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Pitná voda
-strategická komodita štátu, alebo 

základné ľudské právo ?

Teória a prax

Ing. Alena Trančíková

Odbor kvality vôd

a environmentálnej politiky BVS a.s.
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SMERNICA 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 
z 23. októbra 2000

Rámcová smernica o vodách

„Voda nie je komerčný 

výrobok ako iné výrobky 

ale skôr dedičstvo,

ktoré treba chrániť, 

brániť a nakladať s ním 

ako takým.“
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Schizofrénia vodárenských 
spoločností v SR

• Prevádzkovanie vo 
verejnom záujme

• Regulácia cien

• Obrovský investičný 
dlh v obnove 
infraštruktúry

• Kontinuita 
dlhodobých 
rozvojových zámerov

• Obchodné akciové 
spoločnosti

• Zisk

• Vyplácanie dividend

• Výmena vedenia 
spoločností po 
každých komunálnych 
voľbách
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Pitná voda a klimatické zmeny
hydrologické sucho – obmedzené zdroje pre pitnú vodu

LAKE OROVILLE, CALIFORNIA. JULY, 2010 — AUGUST, 2016
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Dunaj – európska veľrieka ?!
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Hrušovská zdrž VDG
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Hrušovská zdrž VDG
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Petícia občanov EU „RIGHT 2 WATER“

• Podpísaných 1,8 milióna obyvateľov EU

Základné požiadavky:

• zlepšenie prístupu k bezpečnej pitnej vode pre všetkých

Európanov, a to predovšetkým pre zraniteľné a marginalizované

skupiny

• poskytovanie jasných informácií o kvalite, spotrebe pitnej vody,

štruktúre cien za vodu, ako aj cene za 1 liter vody, z dôvodu

ľahšieho porovnania s cenou balenej vody...

Revízia smernice 98/83/ES o pitnej vode
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Petícia občanov EU „RIGHT 2 WATER“

Ďalšie požiadavky:

• vyňať zo smernice o koncesiách odvetvie vodného 

hospodárstva – realizované 

• upustiť od podpory privatizácie podnikov vodární a 

kanalizácií – realizované čiastočne

• EK by mala vypracovať kritériá transparentnosti, 

zodpovednosti a účasti verejnosti ako prostriedok na 

zlepšenie výkonnosti, udržateľnosti a nákladovej efektívnosti 

vodohospodárskych služieb

• EK by mala presadzovať ľudské právo na pitnú vodu prijatím 

právnych predpisov proti nadmerným nákladom pre 

spotrebiteľov – nesplnené (regulácia cien ostala v právomoci 

ČŠ)
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Revízia smernice 98/83/ES o pitnej vode

Schválená v EP 23.10.2018

• Prevádzkovanie VV na základe posúdenia rizík v 

celom procese od vodárenského zdroja až po 

vodovodný kohútik v súlade s odporúčaniami 

WHO ( Water Safety Plans)

ČR povinne SR dobrovoľne

• Nové chemické a biologické parametre

• Spoločné pravidlá pre látky v styku s pitnou 

vodou
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Nedostatky implementácie Plánov 
bezpečnosti pitnej vody (WSP)

• Uplatňovanie leží na pleciach vodárenských spoločností 

• Nie všetky identifikované riziká dokážu riešiť 

– Dusičnany, pesticídy ... Poľnohospodárstvo

– Ropné látky, ťažké kovy ... Priemysel

– Vnútorné rozvody ... Správca budovy

Zmena legislatívy tak, aby orgány štátnej vodnej 
správy mali väčšie právomoci pri uplatňovaní 
nápravných opatrení



© Bratislavská  vodárenská  spoločnosť ,  a. s.                                                                        

Systémové nedostatky v ochrane VZ v SR 

• Územné plány miest a obcí nedostatočne 
rešpektujú  OP vodárenských zdrojov

• EIA nie je nástroj posudzovania vplyvov na 
podzemné vody hydrogeologický posudok!
- orgány ŠVS nedávajú vypracovať vlastné posudky

• Nejasné kompetencie jednotlivých ministerstiev
MŽP, MZ, MV, MPaRV
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CHVO Žitný ostrov

• Environmentálne záťaže (Slovnaft, Apollo, CHZJD...)

• Pestovanie trávnych kobercov, energetických plodín

• Nelegálne skládky odpadu – aj nebezpečného!

• Golfové ihriská (Hrubá Borša, Golf rezort Sedín)

• Žumpy, trativody

• Čerpacie stanice PHM

• Veľké množstvo ťažobných jám štrku odkrývajúcich hladinu 
podzemnej vody

• Neregulovaná developerská výstavba
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Ďakujem za pozornosť !


