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ÚVOD 
 
Voda je neoddeliteľnou súčasťou živej krajiny a všetkých jej súčastí. Zachovanie funkčného 
a plnohodnotného vodného ekosystému je preto dôležité ako z pohľadu ekologických kritérií, 
tak aj z nutnosti zabezpečenia základných podmienok biologického a ekonomického života 
pre súčasnú spoločnosť  a budúce generácie. 
 
Právny systém riešiaci nakladanie s vodami v Slovenskej republike (SR) siaha do čias 
existencie spoločenského československého štátu a má dostatočne dlhú  tradíciu. Za 
posledných 50 rokov boli v SR uvedené do praxe závažné koncepčné dokumenty akými boli 
Smerné vodohospodárske plány, ku ktorým v ďalšom pribudli období Hydroekologické plány 
čiastkových povodí a Generel využívania vôd a ich ochrany. Podľa poslednej právnej úpravy 
vodného zákona sa v rámci vodného plánovania v SR budú vyhotovovať plány manažmentu 
povodí a Vodný plán Slovenska, ktorých súčasťou budú  programy opatrení na dosiahnutie 
environmentálnych cieľov. Z legislatívnych opatrení možno spomenúť zákon č. 138/73 Zb. 
o vodách (vodných zákon), ktorý bol v SR v platnosti viac ako30 rokov. Zmena politicko - 
ekonomického usporiadania a príprava na vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) vyvolali 
potrebu zásadných zmien aj v právnych dokumentoch. V súčasnosti platný vodný zákon 
a jeho vykonávacie predpisy v sebe transponujú požiadavky predpisov Európskych 
spoločenstiev (ES), ako napríklad smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES tzv. 
Rámcovej smernice o vode a smernice Rady 91/271/EHS týkajúcej sa čistenia mestskej 
odpadovej vody. 
 
Pre oblasť ochrany vôd sú dnes v SR rozhodujúce nasledovné právne predpisy: Zákon č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch a znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Nariadenie vlády SR č. 
296/2005 Z.z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových 
vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd. 
V oblasti verejných vodovodov a kanalizácií je to ešte zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o 
regulácii v sieťových odvetviach. 
 
Členské štáty EÚ sa v zmysle článku 16 smernice 91/271/EHS zaviazali v dvojročných 
intervaloch zverejňovať Situačné správy o  zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd 
a čistiarenských kalov, ktorá je týmto k dispozícii.  
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
Členským štátom Európskej únie sa 1.mája 2004 stalo aj Slovensko. Okrem mnohých iných 
práv a povinností sa tým pre SR stali záväzné aj mnohé právne normy EÚ. Pre oblasť 
komunálnych odpadových vôd je to práve smernica Rady 91/271/EHS týkajúca sa čistenia 
mestskej odpadovej vody (ďalej Smernica) prijatá 21.mája 1991. Uvedená Smernica s cieľom 
zachovania potrebnej kvality vôd a životného prostredia rieši jeden z veľmi dôležitých 
zdrojov ich znečisťovania – komunálne (mestské) odpadové vody. Smernica upravuje spôsob 
zberu, čistenia, vypúšťania mestských odpadových vôd a vôd určitých priemyselných odvetví 
ako i nakladanie s kalom vzniknutým v priebehu čistenia komunálnych odpadových vôd. 
 

Poznámka: V bežnej slovenskej terminológii je zaužívaný termín "komunálne (municipal)" 
odpadové vody, ktorý presne zodpovedá termínu "mestské (urban)" definovanému Smernicou. 

 
V súčasnosti sú v národných slovenských právnych normách týkajúcich sa oblasti vôd plne 
zahrnuté platné predpisy Európskych spoločenstiev. 
 
S ohľadom na vecnú aj ekonomickú náročnosť splnenia podmienok tejto Smernice boli 
v prístupových rokovaniach s EÚ dohodnuté pre Slovensko prechodné obdobia. Nimi 
definované povinnosti SR pre oblasť verejných kanalizácií uvedené v Zmluve o pristúpení 
k Európskej únii možno zhrnúť nasledovne: 
• priebežne zabezpečovať primerané čistenie odpadových vôd vo všetkých aglomeráciách, 

ktoré majú vybudovanú stokovú sieť, 
• do konca roka 2010 zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie vrátane 

odstraňovania nutrientov vo všetkých aglomeráciách nad 10 000 EO 
• do konca roka 2015 zabezpečiť odvádzanie a plné biologické čistenie odpadových vôd v 

aglomeráciách nad 2 000 EO 
 

Poznámka: EO – ekvivalentný obyvateľ je množstvo organického biologicky odstrániteľného 
znečistenia vyjadrené hodnotou päťdňovej biochemickej spotreby kyslíka vo výške 60 g/obyvateľa 
a deň. 

 
Údaje o stave rozvoja verejných kanalizácií, úrovni odkanalizovania a úrovni čistenia 
odpadových vôd sú pravidelne zberané prostredníctvom štatistického zisťovania, ktoré 
vykonáva Štatistickú úrad SR (počty odkanalizovaných a čistených obyvateľov) a Výskumný 
ústav vodného hospodárstva (úroveň prevádzky čistiarní odpadových vôd (ČOV) v správe 
vodárenských spoločností). Všetky relevantné údaje sú ukladané v centrálne vedených 
databázach. Informácie o verejných kanalizáciách v správe vodárenských spoločností sú 
aktualizované priebežne a v dostatočnej výpovednej hodnote. Veľkým problémom je 
zisťovanie informácií o stave  verejných kanalizácií prevádzkovaných obcami, kde často krát 
nie sú k dispozícii ani údaje štatistického zisťovania o počtoch odkanalizovaných obyvateľov 
a čistených odpadových vodách. 
 
Pôsobnosť Smernice 91/271/EHS 
 
Smernica a národné právne normy zabezpečujúce jej vykonanie upravujú a tvoria rámec pre: 
• určenie a vykonávanie výstavby verejných kanalizácií, ako čistiarní odpadových vôd, tak 

aj stokových sietí, 
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• riadenie prístupu k priemyselným zdrojom znečistenia, ktoré produkujú biologicky 
odbúrateľné odpadové vody v množstve viac ako 4 000 EO, a ktoré  vypúšťajú odpadovú 
vodu  priamo do tokov, 

• nakladanie s čistiarenskými kalmi, 
• sledovanie a obmedzovanie určených škodlivých látok vo vodách, 
• periodické sledovanie vykonávania programov zabezpečujúcich dosiahnutie cieľov tejto 

Smernice. 
 
Národné právne normy vykonávajúce smernicu 91/271/EHS 
 
Ustanovenia smernice Rady 91/271/EHS boli do národnej legislatívy SR transponované: 
- zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a znení neskorších predpisov (vodný zákon), 
- nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a 

kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia 
odpadových vôd a osobitných vôd, 

- zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. 

 
Citlivé a normálne oblasti 
 
S cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany vodných ekosystémov zaviedla Smernica inštitút 
citlivých oblastí. Rieši sa ním situácia eutrofne ohrozených vodných útvarov a/alebo vodných 
útvarov slúžiacich pre odber vody na pitné účely. Na území každej citlivej oblasti je potrebné 
uplatňovať prísnejšie kritéria pre úroveň odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ako je to 
v prípade ostatných území. 
Nariadením vlády SR č. 249/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné 
oblasti, bolo celé územie Slovenska vyhlásené za citlivú oblasť. 
 

Poznámka: Eutrofizácia je obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, 
nazývanými nutrienty, ktoré má za následok zvýšený rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem, 
čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu ekologickej stability a kvality tejto vody. 

 
Aglomerácia – sídelný útvar 
 
Na rozdiel od presne definovaného sídelného útvaru (obec, mesto, mestská časť) je 
aglomerácia oblasť, v ktorej je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrované, 
že je opodstatnené odvádzať z nich mestské odpadové vody do mestskej čistiarne odpadových 
vôd alebo na miesto ich konečného spracovania a vypúšťania. 
 
V praktickom dôsledku to znamená, že aglomerácia môže byť zložená z viacerých obcí 
(napríklad spoločné odkanalizovanie obcí trnavského regiónu), alebo jeden sídelný útvar 
môže predstavovať dve a viac aglomerácií (napríklad aglomerácia pravobrežného 
a ľavobrežného Trenčína). Rovnako je možné, že časť obce, napríklad zo sídelno - 
geografických dôvodov, nebude vyriešená centralizovaným systémom odkanalizovania. 
Posledný spomínaný prípad bude v podmienkach Slovenska častý v oblastiach rozptýleného 
lazníckeho osídlenia. 
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Štruktúra verejných kanalizácií 
 
Základné hodnotenie úrovne odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v zmysle smernice 
91/271/EHS sa vykonáva vo viacerých veľkostných kategóriách aglomerácie. S nimi 
korešpondujú aj veľkostné kategórie aglomerácií používané v nariadení vlády 296/2005 Z.z. 
V závislosti od veľkosti zdroja znečistenia (t.j. od veľkosti aglomerácie) sú vo vyššie 
spomínaných  predpisoch určené rozdielne podmienky pre kvalitu vyčistených odpadových 
vôd vypúšťaných z týchto zdrojov. 
 
Ide o nasledovné veľkosti aglomerácií: 
 

veľkostná kategória podľa  smernice 
91/271/EHS 

veľkostná kategória podľa nariadenia 
vlády SR č. 296/2005 Z.z. 

51 EO -  2 000 EO 51 EO - 2 000 EO 
2 001 EO - 10 000 EO 2 001 EO - 10 000 EO 
10 001 EO - 15 000 EO 10 001 EO - 25 000 EO 
15 001 EO - 150 000 EO 25 001 EO - 100 000 EO 
nad 150 001 EO nad 100 001 EO 

 
Podľa požiadaviek Smernice je pre aglomerácie s veľkosťou nad 10 001 EO, pokiaľ sa 
nachádzajú v citlivej oblasti, určená povinnosť odstraňovania nutrientov. Znamená to, že 
čistiareň odpadových vôd, a k nej prislúchajúca stoková sieť, musí vytvoriť podmienky pre 
účinné znižovanie obsahu zlúčenín dusíka a fosforu vo vyčistených vodách. Národný predpis 
vyžaduje rovnaký efekt čistenia ako Smernica, s tým rozdielom, že ho odstupňúva v 
kategóriách bližšie rešpektujúcich veľkostné delenie aglomerácií na Slovensku. 
 
Pokiaľ ide o menšie aglomerácie nachádzajúce sa v citlivej oblasti, je v nich požadované plné 
biologické čistenie odpadových vôd so zabezpečením nitrifikácie (pre veľkosť aglomerácií 
2001 - 10 000 EO), alebo plné biologické čistenie len s odbúraním organického znečistenia 
(pre aglomerácie menšie ako 2 000 EO). 
 

Poznámka: Nitrifikácia je biologická oxidácia amoniaku cez dusitany na dusičnany. Nitrifikácia 
v kombinácii s denitrifikáciou je najbežnejším spôsobom biologického odstraňovania dusíka. 

 
Tabuľka 1: Členenie aglomerácii v SR podľa veľkostných kategórií (stav k 31.12.2004) 
Aglomerácie < 2000  

EO 
2 001- 

10 000 EO 
10 001 - 

15 000EO 
15 001 -  

150 000 EO 
>150 001  

EO 
spolu 

Počet obyvateľov 968 905 1 030 080 224 969 2 165 889 994 979 5 384 822
Počet obcí  1 792 569 67 365 135 2 928
Počet aglomerácií 1 635 265 20 65 7 1 992
Podiel počtu obyvateľ. 
na celkovom počte  

18,0 % 19,1 % 4,2 % 40,2 % 18,5 % 100 %

Podiel počtu obcí na 
celkovom počte 

61,2 % 19,4 % 2,3 % 12,5 % 4,6 % 100 %

Zdroj: VÚVH 
 
Údaje o počte odkanalizovaných obyvateľov boli v roku 2004 dostupné z 624 obcí. Súčasne 
boli evidované aj údaje o čistených odpadových vodách z 514 obcí. Z nich vyplýva, že 
celkovo bolo v roku 2004 v SR na stokovú sieť pripojených 3 009 849 obyvateľov  (t.j. 55,9% 
z celkového počtu obyvateľov SR ), pričom odpadové vody sú čistené od 2 909 114 
obyvateľov (t.j. 96,65% z odkanalizovaných obyvateľov). 
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Vyčíslenie kapacity čistiarní odpadových vôd vo vzťahu k daným veľkostných triedam 
aglomerácií je problematické z dvoch príčin. Okrem chýbajúcich údajov z obecných 
verejných kanalizácií, je väčšina stredných a veľkých čistiarní odpadových vôd postavená 
v čase, kedy neboli pri čistení odpadových vôd kladené požiadavky na odstraňovanie 
nutrientov. Preto aj v minulosti vypočítané projektované kapacity sú uvádzané na podstatne 
iné kvalitatívne požiadavky. Prepočet na kapacitu vyhovujúcu súčasným požiadavkám je pre 
každú čistiareň vždy individuálny a vzhľadom na súčasné obdobie rozsiahlych rekonštrukcií 
a modernizácií verejných kanalizácií nie je tento údaj v SR dostupný.  
 
Graf 1: Podiel obyvateľov žijúcich v jednotlivých kategóriách kanalizačných 
aglomerácií SR k roku 2004 

Kategória aglomerácie17.99%

4.18%40.22%

18.48%

19.13%
< 2000 EO
2001-10 000 EO
10 001-15 000 EO
15 001-150 000 EO
>150 001 EO

Zdroj: VÚVH 
 
Graf 2: Podiel obcí v jednotlivých veľkostných kategóriách kanalizačných aglomerácií 
SR k roku 2004 

Kategória aglomerácie

2,29%
12,47%

4,61%

61,20%
19,43%

< 2000 EO

2001-10 000 EO

10 001-15 000 EO

15 001-150 000 EO

>150 001 EO

Zdroj: VÚVH 
 
 
PRIPOJENOSŤ OBYVATEĽOV NA VEREJNÉ KANALIZÁCIE 
 
Požiadavky smernice 91/271/EHS 
 
Rovnako ako v prípade požiadaviek na čistenie odpadových vôd, aj v prípade 
odkanalizovania sú pre SR záväzné vynegociované termíny. Pretože výstavba, prípadne 
rekonštrukcia stokových sietí, patrí medzi investične najnáročnejšie položky, je potrebné v 
prvom rade zabezpečiť odkanalizovanie aglomerácií nad 10 000, respektíve 2 000 EO. 
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Menšie aglomerácie budú riešené neskôr, podľa dostupnosti finančných prostriedkov. 
Odľahlé lokality obcí vo väčších aglomeráciách, ktoré nie je z ekologických, technických či 
ekonomických príčin potrebné a vhodné riešiť centralizovaným odkanalizovaním, budú 
riešené individuálnymi systémami. 
 
Pre Slovenskú republiku platia nasledovné termíny pre zabezpečenie odkanalizovania 
jednotlivých aglomerácií: 
 

veľkostná kategória aglomerácie: termín zosúladenia: 
nad 10 001 EO 31. december 2010 
2 001 - 10 000 EO 31. december 2015 

 
Sídelno - správna štruktúra Slovenska 
 
Slovensko, ako krajina strednej Európy,  leží na hlavnej európskej rozvodnici medzi Baltským 
a Čiernym morom. Rozloha SR je 49 035,81 km2, počet obyvateľov ku 31.12.2004 bol 5 384 
822, čo predstavovalo hustotu osídlenia 109,8 obyvateľa/km2. V mestách žilo 2 991 131 
obyvateľov, v obciach 2 393 691 obyvateľov. (Zdroj: Štatistický úrad SR, ďalej ŠÚ SR) 
 
Územno-správne sa Slovensko člení na 8 krajov, 79 okresov a 2 928 sídelných útvarov 
(mesto, obec, mestská časť). S ohľadom na historicko - geografické pomery žije značná časť 
obyvateľstva vo vidieckych oblastiach, čo predstavuje určitú hranicu, kedy centralizovaný 
systém odkanalizovania je už veľmi náročným riešením.  
 
Tabuľka 2: Štruktúra rozdelenia obcí podľa ich veľkosti a počtov obyvateľov v nich 
bývajúcich  

Počet obyvateľov v obci 
počet 
obcí 

podiel počtu 
obcí 

počet 
obyvateľov 

podiel počtu 
obyvateľov 

1 - 50 28 1,0% 876 0,02%
51 - 500 1 147 39,2% 319 961 5,9%

501 - 2 000 1 337 45,7% 1 332 918 24,8%
2 001 - 10 000 328 11,2% 1 186 818 22,0%

10 001 - 25 000 54 1,8% 932 651 17,3%
25 001 - 100 000 33 1,1% 1 496 403 27,8%

nad 100 001 1 0,03% 115 195 2,1%
Spolu 2 928 100,0% 5 384 822 100,0%

Zdroj: ŠÚ SR 
 
Poznámka: Hlavné mesto Slovenska Bratislava a druhé najväčšie mesto Košice nie sú evidované 
ako jeden sídelný útvar, ale podľa ich mestských častí, ktorých je v Bratislave 17 a v Košiciach 
22. 

 
Špecifický prístup z pohľadu odkanalizovania si na Slovensku budú vyžadovať oblasti 
rozptýleného osídlenia, takzvané lazy. Existujú tri hlavné oblasti rozptýleného osídlenia: 
myjavská, detviansko-krupinská a kysucko-oravská. Mimo poslednej oblasti, v takto 
štruktúrovaných obciach nie je predpoklad efektívneho použitia centralizovaných systémov 
kanalizácie. V prípade kysuckých obcí je možné centralizovane odkanalizovať súvislé 
osídlenie v údoliach, kde žije asi 60-70% obyvateľov bývajúcich v týchto obciach. 
 
Okrem uvedených oblastí  sú na Slovensku regióny s výskytom vysokého počtu malých obcí, 
hlavne severovýchodné okresy SR, Gemer a oblasti horného Ponitria až Turca.  
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Je viditeľná snaha využiť možnosť pripojenia menších, satelitných obcí na kanalizáciu 
väčšieho mesta. Uvedený prístup zabezpečuje podmienky pre rozvoj danej obce ako zázemia 
väčšieho mesta, rovnako aj efektívne rieši zneškodňovanie produkovaných odpadových vôd 
vo vyššej kvalite, ako by bolo vyžadované pre samostatný menší zdroj. Preto je tento trend 
podporovaný a zohľadňuje sa pri prebiehajúcich rekonštrukciách a intenzifikáciách stredných 
a veľkých čistiarní odpadových vôd.  
 
Graf 3: Rozdelenie obyvateľov Slovenska 
podľa veľkostí obcí (stav k roku 2004) 

Graf 4: Rozdelenie obcí Slovenska do 
jednotlivých veľkostných kategórií (stav 

k roku 2004)
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Zdroj: ŠÚ SR 
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Zdroj: ŠÚ SR

 
Podľa odborných odhadov je na Slovensku inštalovaných okolo 5 000 domových čistiarní 
odpadových vôd, ktoré riešia nakladanie s odpadovými vodami od približne 20 000 
obyvateľov. Ich prevádzka, rovnako ako prevádzka žúmp, je často problematická. 
 
S ohľadom na sídelnú štruktúru Slovenska, ekonomickú a demografickú situáciu a ekologické 
požiadavky možno predpokladať, že cieľová úroveň napojenosti obyvateľstva na verejné 
kanalizácie sa v roku 2015 bude pohybovať okolo 71,5 %. 
 
Vývoj pripojenosti obyvateľstva na verejnú kanalizáciu  
 
Na rozdiel od situácie v pripojenosti obyvateľstva na verejné vodovody, vývoj v 
odkanalizovaní obyvateľov stále výrazne zaostáva. Vo fáze realizácie sú mnohé investičné 
projekty, ktoré zvýšia podiel obyvateľstva napojeného na verejné kanalizácie, ale investičné a 
následne aj prevádzkové náklady budú vždy limitujúcim faktorom ich rozvoja, a to hlavne v 
malých obciach. 
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Tabuľka 3: Vývoj pripojenia obyvateľstva a čistenia odpadových vôd v SR za 
posledných 15 rokov  

Rok Ukazovatel Jed-
notka 1990 1995 2000 2002 2004 

Počet obyvateľov pripojených  
na verejnú kanalizáciu tisíc 2 688,8 2 817,8 2 956,3 2 976,4 3 009,8 

Podiel obyvateľov pripojených  
na verejnú kanalizáciu % 50,7 52,5 54,7 55,1 55,9 

Počet obyvateľov s čistenými  
odpadovými vodami tisíc 2 283,8 2 592,7 2 695,9 2 712,9 2 909,1 

Podiel obyvateľov s čistenými  
odpadovými vodami % 37,7 48,3 49,9 50,2 54,0 

Zdroj: VÚVH 
 
Graf 5: Vývoj pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu v SR 
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Zdroj: VÚVH 
 
V období rokov 2002 až 2004 podiel počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu 
vzrástol o 0,8%, pričom podiel obyvateľov s odkanalizovanými a čistenými odpadovými 
vodami vzrástol o 3,8%. 
 
 
ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD 
 
Požiadavky smernice 91/271/EHS 
 
V situácii, keď bolo celé územie Slovenska vyhlásené za citlivú oblasť, sú požiadavky na 
čistenie komunálnych (mestských) odpadových vôd určované ako parametrami biologicky 
odbúrateľného znečistenia, tak aj požiadavkami na odstránenie nutrientov. Smernica 
predpisuje dva možné spôsoby hodnotenia dosiahnutia požadovanej úrovne čistenia 
odpadových vôd, a  to buď dosiahnutím predpísaného limitu odtokovej hodnoty pre daný 
parameter, alebo dosiahnutím požadovanej účinnosti odstránenia danej znečisťujúcej zložky 
na čistiarni odpadových vôd. 
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Základné požiadavky smernice 91/271/EHS na vypúšťané znečistenie z čistiarní odpadových 
vôd sú prezentované v tabuľke: 
 
Všeobecné parametre 
Parameter koncentrácia účinnosť odstránenie 

25 mg/l 70 - 90% biochemická spotreba kyslíka BSK5 

 40% podľa článku 4.2 
chemická spotreba kyslíka CHSKCr 125 mg/l 75% 

35 mg/l 90% 
35 mg/l podľa článku 4.2 
nad 10 000 EO 

90% podľa článku 4.2 
nad 10 000 EO 

nerozpustené látky NL 
(požiadavka je nepovinná) 

60 mg/l podľa článku 4.2 
pre 2 000 - 10 000 EO 

70% podľa článku 4.2 
pre 2 000 - 10 000 EO 

Parametre povinné pre citlivé oblasti 
2 mg/l  
pre 10 000 - 100 000 EO 

celkový fosfor Pcelk. 

1 mg/l nad 100 000 EO 

 
80 % 
 

15 mg/l  
pre 10 000 - 100 000 EO 

celkový dusík Ncelk. 

10 mg/l nad 100 000 EO 

 
70 - 80 % 

 
Pre Slovenskú republiku platia v zmysle Zmluvy o pristúpení nasledovné termíny zosúladenia 
úrovne čistenia odpadových vôd podľa vyššie uvedených kvalitatívnych požiadaviek: 
 

veľkostná kategória aglomerácie  termín zosúladenia 
nad 10 001 EO 31.december 2010 

2 001 - 10 000 EO 31.december 2015 
pod 2 000 EO, pokiaľ majú stokovú sieť priebežne, najneskôr do 31. 12. 2015 

 
 
Situácia v čistení komunálnych odpadových vôd v SR 
 
Plnenie požiadaviek na kvalitu čistenia odpadových vôd je o to náročnejšie, že podľa 
dostupných údajov vyhovovalo v roku 2004 požiadavkám Smernice zo sledovaných čistiarní 
odpadových vôd len 54%. Uvedený údaj je však nadlepšený kategóriou menších ČOV, ktorá 
má menej prísne kritériá a predstavuje aj menšie bilančné zaťaženie. 
 
Obzvlášť kategória aglomerácií s veľkosťou nad 10 001 EO, ktorá si pre zabezpečenie 
odstraňovania dusíka vyžaduje technologicky komplikovanejšie usporiadanie, bude vo veľmi 
krátkej dobe nesmierne náročná hlavne na investície, keď zo všetkých 92 čistiarní v danej 
kategórii aglomerácií vyhovuje požiadavkám Smernice len 17 čistiarní odpadových vôd. 
Kategória veľkosti aglomerácie medzi 2 001 a 10 000 EO je v o trochu lepšej situácii, keďže 
požadovaným limitom vyhovuje "až" 50 ČOV.   
 
Pritom však ešte stále nie je v realizácii investičný projekt pre dve aglomerácie tejto 
kategórie, ktoré vôbec nemajú zabezpečené čistenie odpadových vôd. Jedná sa o aglomerácie 
Štúrovo a Gbelce. Posledne menovaná aglomerácia siedmich  veľkých obcí v povodí Paríža 
nemá ani vybudovanú stokovú sieť. 
 
Aglomerácie s veľkosťou medzi 2 001 až 10 000 EO vyžadujú jednoduchšiu technologickú 
schému čistenia, napriek tomu však vzhľadom na ich počet predstavujú rovnako značnú 
technickú a investičnú náročnosť. Uvedené fakty znamenajú okrem iného aj to, že v 
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najbližších desiatich rokoch  bude možné v malých aglomeráciách, pod 2000 EO, riešiť 
čistenie odpadových vôd len v lokalitách, kde je vybudovaná stoková sieť a vody zatiaľ nie sú 
čistené. Takýchto obcí je podľa štatistického zisťovania v SR najmenej 110, pričom 
obyvatelia sú pripojení na verejnú kanalizáciu ale odpadové vody nie sú čistené. 
 

Tabuľka 4: Počet čistiarní odpadových vôd a ich kapacita v SR v roku 2004  
Kategória aglomerácie < 2000  

EO 
2001 

-10 000 EO
10 001 - 

15 000 EO 
15 001 - 

150 000 EO
>150 001  

EO 
Spolu 

Počet  ČOV *276 189 18 *67 7 557
Kapacita ČOV (EO) 74 843 251 363 114 903 1 957 836 1 609 505 4 008 450
Podiel počtu ČOV 
na celkovom počte 49,6% 33,9% 3,2% 12,0% 1,3% 100%

Podiel kapacity ČOV 
na celkovej kapacite 1,9% 6,3% 2,9% 48,8% 40,2% 100%

Priemerná veľkosť  
ČOV (EO) 271 1 330 **6 384 29 221 229 929 7 196

Zdroj: VÚVH 
* Spadajú sem aj niektoré menšie ČOV vo väčších aglomeráciách, kde je vo výstavbe ich pripojenie na 

centralizovaný systém, po ktorého dokončení budú odstavené. 
**Jedná sa o čistiarne, ktoré kapacitne spadajú do uvedenej veľkostnej kategórie, ale stoková sieť je 

vo výstavbe a pripojenosť obyvateľstva ešte nedosiahla predpokladanú úroveň. 
 
Graf 6: Podiel počtu a kapacity ČOV v jednotlivých kategóriách aglomerácií v SR v 
roku 2004  
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Graf 7: Kapacita ČOV na Slovensku v roku 2004 podľa veľkostných kategórií 
(kategória, počet EO, počet ČOV, podiel ČOV na celkovom počte) 
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Kvalita čistenia odpadových vôd 
 
Ako bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách, drvivá väčšina stredných a veľkých 
komunálnych ČOV bola svojho času navrhnutá a postavená na nižšie kvalitatívne požiadavky 
ako sú na ČOV kladené v  súčasnosti. Z tohto dôvodu dnes prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie 
a intenzifikácie týchto stokových sietí a ČOV.  
 
Podľa dostupných údajov je dosahovanie požadovaných kvalitatívnych výstupov v zmysle 
požiadaviek smernice 91/271/EHS pre jednotlivé veľkosti ČOV v SR uvádzané v Tabuľke 5: 
 
Tabuľka 5: Podiel čistiarní odpadových vôd vyhovujúcich v danom parametri 
požiadavkám smernice 91/271/EHS 
Kategória  < 2000  

EO 
2001- 

10 000 EO 
10 001 - 

15 000 EO 
15 001 -

150 000 EO 
>150 001  

EO 
Priemer 

CHSKCr  78,2% 91,5% 90,0% 90,4% 66,7% 85,37%
BSK5 64,1% 78,0% 80,0% 76,9% 66,7% 72,20%
NL 73,1% 91,5% 80,0% 88,5% 66,7% 82,44%
Ncelk. --- --- 20,0% 19,2% 33,3% 20,59%
Pcelk. --- --- 10,0% 23,1% 50,0% 23,53%

Zdroj: VÚVH 
 
Graf 8: Podiel vyhovujúcich ČOV pre jednotlivé parametre 
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Uvedené hodnoty plne dokumentujú skutočnosť, kedy úroveň čistenia v najmenších 
aglomeráciách je aj pri nízkych požiadavkách na jej hĺbku pomerne slabá a podiel 
vyhovujúcich čistiarní sa pohybuje pod tromi štvrtinami. Kategória 2001 až 10 000 EO, stále 
s relatívne nízkymi nárokmi na hĺbku čistenia a rovnako nízkym bilančným množstvom 
znečistenia, je v situácii už o niečo lepšej a v dvoch z troch parametroch presahuje podiel 
vyhovujúceho čistenia 90 %. 
 
Charakteristická je situácia stredných a veľkých čistiarní odpadových vôd do 150 000 EO, 
ktoré zväčša na dobrej úrovni odstraňujú organické znečistenie (na čo boli aj navrhnuté 
a postavené) ale v odstraňovaní nutrientov výrazne zaostávajú. U najväčších ČOV nad 
150 001 EO sa navyše prejavuje aj niekoľko prípadov ich preťaženia, kedy nie sú schopné 
v súčasnom stave vyčistiť všetko privádzané znečistenie, čo sa prejavuje aj v nižšom podieli 
vyhovujúcich parametrov základného organického znečistenia. Potešujúca je situácia, že na 
všetkých veľkých čistiarňach odpadových vôd nad 100 001 EO aktuálne prebiehajú rozsiahle 
rekonštrukcie a modernizácie spolufinancované z fondov EÚ (ISPA a Kohézny fond). 
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Ako zaujímavosť možno uviesť fakt, že z 11 ČOV s kapacitou  nad 100 001 EO spĺňa všetky 
kvalitatívne podmienky Smernice len jedna ČOV v Ružomberku, pre ktorú okolo 80% 
znečistenia tvoria odpadové vody celulózopapierenského priemyslu, ktoré majú prirodzený 
nedostatok zlúčenín dusíka a fosforu, ktorých obsah je pre iné ČOV tak problémový. 
 
Hodnotenie súladu so smernicou je možné alternatívne vykonávať vyššie uvedenými 
spôsobmi, ako hodnotením podľa kvality vyčistených vôd, tak aj hodnotením podľa účinnosti 
odstránenia konkrétneho typu znečistenia. Tieto prístupy však nie je možné kombinovať 
(musí sa hodnotiť len buď jedným, alebo len druhým). Na mnohých, najmä menších 
čistiarňach odpadových vôd však nie sú parametre vstupujúcich vôd merané, prípadne nie sú 
merané v požadovanom rozsahu, preto sa nedá vyčísliť účinnosť odstránenia konkrétneho 
parametru. Preto na Slovensku používame hodnotenie podľa kvality odtekajúcich vyčistených 
odpadových vôd. 
 
 
PRIEMYSELNÉ ODPADOVÉ VODY 
 
Požiadavky Smernice 91/271/EHS (podľa článku 13) 
 
Smernica 91/271/EHS pokrýva požiadavky týkajúce sa nie len komunálnych odpadových vôd 
ale aj odpadových vôd produkovaných vybranými odvetviami potravinárskeho priemyslu, ako 
sú: 
- spracovanie mlieka,  
- výroba ovocia a zeleninových výrobkov,  
- výroba a fľaškovanie nealkoholických nápojov,  
- spracovanie zemiakov,  
- mäsový priemysel, 
- pivovary,  
- výroba alkoholu a alkoholických nápojov,  
- výroba krmiva pre zvieratá z rastlinných výrobkov,  
- výroba želatíny a lepidla z usní, kože a kostí,  
- sladovne, 
- odvetvie spracovania rýb. 
Vymenované druhy priemyselných odpadových vôd potravinárskeho charakteru vypúšťané zo 
zdrojov znečistenia nad 4 000 EO, ktoré nie sú likvidované v komunálnych čistiarňach 
odpadových vôd musia byť v súlade s požiadavkami Smernice, prípadne požiadavkami 
určenými príslušným národným predpisom. 
 
Situácia v čistení priemyselných odpadových vôd v SR 
 
Na Slovensku je evidovaných 21 priemyselných zdrojov znečistenia spadajúcich do kategórie 
priemyselných odpadových vôd menovaných v predchádzajúcej časti. Jedná sa o priemysel 
spracovania mlieka, ovocia a zeleniny, nealkoholických nápojov, priemysel spracovania mäsa 
a rýb, pivovary a sladovne. Vypúšťanie z týchto zdrojov je upravené v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 296/2005 Z.z., kde v prílohe č. 3, časť B a bod 8 sú podrobne špecifikované 
požiadavky na kvalitu vyčistených vôd.  
 
Uvedené priemyselné zdroje znečistenia vypúšťajú do povrchových tokov  v SR spolu 53,62 
t/rok BSK5 v 4,813 mil. m3 vody, čo dokladuje dobrú úroveň čistenia, keď z uvedeného 
vypočítaná priemerná odtoková koncentrácia BSK5 dosahuje 17,5 mg/l. 
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ČISTIARENSKÝ KAL 
 
Požiadavky Smernice 91/271/EHS (podľa článku 14) 
 
Čistiarenský kal je nutný vedľajší produkt procesu čistenia odpadových vôd. Obsahuje 
nerozpustené látky zachytené priamo z odpadových vôd, ako aj procesom čistenia vznikajúci 
takzvaný „prebytočný“ kal (mikrobiálne organizmy čistiace odpadové vody). Kal je na 
samotnej čistiarni biologicky a/alebo fyzikálne-chemicky upravovaný - stabilizovaný, čím sa 
minimalizujú jeho prípadné nežiadúce vlastnosti. Vďaka svojmu obsahu humínových látok, 
ako aj hnojivých zložiek (hlavne fosfor, čiastočne aj dusík) môže byť vhodným organickým 
hnojivom, alebo cennou súčasťou kompostov. Podmienky jeho použitia, aj s ohľadom na 
prípadný obsah nežiadúcich látok, upravujú ďalej uvedené právne predpisy.  
 
Smernica požaduje vytvorenie podmienok pre možnosti opätovného využívania 
čistiarenského kalu, ako aj zabezpečenie evidencie jeho produkcie a kvality. Rovnako je nutné 
zamedziť jeho vypúšťaniu do povrchových vôd a znížiť, alebo odstrániť obsah nežiaducich 
látok v kale. 
 
Situácia v nakladaní s čistiarenským kalom v SR  
 
Nakladanie s čistiarenským kalom má v našich podmienkach dlhodobo riešené pravidlá a 
podmienky. Kvalita aj množstvo kalov, hlavne od rozhodujúcich producentov, sú pravidelne 
monitorované. Vypúšťanie čistiarenského kalu do podzemných a povrchových vôd je v SR  
zakázané zákonom  č. 364/2004 Z.z. o vodách. O podmienkach aplikácie čistiarenského kalu 
do poľnohospodárskej pôdy pojednáva i  zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského 
kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Približne 70 - 80% čistiarenských kalov bolo v posledných rokoch využívaných aplikáciou do 
pôdy. Zvyšná časť  bola ukladaná na skládky alebo dočasne uskladnená. 
 
Tabuľka 6: Vývoj množstva produkovaného čistiarenského kalu v pôsobnosti 
vodárenských spoločností a spôsobu nakladania s ním  

Zdroj: VÚVH, spracované z údajov vodárenských spoločností 
 
Pod aplikáciou čistiarenského kalu do pôdy sa rozumejú všetky spôsoby jeho použitia, a to od 
jeho použitia ako zložky kompostu, cez priamu aplikáciu čistiarenského kalu do pôdy za 
účelom zlepšenia jej kvality, až po jeho rekultivačné využitie (napríklad rekultivácie skládok, 
háld, líniových stavieb a podobne) alebo využitie na lesnú pôdu. 
 
 
 

Z toho 

aplikácia do pôdy dočasne  
uskladnené 

ukladané na 
 skládke odpadu Rok 

Produkcia kalu 
(sušina) 

t/r 
t/r % t/r % t/r % 

1998 54 200 34 480 63,6 9 010 16,6 10 715 19,8 
2001 53 350 37 855 71,0 8 493 15,9 7 002 13,1 
2002 51 270 41 960 81,8 4 870 9,5 4 440 8,7 
2003 54 340 39 330 72,4 6 900 12,7 8 110 14,9 
2004 53 085 42 504 80,0 5858 11,1 4723 8,9 
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Graf 9: Vývoj produkcie a nakladania s čistiarenským kalom v SR 
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Zdroj: VÚVH 
 
Pretože požiadavky na aplikáciu čistiarenského kalu  do pôdy budú čoraz prísnejšie a 
možnosti skládkovania kalu budú obmedzované až zastavené, budúci vývoj spracovávania 
čistiarenských kalov nutne otvorí ďalší spôsob nakladania s kalmi- spaľovanie kalov. 
Navrhovaným dlhodobým cieľom je dosiahnuť podmienky pre možnosť aplikovania 75% 
produkcie kalov do pôdy. 
 
 
INVESTIČNÁ NÁROČNOSŤ 
 
V roku 2004 prebehla transformácia dovtedy štátnych podnikov Vodární a kanalizácií na 
akciové vodárenské spoločnosti s následným prevodom akcií na mestá a obce. Rozhodujúcimi 
prevádzkovateľmi verejných kanalizácií, čo sa týka ich počtu a najmä ich kapacity, sú  dnes 
v SR Vodárenské spoločnosti, a.s. V tomto období v SR zároveň dochádzalo i k úprave 
(deregulácii) cien vodného a stočného na ceny vecne regulované, pokrývajúce všetky náklady 
a primeranú mieru zisku za poskytované vodohospodárske služby. 
 
Investičný dlh, ktorý vznikol v predošlom období pri obmedzených centrálne prideľovaných 
investičných prostriedkoch a regulovaných cenách stočného neumožňujúcich  plnohodnotný 
cyklus ekonomickej reprodukcie, je však značný. Súčasné zvýšenie požiadaviek na kvalitu 
čistených vôd predstavuje ďalší významný nárast finančných požiadaviek. 
 
Tabuľka 7:  Odhad základných technických a investičných ukazovateľov rozvoja 
komunálnych čistiarní odpadových vôd (ČOV) a stokových sietí (SS) v SR  od roku 2004 
(cenová úroveň k 31.12.2004)  
Kategória 
aglomerácie 

  < 2000 
EO 

2001- 
10 000 EO

10 001 -  
15 000 EO 

15 001 -  
150 000 EO 

>150 001  
EO 

Spolu 

obyvatelia 1 968 905 1 030 080 224 969 2 165 889 994 979 5 384 822
rekonštrukcie SS km 24 88 49 444 147 752
rozšírenie SS km 5 618 2 792 412 1 876 504 11 202
náklady SS mil.Sk 27 674 16 561 2 388 19 421 6 756 72 800
rekonštrukcie ČOV mil.Sk 467 2 077 1 044 7 107 1 996 12 691
výstavba ČOV mil.Sk 6 553 2 918 304 1 546 261 11 582
náklady spolu mil.Sk 34 694 21 556 3 736 28 074 9 013 97 073

Zdroj: VÚVH  
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Tabuľka 8: Porovnanie podielov nákladov jednotlivých vecných položiek k celkovým 
nákladom  
Kategória aglomerácie < 2000  

EO 
2001- 

10 000 EO
10 001 -  

15 000 EO
15 001 -  

150 000 EO 
>150 001  

EO 
Priemer

podiel nákladov stok. sietí 
(rekonštrukcia + rozšírenie) 
 z celkových nákladov 79,8% 76,8% 63,9% 69,2% 75,0% 75,0%
podiel nákladov rekonštrukcií 
ČOV z celkových nákladov 1,3% 9,6% 27,9% 25,3% 22,1% 13,1%
podiel nákladov výstavby nových 
ČOV z celkových nákladov 18,9% 13,5% 8,1% 5,5% 2,9% 11,9%

Zdroj: VÚVH 
 
Graf 10: Odhad výšky investičného dlhu verejných kanalizácií v SR  (stav ku koncu 
roku 2004, cenová úroveň k 31.12.2004)  
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Zdroj: VÚVH  
 
Typické pre súčasné obdobie je, že podiel nákladov na rekonštruciu existujúcich a výstavbu 
nových stokových sietí tvorí v celkovom priemere 75% celkových nákladov vynaložených na 
odstránenie „investičného dlhu“ vzniknutého v minulom období.  
 
Nutnosť rozsiahlych rekonštrukcií väčšinou už existujúcich čistiarní v aglomeráciách nad 
10 001 EO sa prejavuje: 
- vo zvýšenom pomere na celkových nákladoch v prospech ČOV oproti stokovým sieťam,  
- výrazným zvýšením nákladov na rekonštrukcie ČOV oproti ich výstavbe, ako 

dokumentujú priložené tabuľky. 
V tejto súvislosti možno konštatovať, že v danej kategórii je úroveň odkanalizovania 
obyvateľov pomerne dobrá, ČOV existujú a nie je potreba stavať nové. Ich nedostatkom však 
zostáva, že nedosahujú požadované parametre úrovne čistenia odpadových vôd.  
 
 
ZÁVER 
 
Oblasť verejných kanalizácií je aktuálne jednou z najdynamickejších oblastí komunálneho 
sektora na Slovensku. Dosiahnutím požiadaviek európskych a národných právnych predpisov 
urobíme veľký krok ku zabezpečeniu ekologickej stability našej krajiny, podmienok pre 
ekonomický rozvoj a k zvýšeniu kvality života jej obyvateľov. 
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ZOZNAM SKRATIEK 
 
 
BSK5  Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní 
 
ČOV  Čistiareň odpadových vôd 
 
EO  Ekvivalentný obyvateľ 
 
EÚ  Európska únia 
 
ES  Európske spoločenstvá 
 
CHSKCr Chemická spotreba kyslíka dichrómanom 
 
MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Ncelk.  Celkový dusík 
 
NL  Nerozpustené látky  
 
Pcelk.  Celkový fosfor 
 
SHMÚ  Slovenský hydrometeorologický ústav 
 
SR  Slovenská republika 
 
SS  Stokový systém 
 
ŠÚ SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 
VÚVH  Výskumný ústav vodného hospodárstva 
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PRÍLOHY 
 
 
Mapa 1: Sídelná štruktúra Slovenska. Stav k roku 2004 
 
Mapa 2: Komunálne čistiarne odpadových vôd na Slovensku. Stav k roku 2004 
 
Mapa 3: Aglomerácie pre komunálne odpadové vody na Slovensku. Stav k roku 2004 
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Zdroj: VÚVH, podklady ŠÚ SR, SHMÚ 
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Zdroj: VÚVH, podklad SHMÚ 
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