbu, ktorá má negatívne dopady 
na  ľudstvo, jeho hospodárske aktivity 
i  životné prostredie. Smernica o  hod-

notení a  manažmente povodňových 
rizík (2007/60/ES, povodňová smer-
nica) ukladá členským štátom Európ-
skej únie povinnosť hodnotiť a mapo-
vať povodňové ohrozenie a  povod-
ňové riziko a  následne vypracovať 
plány manažmentu povodňového ri-
zika. Všetky spomenuté činnosti, kto-
ré na seba nadväzujú a prebiehajú na 
rôznych úrovniach, sa budú prehod-
nocovať a  podľa potreby aktualizovať 
v  6-ročných cykloch. Nadregionálnu 

úroveň v  našich podmienkach pred-
stavuje medzinárodné povodie Du-
naja. Na tejto úrovni sa VÚVH podie-

ľa na  činnosti expertnej skupiny 

na ochranu pred povodňami Medzi-

národnej komisie pre ochranu Du-

naja (ICPDR) a  tiež na  činnosti tzv. 

Dunajskej stratégie (EUSDR), kto-
rá predstavuje platformu pre podpo-
ru a implementáciu projektov aj v ob-
lasti environmentálnych rizík. Národná 
úroveň je reprezentovaná plánmi ma-
nažmentu povodňového rizika v  jed-
notlivých čiastkových hydrologických 
povodiach na území Slovenska. 

V  súčasnom období je kvôli elimi-
nácii povodní a  zníženiu povodňo-
vých škôd nevyhnutné poznať jednot-
livé parametre povodní. Moderné mo-
delovacie a mapovacie nástroje a kom-
plexné riešenia predstavujú kľúčové 
prvky potrebné pre pochopenie, iden-
tifi káciu a  kvantifi kovanie povodňo-
vého ohrozenia a povodňového rizika 
a pre ich efektívny manažment. Využí-
vajú sa nielen pri vyššie spomenutých 
činnostiach spojených s  implementá-
ciou povodňovej smernice na rôznych 
úrovniach, ale napr. aj pri manažmen-
te krízových situácií (záplavy spôsobe-
né preliatím alebo prietržami ochran-
ných hrádzí vodných tokov) a  pri štú-
diách zameraných na posúdenie účin-
nosti protipovodňových opatrení 
na lokálnej úrovni (mestské aglomerá-
cie, obce).

Hydrologická, hydromorfologic-

ká a hydrotechnická činnosť VÚVH sa 

sústreďuje na  problematiku vodného 
hospodárstva v oblasti pôsobenia rieč-
nych procesov a  interakcie povrcho-
vých a  podzemných vôd v  povodiach 

Modelovanie bezpečnostného prepadu vodného diela

Kalibračné laboratórium VÚVH Kalibračné laboratórium VÚVH
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vodných tokov a nádrží. S využitím in-
-situ meraní, nástrojov numerického 
a  fyzikálneho modelovania v  hydro-
technických laboratóriách VÚVH, ako 
aj GIS interpretácií sa rieši problemati-
ka v oblasti časovo-priestorového hod-
notenia  morfologického vývoja rieč-
nych systémov vo vzťahu k  miere ich 
modifi kácie, kvantifi kovania a modelo-
vania procesov zanášania a erózie rieč-
nych systémov vrátane vodných nádr-
ží, hodnotenia protipovodňovej ochra-
ny a  mapovania povodňového rizi-

ka v súlade s povodňovou smernicou. 
Jednou z  hlavných náplní hydrotech-
nických laboratórií je aj optimálny ná-
vrh a posúdenie funkčnosti a odolnos-
ti všetkých typov vodohospodárskych 
stavieb a ich jednotlivých objektov po-
stavených na  tokoch (hate, priepady, 
zhybky, žľaby, mosty a ďalšie).

Národné referenčné laboratórium 

pre oblasť vôd na  Slovensku (NRL) 

je akreditované na fyzikálno-chemické 
a  chemické, rádiochemické, hydrobio-

logické, ekotoxikologické a  mikrobio-
logické skúšky vôd, vodných výluhov, 
s  vodou súvisiacich matríc a  vodných 
organizmov; na  odber vzoriek vôd, 
s  vodou súvisiacich matríc a  vodných 
organizmov a  na  vyjadrovanie názo-
rov a interpretácií k výsledkom skúšok 
(158). Okrem toho vykonáva NRL aj iné 
analýzy, celkový počet prevyšuje 300. 
Uvedené činnosti sa vykonávajú v rám-
ci domácich a medzinárodných projek-
tov, v rámci podnikových úloh a služieb 
pre rôznych zákazníkov.

Z vodohospodárskej histórie

Záplavy
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Informácie

Informácie o nových STN
Mgr. Daša Borovská

Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

STN EN ISO 18635: 2016 (75 7521) 
Kvalita vody. Stanovenie polychlórova-
ných alkánov s krátkym reťazcom (SC-
CPs) v  sedimente a  suspendovaných 
časticiach. Metóda plynovej chromato-
grafi e s  hmotnostnou spektrometriou 
(GC-MS) a negatívnou chemickou ioni-
záciou (NCI) 

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN ISO 17943: 2016 (75 7532) 

Kvalita vody. Stanovenie prchavých or-
ganických látok vo vode. Metóda „he-
adspace“ mikroextrakcie na tuhej fáze 
(HS-SPME) s následnou analýzou metó-

dou plynovej chromatografi e  – hmot-
nostnej spektrometrie (GC-MS) 

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 16772: 2016 (75 7752) Kva-

lita vody. Pokyny na odber vzoriek 
evertebrát z hyporeickej zóny riek 

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 937: 2016 (75 8403) Chemi-

kálie používané pri úprave vody na pit-
nú vodu. Chlór

Vydaním STN EN 937: 2016 sa zruši-
lo predchádzajúce vydanie tejto normy 
STN EN 937: 2010.

Norma vyšla v anglickom jazyku.

STN EN 938: 2016 (75 8404) Chemi-
kálie používané pri úprave vody na pit-
nú vodu. Chloritan sodný

Vydaním STN EN 938: 2016 sa zruši-
lo predchádzajúce vydanie tejto normy 
STN EN 938: 2009.

Norma vyšla v anglickom jazyku.
STN EN 1253-4: 2016 (73 6765) 

Vpusty v  budovách. Časť 4: Vstupné 
kryty

Vydaním STN EN 1253-4: 2016 sa zru-
šilo predchádzajúce vydanie tejto normy 
STN EN 1253-4: 2001.

Norma vyšla v anglickom jazyku.

V septembri a októbri 2016 vyšli v oblasti vodného hospodárstva tieto slovenské technické normy:

Súčasťou VÚVH je tiež akreditova-
né a  autorizované Kalibračné labo-

ratórium vodomerných meračov. 
Jeho rozsah činností pozostáva z ove-
rovania a  kalibrácie meračov preteče-
ného množstva vody (na  teplú a  stu-
denú vodu) v  rozsahu do  DN800 pri 
maximálne dosiahnuteľnom prieto-
ku 1800 m3s-1; z  overovanie a  kalibrá-
ciu prietokomerov ako členov mera-
čov tepla v rozsahu do DN800 pri maxi-
málne dosiahnuteľnom prietoku 1800 
m3s-1 a  z  kalibrácie meračov bodovej 
rýchlosti prúdenia vody upevnených 
na  tyči alebo na  závaží, ako sú vodo-
merné vrtule, elektromagnetické a  ul-
trazvukové meradlá rýchlosti prúde-
nia v rozsahu rýchlostí od 0,03 m.s-1 až 
4,50 m.s-1. 

Výskumný ústav vodného hospo-
dárstva je ako odborné vedecko-vý-
skumné pracovisko vodného hospo-
dárstva poverené Ministerstvom ži-
votného prostredia SR výkonom pri-

márneho posúdenia významnosti 

vplyvu realizácie nových rozvojo-

vých projektov na  stav útvarov po-

vrchovej vody a   stav útvarov pod-

zemnej vody vo vzťahu k plneniu en-
vironmentálnych cieľov podľa čl. 4.7 
Rámcovej smernice o  vode (2000/60/
ES). Posudzuje sa každý nový projekt 
alebo novú rozvojovú aktivitu, u ktorej 
sa predpokladá, že spôsobí zmenu fy-
zikálnych (hydromorfologických) cha-
rakteristík útvarov povrchovej vody 
a  úrovne hladiny v  útvare podzemnej 
vody. Posudzujú sa predovšetkým pro-
jekty týkajúce sa vodnej dopravy, ma-
lých vodných elektrární a protipovod-
ňovej ochrany.

Výskumný ústav vodného hospo-
dárstva poskytuje komplexné služ-
by a  servis v  oblasti tvorby a  posky-

tovania digitálnych alebo analógo-

vých mapových služieb. Prostredníc-
tvom analógových mapových služieb 
poskytuje Vodohospodársku mapu SR 
v mierke 1: 50 000.

Výskumný ústav vodného hospo-
dárstva má zriadené pracovisko tech-
nickej normalizácie pre vodné hos-
podárstvo. Jeho hlavným poslaním 

je koordinácia tvorby slovenských 

technických noriem (STN) v  oblas-

ti vodného hospodárstva so zamera-
ním na harmonizáciu STN s európsky-
mi normami, ktorá je pre Slovenskú re-
publiku povinná a  vyplýva z  členstva 
Slovenska v  Európskej únii a  Európ-
skom výbore pre normalizáciu (CEN).

Pracovisko technickej normalizá-

cie zabezpečuje odbornú a  technic-
kú pomoc pri tvorbe pôvodných STN 
a pri preberaní európskych a medziná-
rodných noriem do sústavy STN. Slúži 
ako informačné pracovisko, ktoré sú-
streďuje všetky aktuálne informácie 
o slovenskej, európskej a medzinárod-
nej normalizácii a informuje o nich od-
bornú verejnosť systematicky a  pravi-
delne, ale poskytuje aj poradenskú, in-
formačnú, prednáškovú a konzultačnú 
činnosť aktuálne podľa potrieb a  zá-
ujmu. Pracovisko technickej normali-
zácie koordinuje aj výber noriem, kto-
ré sa majú preberať, realizuje samotný 
odborný preklad noriem a zabezpeču-
je celý schvaľovací proces. 
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Informácie

Konferencia
„SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“

Korešpondenčná adresa:

Slovenská vodohospodárska spoločnosť (SVHS) pri VÚVH Bratislava

Ing. Pavel Hucko, CSc.

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1 
tel.: +421-2-59343424, -59343473, mobil: +421905 965515/+421911479907

fax: +421-2-54411941, -54418047
e-mail: pavel.hucko@vuvh.sk, svhsvv@gmail.com

Záujemcovia o bližšie informácie týkajúce sa účasti na konferencii ich môžu získať na vyššie uvedenej adrese 
alebo na webovom sídle VÚVH - www.vuvh.sk

Dôležité termíny 

20. 01. 2017:  oznámenie autorov o záujme prezentovať príspevok na konferencii, zaslanie predbežných prihlášok 
(pozri ďalej)

06. 02. 2017:  oznámenie autorom o prijatí príspevkov a zaslanie pokynov na vypracovanie rukopisov 
07. 04. 2017:  konečný termín odovzdania rukopisov príspevkov do zborníka
05. 05. 2017:  uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu
17. – 18. mája 2017: termín konferencie

V prípade záujmu o účasť na konferencii s prednáškou, resp. posterom je treba poslať stručný súhrn 
obsahu príspevku v dĺžke cca 20 riadkov na adresu organizátorov do 20. januára 2017 
(stačí aj e-mailom na dole uvedené adresy).

Forma prezentácie na konferencii 

 prednáška, 
 posterová prezentácia,
 fi remná prezentácia, 
 reklama v zborníku. 

Odborní garanti konferencie 

Ing. Pavel Hucko, CSc., RNDr.
Jarmila Makovinská, CSc.
Ing. Dušan Abaff y, PhD.
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava

Tematické okruhy konferencie 

 normy a metódy v oblasti odberov, analýz, hodnotenia a využitia sedimentov,
 sedimentačné procesy v tokoch a nádržiach,
 kvalita sedimentov a jej hodnotenie,
 vplyv sedimentov na kvalitu vôd,
 legislatíva, využiteľnosť a nakladanie so sedimentami z vodných tokov a nádrží.

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS, Slovenská vodohospodárska spoločnosť pri Výskumnom 

ústave vodného hospodárstva, Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, Ministerstvo životného 

prostredia SR, Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na  Slovensku, Zväz slovenských 

vedeckotechnických spoločností, Československá asociace vodárenských expertů, Slovenský národný komitét 

IWA a  Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s. organizujú v  dňoch 17. – 18. mája 2017 

8. konferenciu s medzinárodnou účasťou „SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ“.

Ing Pavel Hucko, CSc. 

Výskumný ústav vodného hospodárstva
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Pokyny pre formálnu úpravu rukopisov

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: hor-
ný, dolný, pravý, ľavý: 2,5. Zarovnanie: do bloku. Riadkovanie: 1,5. Písmo: Ti-
mes New Roman, 12 bodov.) 

Používajte iba „hladký“ text, t. j. bez preddefi novaných odstavcov, nad-
pisov, štýlov, záhlavia, zápätia, ap. Pre zvýraznenie niektorých slov a viet mož-
no 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 prebiehajú-
cich v dnových sedimentoch – ťažké kovy vodného diela Ružín. In: Sedimen-
ty vodných tokov a nádrží. Zborník prednášok z konferencie so zahraničnou účas-
ťou, Bratislava, Bratislava 16. – 17. mája 2007. Vyd. Slovenská vodohospodárska 
spoločnosť ZSVTS pri VÚVH, 2007, s. 169-181, ISBN 978-80-89062-51-5.
 Monografi a 
Weltonová, J.: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impre-
sionistických maliarov a  obdobím, v  ktorom sa zrodili. Prel. Stanislav Kaclík. 1. 
vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. Umenie z blízka. Prekl. Z angl. orig. Eywit-
ness Art – The Impressionism. ISBN 80-8046-020-5.

 Časť monografi e
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. fotografi e, grafy, schémy, tabuľky, atď.): 
Nevkladajte ich do  textu, ale zasielajte originály v  samostatných súbo-
roch. V texte vyznačte ich približné umiestnenie.
Odporúčame takéto rozlíšenie pri posielaní obrázkov:
celostranový obrázok, A4 (210 × 297 mm) = rozlíšenie 2480x3508 Pixel
½ strany – A5 (148 × 210 mm) = rozlíšenie 1748x2480 Pixel
¼ strany – A6 (105 × 148 mm) = rozlíšenie 1240x1748 Pixel
Pri fotografi ách sa snažte o čo najvyššiu kvalitu; najvhodnejší je formát .jpg; 
rozlíšenie 300 dpi. Tabuľky a grafy dodávajte farebne.
Všetky obrázky označte (očíslujte) a výstižný popis k nim uveďte na konci prí-
spevku.
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)
Autor tým zároveň dáva súhlas vydavateľovi časopisu – Združeniu zamestná-
vateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku – so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

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 úpra-
vu príspevkov, ušetríte nám tak mnoho času, ktorý môžeme venovať tvo-
rivejšej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami na stránkach Vášho Vodohospodárskeho spra-
vodajcu. 
Všetky ďalšie otázky Vám radi zodpovieme telefonicky alebo mailom:
tel.: 02/593 43 404
e-mail: hucko@vuvh.sk, maria.berecova@vuvh.sk
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