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Milí čitatelia, 
vážení zákazníci.

podľa poSledných prieSkumov Spo-
kojnoSti, ktoré pravidelne orga-
nizujeme, zaujímajú našich zákaz-
níkov najviac informácie o kvalite 
vody a cenách vody. za najlepší 
SpôSob poSkytovania informácií 
považuje Stále väČšina brožúry  
a letáky. 

ponúkame vám preto ďalšie ČíSlo 
zákazníckeho ČaSopiSu, kde nájdete 
všetky aktuálne informácie na 
jednom mieSte a navyše Sme pre váS 
pripravili niekoľko zaujímavoStí 
o vode z vodovodu,  pitnom režime 
aj o našich nových internetových 
Stránkach. po preČítaní ČaSopiSu 
Sa môžete puStiť do lúštenia 
a vyhrať hodnotné ceny.

Želáme vám pokojné sviatky  
a dobrý rok.

redakcia 

Chránime životné 
prostredie
ochrana vodných zdrojov ako integrovaná 
ochrana kvality a kvantity podzemných 
a povrchových vôd  a rozvoj nových zdrojov 
patria medzi priority našich spoločností. 
rozhodujúcim faktorom pri ochrane kva- 
lity vodných zdrojov je problematika zdrojov 
znečisťovania vôd, či už s priamym alebo ne-
priamym dopadom na vodné zdroje. 

rekonštrukciami a intenzifikáciami čistiarní 
odpadových vôd sa priebežne realizuje 
znižovanie množstva vyčistených odpa-
dových vôd, ktoré nespĺňajú povolené li-
mitné hodnoty. aktívne tak  prispievame  
k ochrane vodných tokov, k celkovej ochrane 
životného prostredia a k zvýšeniu kvality 
života obyvateľov. 

Spoločnosť má vytvorený integrovaný sys-
tém manažérstva, ktorý pozostáva zo sys-
tému manažérstva kvality, systému envi-
ronmentálneho manažérstva a systému 
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia. 
vytvorenie jedného integrovaného sys-
tému je veľmi efektívny spôsob riadenia. 
zohľadňuje nielen kvalitu výrobkov a služieb, 
ale aj prístup k životnému prostrediu, 
bezpečnosti a ochrane zdravia.

prieskum a meranie 
na stokovej sieti

v oblasti prieskumu stokových sietí 
a zisťovania pripojených producentov bola 
úspešne odskúšaná a zavedená technoló-
gia dymových skúšok stokových sietí. touto 
technológiou je možné zisťovať poruchy 
kanalizačných potrubí a objektov stokových 
sietí a tiež  zisťovať neoprávnené pripojenia 
nehnuteľností. do prevádzky sme zaviedli tv 
kamerový systém na prieskum kanalizačných 
potrubí.
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1. budete mať zdravšiu pleť. žiaden 
hydratačný krém ju tak neskrášli ako čistá 
voda.
2. voda vyplavuje z vášho tela toxické látky.
3. voda zmenšuje riziko infarktu.
4. priaznivo pôsobí na kĺby a svalstvo.

dôvodov, prečo musíme 
piť viac vody:

naše sluŽby

5. zvyšuje energiu a posilňuje stav bdelosti.
6. upravuje trávenie a vylučovanie.
7. obmedzuje možnosť nákazy a chorôb.
8. reguluje teplotu organizmu.
9. aj 2% strata môže spôsobiť problém 
s pamäťou. 

9

i keď je voda aSi najdôležitejšou ko-
moditou pre naše prežitie, vieme o nej 
veľmi málo. považujeme ju, aSpoň 
v našich konČinách, za SamozrejmoSť. 
povedzme Si teda o nej nieČo viac. 
zaSlúži Si to.

ZAUJÍMAVOSTI 
O VODE

Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s., zabezpečuje dodávku pit-
nej vody a odkanalizovanie  na území celého 
banskobystrického kraja, v okrese  revú-
ca čiastočne (11 obcí), v okrese prievidza  
a v časti trenčianskeho kraja.

poskytujeme služby v oblasti výroby 
a distribúcie pitnej vody a  odvádzania 
a čistenia odpadových vôd.  našou úlohou je 
zabezpečiť pre odberateľov pitnú vodu zod-
povedajúcu zdravotno bezpečnostným nor-
mám definovanými Svetovou zdravotníckou 
organizáciou (Who), európskou úniou alebo 
legislatívou jednotlivých krajín. 
Súčasťou vodného cyklu je okrem výroby 
pitnej vody tiež odvádzanie odpadových 
vôd a ich čistenie. Čistením odpadových vôd 
prispievame  k ochrane životného prostre-
dia, k ekonomickému rozvoju miest a obcí 
a zvyšujeme tak kvalitu života ich obyvateľov.
odpadové vody, teda všetka použitá voda, sú 
odvádzané kanalizáciou. kanalizačná sieť po-
zostáva z kanalizačnej prípojky a verejného 
systému kanalizačného potrubia, ktoré je 
pravidelne udržované a kontrolované, aby  
sa zabránilo jeho upchaniu alebo korózii.
odpadová voda je kanalizáciou dopravená  
do čistiarne odpadových vôd, ktorá 
je väčšinou umiestnená na najnižšie 
položenom mieste daného územia. ak 
musí voda v teréne prekonať prevýšenia, 
na jej prečerpanie sa využívajú kanalizačné 
čerpacie stanice.

v čistiarňach odpadových vôd prechádza 
voda niekoľkými stupňami čistenia, v rámci 

ktorého sú z nej odstránené organické látky 
a chemické znečistenie
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moderný dizajn, tradičné vodárenské, 
modro biele farebné kombinácie, prehľadná 
štruktúra a jednoduchá orientácia – to sú 
hlavné charakteristiky nových webových 
stránok Stredoslovenskej vodárenskej pre-
vádzkovej spoločnosti, a.s. zmeny sú orien-
tované v prospech zákazníkov. internetové 
stránky umožňujú zákazníkom využívať 
služby poskytované elektronicky a obsa-
hujú viac informácií pre všetkých užívateľov. 
hlavný priestor novej verzie webu je ve-
novaný práve zákazníckej sekcii, ktorá patrí 
dlhodobo k najviac navštevovaným. zákazní-
ci tu okrem základných informácií o kvalite 
vody, cenách vody či otváracích hodinách 
zákazníckych centier nájdu napr. aj výsledky 
prieskumov spokojnosti, zákaznícky časopis 
a potrebné dokumenty na stiahnutie. pros-
tredníctvom internetovej stránky sú zákaz-
níkom dostupné služby elektronickej faktúry 
a tiež osobný zákaznícky účet. 

elektroniCká 
faktúra
pri službe zasielanie faktúr elektronicky 
zákazník na základe aktivácie služby dostáva 
faktúry za vodné a stočné v elektronickej 
podobe na jeho e-mailovú adresu. výhod 
elektronického zasielania faktúr je niekoľko. 
Služba zasielania elektronických faktúr je  
pre zákazníka bezplatná, zákazník získa 
jednoduchý a komfortný prístup k faktúre, 
faktúry sú zasielané v pdf formáte a tak 
má zákazník k dispozícii kompletný archív 
faktúr vo svojej e-mailovej schránke. touto 
formou zasielania faktúr prispeje k ochrane 
životného prostredia spoločnosť i zákazník.

osobný 
zákazníCky účet
zriadenie osobného zákazníckeho účtu 
umožňuje zákazníkom jednoduché zasiela-

nie požiadaviek týkajúcich sa zmeny výšky 
záloh, nahlásenia samoodpočtu vodomeru, 
reklamácie faktúry a nahlásenia poruchy. 
vďaka osobnému zákazníckemu účtu získa 
zákazník prehľad o spotrebe vody, výške fak-
túr a odpočtoch vodomerov na svojom od-
bernom mieste. na stránke nechýba ani sek-
cia určená novinárom, ktorá zahŕňa prehľad 
tlačových správ, kontaktov a ďalších ma-
teriálov vrátane fotogalérie. veríme, že nová 
internetové stránka www.stvps.sk bude 
ďalším krokom k zeefetívneniu a skvalit- 
neniu zákazníckych služieb našej spoločnosti.

VEOLIA in the Slovak Republic

Water

Energy



Vylúštite tajničku našej krížovky a vyhrajte balíček darčekových predmetov.
Správne znenie tajničky pošlite do 1.3.2015  poštou na adresu VEOLIA VODA - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., 
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica a obálku označte heslom Voda pre vás alebo e-mailom na adresu komunikacia@stvps.sk

kvalita  dodávanej pitnej vody zodpovedá 
všeobecne platným právnym predpisom. 
jej kvalita je prísne kontrolovaná a sleduje 
sa v certifikovaných laboratóriách. okrem 
základných fyzikálno-chemických,  rádio-
chemických, mikrobiologických a biologic-
kých ukazovateľov sa sleduje prítomnosť 
kovov, pesticídov a iných organických látok 
podľa platných Stn (Slovenské technické 
normy).
voda po odobratí zo zdroja (podzemný ale-
bo povrchový vodný zdroj), pred dodávkou  
spotrebiteľovi, prechádza (1. časť tajničky) 
............................. úpravy. úprava vody sa rea-
lizuje v úpravniach vody. procesy čistenia 
môžu byť aplikované jednotlivo alebo  
v rôznych kombináciách, pričom zvolené 
postupy závisia od spôsobu a množstva 
znečistenia – mechanické (2. časť tajničky) 
........................................, usadzovanie, filtrácia, 
čírenie, odstraňovanie železa a mangánu, 
adsorpcia na aktívnom uhlí, (3. časť 
tajničky) ..........................  chlórovaním, pôso-
bením ozónu alebo pôsobením uv žiarenia, 
ozonizácia, apod.

vyčistená voda z úpravne vody prechádza 
do vodojemu, ktorý je zbernou nádržou 
pre prečistenú vodu (zásobárňou pitnej 
vody). je postavený na vyvýšenom mieste, 
aby bola voda dopravovaná do domácností 
potrubím pôsobením gravitačnej sily. ma-
teriál vodojemu a vodovodného potrubia 
musí byť vyrobený zo zdravotne nezávad-
ného materiálu a spĺňať stanovené normy 
na ochranu ľudského zdravia.
v domácnostiach sa takto upravená 
voda využíva nielen na pitie a prípra-
vu jedál, ale aj na umývanie, sprcho-
vanie, splachovanie Wc a na iné domáce 
činnosti. v priemyselnej výrobe sa pitná 
voda využíva na výrobu a úpravu pot- 
ravín, oblečenia, papiera a iných výrobkov.

pitná voda 
z vodovodu podlieha 
prísnej kontrole

•  nie všade však považujú vodu 
za samozrejmosť a je voľne dostupná. 
vyše jedna miliarda ľudí nemá prís-
tup k zdravotne nezávadnej pitnej 
vode a čistá voda je pre nich jednou 
z najvzácnejších surovín. dalo by sa 
povedať, že je voda nad zlato.

•  Svet sa skladá zo 75% vody, ale iba 
1% je použiteľné na pitie. voda, ktorú 
využívame, je rovnaká od vzniku sveta. 
veľká väčšina v 97,4% – svetovej vody 
nie je pitná, je slaná a tvorí oceány. 
zvyšných 2,6% predstavuje všetku pitnú 
vodu, čo máme. naviac asi 86% z tohto 
množstva nie je priamo prístupných, 
pretože sú zmrazené v ľadovcoch a hor-
ských ľadových čiapočkách. podzemné 
zásoby sú ďalším najvýdatnejším zdro-
jom. menej ako 0,1% tvorí voda v jaze-
rách, riekach a prameňoch. 

• aj ľudské telo sa skladá najmä z vody. 
tvorí 50 – 72% ľudského tela. je dôležitá 
pre dýchanie, krvný obeh, látkovú vý-
menu, termoreguláciu. krv je tvorená 
z 91% vodou, telo denne stráca asi 2 lit-
re vody dýchaním a vylučovaním. preto 
je veľmi dôležitý pitný režim, najmenej  
2 litre denne. novorodenec má dokonca 
až 80% hmotnosti z vody. 
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Zákaznícke centrá 
Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

zákaznícke centrum banská bystrica
partizánska 5, 974 00 banská bystrica

zákaznícke centrum brezno
Sekurisova 4, 977 01 brezno

zákaznícke centrum zvolen
ľ. štúra 2208/15, 960 01 zvolen

zákaznícke centrum prievidza
v. clementisa 52, 971 55 prievidza

zákaznícke centrum lučenec
komenského 4, 984 01 lučenec

zákaznícke centrum rimavská sobota
duklianskych hrdinov 42
979 01 rimavská Sobota

zákaznícke centrum veľ ký krtíš
banícka 39, 990 01 veľký krtíš

zákaznícke centrum Žiar nad Hronom
Snp 125, 965 01 žiar nad hronom

0850 111 234
zákaznícka linka

• uzatváranie obchodných zmlúv  
a ich dodatkov

• zmeny v platení záloh a faktúr
• príjem a vybavovanie reklamácií 

z obchodného Styku
• príjem hotovoStných platieb
• informácie o oStatných Službách 

poSkytovaných dodávateľom

úrad pre reguláciu sieťových odvetví (úrSo) schválil od 1. augusta 2014 do 31. decembra 2014 
pre Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a.s., nasledovné ceny vodného a stočného:

aktuálne ceny vodného a stočného 
v stredoslovenskom regióne

bez dph S dph

cena za výrobu a dodávku pitnej  vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov (vodné) 1,1700 €/m3 1,4040 €/m3

cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovom pre obecné vodárenské spoločnosti 0,6622 €/m3 0,7946 €/m3

cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých odberateľov (stočné) 1,0983 €/m3 1,3180 €/m3

VODNÉ 
DESATORO
voda z vodovodu:

1.  je vhodná pre všetkých

2. proSpieva tvojmu zdraviu,  
na rozdiel od Sladených 
nápojov chráni a poSilňuje 
zuby a koSti

3.  neSpôSobuje obezitu

4. neobSahuje látky, ktoré 
dlhodobým konzumovaním 
škodia organizmu

5.  obSahuje vyvážené množStvo 
minerálnych látok, ktoré 
Človek potrebuje

6.  je približne 300-krát lacnejšia 
ako balená voda z obchodu

7.  Spĺňa príSne hygienické 
a zdravotné kritériá

8. je najlepší „haSiČ“ Smädu

9. prináša nám oSvieženie

10. vodu z vodovodu môžeš piť 
kdekoľvek, kedykoľvek a StaČí  
ti ČiStá dlaň


