
Špeciálny monitoring odpadových vôd
pomáha zisťovať výskyt vírusu SARS-CoV-2

Na základe záverov z rokovania Pandemic-
kej komisie vlády SR sa Stredoslovenská 
vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 
a Úrad verejného zdravotníctva v Banskej 
Bystrici zapojili do projektu špeciálneho 
monitoringu odpadových vôd zameraného 
na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-
-Cov-2. Analýzy ako aj výsledky sú vyhodno-
cované Národným referenčným centrom 
pre mikrobiológiu životného prostredia pri 
ÚVZ SR. V súčasnosti monitoring realizuje-
me v čistiarni odpadových vôd Rakytovce a 
v čistiarni odpadových vôd v Lučenci v spo-
lupráci s VÚVH. Ako úvadza tlačová správa 
Úradu verejného zdravotníctva: „Monito-
ring odpadových vôd vykonávajú hygienici 
od 18. kalendárneho týždňa v každom kraji 
pravidelne na týždennej báze.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) odoberajú spolu s pracovníkmi čis-
tiarní odpadových vôd (ČOV) za presne sta-
novených podmienok približne 10 vzoriek 
týždenne zo všetkých krajov. 
Z pohľadu reprezentatívnosti vzoriek epi-
demiológovia z RÚVZ dôsledne vytypovali 
sieť odberových miest (veľké krajské ČOV). 

Takto nastavený monitoring odpadových 
vôd dotvorí komplexnejší pohľad na to, 
v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje 
nárast počtu prípadov, respektíve vznikajú 

epidémie, alebo sa počet prípadov znižuje. 
Na lokality s narastajúcim počtom prípa-
dov sa potom môžu epidemiológovia bliž-
šie zamerať a nastaviť potrebné protiepi-
demické opatrenia.“
 
Monitoring odpadových vôd je však užitoč-
ným doplnkovým nástrojom k analyzova-
niu epidemiologickej situácie na Slovensku. 
Ako sa ďalej uvádza v správe: „RÚVZ dote-
raz odobrali a vyšetrili metódou RT-PCR a 
digitálnou PCR celkovo 90 vzoriek. Pozitív-
nych alebo s hraničnými hodnotami bolo 
77 vzoriek. Vírus SARS-CoV-2 bol potvrdený 
v 85,56 %. Vírusová nálož vo vzorkách odpa-
dových vôd v jednotlivých krajoch poukazu-
je na postupný pokles takmer vo všetkých 
krajoch od 18. do 28. kalendárneho týždňa. 
Vzhľadom na krátky čas vykonávania mo-
nitoringu ako aj rozšírenie delta variantu 
v Európe sme však pri stanovovaní jed-
noznačných prognóz zatiaľ opatrní. Situá-
ciu potrebujeme pozorne sledovať dlhšie aj 
vzhľadom na dovolenkové návraty.“

(spracované podľa tlačovej správy vydanej 
Úradom verejného zdravotníctva SR, 21. 7. 2021)
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V záujme skvalitňovania a rozširovania služieb ponúkame zákazníkom elektronické zasielanie faktúr 
za vodné a stočné. Po úspešnej aktivácii služby bude zákazník od nasledujúceho fakturačného obdobia 
dostávať faktúry v elektronickej podobe na zadanú e-mailovú adresu.

Po úspešnej aktivácii služby bude zákazník od nasledujúceho 
fakturačného obdobia dostávať faktúry v elektronickej podobe 
na zadanú e-mailovú adresu.

Elektronická faktúra je plnohodnotný daňový doklad, ktorý plne 
nahrádza tlačenú faktúru, preto po aktivácii služby už naša spo-
ločnosť zákazníkovi neposiela poštou tlačenú faktúru.

Na internetovej stránke www.stvps.sk v sekcii 
Zákazníkom vyplňte a podpíšte formulár „Súhlas so 
zasielaním elektronických faktúr za vodné/stočné“. 
Formulár je možné nájsť aj v sekcii Dokumenty na 
stiahnutie alebo na každom zákazníckom centre.

Následne je potrebné formulár doručiť našej 
spoločnosti jedným z uvedených spôsobov:
• osobne odovzdať na ktoromkoľvek zákazníckom  

centre našej spoločnosti
• zaslať elektronicky na adresu cc@stvps.sk
• zaslať poštou na adresu našej spoločnosti

 služba zasielania elektronických faktúr je bezplatná

 zákazník získa jednoduchý a komfortný prístup k faktúre

 faktúry budú zasielané v pravidelných fakturačných cykloch 
v PDF formáte

 v e-mailovej schránke zákazníka bude k dispozícii  
kompletný archív faktúr

 spolu prispejeme k ochrane životného prostredia

AKO SI AKTIVOVAŤ 
ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE FAKTÚR

PREČO SI AKTIVOVAŤ 
ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE FAKTÚR

Chráňme spoločne životné  
prostredie - aktivujte si službu 
elektronické zasielanie faktúr

1

2

? ?

V prípade ďalších  
otázok alebo požiadaviek  
k elektronickým službám  

kontaktujte Call Centrum:  

0850 111 234  
e-mail: cc@stvps.sk

Našim odberateľom tiež ponúkame zriadenie inter-
netového zákazníckeho účtu. Na zriadenie prístupu 
stačí jednoduchá registrácia na internetovej stránke  
www.stvps.sk, zákaznícka linka alebo možnosť osob-
nej návštevy. Prostredníctvom zákazníckeho účtu 
môže zákazník z pohodlia domova bezplatne sledovať 
informácie o svojom odbernom mieste. 

INTERNETOVÝ  
ZÁKAZNÍCKY ÚČET



Získali sme certifikát ISO 37001 
systém manažérstva proti korupcii 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. (StVPS, a. s.) získala s platnosťou od 23. júna 
2021 certifikát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii. Spoločnosť tým potvrdila dlhodobý záujem 
a záväzok aktívne bojovať proti korupcii, predchádzať a minimalizovať korupčné riziká a byť pripravená 
riešiť možné incidenty.

Ako povedal generálny riaditeľ StVPS, a. s. 
Peter Martinka: „ Získanie certifikátu a 
zavedenie systému manažérstva proti ko-
rupcii beriem ako zavŕšenie našej snahy  
dlhodobo sa profilovať ako úspešná firma, 
ktorá je dôveryhodná pre svojich zákaz-
níkov, obchodných partnerov, verejnosť a 
v neposlednom rade aj pre našich zamest-
nancov. Zavedením systému manažérstva 
proti korupcii nás chránime pred nežiadú-
cimi protiprávnymi a trestnými javmi, kto-
ré by mohli mať negatívny dopad na dobré 
meno našej spoločnosti.“ 

Korupcia je jedným častých problémov nie 
len vo firemnom prostredí ale aj vo fungo-
vaní spoločnosti. Následkom je znižovanie 
kvality života a znižovanie dôvery celej ve-
rejnosti. Práve preto medzinárodná orga-
nizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý 
pomáha organizáciám bojovať proti úplat-
kárstvu a podporovať etiku v podnikaní. 
Norma ISO 37001 tak podporuje rozvoj 
vhodnej firemnej kultúry a jej implemen-
táciu.

Pilotnými projektmi pre zavádzanie tejto 
normy sa v rámci Veolia Slovensko stali 
spoločnosti Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť a. s. a Veolia Ener-
gia Slovensko a. s. a po úspešnej imple-
mentácii boli certifikované spoločnosťou 
BUREAU VERITAS Certification. 

Veríme, že zavedenie a certifikácia systé-
mu antikorupčného manažérstva podľa  
ISO 37001 prinesie benefity ako:

Jana Gažmerčíková,  Slavomíra Vogelová, Veolia

Peter Martinka,  
generálny riaditeľ StVPS, a. s. 
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VYTLAČENÉ NA  
RECYKLOVANOM  

PAPIERI

V druhom ročníku monitoringu vtáctva 
v areáli ČOV Rakytovce zaznamenali opäť 
výskyt až 40 druhov. Pritom 30 z nich tu 
podľa metodiky Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti/BirdLife Slovensko aj hniezdi.
Okrem bežných operencov, ako sú belorít-
ky, drozdy či dážďovníky ornitológ Imrich 
Kováč zaznamenal aj výskyt zriedkavých 
druhov, napríklad pŕhľaviara čiernohlavé-
ho, stehlíka konôpku a strakoša obyčajné-
ho. O prekvapenie sa postarali bociany, kto-
ré na jar zahniezdili na jednom z vyšších 
objektov v areáli. Peter Martinka, country 
manažér spoločnosti Veolia na Slovensku, 
ktorá areál prevádzkuje, hovorí: „Monito-
ring ukazuje, že opatrenia, ktoré v areáli 
realizujeme v rámci projektu „Ochrana a 

V ČOV Rakytovce hniezdi 
už aj bocian biely

podpora biodiverzity v technických areá-
loch“ majú zmysel. Čisto technický areál sa 
postupne stáva oázou biodiverzity. Naďalej 
chceme pokračovať v prírode blízkej údržbe 
areálu a v najbližšom období plánujeme 
napríklad výsadbu kvetnatých pásov. Ve-
rím, že budeme príkladom a inšpiráciou aj 
pre ďalšie firmy a samosprávy.“

Spoločnosť Veolia, Stredoslovenská vo-
dárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 
projekt podpory biodiverzity realizujú 
v spolupráci s Nadáciou Ekopolis od roku 
2017. Prírode blízkou údržbou vybraných 
častí areálu postupne vytvárajú prostredie 
vhodnejšie pre vtáctvo, ale aj iné pôvod-
né druhy živočíchov a rastlín. Pre vtáctvo Štefan Jančo, EKOPOLIS 

Slavomíra Vogelová, Veolia

MONITORING VTÁCTVA V AREÁLI ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD RAKYTOVCE (ČOV RAKYTOVCE) 
POTVRDIL VEĽKÝ POČET DRUHOV. NOVINKOU JE ZAHNIEZDENIE BOCIANOV.

tu boli inštalované búdky a polobúdky, či 
hniezda pre belorítky. Okrem toho tu vy-
sadili cez dvesto listnatých stromov a krov, 
ktoré už operencom začínajú poskytovať 
úkryt a potravu. Jazierko s dažďovou vo-
dou slúži aj ako napájadlo a na kvetnatej 
lúke v jeho okolí zase nájdu rôzne semien-
ka a hmyz. 

Areál ČOV Rakytovce je príkladom dobrej 
praxe v medzinárodnom projekte EÚ LIFE 
BooGI-BOP, ktorý rozvíja koncept Firemné 
areály priaznivé pre biodiverzitu (BOP – Bi-
odiversity Oriented Premises). Slovenským 
partnerom projektu je Nadácia Ekopolis.


