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Milí čitatelia, vážení zákazníci,
to aká je voda vzácna, si uvedomíme 

väčšinou keď nám chýba. Keď sme v kra-

jinách, kde kvalitná pitná voda priamo z 

kohútika nie je samozrejmosťou, keď sme 

v horách, prameň v nedohľadne a fľaša s 

pitnou vodou zostala na chate, keď vznikne 

porucha a celé sídlisko zostane bez vody, či 

keď v dôsledku horúčav a dlhotrvajúceho 

sucha vyschne studňa. 

V našej spoločnosti robíme všetko pre to, 

aby ste nedostatok vody nepocítili ale 

snažíme sa tiež, aby sme si všetci dôležitosť 

vody uvedomili aj v „dobrých časoch“, aby 

sme ju chránili, aby sme ňou šetrili a na-

koniec aj, aby sme ju pili s chuťou, priamo 

z kohútika.  

Redakcia 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 

prechádza po šiestich rokoch pôsobenia na trhu na nové 

logo. Pôvodnú šedo-červenú  farebnú kombináciu vystrie-

da typická vodárenská modrá doplnená šedým písmom.  

Nové logo sa svojou farebnosťou a tvarom približuje 

k pôvodnému logu vodárenských spoločností a má 

zdôrazniť regionálnu príslušnosť firmy, stratégiu za-

meranú predovšetkým na zabezpečenie dodávky 

kvalitnej vody a odkanalizovania v regiónoch pô-

sobnosti. 

Spoločnosť  aj naďalej zostáva členom  skupiny 

VEOLIA VODA.

Veríme, že sa novým logom  viac priblížime 

zákazníkom a budeme pokračovať v našom 

smerovaní k prozákaznícky orientovanej 

spoločnosti s kvalitným technickým a personál-

nym zázemím.  

Stredoslovenská vodárenská prevádzková 

spoločnosť, a.s. /StVPS, a.s./ zabezpečuje  

prevádzku vodovodov a kanalizácií na území 

celého Banskobystrického kraja, čiastočne 

v okrese Revúca,  v okrese Prievidza a v časti 

Trenčianskeho kraja. 

Pitnou vodou zásobujme viac ako 657 

549 obyvateľov. Počet odberných miest 

(v súčasnosti 129 810 odberných miest) 

vzrástol oproti roku 2011 o 1540 a bolo 

uzavretých  560 nových zmlúv na odber 

vody.  Podiel odberných miest s preukáza-

ným nedodržaním štandardu kvality vody  

k celkovému počtu tvoril len 6,94%. V rámci 

vyhodnotenia štandardu kvality odvádza-

nia vody za rok 2012 neboli v rámci 40 183 

odberných miest zaznamenané žiadne pod-

nety na porušenie technických parametrov. 

Oproti predchádzajúcemu roku vzrástol 

počet odberných miest  verejnej kanalizácie 

o 546 a bolo uzavretých 395 nových zmlúv 

na odvádzanie odpadovej vody. V priebehu 

mesiacov január až december 2012 bola 

akreditovanými laboratóriami StVPS, a.s. 

priebežne sledovaná kvalita vody vo viac ako 

Voda, ktorej môžete veriť

•  ochrana vodných zdrojov

•  rozvoj nových zdrojov pre zásobo-

vanie pitnou vodou

•  kvalita sietí - priebežná údržba 

a opravy sietí, vyhľadávanie 

skrytých únikov vody

•  využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie

•  zvyšovanie účinnosti procesu 

čistenia odpadových vôd - intenzi-

fikácia čistiarní odpadových vôd

•  investície do nových technológií

•  environmentálny manažment

•  podpora environmentálnych 

projektov

•  inovatívne riešenia v prospech 

životného prostredia

•  certifikované laboratóriá pitných 

a odpadových vôd

•  zvyšovanie environmentálneho 

povedomia verejnosti

Chránime životné 
prostredie 
spoločne s vami

POD NOVOU ZNAČKOU

600 vodných zdrojoch, v 546  vodojemoch, 

v takmer 4200 km sietí a na spotrebiskách, 

v ukazovateľoch mikrobiologických a fyzikál-

no-chemických. Bolo odobratých 11459 

vzoriek a  vykonaných 129 043 analýz. 

Platná vyhláška definuje štandardy kvality 

dodávky pitnej vody verejným vodovo-

dom a štandardy kvality odvádzania odpa-

dovej vody verejnou kanalizáciou, v ktorej 

okrem dodržania požadovanej kvality vody 

z hľadiska chemicko-fyzikálnych a mikro-

biologických určuje lehoty na odstránenie 

príčin nedostatočného množstva vody alebo 

nedostatočného pretlaku v rozvodnej sieti. 

Taktiež určuje lehoty na odstránenie príčin 

nedostatočného odvádzania vody alebo 

napríklad nedostatočného pretlaku alebo 

podtlaku v kanalizačnej sieti a úroveň posky-

tovaných služieb spojených s dodávkou pit-

nej vody a odvádzaním odpadových  vôd. 

Vyhláškou  požadovaná úroveň dodržania 

štandardov kvality je najmenej 86%.  Nami 

dodržaná úroveň dosiahla viac ako 97 % pre 

dodávku vody a 99% pre odvádzanie odpa-

dovej vody.

www.stvps.sk



Už 6 rokov ponúka naša spoločnosť základ-

ným školám v regióne našej pôsobnosti  

možnosť zúčastniť sa výchovno-vzdelá-

vacích projektov zameraných na ochranu 

vody, vodných zdrojov a ekosystémov. Ani 

tento rok nie je výnimkou a preto od októ-

bra štartujeme nový projekt pod názvom Po 

stopách vody. 

Projekt je určený pre školské kolektívy 2. 

stupňa základných škôl a našim cieľom je 

viesť žiakov prostredníctvom aktivít pro-

jektu k citlivému prístupu k životnému pros-

trediu, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, 

šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov. 

Voda zo 
studní je 
rizikom

VZDELÁVAME
Pestrosťou nových poznatkov, získaných  

hravou aj súťažnou formou, chceme vzbudiť  

záujem detí o prostredie, v ktorom žijú.

Po registrácii do projektu budú na www 

stránke projektu každý mesiac uverejnené 

dve súťažné otázky a jedna úloha k vybraným 

témam. Každá úloha a otázka bude bodovo 

ohodnotená a kolektív, ktorý získa najviac 

bodov, bude po ukončení projektu ohodno-

tený vecnou a finančnou odmenou. Okrem  

internetového kvízu čakajú na účastníkov 

projektu besedy, exkurzie a súťaže, v ktorých  

budú žiaci aktívne získavať a vyhodnocovať 

informácie o význame a ochrane vody. 

Hlavné témy projektu sú: cesta vody (z príro-

dy až do vodovodných kohútikov), voda naša 

každodenná (voda v domácnosti, kvalita 

pitnej vody), odpadové vody, znečisťovanie 

vody, voda v umení, Svetový deň vody – 

ochrana vôd, voda ako súčasť krajiny a voda 

v prírode. Všetky školy prihlásené do pro-

jektu budú počas trvania projektu dostávať 

informačné a metodické materiály k jednot-

livým témam, budú mať možnosť zúčastniť 

sa zdarma besied, exkurzií a podujatí  prip-

ravených vyhlasovateľom. 

Viac informácií nájdete na www.stvps.sk

Napriek rozširovaniu siete verejných vodo-

vodov a budovaniu nových prípojok je stále 

veľké množstvo obyvateľov, ktorí ako hlavný 

zdroj pitnej vody využívajú vlastné studne. 

Z výročných správ regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva vyplýva, že čoraz 

viac obyvateľov sa odpája od verejných vodo-

vodov, prípadne aj keď sa v obci nachádza 

novovybudovaný verejný vodovod, obyvate-

lia sa nepripájajú a radšej využívajú studne. 

Evidentný je aj pokles spotreby pitnej vody 

z verejných vodovodov. Voda z verejných 

vodovodov je často len doplnkových zdrojom 

k vode zo studne a mnoho obyvateľov dáva 

prednosť kupovaných baleným vodám.

Kvalita vody z domových studní často ne-

zodpovedá požiadavkám Nariadenia vlády 

SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotre-

bu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 

spotrebu. Ide najmä o mikrobiologickú 

závadnosť v ukazovateľoch všeobecného 

i fekálneho znečistenia a fyzikálno - chemickú 

závadnosť (zákal, dusičnany, dusitany atď.). 

Vplyvom intenzívneho hnojenia a únikmi 

odpadových vôd zo žúmp či septikov sa 

dusičnany stali vážnou hrozbou všetkých 

studní a vrtov. Ich zdravotné riziko spočíva 

v tom, že sa môžu v tráviacom trakte 

premieňať na tzv. nitrosaminy, ktoré sú 

podozrivé z karcinogénneho účinku.

Výsledky laboratórnych rozborov vody z indi-

viduálnych vodných zdrojov, ktoré realizovali 

laboratóriá Stredoslovenskej vodárenskej 

prevádzkovej spoločnosti, a.s. ukázali, že vo 

väčšine zdrojov boli nadlimitné hodnoty in-

dikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov 

a dusitanov. Voda nevyhovovala hygienic-

kých požiadavkám a predstavuje trvalé riziko 

ohrozenia zdravia. 

ZUŠ Žarnovica

ZŠ s MS Župkov

ZŠ, ulica Križku, Kremnica

ZŠ, Nám. Mládeže, Zvolen

Obrázky zo súťaže Vodný kalendár, organizovanej 
pri príležitosti Svetového dňa vody.



Nápoveda: airan, Ate, Ilus, Loonalaid, klark, Kuhn, Nachi, Naim, Ryom, syntagma
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Vylúštite tajničku našej krížovky a vyhrajte 3 prístroje Zn. Sodastream na prípravu sviežich perlivých nápojov s rôznymi príchuťami/ viac na www.sodas-

tream.sk/ a 3 voľné vstupenky do Holiday parku Kováčová. Správne znenie tajničky posielajte do 25.11. 2013 e-mailom na adresu info@stvps.sk alebo 

poštou na adresu: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

Kúpalisko Kováčová (vybudované v roku 

1969), ktoré si pamätajú mnohí z nás ako 

3 bazény s výbornou termálnou vodou, zme-

nilo od augusta 2013 svoju tvár. Kúpanie je 

tu, už vďaka krytému termálnemu bazénu 

s atrakciami, možné celoročne. 

Holidaypark Kováčová je v súčasnosti 1. časť 

tajničky, v ktorom 2. časť tajničky 3. časť 

tajničky v termálnej minerálnej vode. Pri 

vrte má termálna voda teplotu 48,5°C. V ba-

Holidaypark Kováčová 
zénoch vás čaká voda s príjemnou teplotou 

od 26 do 38° C. 

Rovnakú vodu, ako využíva Holidaypark 

Kováčová, využívajú aj Kúpele Kováčová 

a Národné rehabilitačné centrum, ktoré 

sa tiež nachádzajú v obci Kováčová.

V kúpeľníctve sa táto termálna voda využíva 

najmä na liečenie pohybového ústrojen-

stva. Ďalej voda pozitívne pôsobí pri liečbe 

nervových chorôb, chorôb tráviaceho ústro-

jenstva, chorôb z poruchy látkovej výmeny 

a žliaz s vnútornou sekréciou, chorôb obličiek 

a močových ciest a ženských chorôb.

Obec Kováčová je vynikajúco dopravne dos-

tupná, pretože sa nachádza medzi mes-

tami Zvolen a Banská Bystrica, priamo pri 

rýchlostnej komunikácii, ktorá spája Bratisla-

vu s Banskou Bystricou. 

Viac informácií nájdete na 

www.holidaypark.sk. 



V záujme skvalitňovania a rozširovania 

služieb Stredoslovenská vodárenská pre-

vádzková spoločnosť, a.s. ponúka svojim 

zákazníkom elektronické zasielanie faktúr 

prostredníctvom portálu www.zelenapos-

ta.sk. 

Na základe úspešnej aktivácie služby budú 

zákazníkovi faktúry za vodné a stočné 

zasielané v elektronickej podobe na jeho e-

mailovú adresu. Elektronická faktúra plne 

nahrádza tlačenú faktúru, preto po aktivá-

cii služby elektronického zasielania faktúr 

už spoločnosť nebude zákazníkovi zasielať 

poštou tlačenú faktúru.

alebo má žumpy s odčerpávaním na povrch, 

dokonca aj do dažďových rigolov pred do-

mom, čím je aktívne ohrozované naše 

životné prostredie.

Negatívny vplyv nesprávnej likvidácie odpa-

dov na životné prostredie sa prejaví hlavne:

-  v priamom ohrození zdravia obyvateľstva

-  v znečistení prírodných vôd, do ktorých je 

odpad vypúšťaný, t.j. do vodných tokov, 

až do stavu, kedy pod vplyvom ich kon-

Za odpadovú vodu a jej likvidáciu 
zodpovedá producent

Už ste sa zaregistrovali ? 
www.zelenaposta.sk

taminácie a deoxygenácie vyhynie rast-

linstvo a živočíchy, alebo sa zamedzí ich 

bežnému hospodárskemu, sociálnemu či 

rekreačnému využívaniu

-  v zhoršení stavu životného prostredia 

tvorbou nepríjemného zápachu.

O možnostiach pripojenia na verejný vodo-

vod alebo kanalizáciu v stredoslovenskom 

kraji sa môžete informovať na našej Zákaz-

níckej linke 0850 111 234.

Výhod elektronického zasielania faktúr je 

niekoľko. Služba zasielania elektronických 

faktúr je pre zákazníka bezplatná, pričom 

zákazník získa jednoduchý a komfortný prís-

tup k faktúre. Keďže faktúry budú zasielané 

v pravidelných fakturačných cykloch v PDF 

formáte, bude mať zákazník k dispozícii kom-

pletný archív faktúr kedykoľvek a kdekoľvek 

a tiež získa upozornenie SMS správou 

o doručení faktúry do e-mailovej schránky. 

Touto formou zasielania faktúr prispeje 

k ochrane životného prostredia spoločnosť 

i zákazník.

ktúr je 

nických 

pričom 

ný prís-

sielané 

v PDF 

ii kom-

ekoľvek 

právou 

hránky. 

rispeje 

očnosť 

Za odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá 

podľa zákona jej producent. Ak sú predpokla-

dy na napojenie na kanalizačnú stokovú 

sieť, mal by ich využiť, v opačnom prípade 

je jeho povinnosťou odpad zo žumpy pravi-

delne vyvážať do čistiarne odpadových vôd. 

Podstatná časť producentov to skutočne aj 

robí, ale žiaľ, časť z nich má zriadené žumpy 

s vypúšťaním do budovaných trativodov, do 

potokov, na polia, do dažďovej kanalizácie 

designed by Yves Béhar

www.sodastream.sk

SodaStream Source – inšpirovaný jednoduchosťou a krásou dizajnu

designed by Yves Béhar


