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MOTTO 

Existuje nespočetne veľa prípadov, keď pitná voda s nízkym (deficitným) obsahom Ca a Mg 
má nepriaznivý vplyv na zdravotný stav ľudí, ktorí ju pravidelne pijú. 

V predkladanej práci sa snažíme dokázať, že ľuďom, ktorí začali pravidelne konzumovať pitnú vodu 
obohatenú o Ca a Mg, sa zdravotný stav postupne zlepšuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY PROSTREDNÍCTVOM 
REKARBONIZÁCIE PITNÝCH VÔD prezentuje hlavné a najdôležitejšie výsledky riešeného projektu LIFE – 
WATER and HEALTH (LIFE 17 ENV/SK/000036) financovaného z programu LIFE a spolufinancovaného 
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Predstavuje súhrnné zhodnotenie prác na 
projekte. Veľmi dôležitú súčasť predstavuje vývoj a výroba dvoch fluidných rekarbonizačných 
reaktorov, pomocou ktorých sa obohacuje pitná voda v dvoch obciach Slovenskej republiky o vápnik 
a horčík. Z teoretického hľadiska je najdôležitejšou súčasťou práce novovytvorená metodika analýzy 
zdravotného rizika pre deficitné biogénne prvky, pomocou ktorej boli odvodené cieľové hodnoty 
rekarbonizácie. Pre čitateľov bude zrejme najzaujímavejšia časť práce Meranie pružnosti (tuhosti) 
ciev. Meraním pružnosti ciev obyvateľom sme dokázali postupné a pravidelné zlepšovanie 
kardiovaskulárneho systému obyvateľov, ktorí začali konzumovať pitnú vodu obohatenú o vápnik 
a horčík. Kompletné výsledky projektu sú dostupné na internetovej stránke 
http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/. 
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1 
Úvod 

Hodnota ľudského zdravia je nevyčísliteľná. Všetky vedecké výskumy, všetky snaženia, ktoré smerujú k zlepšeniu zdravia 
človeka, sú prospešné. Dovoľte nám na úvod odcitovať vetu jedného z našich učiteľov medicínskej geochémie prof. V. Bencka: 
„V medicíne je dovolené všetko, čo neublíži a môže pomôcť.“ Problematika diskutovaná v predkladanej monografii spadá pod 
vednú disciplínu m e d i c í n s k e j   g e o ch é m i e, ktorá hodnotí vplyv geochemického pozadia, najmä hornín, vody, pôd 
a sedimentov na ľudské zdravie. Často krát dokáže objasniť príčiny zhoršeného zdravotného stavu ľudí, ktorý závisí od 
kontaminovaného alebo nepriaznivého geologického prostredia. A práve deficitný obsah dôležitých esenciálnych prvkov 
v pitnej vode – vápnika a horčíka podmieňuje zhoršený zdravotný stav ľudí a zvýšený výskyt/úmrtnosť na prakticky všetky 
najdôležitejšie ochorenia. 
Od čias Kobayasiho (1957), ktorý prvý krát popísal vplyv nízkeho obsahu Ca a Mg na zvýšenú incidenciu/mortalitu na 
kardiovaskulárne ochorenia bolo vo svetovej literatúre publikovaných nespočetné množstvo vedeckých prác potvrdzujúcich 
túto skutočnosť. 
Nové, čo prináša táto predkladaná monografia je skutočnosť, že keď ľudia začnú konzumovať vodu so zvýšeným obsahom 
Ca a Mg ich zdravotný stav sa zlepší. 
Celá monografia sa zaoberá z rôznych stránok vplyvu obsahu vápnika a horčíka v pitnej vode na ľudské zdravie. V súčasnosti 
už niet pochybností, že nízky/deficitný obsah Ca a Mg v pitnej vode nie je prospešný pre ľudské zdravie. Pravidelná 
konzumácia pitnej vody s nízkym obsahom Ca a Mg sa prejavuje zvýšenou incidenciou/mortalitou najmä na kardiovaskulárne 
ochorenia, no taktiež aj na onkologické ochorenia, diabetes mellitus, ochorenia dýchacej a tráviacej sústavy a iné diagnózy. 
Taktiež stredná dĺžka života v obciach, ktoré sú zásobované „mäkkou“ pitnou vodou je o 4 – 5 rokov kratšia ako v obciach, 
ktoré sú zásobované „tvrdou“ pitnou vodou (Rapant et al., 2021). 
Pri  porovnávaní zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky v obciach, v ktorých konzumujú pitnú vodou s rôznou 
tvrdosťou, nenašli sme ani v jednej obci, ktorá je zásobovaná „mäkkou“ pitnou vodou zdravotný stav obyvateľov lepší (v zmysle 
Medzinárodnej klasifikácie chorôb WHO, (www.who.int/clasification/ics/en) ako v obciach zásobovaných „tvrdou“ pitnou vodou. 
Práve naopak. Zdravotný stav obyvateľov v obciach, ktoré sú zásobované „mäkkou“ pitnou vodou bol vo všetkých hodnotených 
diagnózach v zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb WHO horší.  
V posledných desaťročiach bol realizovaný nespočetný počet najrôznejších štúdií o negatívnom vplyve „mäkkej“ pitnej vody 
na ľudské zdravie. My sme si dali za cieľ preukázať opak a to, že: „Keď ľudia začnú konzumovať „tvrdú“ pitnú vodu, dôjde 
k zlepšeniu ich zdravotného stavu“. Táto hlavná myšlienka je osnovou celej monografie. 
Najskôr sme vybrali dve obce Slovenskej republiky, ktoré sú zásobované „mäkkou“ pitnou vodou. Obec Devičie (okres 
Krupina), ktorá je relatívne malá s približne 300 obyvateľmi a obec Kokava nad Rimavicou (okres Poltár) s približne 3 000 
obyvateľmi. Pre tieto dve obce sme vyvinuli fluidný rekarbonizačný reaktor na obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, ktorý bol 
inštalovaný na vodné zdroje. V týchto dvoch obciach sme sledovali kardiovaskulárny systém (KVS) obyvateľov meraním 
pružnosti (tuhosti) ciev. Zmeny KVS sme sledovali po zahájení obohacovania pitnej vody o Ca a Mg.  
Predkladaná monografia je zhrnutím najdôležitejších výsledkov projektu Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov 
Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd (LIFE – WATER and HEALTH). 
Projekt LIFE – WATER and HEALTH pozostával z deviatich nasledovných hlavných častí: 
1. rizikovej analýzy, 
2. výberu dvoch vodných zdrojov, 
3. laboratórneho testovania, 
4. biomonitoringu, 
5. konštrukcie dvoch prototypov rekarbonizačných reaktorov, 
6. inštalácie prototypov reaktorov do dočasnej prevádzky, 
7. inštalácia prototypov do trvalej prevádzky, 
8. monitoringu obsahu Ca a Mg po uvedení reaktora do prevádzky, 
9. monitoringu vplyvu zvýšeného obsahu Ca a Mg v pitnej vode na pružnosť ciev obyvateľov. 
Tejto osnovy sa pridržiavame aj v predkladanej monografii. Technicky nie je možné uviesť v tejto monografii všetky dosiahnuté 
výsledky a výstupy z projektu. Tie si môže záujemca pozrieť na internetovej stránke http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/. 
 
Riešiteľským pracoviskom projektu bola Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Obdobie riešenia 
projektu 1. september 2018 až 31. december 2022. Z riešiteľského pracoviska (Prif UK) na projekte pracovali najmä doc. 
RNDr. Stanislav Rapant (zodpovedný riešiteľ), Mgr. Veronika Cvečková, PhD. (asistent zodpovedného riešiteľa), ďalej rôznou 
formou doc. RNDr. Ján Milička, CSc., Mgr. Juraj Macek, PhD., prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD. Na riešení projektu sa podieľali 
aj mnohí iní pracovníci z externých pracovísk najmä Ing. Mária Letkovičová, CSc., Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA 
(RÚVZ so sídlom vo Zvolene), prof. Beáta Stehlíková, CSc. (PEVŠ Bratislava), prof. Ing. Ján Derco, DrSc. a doc. Ing. Jozef 
Dudáš, CSc. (STU v Bratislave), Ing. Marián Bilanin, PhD a Marián Detvan (StVPS), MUDr. Igor Hajduk (MAGNIFIKAT, s. r. 
o). Dovoľujeme si poďakovať Mgr. Jánovi Balážovi (obec Devičie) a pánovi Petrovi Farkašovi (obec Kokava nad Rimavicou), 
ktorí sa starali o prevádzku rekarbonizačných reaktorov. Pani Janke Krotákovej za pomoc pri organizovaní informačných 

έ



mítingov pre občanov a pri meraní pružnosti ciev obyvateľom v obci Kokava nad Rimavicou. Ďakujem všetkým obyvateľom 
obce Devičie a obce Kokava nad Rimavicou, ktorí sa zapojili do výskumu. 
Autori vyslovujú poďakovanie aj všetkým ostatným kolegom, ktorí sa rôznou formou podieľali na riešení projektu LIFE – 
WATER and HEALTH a prispeli tak k zostaveniu tejto monografie. 
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2 
CHARAKTERISTIKA  ZDRAVOTNÉHO  STAVU OBYVATEĽOV  SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

ZÁSOBOVANÝCH   PITNOU  VODOU  S RÔZNYM  OBSAHOM  Ca  a  Mg 

ÚVOD 

Cieľom tejto práce bolo potvrdiť doterajšie poznatky, že zdravotný stav obyvateľov zásobovaných pitnou vodou s vyššou 
tvrdosťou (pre zjednodušenie v ďalšom používame termín „tvrdá“ voda) je lepší ako zdravotný stav obyvateľov, ktorí sú 
zásobovaní pitnou vodou s nižšou tvrdosťou vody (pre zjednodušenie v ďalšom používame termín „mäkká“ voda). Vo svetovej 
literatúre bola táto skutočnosť popísaná a zdokumentovaná v mnohých prácach, napríklad Yang et al. (1998), Catling et al. 
(2005), Rubenowitz-Lundin a Hiscok (2005), Selinus et al. (2005), Rosborg a Kožíšek (2015, 2020), Rapant et al. (2017, 2021). 
V zmysle projektu boli náhodným výberom vybrané dve skupiny obcí, ktoré sú zásobované pitnou vodou rôznej tvrdosti a to 
viac ako 50 000 obyvateľov v každej skupine obcí, ako to zakladal projekt. Pre obidve skupiny obcí bolo zostavených celkovo 
96 zdravotných indikátorov, rozdelených podľa veku a pohlavia. Pre porovnanie sme použili celú populáciu Slovenskej 
republiky (SR), z ktorej boli vyradené obce pod 100 obyvateľov. Do záverečného hodnotenia zdravotného stavu obidvoch 
skupín obcí bolo zahrnutých 13 najdôležitejších zdravotných indikátorov (ZI), zahrňujúcich očakávané dožívanie obyvateľov, 
hrubú úmrtnosť, percento predčasných úmrtí, roky strateného života a relatívnu a nepriamo-vekovo štandardizovanú úmrtnosť 
na štyri hlavné príčiny úmrtí na Slovensku, a to kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, tráviacu a dýchaciu 
sústavu. Všetky výsledky v rozdieloch zdravotného stavu obidvoch hodnotených skupín obyvateľov boli podrobené štatistickej 
analýze – T-test, ANOVA a Kolmogorov-Smirnov test systémom Statgraphic. 

VÝBER OBCÍ 

Ako už bolo uvedené v zmysle projektu sme vybrali dve skupiny obcí. Každá skupina zahŕňa v zmysle projektu najmenej 
50 000 obyvateľov. Vybrali sme ich na základe chemického zloženia vôd. Prvá skupina obcí,  ďalej ju budeme označovať 
„mäkká“ voda pozostávala z obcí zásobovaných pitnou vodou s nízkym obsahom Ca približne 30 mg . l- 1 a menej, Mg približne 
10 mg . l-1 a menej a nízkou hodnotou celkovej tvrdosti vody približne 1 mmol . l-1 a menej. Druhá skupina obcí, ďalej ju budeme 
označovať „tvrdá“ voda pozostávala z obcí, ktoré mali vyšší až vysoký obsah Ca približne 50 mg . l-1 a viac, Mg približne 25 
mg . l-1 a viac a hodnota celovej tvrdosti vody je približne 2,5 mmol . l-1 a viac. Vybrali sme obce s najmenej 500 obyvateľmi. 
Jedinú výnimku predstavovala obec Devičie, ktorá má 302 obyvateľov. Táto obec bola zahrnutá do celku „mäkká“ voda 
z dôvodu, že v nej budeme rekarbonizovať pitnú vodu. Uvedené počty obyvateľov neboli náhodné. Z doterajších prác (napr. 
Rapant et al, 2010; Fajčíková et al., 2016) je zrejmé, že malé obce, pod 500 obyvateľov v dôsledku malého počtu obyvateľov 
vykazujú často nevyrovnané zdravotné indikátory (chyba malých čísiel). Na druhej stane veľké obce (mestá) s viac ako 10 000 
obyvateľmi sú častokrát zásobované rôznou pitnou vodou z viacerých zdrojov. Taktiež sa chceme vyhnúť skutočnosti, že keby 
sme vybrali 4 – 5 obcí s 10 000 obyvateľov a viac, nedokázali by sme získať potrebnú variabilitu zdravotných indikátorov. 
Obyvatelia obcí v rozpätí 500 – 5 000 obyvateľov vykazujú v zdravotných indikátoroch najvyrovnanejšie ukazovatele a sú 
najviac späté so životným prostredím (Rapant et al., 2010; Fajčíková et al., 2016). Preto sme vybrali takéto obce. V prípade 
skupiny obcí „mäkká“ voda vzhľadom na skutočnosť, že táto podzemná (pitná) voda pochádza z nízko zvodneného 
silikátového geologického podložia s nízkou výdatnosťou vodných zdrojov sme museli vybrať do tohto celku viac obcí. Obce 
s niekoľko tisíc obyvateľmi zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou sa na Slovensku vyskytujú len vo veľmi obmedzenom počte.  
Prehľad základných chemických parametrov vody pre skupinu obcí „mäkká“ voda je podaný v tabuľke 2.1 a pre skupinu obcí 
„tvrdá“ voda je v tabuľke 2.2. Na obrázku 2.1 je grafické znázornenie rozmiestnenia jednotlivých obcí.  
 

Tab. 2.1 
Základné chemické parametre pre skupinu obcí „mäkká“ voda. 

Obec Okres Geológia Počet obyvateľov pH 
Vodivosť Ca Mg (Ca + Mg) 
[µS . cm-1] [mg . l-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] 

Hiadeľ Banská Bystrica 3 515 7,60 315,00 33,00 15,70 1,47 

Šumiac 

Brezno 

2 1 334 7,74 86,00 11,00 2,50 0,38 

Braväcovo 2 703 6,52 116,00 11,40 2,90 0,40 

Bacúch 2 995 7,14 50,00 7,60 2,00 0,27 

Pohorelá 2 2 332 7,96 62,00 8,10 2,30 0,30 

Jasenie 2 1 188 7,74 186,00 30,20 5,90 1,00 

Hronec 2 1 192 7,83 338,00 40,00 16,80 1,69 

Čierny Balog 2 5 214 7,11 97,00 11,00 2,30 0,37 

Látky 

Detva 

2 578 6,80 190,30 8,90 2,20 0,31 

Detvianska Huta 2 708 6,11 53,80 5,40 3,00 0,26 

Podkriváň 2 599 8,34 170,00 21,60 4,40 0,72 

Stožok 6 952 7,36 150,00 13,00 4,10 0,49 

Vígľaš 6 1 697 8,19 167,00 24,70 3,00 0,74 
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Obec Okres Geológia Počet obyvateľov pH 
Vodivosť Ca Mg (Ca + Mg) 
[µS . cm-1] [mg . l-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] 

Litava 

Krupina 

6 767 7,31 230,00 21,50 7,40 0,84 

Krupina 6 8 007 7,20 185,00 21,60 7,70 0,86 

Litava 6 767 7,31 250,00 21,50 7,40 0,84 

Cerovo 6 603 7,37 185,00 26,40 11,60 1,14 

Devičie 6 302 7,01 280,00 30,00 10,2 1,15 

Pukanec Levice 6 1 984 7,59 380,00 48,90 9,24 1,60 

Prochot Žiar n/Hronom 6 595 7,30 150,00 12,40 6,90 0,59 

Dobroč 

Lučenec 

2 643 8,31 154,00 30,30 4,00 0,92 

Divín 2 2 061 8,36 150,00 19,50 6,20 0,74 

Rapovce 8 978 8,85 117,00 18,20 5,40 0,68 

Kokava n/Rimavicou 

Poltár 

2 3 000 8,00 140,00 19,10 3,50 0,62 

Kalinovo 8 2 229 8,60 126,00 17,60 2,00 0,52 

Poltár 8 5 754 8,76 165,00 29,10 2,00 0,81 

Utekáč 2 1 027 7,10 112,00 15,90 2,02 0,70 

Rudník Košice – okolie 1 631 7,16 186,00 17,80 7,70 0,76 

Rakovec nad 
Ondavou 

Michalovce 

6 1 085 7,52 189,00 37,00 2,90 1,04 

Poruba pod 
Vihorlatom 

6 627 7,28 178,00 24,80 4,50 0,80 

Čierna Lehota Rožňava 2 617 6,50 113,00 19,70 3,90 0,65 

Kluknava 

Gelnica 

1 1 623 8,03 220,00 20,60 7,20 0,81 

Kojšov 1 741 7,40 215,00 20,80 8,10 0,85 

Mníšek n/Hnilcom 1 1 717 7,20 198,00 21,20 6,50 0,80 

Žakarovce 1 724 7,72 205,00 25,80 5,20 0,86 

Smolník 1 1 183 7,60 100,00 14,20 3,50 0,50 

aritmetický priemer 7,55 172,48 21,20 5,66 0,77 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 7,33  93,56 28,29 3,50 

Poznámka: 1 – paleozoikum, metasedimenty, metavulkanity; 2 – kryštalinikum, granitoidy a kryštalické bridlice; 3 – karbonatické mezozoikum a 
bazálny paleogén, vápence, dolomity, zlepence; 6 – neovulkanity, andezity, bazalty a ich pyroklastiká; 8 – kvartér, štrky, piesky, hliny, úlomky hornín; 
počet obyvateľov spolu „mäkká“ voda 52 676 (31. 12. 2018), počet obyvateľov Slovenskej republiky 5,5 mil. 

 
Tab. 2.2 

Základné chemické parametre pre skupinu obcí „tvrdá „ voda. 

Obec Okres Geológia Počet obyvateľov pH 
Vodivosť Ca Mg (Ca + Mg) 
[µS . cm-1] [mg . l-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] 

Nižná 

Tvrdošín 

5 4 024 7,71 426,30 63,40 14,33 2,17 

Suchá Hora 5 1 386 7,80 396,50 55,09 16,60 2,06 

Podbiel 5 1 268 7,59 315,00 42,30 12,80 1,58 

Bobrov Námestovo 5 1 685 7,92 318,00 42,80 12,60 1,59 

Bošáca 
Nové mesto 
na/Váhom 

5 1 384 7,43 568,00 78,00 35,60 3,41 

Kanianka 

Prievidza 

8 4 125 7,94 522,00 86,60 33,10 3,52 

Lazany 8 1 600 7,90 515,00 60,90 27,20 2,64 

Dolné Vestenice 3 2 575 7,33 598,00 88,10 27,60 3,33 

Trenčianska Turná 

Trenčín 

8 3 133 7,44 429,50 62,40 23,70 2,54 

Trenčianska Teplá 3 4 140 7,48 636,80 91,40 38,00 3,84 

Dolná Súča 5 2 996 7,44 660,70 88,20 34,00 3,60 

Dudince Krupina 7 1 453 7,45 620,00 96,80 21,30 3,29 

Nenince Veľký Krtíš 8 1 394 6,96 996,00 82,60 37,50 3,60 

Spišská Teplica Poprad 3 2 236 7,55 551,00 73,70 31,10 3,12 

Svidník Svidník 5 11 289 7,91 381,00 60,18 21,50 2,38 

Gerlachov 
Bardejov 

5 1 042 7,85 461,00 78,60 19,00 2,74 

Malcov 5 1 572 8,15 400,70 38,50 28,20 2,12 

Torysa 
Sabinov 

5 1 522 8,13 629,00 80,40 36,80 3,52 

Dubovica 5 1 479 7,84 763,50 76,20 35,60 3,37 

Chminianska Nová 
Ves Prešov 

5 1 304 7,94 571,20 63,50 28,40 2,75 

Župčany 5 1 511 7,63 631,00 62,80 20,10 2,39 

ΧΦ



 
 

Obec Okres Geológia Počet obyvateľov pH 
Vodivosť Ca Mg (Ca + Mg) 
[µS . cm-1] [mg . l-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] 

aritmetický priemer 7,69 542,39 70,12 26,43 2,84 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 7,33  93,56 28,29 3,50 

Poznámka: 3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén, vápence, dolomity, zlepence; 5 – flyšový paleogén, pieskovce, bridlice, ílovce; 7 – 
sedimentárny neogén; 8 – kvartér, štrky, piesky, hliny, úlomky hornín; počet obyvateľov spolu „tvrdá“ voda 53 118 (31. 12. 2018 ), počet obyvateľov 
Slovenskej republiky 5,5 mil. 

 
Z uvedených tabuliek je na prvý pohľad zrejmé, že existujú zásadné rozdiely v obsahu Ca, Mg a tvrdosti vody v obidvoch 
skupinách obcí. Pre skupinu obcí „mäkká“ voda je priemerná hodnota obsahu Ca 21,20 mg . l-1, Mg 5,66 mg . l-1 a (Ca + Mg) 
0,77 mmol . l-1. V skupine obcí „tvrdá“ voda sú tieto hodnoty takmer štvornásobné, pre Ca 70,12 mg . l-1, Mg 20,10 mg . l-1 
a (Ca + Mg) 2,39 mg . l-1 
Priemerný obsah tvrdosti vody a obsah Ca a Mg pre obidve skupiny obcí sú uvedené v tabuľke 2.3, spolu s normovanými 
hodnotami slovenskej normy pre pitnú vodu (Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.). Z údajov uvedených v tabuľke 2.3 je zrejmé, 
že obsah Ca, Mg a tvrdosti vody je v skupine obcí „mäkká“ voda približne štyri krát nižší ako v skupine obcí „tvrdá“ voda. 
 

Tab. 2.3 
Priemerný obsah Ca, Mg a tvrdosti vody v hodnotených skupinách obcí 

v porovnaní s hodnotami slovenskej normy pre pitnú vodu. 

Parameter Normovaná hodnota* „Mäkká“ voda „Tvrdá“ voda 

Ca [mg . l-1] > 30 20,7 70,12 

Mg [mg . l-1] > 10 6,05 26,4 

(Ca + Mg) [mmol . l-1] 1,1 – 5,0 0,77 2,84 

Poznámka: * odporúčaná hodnota Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. 
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Obr. 2.1 Schematická mapa znázorňujúca umiestnenia dvoch skupín: skupina obcí s „mäkkou“ vodou a skupina obcí s „tvrdou“ vodou. 
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CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNÉHO STAVU OBYVATEĽOV VYČLENENÝCH DVOCH SKUPÍN OBCÍ 

Charakteristiku zdravotného stavu obyvateľov dvoch vyčlenených skupín obcí podávame na základe tzv. zdravotných 
indikátorov (ZI) – ukazovateľov zdravotného stavu a demografického vývoja obyvateľov. Vychádzame z údajov Štatistického 
úradu Slovenskej republiky a hodnotíme obdobie rokov 1994 – 2008. Všetky údaje teda reprezentujú 15 ročné priemery. 
Všetky zdravotné indikátory boli zostavené na základe Medzinárodného katalógu chorôb WHO, 10 revízia 
(www.who.int/clasification/ics/en) a boli zostavené v zmysle odporučení WHO (napr. Jeníček, 1995; Bencko et al., 2003 a, b). 
Všetky použité zdravotné indikátory sú robustné, stabilné, ľahko zostrojiteľné a medzinárodne porovnateľné. Každý zdravotný 
indikátor bol zostavený podľa pohlavia v prevedení muži, ženy a obyvateľstvo spolu. Pristúpili sme taktiež k vekovej 
diferenciácii každého zdravotného indikátora. Celkovo bolo zostavených 96 zdravotných indikátorov, z ktorých ako 
najdôležitejšie vyberáme 13 nasledovných zdravotných indikátorov uvedených v tabuľke 2.4. 
Všetky zdravotné indikátory v obidvoch skupinách obcí porovnávame medzi sebou a voči priemernej hodnote Slovenskej 
republiky. Do slovenskej priemernej hodnoty neboli zahrnuté obce s menej ako 100 obyvateľmi, ktoré vykazujú nevyrovnané 
a extrémne hodnoty ZI. Celkovo slovenský priemer predstavuje priemerné hodnoty z 2 762 obcí (5,39 mil. obyvateľov) 
a predstavuje 99,87 % obyvateľov Slovenskej republiky. Skupina obcí „mäkká“ voda predstavovala 52 676 obyvateľov 
a skupina obcí „tvrdá“ voda predstavovala 53 118 obyvateľov. Skupina obcí „tvrdá“ voda teda predstavovala 1,03 násobok 
obyvateľov skupiny „mäkká“ voda. 
Základná charakteristika zdravotného stavu obyvateľov obidvoch skupín vôd je podaná v tabuľke 2.5. 
 

Tab. 2.4 
Základná charakteristika použitých zdravotných indikátorov. 

P. Skratka ZI Popis ZI Jednotka Poznámka 

1 DOZ Očakávané dožívanie Roky Základný prierezový indikátor  

2 HU Hrubá úmrtnosť koeficient Základná orientácia v mortalite 

3 ReC 

Relatívna úmrtnosť na 100 000 obyvateľov na 
zvolenú príčinu (skupinu príčin) 

koeficient Zhubné nádory C00-C97 

4 ReI koeficient Obehové príčiny I00-I99 

5 ReJ koeficient Dýchacia sústava J00-J99 

6 ReK koeficient Tráviaca sústava K00-K93 

7 SMR 

Nepriamo vekovo štandardizovaná úmrtnosť 
na zvolenú príčinu, percentuálne porovnanie 
voči celej SR ako štandardu 

% voči SR Všetky úmrtia bez výberu  

8 SMRC % voči SR Zhubné nádory C00-C97 

9 SMRI % voči SR Obehové príčiny I00-I99 

10 SMRJ % voči SR Dýchacia sústava J00-J99 

11 SMRK % voči SR Tráviaca sústava K00-K93 

12 PU % predčasných úmrtí % zo všetkých Bez ohľadu na príčinu 

13 PYLL Roky potenciálne strateného života Roky Bez ohľadu na príčinu 

 
Tab. 2.5 

Základná charakteristika zdravotného stavu obyvateľov obidvoch skupín vôd. 

Dáta za roky 1994 – 2008 

(súčet) 

Slovenská republika Obce „mäkká“ voda Obce „tvrdá“ voda 

s tvrdou vodou Počet obci v skupine 2 762 34 21 

Počet persons years – človekorokov 80 799 554 804 450 776 959 

Počet úmrtí 785 328 10 740 5 796 

Počet predčasných úmrtí 225 518 3 167 1 521 

Počet PYLL 3 184 312 46 417 21 527 

Počet úmrtí na rakovinu 172 995 2 099 1 249 

Počet úmrtí na kardiovaskulárne príčiny 429 239 6 125 3 315 

Počet úmrtí na choroby dýchacie 46 435 704 307 

Počet úmrtí na choroby tráviace 38 994 557 235 

 
Keďže sa jedná o prakticky rovnako veľké skupiny obcí mali by byť vstupné údaje rovnaké u obidvoch skupín obcí (presnejšie 
1,03 krát vyššie v skupine obcí „tvrdá“ voda). Z tabuľky 2.5 je však na prvý pohľad zrejmý zásadný rozdiel. Všetky zdravotné 
indikátory v skupine obcí „mäkká“ voda sú takmer dva krát vyššie, t. j. nepriaznivejšie v porovnaní so skupinou obcí „tvrdá“ 
voda. Podrobnejšie sú jednotlivé zdravotné indikátory uvedené v tabuľke 2.6. 
Tabuľka 2.6 ešte názornejšie dokumentuje rozdiely v zdravotnom stave obyvateľov v dvoch vyčlenených skupinách obcí. 
Napríklad očakávané dožívanie je u skupiny „mäkká“ voda o 4,58 roka nižšie ako v skupine obcí „tvrdá“ voda. Hlavná príčina 
úmrtí na Slovensku – kardiovaskulárne ochorenia (približne 50 % zo všetkých úmrtí) je o 56 % vyššia v skupine obcí „mäkká“ 
voda. Podobne je to aj pri druhej najčastejšej príčine úmrtí – onkologické ochorenia (približne 25 %), kde je tento rozdiel takmer 
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62 %. Najväčšie rozdiely v relatívnej úmrtnosti boli pozorované v prípade tráviacej a dýchacej sústavy, viac ako 100 %. Zo 
všetkých zdravotných indikátorov skupina obcí „mäkká“ voda je horšia ako celoslovenský priemer a skupina obcí „tvrdá“ voda 
je lepšia ako celoslovenský priemer. Táto skutočnosť je zrejmá aj z obrázku 2.2. 
 

Tab. 2.6 
Charakteristika 13 základných zdravotných indikátorov. 

P. Skratka ZI Popis ZI 
Slovenská republika 

(2 933 obcí) 
„Tvrdá“ voda 

(21 obcí) 
„Mäkká“ voda 

(34 obcí) 

1 DOZ Očakávané dožívanie v rokoch  72,65 74,58 70,00 

2 HU Hrubá úmrtnosť 9,72 7,47 13,35 

3 ReC 
Relatívna úmrtnosť na 100 000 
obyvateľov na zvolenú príčinu 
(skupinu príčin) 

214,10 160,92 260,92 

4 ReI 531,24 427,10 761,39 

5 ReJ 57,47 39,55 87,51 

6 ReK 48,26 30,28 69,24 

7 SMR 
Nepriamo vekovo 
štandardizovaná úmrtnosť, 
štandardom je celé Slovensko 
(100 %) 

100,00 87,82 114,49 

8 SMRC 100,00 83,53 104,77 

9 SMRI 100,00 95,55 116,58 

10 SMRJ 100,00 80,85 120,75 

11 SMRK 100,00 87,82 114,49 

12 PU % predčasných úmrtí 28,82 27,15 29,95 

13 PYLL 
Roky potenciálne strateného 
života 

3 941,00 2 773,53 5 770,03 

 

Obr. 2.2 Ilustrácia rozdielu v zdravotných indikátoroch vyčlenených skupín obcí v porovnaní so Slovenskou republikou. 
 
V ďalšom sme štatisticky testovali štatistickú významnosť rozdielov zdravotných indikátorov v obidvoch skupinách. Na základe 
Kolomogorov-Smirnovho testu (tab. 2.7) sú všetky uvedené rozdiely v hodnotených zdravotných indikátoroch dvoch 
vyčlenených skupín obcí veľmi vysoko štatisticky významné a len v prípade indikátora PU bola potvrdená overená štatistická 
významnosť na viac ako 95 %. 
Keď si spriemerujeme všetkých 13 hodnotených zdravotných indikátorov tak zdravotné indikátory v skupine obcí „tvrdá“ voda 
sú v priemere o 62 % lepšie ako v skupine obcí „mäkká“ voda. 
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Tab. 2.7 
Výsledky testovania štatistickej významnosti rozdielov vyčlenených skupín vôd. 

P. Skratka ZI Popis ZI „p“ Interpretácia 

1 DOZ Očakávané dožívanie v rokoch  0 +++ 

Veľmi vysoko štatisticky preukázaný rozdiel 

2 HU Hrubá úmrtnosť 0,000 000 1 +++ 

3 ReC 
Relatívna úmrtnosť na 100 000 
obyvateľov na zvolenú príčinu 
(skupinu príčin) 

0 +++ 

4 ReI 0 +++ 

5 ReJ 0,000 048 1 +++ 

6 ReK 0,000 000 4 +++ 

7 SMR 
Nepriamo vekovo štandardizovaná 
úmrtnosť, štandardom je celé 
Slovensko  
(100 %) 

0 +++ 

8 SMRC 0,000 124 +++ 

9 SMRI 0,000 109 +++ 

10 SMRJ 0,000 433 +++ 

11 SMRK 0,000 337 5 +++ 

12 PU % predčasných úmrtí 0,013 2 + Štatisticky overená závislosť 

13 PYLL Roky potenciálne strateného života 0 +++ Veľmi vysoko štatisticky preukázaný rozdiel 

Poznámka: p – hladina významnosti, p < 0,05 [(95 % štatistická spoľahlivosť výsledkov – overená závislosť (+)], p < 0,01 [(99 % štatistická spoľahlivosť 
výsledkov – vysoká závislosť (++)], p < 0,001 [(99,9 % štatistická spoľahlivosť výsledkov – veľmi vysoká závislosť (+)] 

ZÁVER 

Obyvatelia obcí zásobovaní „mäkkou“ pitnou vodou majú vo všetkých prípadoch výrazne horšie ukazovatele zdravotného 
stavu a demografického vývoja ako obyvatelia obcí zásobovaní „tvrdou“ pitnou vodou v prieme až o 62 %. Skupina obcí s 
„mäkkou“ pitnou vodou je vo všetkých zdravotných indikátoroch s vysokou štatistickou preukázateľnosťou horšia ako skupina 
obcí s „tvrdou“ pitnou vodou. Keď si vypichneme individuálne príčiny úmrtí tak najvyššie rozdiely v príčinách úmrtí pozorujeme 
v prípade diagnózy I21 – akútny infarkt myokardu – 3,23 krát viac v skupine obcí „mäkká“ voda, diagnóza I25 – chronická 
ischemická choroba srdca – 2,17 krát viac v skupine obcí „mäkká“ voda a diagnóza C34 – zhubný nádor priedušiek a pľúc – 
2,17 krá viac v skupine obcí „mäkká“ voda ako v skupine obcí „tvrdá“ voda. Ako najvyšší a najnápadnejší rozdiel, hodný 
povšimnutia je počet úmrtí na diagnózu G80 – detské mozgové ochrnutie. V prípade skupiny obcí „tvrdá“ voda boli 
zaznamenané dva prípady počas 15 hodnotených rokov a v skupine obcí „mäkká“ voda až 34 prípadov.  
Celkovo má skupina obcí s „mäkkou“ vodou všetky zdravotné indikátory relatívne vysoko nehomogénne, majú veľa odľahlých 
až extrémnych hodnôt. Skupina obcí s „tvrdou“ vodou je v zdravotných indikátoroch podobná a žiadne mimoriadne extrémne 
hodnoty v tejto skupine obcí nenachádzame. Celkovo 14 obcí z hodnotených 34 obcí zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou 
zaznamenalo extrémne hodnoty niektorého zdravotného indikátora aj v rámci celej Slovenskej republiky. V prípade obcí 
zásobovaných „tvrdou“ vodou nebola zaznamenaná ani jedna extrémna obec. 
Výsledky teda potvrdili výrazné zhoršenie zdravotného stavu obyvateľov zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou. V prípade 
kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, bola podobná situácia zaznamenaná v mnohých krajinách vo svete. Naše 
výsledky naznačujú, že deficitný obsah Ca a Mg v pitnej vode sa výrazne podieľa na zvýšenej úmrtnosti aj na tráviacu 
a dýchaciu sústavu. Ešte výraznejšie ako na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Literárne údaje o zvýšenej úmrtnosti 
na tráviacu a dýchaciu sústavu v spojitosti s tvrdosťou pitnej vody nie sú známe. 
Deficitný obsah Ca, Mg, resp. tvrdosti pitnej vody vo všeobecnosti pôsobí negatívne na zdravie ľudí. Tento deficit zrejme 
nepôsobí na každého jedinca, na všetkých ľudí rovnako. Na citlivejších jedincov zrejme vplýva oveľa viac. Na odolnejších 
jedincov menej. Dôkazom tejto skutočnosti je oveľa vyšší výskyt extrémnych hodnôt zdravotných indikátorov v rámci skupiny 
obcí „mäkká“ voda. 
Na základe výsledkov uvedených v tejto práci sa domnievame, že hodnoty obsahu Ca a Mg v pitnej vode veľmi výrazne 
ovplyvňujú zdravotný stav ľudí a mali by byť preto limitované v WHO štandardoch pre pitnú vodu. 
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3 
RIZIKOVÁ  ANALÝZA 

ÚVOD 

Cieľom tejto časti práce bolo navrhnúť, vypracovať a odvodiť metodiku výpočtu odhadu zdravotného rizika, ktoré hrozí 
obyvateľom z nízkeho/deficitného obsahu biogénnych prvkov v pitnej vode. Metodika výpočtu zdravotného rizika bola 
realizovaná US EPA ako metóda Riska Assessment, jej základné princípy boli postupne upravované a v súčasnosti slúžia na 
celom svete na výpočet zdravotného rizika zo zvyšného obsahu rôznych škodlivých, toxických prvkov a zložiek v rôznych 
zložkách životného prostredia. 
V nami navrhovanej metodike máme za cieľ určiť zdravotné riziko z deficitného obsahu esenciálnych prvkov, teda odhadnúť 
ako tento deficitný obsah biogénnych prvkov v pitnej vode vplýva na ľudské zdravie. 
Cieľom bolo realizovať výpočty (odhad) zdravotného rizika z deficitného obsahu Ca a Mg v pitnej vode u ľudskej populácie, 
ktorá je zásobovaná vodou rôznej tvrdosti, teda s rôznym obsahom Ca a Mg v pitnej vode a zároveň stanoviť odporúčanú 
optimálnu koncentráciu obsahu Ca a Mg, resp. tvrdosti vody (Ca + Mg), pri ktorej dôjde v zmysle projektu k zníženiu 
zdravotného rizika minimálne o 10 %. Výpočty sú realizované na dvoch rôznych skupinách obyvateľov. Prvá skupina (52 676 
obyvateľov) je zásobovaná pitnou „mäkkou“ vodou, t. j. s obsahom (Ca + Mg) približne 1 mmol . l-1 a menej s obsahom Ca 
približne 30 mg . l-1 a menej a obsahom Mg približne 15 mg . l-1 a menej..  Druhá skupina (53 118 obyvateľov obcí) je 
zásobovaná „tvrdou“ pitnou vodou, t . j. s obsahom (Ca + Mg) 2 mmol . l-1 a viac, s obsahom Ca približne 50 mg . l-1 a viac 
a s obsahom Mg približne 20 mg . l-1 a viac. Výpočty zdravotného rizika sú založené na metodických princípoch definovaných 
US EPA (1989a, 1991, 1999a, 1999b, 2004, 2009), metodický pokynom MŽP SR č. 623/98-2 a odborným usmernením MZ 
SR, HH SR 49/2001. 
Z literárnych poznatkov je známe, že zvýšený obsah Mg o jeden mg . l-1 znižuje výskyt kardiovaskulárnych ochorení o 1 % 
(Rosborg a Kožíšek, 2015). V projekte sme si dali za cieľ znížiť riziko úmrtí najmenej o 10 %. 
Zdravotné riziko je vyjadrené buď ako HQ (hazard quocient) alebo počtom prípadov úmrtí na počet obyvateľov ELHR (Exces 
Lifetime Health Risk). Pri výpočtoch vychádzame z reálnych dát. Vo všetkých hodnotených obciach máme k dispozícii reálne 
dáta a to obsah Ca, Mg a (Ca + Mg) v pitnej vode a dáta o úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia (CVD), na onkologické 
ochorenia (OD), na ochorenia tráviacej sústavy (GS) a na ochorenia dýchacieho systému (RS). Tieto štyri hlavné príčiny 
predstavujú spolu približne 86 – 87 % príčin úmrtí na Slovensku. Dáta o uvedených príčinách úmrtí predstavujú 15 ročné 
priemerné hodnoty (1994 – 2008) o relatívnej úmrtnosti na uvedené štyri hlavné príčiny úmrtí. Nevýhodou pre naše výpočty je 
skutočnosť, že Ca, Mg a (Ca + Mg) doposiaľ nie sú považované pre ľudské zdravie za nepriaznivé prvky a v relevantných 
databázach (napr. IRIS) nie sú pre tieto parametre definované referenčné, resp. toxické dávky alebo potrebné dávky. Ďalšou 
skutočnosťou, ktorá limituje naše výpočty je, že musíme pri výpočtoch zohľadniť limitné hodnoty slovenskej normy pre pitnú 
vodu (Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.), ktoré sú nasledovné: Ca > 30 mg . l-1, Mg 10 – 30 mg . l-1, (Ca + Mg) (tvrdosť vody) 
1,1 – 5,0 mmol . l-1. Tieto hodnoty musíme rešpektovať. 
V prvom kroku výpočtov odvodíme z reálnych dát limitné a optimálne hodnoty, z ktorých odvodíme minimálne potrebný obsah 
Ca a Mg v pitnej vode. a v druhom kroku potom výpočtom realizujeme výpočet (odhad) rizika. Teda budeme počítať o koľko 
sa zníži riziko úmrtí na štyri hlavné príčiny úmrtí pri rôznych koncentráciách na základe nami navrhnutých limitných hodnôt. 
Výpočty zdravotného rizika realizujeme na skupine obcí (viac ako 50 000 obyvateľov), zásobovaných pitnou vodou s nízkym 
obsahom Ca a Mg a nízkou s tvrdosťou vody. Podrobná charakteristika obcí zásobovaných pitnou vodou rôznej tvrdosti je 
uvedená v kapitole 2. Ako porovnávaciu skupinu máme obyvateľov zo skupiny obcí „tvrdá“ voda a  obyvateľov celej Slovenskej 
republiky. 

VÝBER OBCÍ 

Ako už bolo uvedené v zmysle projektu sme vybrali dve skupiny obcí. Každá skupina zahŕňa v zmysle projektu najmenej 
50 000 obyvateľov. Vybrali sme ich na základe chemického zloženia vôd. Prvá skupina obcí,  ďalej ju budeme označovať 
„mäkká“ voda pozostávala z obcí zásobovaných pitnou vodou s nízkym obsahom Ca približne 30 mg . l- 1, Mg približne 10 mg 
. l-1 a nízkou hodnotou celkovej tvrdosti vody približne 1 mmol . l-1 a menej. Druhá skupina obcí, ďalej ju budeme označovať 
„tvrdá“ voda pozostávala z obcí, ktoré mali vyšší až vysoký obsah Ca približne 50 mg . l-1 a viac, Mg približne 25 mg . l-1 a viac 
a hodnota celovej tvrdosti vody je približne 2,5 mmol . l-1 a viac. Vybrali sme obce s najmenej 500 obyvateľmi. Jedinú výnimku 
predstavovala obec Devičie, ktorá má 302 obyvateľov. Táto obec bola zahrnutá do celku „mäkká“ voda z dôvodu, že v nej 
budeme rekarbonizovať pitnú vodu. Uvedené počty obyvateľov neboli náhodné. Z doterajších prác (napr. Rapant et al, 2010; 
Fajčíková et al., 2016) je zrejmé, že malé obce, pod 500 obyvateľov v dôsledku malého počtu obyvateľov vykazujú často 
nevyrovnané zdravotné indikátory (chyba malých čísiel). Na druhej stane veľké obce (mestá) s viac ako 10 000 obyvateľmi sú 
častokrát zásobované rôznymi pitnými vodami z viacerých zdrojov. Taktiež sa chceme vyhnúť skutočnosti, že keby sme vybrali 
4 – 5 obcí s 10 000 obyvateľov a viac, nedokázali by sme získať potrebnú variabilitu zdravotných indikátorov. Obyvatelia obcí 
v rozpätí 500 – 5 000 obyvateľov vykazujú v zdravotných indikátoroch najvyrovnanejšie ukazovatele a sú najviac späté so 
životným prostredím (Rapant et al., 2010; Fajčíková et al., 2016). Preto sme vybrali takéto obce. V prípade skupiny obcí 
„mäkká“ voda vzhľadom na skutočnosť, že tieto podzemné (pitné) vody pochádzajú z nízko zvodneného silikátového 
geologického podložia s nízkou výdatnosťou vodných zdrojov sme museli vybrať do tohto celku viac obcí. Obce s niekoľko 
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tisíc obyvateľmi zásobovaných mäkkou pitnou vodou sa na Slovensku vyskytujú len vo veľmi obmedzenom počte a väčšinou 
sú zásobované z viacerých zdrojov vôd s rôznou tvrdosťou.  
Prehľad základných chemických parametrov vody pre skupinu obcí „mäkká“ voda a skupinu obcí „tvrdá“ voda je podaný 
v kapitole 2 (tab. 2.1 skupina obcí „mäkká“ voda, tab. 2.2 skupina obcí „tvrdá“ voda, obr. 2.1 grafické znázornenie 
rozmiestnenia jednotlivých obcí).  

CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNÉHO STAVU OBIDVOCH VYČLENENÝCH SKUPÍN VÔD 

Charakteristiku zdravotného stavu obidvoch vyčlenených skupín vôd podávame na základe úmrtnosti (relatívnej a nepriamo 
štandardizovanej) na štyroch hlavných príčinách úmrtnosti na Slovensku, a to: kardiovaskulárne ochorenia, onkologické 
ochorenia, ochorenia tráviacej a dýchacej sústavy. Spôsob zostavenia je popísaný v kapitole 2, kde je podaná aj ich bližšia 
charakteristika. 
Zdravotné indikátory pre skupinu obcí „mäkká“ voda sú podané v tabuľke 3.1 a pre skupinu obcí „tvrdá„ voda sú podané 
v tabuľke 3.2. 

Tab. 3.1 
Základné zdravotné indikátory pre skupinu obcí „mäkká“ voda. 

Obec Okres Geológia Počet obyvateľov DOZ015 ReC15 ReE15 ReI15 ReJ15 ReK15 

Hiadeľ 
Banská 
Bystrica 

3 515 68,86 221,08 24,56 970,28 61,41 73,69 

Šumiac 

Brezno 

2 1 334 64,03 258,53 41,55 937,17 166,20 129,26 

Braväcovo 2 703 65,20 327,54 0,00 764,26 63,69 136,48 

Bacúch 2 995 69,95 315,96 0,00 1 023,70 132,70 75,83 

Pohorelá 2 2 332 69,75 268,66 15,07 805,99 115,50 47,71 

Jasenie 2 1 188 69,87 276,98 5,89 724,85 88,40 70,72 

Hronec 2 1 192 66,70 402,51 51,75 1 615,78 247,25 86,25 

Čierny Balog 2 5 214 70,06 246,17 9,12 622,59 82,06 80,75 

Látky 

Detva 

2 578 68,59 331,13 10,68 1 121,56 106,81 64,09 

Detvianska Huta 2 708 67,93 328,75 17,30 882,43 181,68 147,07 

Podkriváň 2 599 69,43 342,50 20,76 1 255,84 207,58 114,17 

Stožok 6 952 70,62 316,63 0,00 661,20 102,44 65,19 

Vígľaš 6 1 697 70,64 310,51 20,43 514,79 130,74 126,65 

Litava 

Krupina 

6 767 65,91 287,76 16,44 781,06 90,44 98,66 

Krupina 6 8 007 70,57 220,88 24,36 703,80 59,63 52,07 

Cerovo 6 603 65,97 242,53 44,10 937,05 99,22 121,27 

Devičie 6 302 68,43 213,52 0,00 806,64 94,90 94,90 

Pukanec Levice 6 1 984 71,29 272,62 9,29 675,36 71,25 105,33 

Prochot 
Žiar 
n/Hronom 

6 595 69,66 331,02 10,34 765,49 93,10 165,51 

Dobroč 

Lučenec 

2 643 70,60 259,09 9,60 1 026,77 47,98 95,96 

Divín 2 2 061 68,99 285,02 6,48 719,03 97,17 77,73 

Rapovce 8 978 69,66 266,71 7,21 655,95 36,04 36,04 

Kokava n/Rimavicou 

Poltár 

2 3 000 71,83 254,04 8,61 822,39 58,13 36,60 

Poltár 8 5 754 72,00 191,68 10,03 505,95 33,43 25,63 

Utekáč 2 1 027 70,18 339,97 10,97 729,29 98,70 54,83 

Rudník 
Košice – 
okolie 

1 631 69,58 325,97 0,00 1 062,04 94,64 73,61 

Rakovec n/Ondavou 
Michalovce 

6 1 085 67,20 284,59 18,97 1 113,08 101,19 75,89 

Poruba pod 
Vihorlatom 

6 627 70,88 336,81 32,59 782,27 43,46 65,19 

Čierna Lehota Rožňava 2 617 72,14 268,88 11,20 1 008,29 22,41 89,63 

Kluknava 

Gelnica 

1 1 623 71,81 249,01 35,57 762,85 90,91 55,34 

Kojšov 1 741 72,56 221,22 17,70 778,69 123,88 106,19 

Mníšek n/Hnilcom 1 1 717 69,68 222,60 15,90 632,03 91,43 43,73 

Žakarovce 1 724 70,43 308,78 9,08 1 080,74 190,72 54,49 

Smolník 1 1 183 68,52 276,21 58,43 733,03 106,24 63,74 

Aritmeticky priemer 69,40 282,53 16,88 852,42 100,92 82,65 

Bayesovský priemer 70,00 260,92 16,91 761,39 87,51 69,24 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 72,65 214,10 14,21 531,24 57,47 48,26 

Poznámka: DOZ015 – roky; ReC15, ReE15, ReI15, ReJ15, ReK15– na 100 000 – štandard SR %; DOZ015 – očakávané dožívanie pri narodení, vypočítané 
z 15 rokov 1994 – 2008; ReC15 – relatívna úmrtnosť na zhubné nádory (počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; ReE15 – 
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relatívna úmrtnosť na choroby žliaz s vnútorným vylučovaním (počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; ReI15 – relatívna 
úmrtnosť na choroby obehovej sústavy (počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; ReJ15 – relatívna úmrtnosť na choroby 
dýchacej sústavy (počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; ReK15 – relatívna úmrtnosť na choroby tráviacej sústavy (počet 
úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; 1 – paleozoikum, metasedimenty, metavulkanity; 2 – kryštalinikum, granitoidy a kryštalické 
bridlice; 3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén, vápence, dolomity, zlepence; 6 – neovulkanity, andezity, bazalty a ich pyroklastiká; 8 – 
kvartér, štrky, piesky, hliny, úlomky hornín; počet obyvateľov spolu „mäkká“ voda 52 676 (31. 12. 2018), počet obyvateľov Slovenskej republiky 5,5 
mil. 

Tab. 3.2 
Základné zdravotné indikátory pre skupinu obcí „tvrdá„ voda. 

Obec Okres Geológia počet 
obyvateľov 

DOZ015 ReC15 ReE15 ReI15 ReJ15 ReK15 

Nižná Tvrdošín 5 4 024 76,20 199,48 9,89 337,96 31,32 34,62 

Suchá Hora Tvrdošín 5 1 386 75,12 128,91 5,37 306,17 42,97 48,34 

Podbiel Tvrdošín 5 1 268 73,71 189,61 0,00 379,22 54,17 43,34 

Bobrov Námestovo 5 1 685 73,56 150,78 17,74 434,59 39,91 13,30 

Bošáca Nové mesto 
na/Váhom 

5 1 384 74,72 237,17 4,94 642,32 44,47 44,47 

Kanianka Prievidza 8 4 125 76,80 131,07 17,25 410,47 32,77 25,87 

Lazany Prievidza 8 1 600 76,08 175,86 22,55 532,08 67,64 27,06 

Dolné Vestenice Prievidza 3 2 575 74,63 128,77 7,43 287,26 9,91 22,29 

Trenčianska Turná Trenčín 8 3 133 77,09 214,96 7,50 454,91 32,49 27,49 

Trenčianska Teplá Trenčín 3 4 140 75,80 242,07 14,03 642,00 36,84 33,33 

Dolná Súča Trenčín 5 2 996 73,96 125,34 20,89 601,17 53,39 20,89 

Dudince Krupina 7 1 453 73,83 190,92 8,68 525,04 65,09 60,75 

Nenince Veľký Krtíš 8 1 394 74,33 258,27 9,57 454,37 38,26 76,53 

Spišská Teplica Poprad 3 2 236 73,72 148,94 10,90 468,63 54,49 39,96 

Svidník Svidník 5 11 289 73,01 118,26 8,48 313,41 30,76 22,27 

Gerlachov Bardejov 5 1 042 74,10 177,00 20,42 422,08 34,04 40,85 

Malcov Bardejov 5 1 572 72,60 154,44 9,36 631,79 32,76 28,08 

Torysa Sabinov 5 1 522 73,85 136,61 14,13 504,05 56,53 9,42 

Dubovica Sabinov 5 1 479 75,13 132,38 13,69 488,43 54,78 27,39 

Chminianska Nová 
Ves 

Prešov 5 1 304 75,06 176,86 17,12 353,72 79,87 57,05 

Župčany Prešov 5 1 511 74,97 175,58 27,43 367,63 60,36 16,46 

aritmetický priemer 74,68 171,11 12,73 455,11 45,37 34,27 

Bayesovský priemer 74,58 160,92 11,85 427,10 39,55 30,28 

Slovenská republika 72,65 214,10 14,21 531,24 57,47 48,26 

Poznámka: DOZ015 – roky; ReC15, ReE15, ReI15, ReJ15, ReK15– na 100 000 – štandard SR %; DOZ015 – očakávané dožívanie pri narodení, 
vypočítané z 15 rokov 1994 – 2008; ReC15 – relatívna úmrtnosť na zhubné nádory (počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; 
ReE15 – relatívna úmrtnosť na choroby žliaz s vnútorným vylučovaním (počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; ReI15 – 
relatívna úmrtnosť na choroby obehovej sústavy (počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; ReJ15 – relatívna úmrtnosť na 
choroby dýchacej sústavy (počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; ReK15 – relatívna úmrtnosť na choroby tráviacej sústavy 
(počet úmrtí na 100 000 živých), počítaná z rokov 1994 – 2008; 3 – karbonatické mezozoikum a bazálny paleogén, vápence, dolomity, zlepence; 5 
– flyšový paleogén, pieskovce, bridlice, ílovce; 7 – sedimentárny neogén; 8 – kvartér, štrky, piesky, hliny, úlomky hornín; počet obyvateľov spolu 
„tvrdá“ voda 53 118 (31. 12. 2018), počet obyvateľov Slovenskej republiky 5,5 mil. 

 
Z uvedených tabuliek je na prvý pohľad zrejmé, že existujú zásadné rozdiely medzi porovnávanými celkami, a to ako v obsahu 
chemických parametrov tak aj v hodnotách zdravotných indikátorov. Pre skupinu obcí „mäkká“ voda je priemerná hodnota 
obsahu Ca 21,20 mg . l-1, Mg 5,66 mg . l-1 a (Ca + Mg) 0,77 mmol . l-1. V skupine obcí „tvrdá“ voda sú tieto hodnoty takmer 
trojnásobné, pre Ca 70,12 mg . l-1, Mg 20,10 mg . l-1 a (Ca + Mg) 2,39 mg . l-1. Rovnako vidíme oveľa priaznivejšie hodnoty 
zdravotných indikátorov pre skupinu obcí „tvrdá“ voda. Napríklad dožívanie obyvateľov (DOZ) je viac než o 4,5 roka vyššie. 
Indikátory relatívnej úmrtnosti pre hlavné príčiny úmrtí sú približne o 60 – 100 % priaznivejšie v porovnaní so skupinou obcí 
„mäkká“ voda. Napríklad relatívna úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia (najčastejšia príčina úmrtí na Slovensku) je 
v skupine obcí „mäkká“ voda viac než o 78 % vyššia ako u obyvateľov zásobovaných tvrdou vodou. Najväčšie rozdiely 
v zdravotných indikátoroch u hodnotených dvoch skupín obcí pozorujeme v prípade tráviacej a dýchacej sústavy. Podrobná 
charakteristika zdravotného stavu obyvateľov oboch skupín je podaná v samostatnej správe a je dostupná na internetovej 
stránke projektu http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/. 

PREHĽAD REGULOVANÝCH HODNÔT OBSAHU Ca, Mg A TVRDOSTI VODY V KRAJINÁCH EÚ 

Stanovenie limitných alebo optimálnych hodnôt Ca, Mg, resp. (Ca + Mg) v pitnej vode voči ľudskému zdraviu je veľmi 
komplikovaná záležitosť. V krajinách Európskej únie ani v ostatných krajinách sveta neexistujú záväzné normované limitné 
hodnoty pre uvedené komponenty. Taktiež ani v žiadnej svetovej literatúre neexistujú žiadne záväzné postupy a metodika 
stanovenia limitných hodnôt pre uvedené parametre. Taktiež, keďže WHO doteraz nepovažuje tieto prvky za škodlivé voči 
ľudskému zdraviu neexistujú vo svetových databázach (napr. IRIS) príslušné referenčné hodnoty, ktoré by sa dali využiť pre 
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výpočet zdravotného rizika. Len v niektorých krajinách, prevažne strednej a východnej Európy sú tieto tri parametre regulované 
v norme pre pitnú vodu ako odporúčané hodnoty. V tabuľke 3.3 je uvedený prehľad ako jednotlivé krajiny limitujú uvedené 
prvky. Podotýkame, že tieto limitné hodnoty sú len odporúčané alebo indikatívne, resp. informačné, nie sú dané ako najvyššia 
medzná hodnota a preto sa takéto vody bežne používajú na zásobovanie obyvateľov. V tabuľke 3.3 je uvedený prehľad ako 
jednotlivé krajiny Európskej únie udávajú informáciu pre obsah Ca, Mg a (Ca + Mg) v pitnej vode. Z 27 členských krajín EÚ 
v 11 krajinách (Malta, Francúzsko, Estónsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Írsko, Cyprus, Grécko, Litva, Slovinsko, Španielsko) 
obsah Ca, Mg a (Ca + Mg) v norme pre pitnú vodu vôbec nie sú hodnotené. V ostatných krajinách (tab. 3.3) sú tieto hodnoty 
takmer výhradne nezáväzné a majú len indikačný, resp. informatívny charakter. 
V zmysle DWD (Drinking Water Directive) revision 2018 (revízia normovaných hodnôt pre pitnú vodu) WHO odporúča 
v prípade, že pitná voda je upravovaná reverznou osmózou, teda demineralizáciou, by mali členské krajiny podľa možnosti 
pridávať Ca a Mg za účelom zníženia koróznych vlastností a zlepšenia chuti vody. Zdravotné aspekty v revízii z roku 2018 sú 
ignorované. V zmysle DWD revision 2019 je stanovisko rady EÚ nasledovné. Pridala nový článok 7a: Bezpečná voda určená 
pre ľudskú spotrebu znamená nie len absenciu škodlivých mikroorganizmov a látok, ale aj prítomnosť určitých množstiev 
prírodných minerálnych látok a esenciálnych prvkov, pričom sa berie do úvahy, že dlhodobá konzumácia demineralizovanej 
vody alebo vody s nízkym obsahom esenciálnych prvkov ako Ca a Mg môže ohroziť ľudské zdravie. V prílohe 1, časť C – 
Indikatívne parametre tejto revízie pridáva nasledovný článok pre pitnú vodu získanú demineralizáciou. Ak voda určená pre 
ľudskú spotrebu pochádza z úpravy, ktorá výrazne demineralizuje alebo zmäkčuje vodu, na úpravu vody by sa mali pridať soli 
Ca a Mg s cieľom znížiť možné negatívne vplyvy na zdravie ľudí, ako aj agresivitu, koróziu a na zlepšenie chuti. Minimálny 
obsah Ca a Mg v demineralizovanej vode by sa mal stanoviť s prihliadnutím na vlastnosti vody, ktorá vstupuje do týchto 
procesov. 
 

Tab. 3.3 
Prehľad odporúčaných a indikačných, resp. informatívnych limitných hodnôt pre Ca, Mg, Ca + Mg  

v krajinách Európskej únie. 

Krajina 
Ca Mg (Ca + Mg) 

[mg . l-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] 

minimálny 

obsah 

maximálny 

obsah 

minimálny 

obsah 

maximálny 

obsah 

minimálny 

obsah 

maximálny 

obsah Rakúsko – 400 – 150 1,5 – 

Belgicko – 270 – 50 1,5 – 

Bulharsko – 150 – 80 – 6 

Česká republika 40 80 20 30 2,0 3,5 

Dánsko – – – – 0,9 – 

Fínsko 10 – – – – – 

Nemecko – – – – 1,5 2,5 

Maďarsko – – – – 0,9 6,25 

Taliansko – – – – 1,5 5,0 

Luxembursko – – – – 1,5 – 

Holandsko – – – – 1,0 – 

Poľsko 7 125 –  0,6 5,0 

Portugalsko – 100 – 50 1,5 5,0 

Rumunsko – – – – 0,9 – 

Slovensko 30 – 10 125 1,1 5 

Švédsko 20 60 – – – – 

UK – – – – 1,5 – 

 
Väčšina autorov uvádza ako najpriaznivejší obsah pre Ca 40 – 80 mg . l-1, pre Mg 20 – 30 mg . l-1 a pre (Ca + Mg) 2 – 4 mmol 
. l-1 [napr. Rylander et al.; 1991; Kožíšek, 2003; Rosborg a Kožíšek (2015, 2020); Rapant et al., 2015]. Niektorí autori vo 
svetovej literatúre pripisujú väčší význam pre ľudské zdravie Mg ako Ca (napr. Catling et al., 2005). Vápnik je extracelulárny 
katión. Viac ako 99 % jeho obsahu v ľudskom tele je uložený v tvrdých tkanivách (kosti, zuby) a v bunkách sa nachádzajú len 
jeho minimálne koncentrácie (10-5 – 10-4 mmol . l-1). Horčík je druhý hlavný intracelulárny katión. Z jeho celkového obsahu 
v ľudskom tele je približne len 60 % uložených v tvrdých tkanivách. Vzhľadom na skutočnosť, že Mg je hlavný intracelulárny 
katión a Ca je extracelulárny katión, prikladáme jeho obsahu v pitnej vode vyššiu dôležitosť. Vďaka menšiemu iónovému 
polomeru ľahšie prestupuje cez membrány buniek a je dôležitým kofaktorom približne 350 bunkových enzýmov (Alon et al., 
2006; Parikh a Webb, 2012). 
Keďže obsah Ca a Mg ide v slovenskej podzemnej vode spoločne (aj pri vysokom aj pri nízkom obsahu), nedokážeme sa 
vyjadriť o rozdielnych zdravotných účinkoch Ca a Mg. Veľmi „tvrdá“ voda z technologického hľadiska je nepriaznivá, tvorí 
inkrusty. Ako ďalší nepriaznivý účinok tvrdej vody je možné uviesť senzorické vlastnosti – tvorba povlakov na hladine kávy 
alebo čaju a strata anorganických látok z jedál a nápojov viazaním na uhličitan vápenatý. Naopak „mäkká“ voda má spravidla 
nízke pH a korozívne vlastnosti. 
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VÝPOČET ZDRAVOTNÉHO RIZIKA 
Zdravotné riziko predstavuje možnosť alebo pravdepodobnosť poškodenia zdravia, choroby alebo smrti človeka ako dôsledok 
pôsobenia rôznych rizikových faktorov vyskytujúcich sa v životnom prostredí. V našom prípade zdravotné riziko predstavuje 
nízky/deficitný obsah Ca, Mg, resp. tvrdosti v pitnej vode. 
Metodika hodnotenia zdravotného rizika bola sformulovaná v 80. rokoch 20. storočia agentúrou USA pre ochranu životného 
prostredia US EPA (United States Environmental Protection Agency) – tzv. metóda Risk Assessment (US EPA 1989a). Jej 
hlavné princípy platia s niekoľkými úpravami dodnes (US EPA 1997, 2004, 2005, 2008, 2009; Lynn, 2001 a i.) a stali sa 
podkladom pre legislatívne spracovanie postupov hodnotenia zdravotných rizík v rámci Európskej únie (Commission 
Regulation (EC) No. 1488/94; Commission Directive 93/67/EEC) ako aj na Slovensku (Metodický pokyn MŽP SR, č. 623/98-
2; Odborné usmernenie MZ SR, 2001). 
V súčasnosti platné metodické postupy na výpočet zdravotného rizika sa zaoberajú len so zvýšeným obsahom zdraviu 
škodlivých látok/prvkov. Hodnotia možné nepriaznivé účinky rôznych látok/prvkov, ktoré sa vyskytujú v obsahu nad limitnú, 
resp. referenčnú dávku. Nehodnotia zdravotné riziko pre deficitný obsah rôznych, hlavne biogénnych a esenciálnych prvkov, 
potrebných pre zdravý vývoj človeka. Klasickým príkladom takýchto prvkov je napríklad deficitný obsah jódu, fluóru alebo 
viacerých stopových prvkov (Se, Zn, Cu), či esenciálnych makroprvkov (napr. Ca a Mg). Takéto deficitné prvky sa v súčasnosti 
napríklad pridávajú do potravy (napr. jód do kuchynskej soli, fluór do zubných pást) alebo sú k dispozícii vo forme rôznych 
výživových doplnkov (Zn, Se, Fe, a iné). Medzi takéto dôležité biogénne prvky patrí aj Ca a Mg, ktorých nízky (deficitný) obsah 
v pitnej vode je vo svetovej literatúre mnohokrát spájaný so zvýšenou incidenciou/mortalitou, najmä na kardiovaskulárne 
a onkologické ochorenia (Yang, et al., 2000; Kožíšek, 2004; Rosborg a Kožíšek, 2015; Rapant et al., 2017).  
Cieľom predmetnej rizikovej analýzy je výpočtom (odhadom) zdravotného rizika potvrdiť, či dôjde pri nami navrhovanom 
limitnom obsahu Ca a Mg najmenej k 10 % zníženiu zdravotného rizika u ľudí, ktorí začnú piť rekarbonizovanú pitnú vodu. 
Pri rizikovej analýze vychádzame z metodických postupov US EPA a podľa potreby ich modifikujeme. Zdravotné riziko 
počítame a vyjadrujeme dvomi spôsobmi, a to pomocou koeficientu nebezpečenstva (Hazard Quocient – HQ) a pomocou 
celoživotného rizika vzniku ochorení (Exces Lifetime Health Risk – ELHR) vyjadrujúce počet prípadov vzniku ochorení na 
počet obyvateľov. Metodické postupy zavedené US EPA podľa potreby čiastočne modifikujeme, keďže sa jedná o výpočet 
rizika z nie nadlimitného obsahu ale o riziko z podlimitného (deficitného) obsahu. Pri výpočtoch zdravotného rizika používame 
vstupné expozičné dáta v zmysle US EPA ako telesná hmotnosť, doba expozície, jej frekvencia, denný príjem vody, trvanie 
expozície a podobne.  
Vstupné expozičné údaje na odhad zdravotného rizika a z obsahu Ca a Mg v pitnej vode sú zosumarizované v tabuľke 3.4. 

 
Tab. 3.4 

Vstupné expozičné údaje na odhad zdravotného rizika z deficitného obsahu Ca a Mg pitnej vody 
pre dospelú populáciu. 

Analyzovaná 
zložka prostredia 

Parameter Hodnota Jednotka Zdroj 

Pitná voda 

BW Telesná hmotnosť 70 kg US EPA, 1991 

AT Spriemerovávaná doba expozície 25 550 deň US EPA, 1989a 

CW Koncentrácia prvku vo vode Miestne špecifická mg . l-1  

IR Denný príjem vody 2 l. deň-1 US EPA, 1989b 

EF Frekvencia expozície 365 deň . rok-1 US EPA, 1989a 

ED Trvanie expozície 70 rok US EPA, 1989a 

 
Najjednoduchšou cestou pre stanovenie limitných hodnôt je použitie normovaných hodnôt z normy pre pitnú vodu. Slovenská 
norma pre pitnú vodu (Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.) udáva ako normované hodnoty pre Ca 30 mg . l-1, pre Mg 10 mg . 
l-1 a pre (Ca + Mg) 1,1 mmol . l-1. Tieto hodnoty však slúžia len ako odporúčané a preto ich považujeme len za orientačné. 
V ďalšom kroku sme pristúpili k stanoveniu limitných hodnôt na základe konkrétneho obsahu Ca, Mg a (Ca + Mg) v jednotlivých 
obciach skupiny obcí „mäkká“ voda a konkrétnych hodnôt štyroch hlavných príčin úmrtí v jednotlivých obciach skupiny „mäkká“ 
voda (ReC15, ReI15, ReJ15, ReK15).  

Stanovenie priemernej dennej chýbajúcej, potrebnej a prijatej dávky 
Stanovenie priemernej dennej chýbajúcej, potrebnej a prijatej dávky podávame na príklade obsahu Ca, Mg a (Ca + Mg) v pitnej 
vode pre obyvateľov v skupine obcí „mäkká“ voda. Základom na výpočet zdravotného rizika je stanovenie referenčnej dávky 
(Reference Dose – RfD), t . j. stanovenie úrovne dennej expozície rizikovej látky, pri ktorej počas celoživotnej expozície nedôjde 
k prejavom škodlivých účinkov na človeka. Z hľadiska ľudského zdravia sa Ca a Mg doposiaľ nepovažujú za nebezpečné 
prvky, a preto nie sú vo svetových databázach (IRIS – Intergrated Risk Information Systém, resp. RAIS – Risk Assessment 
Information System) definované referenčné, resp. najvyššie prípustné denné dávky (najvyššia úroveň expozície bez 
pozorovaných nepriaznivých účinkov – NOAEL), resp. najnižšie potrebné dávky. Taktiež nie sú definované ani faktory smernice 
rakoviny. Na základe RfD sa následne v zmysle metodiky US EPA počíta priemerná denná dávka (Average Daily Dose – 
ADD), resp. celoživotná priemerná denná dávka (Lifetime Average Daily Dose – LADD). V našom prípade však riziko 
nepredstavuje nadbytok škodlivého prvku ale nedostatok potrebného biogénneho prvku. Preto na výpočet rizikovej analýzy 
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pre deficitné biogénne prvky je navrhnuté definovať a vypočítať nasledovné priemerné denné dávky a minimálnu potrebnú 
koncentráciu: 
1. priemerná denná chýbajúca dávka (Average Daily Missing Dose – ADMD), 
2. priemerná denná potrebná dávka (Average Daily Nessecary Dose – ADND), 
3. priemerná denná prijatá dávka (Average Daily Accepted Dose – ADAD), 
4. minimálna potrebná koncentrácia (Minimum Required Concentration – MRC). 
Tieto dávky sú potrebné na výpočet hazard quocientu pre deficitné biogénne prvky HQd. 
Na stanovenie ADMD, ADND a ADAD používame expozičné údaje zavedené US EPA (tab. 3.4). 
Stanovenie uvedených troch dávok je možné doma spôsobmi. Prvý, jednoduchý spôsob je použitie potrebnej minimálnej 
koncentrácie (MRC) z príslušnej normy pre pitnú vodu (ak existuje). Slovenská norma pre pitnú vodu (Vyhláška MZ SR č. 
247/2017 Z. z.) reguluje naše hodnotené parametre nasledovne (tab. 3.5): 
 

Tab. 3.5 
Odporúčané limitné hodnoty Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. pre pitnú vodu. 

Parameter Jednotka 
Odporúčaná limitná hodnota 

minimálna maximálna 

Ca mg . l-1 30 – 

Mg mg . l-1 10 30 

(Ca + Mg) mmol . l-1 1,1 5,0 

 
Druhý, oveľa komplikovanejší spôsob, no možno oveľa dôležitejší a objektívnejší spôsob je odvodenie uvedených troch dávok 
pomocou reálnych hodnôt obsahu chemického prvku v pitnej vode a reálnych hodnôt o zdravotnom stave obyvateľov. 

Stanovenie ADMD, ADND a ADAD na základe normovaných hodnôt 
Príklad výpočtu uvedených troch dávok podávame na príklade Mg, pre ktorý je odporúčaná minimálna potrebná koncentrácia 
v slovenskej norme pre pitnú vodu 10 mg . l-1. Táto koncentrácia (10 mg . l-1) nám predstavuje minimálne potrebnú koncentráciu 
– MRC potrebnú pre zdravý vývoj človeka a pri ktorej nie je zdravotné riziko z deficitného obsahu biogénneho prvku. 
 
Na výpočet ADND používame vzorec definovaný US EPA na výpočet priemernej dennej dávky – ADD: 
ADD = (CW x IR x ED x EF)/(BW x AT) 
V ktorom namiesto CW koncentrácie použijeme minimálnu potrebnú koncentráciu MRC. 
 
ADND = (MRC x IR x ED x EF)/(BW x AT) 
ADND = (10 x 2 x 70 x 365)/(70 x 25 550) 
ADND = 0,2857 mg . kg-1 . deň-1 
 
Hodnota ADND predstavuje vlastne referenčnú dávku na výpočet rizikovej analýzy z deficitného obsahu biogénnych prvkov 
(ADND ~ RfD) a následne túto hodnotu v ďalšom použijeme na výpočet zdravotného rizika a dosadíme ju do vzorca na výpočet 
Hazard Quocientu (HQd) pre deficitné biogénne prvky.  
Priemerná denná potrebná dávka (ADND) pre MRC Mg 10 mg . l-1 je teda 0,2857 mg . kg-1 . deň-1. Táto dávka nám predstavuje 
referenčnú dávku pre Mg potrebnú pre zdravý vývoj človeka.  
Na výpočet priemernej dennej chýbajúcej dávky (ADMD) opäť používame vzorec definovaný US EPA na výpočet ADD. Miesto 
CW koncentrácie dosadíme do vzorca rozdiel minimálnej potrebnej koncentrácie (MRC) a reálnej koncentrácie (CW). 
Minimálne potrebná koncentrácia predstavuje odporúčanú hodnotu z normy pre pitnú vodu – pre Mg (10 mg . l-1) a CW 
koncentrácia predstavuje priemernú hodnotu Mg v pitnej vode v skupine obcí „mäkká“ voda – 5,6 mg . l-1.  
 
Výpočet ADMD je nasledovný: 
ADMD = ((MRC – CW) x IR x ED x EF))/(BW x AT) 
ADMD = ((10 – 5,6) x 2 x 70 x 365))/(70 x 25 550) 
ADMD = 0,1257 mg . kg-1 . deň-1 
 
Chýbajúca priemerná denná dávka pre Mg z pitnej vody je teda 0,1257 mg . kg-1 . deň-1.  
Priemerná denná prijatá dávka (ADAD) predstavuje dávku prvku, ktorú človek denne príjme z pitnej vody, ktorú reálne pije. 
V našom prípade je koncentrácia Mg v skupine obcí „mäkká“ voda 5,6 mg . l-1, čo predstavuje CW koncentráciu. Priemerná 
denná prijatá dávka sa opäť počíta podľa vzorca definovaného US EPA na výpočet ADD.  
 
Výpočet pre ADAD je nasledovný: 
ADAD = (CW x IR x ED x EF)/(BW x AT) 
ADAD = (5,6 x 2 x 70 x 365)/(70 x 25 550) 
ADAD = 0,16 mg . kg-1 . deň-1 
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Jedná sa teda o dávku Mg, ktorú človek denne príjme z konzumácie reálnej pitnej vody. Túto hodnotu potom dosadíme do 
vzorca na výpočet hazard quocientu (HQd) na určenie zdravotného rizika z deficitného obsahu Mg v pitnej vode. Túto hodnotu 
v ďalšom použijeme na výpočet zdravotného rizika a dosadíme ju do vzorca na výpočet Hazard Quocientu (HQd). 
Keďže normovaná hodnota Ca, Mg a (Ca + Mg) je v slovenskej norme uvedená len ako odporúčaná a v žiadnych európskych 
alebo svetových normách neexistuje záväzná limitná hodnota pre Ca, Mg a (Ca +Mg) v pitnej vode nižšie uvádzame postup 
ako je možné odvodiť uvedené dávky pre Ca, Mg a (Ca + Mg) na základe reálnych dát obsahu uvedených prvkov v pitnej vode 
a reálnych dát o zdravotnom stave obyvateľstva. 

Stanovenie ADMD, ADND a ADAD na základe reálnych dát 
Na odvodenie uvedených troch dávok používame reálne hodnoty obsahu Ca, Mg a (Ca + Mg)v skupine obcí „mäkká“ voda 
a reálne hodnoty o zdravotnom stave. Skupina obcí „mäkká“ voda ako je zrejmé z vyššie uvedeného sa vyznačuje nízkym 
obsahom Ca, Mg a (Ca + Mg) v pitnej vode, ktorý sa odráža na zhoršenom zdravotnom stave obyvateľov v porovnaní 
s obyvateľmi, ktorí sú zásobovaní pitnou vodou so zvýšenou tvrdosťou vody. 
Za základ na výpočet sme zobrali obyvateľov skupiny obcí „mäkká“ voda a štyri hlavné príčiny úmrtí a to: ReC, ReI, ReJ a ReK. 
Pre porovnanie sme použili celoslovenské priemerné hodnoty uvedených štyroch zdravotných indikátorov. Uvedené štyri 
hlavné príčiny úmrtí sa na celoslovenskej úmrtnosti podieľajú približne 87 % a to: ReC približne 25 %, ReI približne 50 %, ReJ 
približne 6 % a ReK približne 7 % (NCZI, 2013, 2015). Ostatné príčiny úmrtí s výnimkou náhodných príčin úmrtí (nehody, 
samovraždy apod.) sa podieľajú len nepodstatne a preto s nimi nebudeme uvažovať. 
Zdravotný stav obyvateľov je v zmysle základnej deklarácie WHO determinujúco určený štyrmi hlavnými faktormi a to: životným 
štýlom, úrovňou zdravotnej starostlivosti, genetickými faktormi a životným prostredím.  
Vplyv prvých faktorov možno v našom prípade považovať za nemenný. Nemusíme s nimi uvažovať. Budeme uvažovať len 
s vplyvom životného prostredia, t. j. obsahom Ca a Mg v pitnej vode. Pri ich zvýšení sa dá predpokladať zlepšenie zdravotného 
stavu a znižujúce sa zdravotné riziko. Preto sme v prvom kroku vypočítali obsah Ca, Mg a (Ca + Mg) aký by mal byť v pitnej 
vode, aby sme dosiahli celoslovenské priemerné hodnoty zdravotných indikátorov (trojčlenkou). V druhom kroku sme 
prepočítali koncentráciu Ca, Mg a (Ca + Mg) podľa váhy (podľa %) príčin úmrtí a dostali sme tzv. limitnú hodnotu pre Ca, Mg 
a (Ca + Mg), pri ktorých by mal zdravotný stav obyvateľov dosiahnuť celoslovenskú priemernú hodnotu (tab. 3.6). 
 
Aby sme však zohľadnili vplyv prvých troch faktorov (životný štýl, úroveň zdravotnej starostlivosti a genetické faktory) na 
zdravie ľudí, zavádzame faktor neistoty (UF – Uncertainity Factor) 1,25, ktorým vynásobíme vypočítané limitné hodnoty. 
Týmto limitné hodnoty zvýšime o 25 %. Takto minimalizujeme vplyv ostatných troch determinantov zdravia a stanovujeme 
obsah Ca, Mg a (Ca + Mg), pri ktorých by mali byť diskutované štyri hlavné zdravotné indikátory lepšie ako celoslovenské 
priemerné hodnoty. Tieto hodnoty predstavujú minimálne potrebné koncentrácie – MRC (tab. 3.6). Faktor neistoty zavádzame 
hlavne z nasledovného dôvodu. Deficitný obsah Ca a Mg v pitnej vode nepôsobí zrejme rovnako na všetkých ľudí. Na 
citlivejších jedincov viac, na odolnejších jedincov menej. Toto je zrejme dôvod, prečo obsah Ca a Mg nie je doteraz limitovaný 
v norme WHO pre pitnú vodu. Do úvahy však treba brať aj skutočnosť, že ľudský organizmus sa postupne adaptuje 
a prispôsobuje vonkajším environmentálnym faktorom. Aj vplyvu nižšieho obsahu Ca a Mg. Limitné hodnoty zvýšené o faktor 
neistoty (UF) predstavujú minimálne potrebnú koncentráciu MRC (tab. 3.6), ktoré predstavujú obsah prvkov, ktoré by mal 
človek prijať z pitnej vody, aby nebolo ohrozené jeho zdravie. Tieto hodnoty MRC v ďalšom používame ako základ na výpočet 
ADMD, ADND a ADAD. 
 
Príklad výpočtu uvedených troch dávok opäť udávame na príklade Mg v pitnej vode. Priemerný obsah Mg (CW) v skupine obcí 
„mäkká“ voda je 5,66 mg . l-1 a  hodnota MRC je 10,64 mg . l-1. 
 
Výpočet ADND je nasledovný: 
ADND = (MRC x IR x ED x EF)/(BW x AT) 
ADND = (10,64 x 2 x 70 x 365)/(70 x 25 550) 
ADND = 0,304 mg . kg-1 . deň-1 
 
Výpočet ADMD je nasledovný: 
ADMD = ((MRC – CW) x IR x ED x EF))/(BW x AT) 
ADMD = ((10,64 – 5,6) x 2 x 70 x 365)/(70 x 25 550) 
ADMD = 0,144 mg . kg-1 . deň-1 
 
Výpočet ADAD je nasledovný: 
ADAD = (CW x IR x ED x EF)/(BW x AT) 
ADAD = (5,6 x 2 x 70 x 365)/(70 x 25 550) 
ADAD = 0,16 mg . kg-1 . deň-1 
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Tab. 3.6 
Limitné a minimálne potrebné koncentrácie pre Ca, Mg a (Ca + Mg) odvodené na základe zdravotných indikátorov (ReC15, ReI15, ReJ15, ReK15) pre skupinu obcí „mäkká“ voda. 

Obec CaReC CaReI CaReJ CaReK MgReC MgReI MgReJ MgReK (Ca + Mg)ReC (Ca + Mg)ReI (Ca + Mg)ReJ (Ca + Mg)ReK 
Ca Mg (Ca + Mg) 

LH MRC LH MRC LH MRC 
Hiadeľ 34,29 60,29 34,89 53,06 16,31 28,69 16,60 25,24 1,53 2,68 1,55 2,36 43,21 54,01 20,56 25,70 1,92 2,39 

Šumiac 13,36 19,41 31,48 31,02 3,04 4,41 7,15 7,05 0,46 0,67 1,08 1,06 17,72 22,15 4,03 5,03 0,61 0,75 

Braväcovo 17,55 16,41 12,50 33,95 4,46 4,17 3,18 8,64 0,62 0,58 0,44 1,20 18,18 22,73 4,63 5,78 0,64 0,80 

Bacúch 11,28 14,65 17,36 12,57 2,97 3,86 4,57 3,31 0,40 0,52 0,62 0,45 12,76 15,95 3,36 4,20 0,46 0,57 

Pohorelá 10,23 12,29 16,11 8,43 2,90 3,49 4,57 2,39 0,37 0,45 0,59 0,31 11,07 13,84 3,14 3,93 0,41 0,50 

Jasenie 39,31 41,22 45,97 46,60 7,68 8,05 8,98 9,10 1,30 1,36 1,52 1,54 40,89 51,11 7,99 9,98 1,35 1,67 

Hronec 75,66 121,70 170,28 75,28 31,78 51,12 71,52 31,62 3,20 5,14 7,19 3,18 95,16 118,95 39,97 49,96 4,02 4,99 

Čierny Balog 12,73 12,90 15,54 19,38 2,66 2,70 3,25 4,05 0,43 0,43 0,52 0,65 13,50 16,87 2,82 3,53 0,45 0,56 

Látky 13,85 18,80 16,37 12,45 3,42 4,65 4,05 3,08 0,49 0,66 0,57 0,44 15,31 19,14 3,79 4,73 0,54 0,67 

Detvianska Huta 8,34 8,97 16,89 17,33 4,63 4,99 9,38 9,63 0,40 0,43 0,81 0,83 9,82 12,27 5,46 6,82 0,47 0,58 

Podkriváň 34,77 51,08 77,20 53,81 7,08 10,41 15,73 10,96 1,16 1,70 2,57 1,79 43,81 54,76 8,92 11,16 1,46 1,81 

Stožok 19,34 16,19 22,93 18,49 6,10 5,10 7,23 5,83 0,73 0,61 0,87 0,70 18,62 23,28 5,87 7,34 0,71 0,88 

Vígľaš 36,04 23,94 55,60 68,26 4,38 2,91 6,75 8,29 1,08 0,72 1,67 2,04 36,50 45,63 4,43 5,54 1,09 1,35 

Litava 29,07 31,62 33,48 46,28 10,01 10,88 11,52 15,93 1,14 1,24 1,31 1,81 31,47 39,33 10,83 13,54 1,23 1,53 

Krupina 22,42 28,63 22,18 24,54 7,99 10,20 7,91 8,75 0,89 1,13 0,88 0,97 24,34 30,42 8,68 10,84 0,96 1,20 

Cerovo 30,09 46,58 45,10 69,86 13,22 20,47 19,82 30,69 1,29 2,00 1,94 3,01 38,96 48,70 17,12 21,40 1,68 2,08 

Devičie 30,10 45,57 49,02 62,12 10,03 15,19 16,34 20,71 1,15 1,75 1,88 2,38 38,33 47,92 12,78 15,97 1,47 1,82 

Pukanec 62,65 62,19 59,99 112,39 11,84 11,75 11,34 21,24 2,05 2,04 1,96 3,68 66,29 82,87 12,53 15,66 2,17 2,71 

Prochot 19,29 17,87 19,88 44,78 10,73 9,95 11,06 24,92 0,92 0,86 0,95 2,14 20,96 26,19 11,66 14,58 1,00 1,25 

Dobroč 36,89 58,58 25,03 63,44 4,87 7,73 3,30 8,38 1,12 1,78 0,76 1,93 44,36 55,45 5,86 7,32 1,35 1,68 

Divín 26,12 26,40 32,62 33,07 8,30 8,39 10,37 10,52 0,99 1,00 1,24 1,26 27,20 34,00 8,65 10,81 1,03 1,29 

Rapovce 22,81 22,48 11,29 14,31 6,77 6,67 3,35 4,25 0,85 0,84 0,42 0,53 21,26 26,57 6,31 7,88 0,79 0,99 

Kokava nad Rimavicou 22,80 29,58 19,12 15,25 4,18 5,42 3,50 2,80 0,74 0,96 0,62 0,50 23,88 29,84 4,38 5,47 0,78 0,97 

Poltár 26,21 27,72 16,75 16,27 1,80 1,91 1,15 1,12 0,73 0,77 0,47 0,45 25,21 31,51 1,73 2,17 0,70 0,88 

Utekáč 25,40 21,84 27,02 19,02 25,40 21,84 27,02 19,02 1,13 0,97 1,20 0,84 23,99 29,99 3,05 3,81 1,06 1,33 

Rudník 27,27 35,60 29,00 28,59 11,80 15,40 12,55 12,37 1,17 1,52 1,24 1,22 29,86 37,32 12,92 16,14 1,28 1,60 

Rakovec nad Ondavou 49,48 77,55 64,46 61,27 3,88 6,08 5,05 4,80 1,39 2,19 1,82 1,73 59,42 74,27 4,66 5,82 1,67 2,09 

Poruba pod Vihorlatom 39,25 36,53 18,56 35,28 7,12 6,63 3,37 6,40 1,27 1,18 0,60 1,14 36,75 45,94 6,67 8,34 1,19 1,48 

Čierna Lehota 24,89 37,40 7,60 38,53 4,93 7,40 1,50 7,63 0,82 1,24 0,25 1,28 28,35 35,44 5,61 7,02 0,94 1,17 

Kluknava 24,11 29,59 32,24 24,87 8,43 10,34 11,27 8,69 0,95 1,16 1,27 0,98 26,28 32,85 9,19 11,48 1,03 1,29 

Kojšov 21,62 30,50 44,36 48,19 8,42 11,88 17,28 18,77 0,89 1,25 1,82 1,97 27,81 34,76 10,83 13,54 1,14 1,42 

Mníšek n/Hnilcom 22,18 25,23 33,37 20,23 6,80 7,74 10,23 6,20 0,83 0,95 1,25 0,76 23,65 29,57 7,25 9,07 0,89 1,11 

Žakarovce 37,44 52,51 84,72 30,68 7,55 10,58 17,08 6,18 1,24 1,75 2,82 1,02 44,40 55,51 8,95 11,19 1,48 1,85 

Smolník 18,43 19,60 25,97 19,75 4,54 4,83 6,40 4,87 0,65 0,69 0,91 0,69 19,38 24,23 4,78 5,97 0,68 0,85 

aritmetický priemer 27,80 34,75 36,32 37,63 7,47 9,61 10,32 10,49 1,01 1,27 1,34 1,38 31,14 38,92 8,51 10,64 1,14 1,42 

Poznámka:  
CaReC, ReI, ReJ, ReK – limitné hodnoty obsahu Ca (mg . l-1) pre jednotlivé zdravotné indikátory vypočítané na základe priemerných celoslovenských hodnôt zdravotných indikátorov 
MgReC, ReI, ReJ, ReK – limitné hodnoty obsahu Mg (mg . l-1) vypočítané na základe priemerných celoslovenských hodnôt zdravotných indikátorov 
(Ca + Mg)ReC, ReI, ReJ, ReK – limitné hodnoty obsahu (Ca + Mg) (mmol . l-1) vypočítané na základe priemerných celoslovenských hodnôt zdravotných indikátorov 
LH – limitná hodnota obsahu Ca, Mg a (Ca + Mg) vypočítaná ako vážený priemer limitného obsahu Ca, Mg a (Ca + Mg) pre jednotlivé zdravotné indikátory podľa ich váhy 

    MRC – minimálne potrebná koncentrácia obsahu Ca, Mg a (Ca + Mg) vypočítaná ako vážený priemer limitného obsahu Ca, Mg a (Ca + Mg) pre jednotlivé zdravotné indikátory podľa ich váhy zvýšená o  faktor neistoty (1,25) 
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Výpočet Hazard Quocientu – HQd 
Zdravotné riziko vzniku chronických ochorení pre jednotlivé prvky/látky sa v zmysle US EPA (1989a) 
 vyjadruje pomocou Hazard Quocentu (HQ) a pre expozíciu viacerými prvkami/látkami formou indexu nebezpečenstva (Hazard 
Index – HI). Ten predstavuje sumu HQ pre jednotlivé prvky. 
 
V zmysle metodiky US EPA sa na výpočet HQ používa nasledovný vzorec: 

HQ = ADD/RfD, 
ktorý vyjadruje o koľko je prekročená priemerná denná dávka a aké je riziko vyjadrené formou HQ. 
V našom prípade riziko nepredstavuje nadbytok škodlivého prvku, ale deficit potrebného prvku. 
Preto tento vzorec modifikujeme nasledovne: 

HQd = ADND/ADAD 
 
A tak vyjadríme o koľko je nižšia prijatá dávka než potrebná dávka, a aké je zdravotné riziko vyjadrené formou HQd. 
 
Príklad výpočtu HQd opäť podávame na základe obsahu Mg v pitnej vode v skupine obcí „mäkká“ voda. Používame hodnoty 
ADND a ADAD odvodené na základe reálneho obsahu Mg v pitnej vode a reálnych hodnôt o zdravotnom stave obyvateľov 
v skupine obcí „mäkká“ voda. Referenčnú dávku Mg, ktorú by mal človek denne prijať predstavuje priemerná denná potrebná 
dávka (ADND), ktorá je 0,304 mg . kg-1 . deň-1. Priemerná denná prijatá dávka (ADAD) je 0,16 mg . kg-1 . deň-1. 
 
Výpočet HQd pre Mg je nasledovný: 
HQd = ADND/ADAD 
HQd = 0,304/0,16 
HQd = 1,9 
 
Sumárne riziko HId (Hazard Index) z deficitného obsahu Ca, Mg a (Ca + Mg) potom predstavuje suma HQd pre uvedené tri 
prvky: 

HId =  HQd 
 
Na hodnotenie úrovne rizika vzniku chronických ochorení používame nasledovnú škálu (tab. 3.7) v zmysle US EPA (1989a). 

 
Tab. 3.7 

Škála pre klasifikáciu úrovne rizika vzniku chronických ochorení. 

Stupeň rizika HQd (ADND/ADAD) Riziko vzniku chronických ochorení 

1 ≤ 0,1 bez rizika 

2 > 0,1≤ 1 nízke 

3 > 1 ≤ 4 stredné 

4 > 4 vysoké 

 
Z uvedeného je zrejmé, že obyvatelia skupiny „mäkká“ voda sú v strednom riziku deficitného obsahu Mg v pitnej vode.  

Výpočet celoživotného rizika vzniku ochorení – ELHR 
Výpočet celoživotného rizika vzniku ochorení vyjadruje počet vzniku ochorení na počet obyvateľov. V zmysle zavedenej 
metodiky US EPA sa používa len na výpočet celoživotného rizika vzniku rakovinových ochorení. 
Počíta sa podľa vzťahu: 

CR = (AAD x CSF)/1 000 
CSF – faktor smernice, CR – celoživotné riziko vzniku rakoviny 
 
Výpočet rizika vzniku onkologických ochorení sa počíta len pre chemické prvky/látky, ktoré majú vo svetových databázach 
(IRIS, RAIS) určené faktory smernice rakoviny. Podstatou týchto výpočtov je opäť stanovenie priemernej dennej dávky. Pri 
zanedbaní faktora smernice rakoviny (CSF) môžeme tento vzorec aplikovať na výpočet celoživotného rizika vzniku ochorení. 
Nie onkologických, ale všetkých. Tak vyjadríme zdravotné riziko formou počtu prípadov vzniku ochorení na počet obyvateľov. 
Opäť ako pri výpočtoch HQd miesto ADD použijeme ADMD, keďže sa jedná o riziko z deficitu. 
 
Výpočet ELHR pre Mg je nasledovný: 
ELHR = ADMD/1 000 
ELHR = 0,1423/1 000  
ELHR = 1,423 . 10-4 
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Pri použití hodnotiacej škály rizika vzniku rakovinových ochorení (tab. 3.8) US EPA (1989a) sa jedná o 1,423 prípadov na 
10 000 obyvateľov, teda o úroveň stredného rizika. Tento spôsob výpočtu zdravotného rizika považujeme len za informatívny, 
ale tiež naznačuje, že obyvatelia skupiny obcí „mäkká“ voda sú tiež v určitom zvýšenom celoživotnom riziku vzniku ochorení 
z deficitného obsahu Ca, Mg v pitnej vode. 
 

Tab. 3.8 
Škála pre klasifikáciu úrovne rizika vzniku rakovinových ochorení. 

Stupeň rizika Vypočítaný vznik prípadov rakovinových ochorení Riziko vzniku rakovinových ochorení 

1 < 1 na 1 000 000 obyvateľov veľmi nízke 

2 > 1 na 1 000 000 obyvateľov nízke 
< 1 na    100 000 obyvateľov 

3 > 1 na    100 000 obyvateľov stredné 
< 1 na     10 000 obyvateľov 

4 > 1 na     10 000 obyvateľov vysoké 
< 1 na      1 000 obyvateľov 

5 > 1 na      1 000 obyvateľov veľmi vysoké 

Vyhodnotenie výsledkov výpočtov rizikovej analýzy a návrh cieľových hodnôt pre rekarbonizáciu 
Výsledky výpočtov rizikovej analýzy pre Ca, Mg a (Ca +Mg) v dvoch obciach, kde sa bude rekarbonizovať pitná voda a v 
skupine obcí „mäkká“ voda sú uvedené v tabuľke 3.9. Aj v prípade HQd aj v prípade ELHR sa riziko z deficitného obsahu Ca, 
Mg a (Ca + Mg) pohybuje na úrovni stredného rizika. Hodnoty HQd sa pohybujú v rozpätí 2,1 – 2,8 a nie sú žiadne významné 
rozdiely v HQd pre hodnotené tri parametre. Hodnoty ELHR sa pohybujú tiež v pomerne úzkom rozmedzí 1,0 . 10-5 – 3,07 . 10-

4, t. j. na úrovni stredného rizika. 
 

Tab. 3.9 
Výsledky výpočtov rizikovej analýzy. 

Zdroj 
Reálna koncentrácia 

Minimálne potrebná 
koncentrácia 

RIZIKO – HQd RIZIKO – ELHR 

Ca Mg (Ca + Mg) Ca Mg (Ca + Mg) Ca Mg (Ca + Mg) Ca Mg (Ca + Mg) 

„mäkká“ voda 21,20 5,66 0,77 38,92 10,64 1,42 1,836 1,900 1,77 5,06 . 10-4 1,42 . 10-4 1,85 . 10-5 

Devičie 30,00 10,20 1,15 47,92 15,97 1,82 1,597 1,566 1,583 5,12 . 10-4 2,6 . 10-4 1,91 . 10-5 

Kokava 
n/Rimavicou 

19,10 3,50 0,62 29,84 5,47 0,97 1,59 1,55 1,563 3,07 10-4 5,63 . 10-5 1,0 . 10-5 

 
Úroveň stredného rizika znamená skutočnosť, že o riziku by mali byť informované administratívne orgány, aby sa mohli podľa 
potreby zahájiť nápravné opatrenia. 
Z výsledkov rizikovej analýzy navrhujeme ako cieľové hodnoty pre rekarbonizáciu vody nasledovné hodnoty (tab. 3.10). 

 
Tab. 3.10 

Cieľové hodnoty pre rekarbonizáciu pitnej vody v obci Devičie a Kokava nad Rimavicou. 

Devičie Kokava nad Rimavicou 

Ca Mg (Ca + Mg) Ca Mg (Ca + Mg) 
[mg . l-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] [mg . l-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] 

35 – 40 16 – 21 1,5 – 1,6 25 – 30  8 – 12  1,1 – 1,3  

 
Pri takýchto hodnotách obohatenia vo všetkých prípadoch dôjde k výraznému zníženiu zdravotného rizika, oveľa viac než 10 
%, ako to bolo založené v projekte. Úplne eliminujeme zdravotné riziko z deficitu Mg výrazne znížime (viac než 50 %) zdravotné 
riziko z nízkej tvrdosti vody a taktiež viac než 10 % znížime riziko z deficitu Ca. Uvedené navrhované hodnoty rekarbonizácie 
vody sú plne v súlade s orientačnými hodnotami uvedených troch parametrov v slovenskej norme pre pitnú vodu (Vyhláška 
MZ SR č. 247/2017 Z. z.). 
Pri navrhovaných hodnotách rekarbonizácie sme brali do úvahy viacero skutočností. Horčík je pre ľudský organizmus zrejme 
oveľa dôležitejší ako vápnik, hlavne čo sa týka kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Preto ho budeme obohacovať 
viac ako vápnik. Technicky je nemožné dosiahnuť jedno presné číslo obohatenia obsahu prvku. Závisí to od premenlivosti 
spotreby vody počas dňa (najväčší odber vody je v popoludňajších hodinách). Ďalšie hľadisko, ktoré sme museli zohľadniť je 
tvrdosť vody a následná tvorba inkrustov (zanášanie práčok, umývačiek riadu a pod.). Obyvatelia sa toho obávajú. Preto 
tvrdosť vody zvyšujeme hlavne len obsahom Mg. Cieľové hodnoty rekarbonizácie sú rozdielne v obci Devičie a v obci Kokava 
nad Rimavicou. Do úvahy však treba brať skutočnosť, že ľudský organizmus sa postupne adaptuje a prispôsobuje vonkajším 
environmentálnym podmienkam. Aj vplyvu nižšieho obsahu Ca a Mg. 

ΨΫ



 
 

Deficit obsahu Ca a Mg v pitnej vode nepôsobí na každého rovnako a na všetkých ľudí. Na citlivejších jedincov zrejme oveľa 
viac. Na odolnejších jedincov menej. Toto je zrejme dôvod, že obsah Ca a Mg nie je doposiaľ limitovaný v norme WHO pre 
pitnú vodu. Navrhované limity rekarbonizácie pitnej vody zrejme nie sú konečné, sú minimálne. Podľa potreby a technických 
možností ich budeme modifikovať, a keď si obyvatelia zvyknú na zvýšený obsah Ca a Mg, podľa možnosti ich ešte zvýšime. 
Zvyšovať budeme najme obsah Mg. 
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4 
CHARAKTERISTIKA  DVOCH  VYBRANÝCH  VODNÝCH  ZDROJOV  NA  REKARBONIZÁCIU 

PITNEJ VODY 

Cieľom tejto práce bolo vybrať na rekarbonizáciu pitnej vody dva vodné zdroje. V zmysle projektu sa mala rekarbonizácia 
realizovať na dvoch vodných zdrojoch na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Prvý (menší) vodný zdroj má slúžiť na 
zásobovanie pitnou vodou najmenej 250 obyvateľov. Druhý (väčší) vodný zdroj má slúžiť na zásobovanie pitnou vodou 
najmenej 2 5000 obyvateľov.  
Vybrané vodné zdroje musia spĺňať nasledovné požiadavky: 

 voda s nízkym obsahom Ca a Mg, 

 možnosť umiestniť reakrbonizačný reaktor s minimálnymi technickými úpravami, 

 s reakrbonizáciou pitnej vody musí súhlasiť majiteľ a prevádzkovateľ vodného zdroja a obyvatelia dotknutých obcí. 
Z viac ako 20 vytipovaných vodných zdrojov pitnej vody boli vybrané dva. Vodný zdroj v obci Devičie (okres Krupina) s 302 
obyvateľmi a vodný zdroj Kokava nad Rimavicou (okres Poltár) s 3 000 obyvateľmi. 

Vodný zdroj Devičie 

Vodný zdroj Devičie (obr. 4.1) predstavuje hydrogeologický vrt hlboký približne 40 m. Z neho je čerpaná voda, ktorá je zvedená 
do rezervoára, ktorý zásobuje obyvateľov obce. Priemerná ročná spotreba vody je približne 11 000 m3. Denná spotreba vody 
je približne 30,1 m3. Spotreba kolíše podľa ročného obdobia. Vyššia je v letných mesiacoch a nižšia v zimných mesiacoch. 
Voda z vrtu sa čerpá len keď je rezervoár vyprázdnený, v tom prípade sa zapne čerpadlo a čerpá vodu do vodného rezervoára. 
Priemerné množstvo spotrebovanej vody je teda približne 0,35 l . s-1. 
Okrem obyvateľov obce z vodného zdroja je zásobované aj miestne roľnícke družstvo, hlavne živočíšna výroba, chov kráv, 
najmä v zimných mesiacoch. 
Horninové prostredie v obci Devičie predstavuje hlavne andezity a ich pyroklastiká. Jedná sa teda o silikátogénne vody 
s nízkou mineralizáciou a teda aj s nízkym obsahom Ca a Mg. 

Obr. 4.1 Vodný zdroj Devičie (foto: Cvečková, 2018). 

Vodný zdroj Kokava nad Rimavicou 

Vodný zdroj Kokava nad Rimavicou (obr. 4.2) predstavuje pitnú vodu z vodárenskej nádrže Klenovec. Tá je po predbežnej 
úprave a dezinfekcii vedená potrubím do vodného rezervoára v obci Kokava nad Rimavicou. Do rezervoára v obci Kokava nad 
Rimavicou je privádzané množstvo vody podľa aktuálnej spotreby. Ročná priemerná spotreba vody je približne 100 000 m3. 
V letných mesiacoch je približne o 15 % vyššia ako v zimných mesiacoch. Priemerné množstvo spotrebovanej vody je teda 
približne 3 l . s-1. Okrem obyvateľov obce sa pitná voda používa na zásobovanie drobných prevádzok, školy a viacerých 
reštauračných zariadení a obchodov. 
Vodný zdroj pre obec Kokava nad Rimavicou predstavuje povrchovú vodu z vodárenskej nádrže Klenovec. Horninové 
prostredie zbernej oblasti vodárenskej nádrže Klenovec predstavujú takmer výhradne silikátové horniny paleozoika. Jedná sa 
hlavne o nízko metamorfované horniny (bridlice, svory) a menšiu časť budujú rôzne granitoidné horniny. Vody sa v tejto oblasti 
vyznačujú veľmi nízkou mineralizáciou a veľmi nízkym obsahom Ca a Mg. 
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Obr. 4.2 Vodný zdroj Kokava nad Rimavicou (foto: Cvečková, 2019). 

Hydrogeochemický režim 

Hydrogeochemický režim chemického zloženia obidvoch zdrojov vody je pomerne stabilný. V jarných mesiacoch, keď je 
topenie snehov, dochádza k miernemu riedeniu – nižší obsah chemických prvkov a v dlhšom bez zrážkovom období dochádza 
k zvýšeniu celkovej mineralizácie vody. Tieto zmeny sú však prakticky vždy nižšie ako  10 %. 

Vybrané najdôležitejšie výsledky chemického zloženia vody z vodných zdrojov sú uvedené v tabuľke 4.1. 
Chemické zloženie vody v obidvoch vodných zdrojoch sa vyznačuje veľmi nízkym až žiadnym stupňom znečistenia. Obsah 
NO3, Cl, SO4, NH4 a ďalších sú veľmi nízke, výrazne nižšie ako limitné hodnoty slovenskej normy pre pitnú vodu (Vyhláška 
MZ SR č. 247/2017 Z. z.). Taktiež obsah potenciálne toxických prvkov je veľmi nízky, hlboko pod normované hodnoty 
slovenskej normy pre pitnú vodu. 
Z hľadiska zdravotných účinkov je potrebné upozorniť na nízky obsah troch sledovaných ukazovateľov: Ca, Mg a (Ca + Mg). 
V obci Devičie je na úrovni spodných limitných hodnôt odporúčaných slovenskou normou pre pitnú vodu a v obci Kokava nad 
Rimavicou je vo všetkých troch prípadoch výrazne nižší ako limitné hodnoty slovenskej normy pre pitnú vodu. 
 

Tab. 4.1 Chemické zloženie vody. 

pH Vodivosť Mineralizácia (Ca + Mg) Na K Ca Mg Cl SO4 NO3 HCO3 

[mS . m-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] [mg . l-1] 

[mg . l-1] 

[mg . l-1] 

DEVIČIE 

7,1 280 320 1,15 12,6 4,6 30,0 10,2 3,66 4,5 4,19 187 

KOKAVA NAD RIMAVICOU 

8,0 140 135 0,62 10,8 3,5 19,1 3,52 3,5 14,2 6,2 75,1 
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5 
KONŠTRUKCIA  REAKTOROV 

Pre potreby riešenia projektu boli vyrobené dva prototypy rekarbonizačných reaktorov (RR). Jeden menší pre vodný zdroj 
v obci Devičie (priemerná denná spotreba vody približne 30 m3) a druhý väčší pre vodný zdroj v obci Kokava nad Rimavicou 
(priemerná denná spotreba vody približne 300 m3). Rekarbonizačný reaktor pre vodný zdroj v obci Devičie zostrojila STU 
Bratislava (Jelemenský, 2020). Rekarbonizačný reaktor  pre vodný zdroj v obci Kokava nad Rimavicou zostrojila firma 
ProMinent Slovensko, s. r. o. (Tic, 2021).  
Schéma rekarbonizačných reaktorov je na obrázku 5.1. 
 
 

Obr. 5.1 Schéma zariadenia na rekarbonizáciu pitnej vody. 
 
Pri konštrukcii obidvoch reaktorov bolo treba zohľadniť celý rad faktorov. Najskôr to bola skutočnosť, že reaktory museli byť 
umiestnené vo vodojemoch vodných zdrojov za minimálnych technických zásahov vo vodojeme. Preto cirkulačná nádrž na 
vodnom zdroji v obci  Kokava nad Rimavicou (5 m3) musela byť z troch vzájomne prepojených nádrží. Ďalej to bola skutočnosť 
potreby jednoduchej obsluhy. 
Reaktory pozostávali z dvoch hlavných častí, a to zo samotného telesa reaktora a z cirkulačnej nádrže. Do telesa reaktora sa 
privádza voda z vodojemu. Tá pomocou cirkulačného čerpadla cirkuluje medzi telesom reaktora a cirkulačnou nádržou, teda 
tu dochádza k výraznému rozpúšťaniu karbonatickej horniny – polovypáleného dolomitu (PVD) a tvorbe koncentrátu 
s vysokým obsahom Ca a Mg. Po dosiahnutí potrebnej koncentrácie Ca a Mg vo vode, čiže po dosiahnutí vodivosti koncentrátu 
približne 800 – 1 000 µS . cm-1 a obsahu Ca približne 60 mg . l-1 a Mg približne 100 mg . l-1 sa koncentrát za pomoci 
dávkovacieho čerpadla púšťa priamo do vody vodojemu. Výdatnosť cirkulačného čerpadla musí byť približne 5 a ž 10 krát 
vyššia ako výdatnosť odvádzacieho čerpadla, čo zaručuje mnohonásobne vyššiu cirkuláciu a potrebné vyluhovanie horniny. 
Množstvo odvádzaného koncentrátu je približne 10 krát nižšie ako denná spotreba vody. Pre vodný zdroj v obci Devičie je 
množstvo odvádzaného koncentrátu približne 3 m3 za deň a pre vodný zdroj v obci Kokava nad Rimavicou približne 30 m3 za 
deň. Takéto množstvo koncentrátu je približne 10 krát menšie ako je spotreba vody v obidvoch obciach. Pri nariedení vody vo 
vodojeme v pomere 1 : 10 teda dôjde k zvýšeniu obsahu Ca o približne 6 – 8 mg . l-1 a obsahu Mg približne o 10 mg . l-1. 
Výkonnosť cirkulačného čerpadla na vodnom zdroji v obci Devičie je do 5 m3 . h-1 a výkonnosť čerpadla na vodnom zdroji 
v obci Kokava nad Rimavicou je 16 m3 . h-1. Frekvenčnými meničmi na čerpadlách dokážeme znížiť výdatnosť obidvoch 
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čerpadiel. Po uvedení a dlhšom otestovaní RR na vodných zdrojoch môžeme skonštatovať, že na vodnom zdroji v obci Devičie 
je potrebná výkonnosť cirkulačného čerpadla približne 2 m3 . h-1 a na vodnom zdroji v obci Kokava nad Rimavicou približne 8 
m3 . h-1. Samozrejme v letných mesiacoch, keď je vyššia spotreba vody je potrebné zvýšiť výkonnosť cirkulačného čerpadla 
a naopak v zimných mesiacoch, keď je spotreba vody menšia treba výkonnosť cirkulačného čerpadla znížiť. Výkonnosť 
obidvoch cirkulačných čerpadiel nám zaručuje, že rozpúšťaná hornina sa udržiava vo vznose, teda vo fluidnom systéme. 
Čiastočky horniny sa intenzívne premiešavajú a tak v takomto fluidnom systéme dochádza k intenzívnejšiemu rozpúšťaniu 
karbonatickej horniny približne o 50 – 60 %. Intenzita rozpúšťania karbonatickej horniny je akcelerovaná pridávaním CO2 do 
systému. Vo vode sa CO2 rozpúšťa za vzniku kyseliny uhličitej, čím výrazne vzrastá hydrolytická kapacita cirkulácie vody 
a teda sa výrazne zvyšuje množstvo Ca a Mg vo vode vo forme hydrogénuhličitanov. Predpokladaný prítok CO2 do systému 
je 1 – 2 NL . min-1 pre reaktor na vodnom zdroji v obci Devičie a približne 10 NL . min-1 pre reaktor na vodnom zdroji v obci 
Kokava nad Rimavicou. Obidva reaktory majú výšku približne 3,4 m. Rekarbonizačný reaktor na vodnom zdroji v obci Devičie 
má priemer 0,2 m a objem cirkulačnej nádrže je približne 0,5 m3. Priemer RR na vodnom zdroji v obci Kokava nad Rimavicou 
je 0,35 m a objem cirkulačnej nádrže je približne 5 m3.  
Podrobná technická špecifikácia obidvoch RR je dostupná na internetovej stránke projektu http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth. 

5.1 Fluidný rekarbonizačný reaktor pre vodný zdroj v obci Devičie  

Opis zariadenia a technická dokumentácia 

Fluidizačný rrekarbonizačný reaktor pozostáva z troch častí: z telesa reaktora  – priemer hlavnej a spodnej časti je 160 mm, 
dĺžka spodnej časti je 300 mm a hlavnej časti 2 400 mm. Horná časť reaktora má priemer do 225 mm, dĺžku do 1 050 mm. Do 
nej ústi prívod tuhej fázy a odvádza sa z nej voda do usadzovacej nádrže. Usadzovacia nádrž je nádoba so spádovaným 
dnom, na odvod kalu. Objem je min 300 litrov a je vybavená vstupom vody z reaktora a z vodojemu. Voda sa odvádza do 
vodojemu a čerpadlom do reaktora. Konštrukcia usadzovacej nádrže má zabezpečiť minimálne prúdenie v objeme nádoby, 
aby sa jemné častice zachytili a nepokračovali do vodojemu. Odkalovací systém musí byť ľahko dostupný obsluhe. Rovnako 
musí byť jednoduché aj dávkovanie PVD do reaktora. 
Dávkovanie tuhého materiálu uzatvárateľnou násypkou s priemerom približne 110 mm, ústie spojovacej rúrky 50 mm kolmo 
do rozšírenej časti reaktora. Odvod vody z rozšírenej časti reaktora bude do usadzovacej nádrže. 
Usadzovacia nádrž s oddelením usadenín s vekom má objem cca 500 litrov. Nádrž má vstup kvapaliny z reaktora potrubím o 
vhodnom priemere. Na dne nádrže je odkaľovací systém. Voda z nádrže je dopravovaná samospádom do vodojemu potrubím 
o vhodnom priemere. Nádrž je beztlaková, odvzdušnená cez dýchací systém mimo priestor vodojemu.  
Cirkulačné čerpadlo (čerpadlo 1) má výkon do 5 m3 . h-1 vody. Čerpadlo je z nekorodujúceho materiálu. V reálnom systéme 
boli uvažované dve čerpadlá, t. j. aj záložné čerpadlo. Čerpadlá budú umiestnené na prvom podlaží. 
Čerpadlo na doplnenie vody do usadzovacej nádrže (čerpadlo 2) pre prietok do 1,0 m3 . h-1. Čerpadlá sú dve z nekorodujúceho 
materiálu, jedno funkčné a jedno záložné.  
Tlakové fľaše na oxid uhličitý sú tri o hmotnosti približne 37,5 kg CO2 a budú zapojené paralelne s možnosťou odpojenia a 
pripojenia na systém bez prerušenia dodávky oxidu uhličitého s automatickým prepínaním medzi dvomi fľašami, tretia je 
záložná. Každá tlaková fľaša bude pripojená potrubím s uzatváracím ventilom na systém s regulátorom tlaku. Oxid uhličitý sa 
bude privádzať do spodnej časti reaktora (pod rošt) rúrkou o priemere 8 mm vybavenou regulačným ventilom a distribútorom 
plynu. Prietok CO2 sa bude merať rotametrom s vhodným rozsahom. 
Reaktor je zavesený na konštrukcii upevnenej na stene a podopretý zdola tak, aby sa spodná časť reaktora dala odpojiť bez 
demontáže celého zariadenia. Usadzovacia nádrž je upevnená na konštrukcii umožňujúcej pripojenie potrubí a jednoduchý 
prístup k odkaľovaciemu systému. Konštrukcie pre obe zariadenia museli rešpektovať podmienky pevnosti v miesta finálnej 
inštalácie. 
Podľa potreby sa bude merať vodivosť pitnej vody prenosným konduktometrom v mieste spotreby. 
Z hľadiska jednoduchej prevádzky je potrebné vedieť, kde je hladina fluidizovanej vrstvy v reaktore a preto boli navrhnuté 
priehľadné časti reaktora, ktoré indikujú minimálnu a maximálnu hladinu fluidizovanej vrstvy. 
Inštalácia zariadenie v samotnom mieste prevádzkovania musela rešpektovať existujúci stav a konštrukcia musela byť 
prispôsobená existujúcej budove a bolo potrebné navrhnúť spevnenia na uchytenie zariadenia. Rovnako bolo potrebné brať 
do úvahy skutočnosť, že zariadenie používa CO2, ktorý je ťažší ako vzduch a tak má pri úniku tendenciu zhromažďovať sa v 
spodnej časti budovy inštalácie. V spodnej časti vodojemu je odpadové potrubie vyvedené približne 50 m od vodojemu. Je 
vyspádované smerom von. Aj keby došlo k havárii a úniku CO2, tento bude samospádom odvádzaný mimo reaktor do voľnej 
prírody. 

Požiadavky na úpravu pitnej vody 

V obci Devičie je ročná spotreba pitnej vody cca 11 000 m3. Je to údaj, ktorý bol získaný priamo v obci a predstavuje základ 
všetkých úvah a výpočtov spojených s návrhom zariadenia na zvýšenie obsahu horčíka a vápnika v pitnej vode. Spotreba 
vody je premenlivá v závislosti na ročnej dobe a rovnako je premenlivá aj denná spotreba pitnej vody. Navrhnuté zariadenie 
musí rešpektovať zmenu spotreby a teda aj parametre zariadenia boli navrhnuté tak, aby sa aj pri premenlivej spotrebe pitnej 
vody dosahoval potrebný rozsah koncentrácií žiadaných prvkov. Predmetná upravovaná voda má pôvodný obsah vápnika 
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približne 30 mg . l-1, Mg približne 10 mg . l-1 a mineralizácia je približne 300 mg . l-1. Požadovaný je nárast obsahu Mg o 10 mg 
. l-1. 

Návrh konštrukcie zariadenia a jeho komponentov  

Pri konštrukcii zariadenia bolo potrebné zohľadniť celý rad faktorov, vrátane jednoduchej a minimálnej obsluhy. 
Tlak v systéme je približne atmosférický na hlave reaktora a v usadzovacej nádrži. Na dne reaktora, kde je privádzaná 
cirkulujúca voda a plyn tlak zodpovedá hydrostatickému tlaku zvýšenému o odpor, ktorý kladie prúdeniu vody a plynu vrstva 
polovypáleného dolomitu (PVD) spoločne s distribútorom. Odhadovaný tlak je približne 140 kPa. 
Prietok vody do reaktora je určený prahovou rýchlosťou fluidizáciie častí v PVD. Prietok vody cez reaktor je v intervale 2 – 4 
m3 . h-1 pri patričnom tlaku. Na základe týchto údajov je navrhnuté cirkulačné čerpadlo. 
Z priemernej spotreby vody v obci Devičie vychádza aj návrh prietoku vody medzi vodojemom a usadzovacou nádržou s 
cieľom dosiahnuť koncentráciu horčíka vo vode k spotrebiteľovi. 
Pre proces samotný je podstatné dosiahnuť vhodné pH pomocou dostatočného prietoku CO2. 
Pre navrhované zariadenie je očakávaný prietok plynu 1 až 2 NL . min-1.  
Množstvo PVD bolo určené na základe laboratórneho výskumu. Pre navrhované zariadenie je potrebné uvažovať približne s 
30 litrami PVD v reaktore. Predpokladá sa, že PVD bude periodicky dopĺňaný raz alebo dvakrát za týždeň (množstvo 1 kg). 
Spresnenie bude urobené na základe testov zariadenia priamo v konkrétnych podmienkach na vodnom zdroji v obci Devičie. 
Rovnako sa počas testovania overia aj ďalšie parametre procesu. Základným cieľom je dosiahnuť podmienky robustného 
procesu s minimálnou obsluhou.  
Technické výkresy, rozpis použitých materiálov, náčrty zariadenia ako celku je podrobne uvedené na stránke projektu 
https://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/vysledky/ciastkove-vysledky/. Na obrázku 5.1.1 je podaná situácia zariadenia na vodnom 
zdroji v obci Devičie a na obrázku 5.1.2 je podaný náčrt reaktora s detailmi dôležitých elementov. 

Prívod CO2 do systému 

Oxid uhličitý sa do systému privádza z tlakovej fľaše cez redukčný ventil do rotametra cez logický prepínací ventil, ktorý umožní 
prepojenie dvoch tlakových fliaš a po vyprázdnení prvej sa automaticky prepne prívod na druhú tlakovú fľašu. 
Pre definované podmienky a podľa uvažovaných spotrieb, ktoré sú relatívne malé, budú stačiť dve tlakové fľaše, na ktorých 
sú dva fľašové redukčné ventily s výstupným tlakom do 2 barov. Na jednom redukčnom ventile sa nastaví tlak 2 bary, na 
druhom 1,5 bar. Výstupy budú prepojené cez prepínací ventil do jedného výstupu a do prietokomera. Keď sa vyprázdni tlaková 
fľaša, kde je výstupný tlak 2 bary, tak automaticky začne dodávať prietok tlaková fľaša s výstupom 1,5 bar. Prázdnu tlakovú 
fľašu je možné vymeniť za plnú a potom zmeniť výstupné tlaky na redukčných ventiloch tak, že kde bol predtým tlak 1,5 bar 
sa zvýši na 2 bary a na druhej tlakovej fľaši sa opačne zníži tlak z 2 barov na 1,5 bar. Takto bude systém znovu nastavený na 
automatické prepnutie dodávky plynu. Reaktor bude chránený poistným ventilom s odvetrávacím tlakom 2,5 baru. 

5.2 Fluidný rekarbonizačný reaktor pre vodný zdroj v obci Kokava nad Rimavicou 

Na základe skúseností s výrobou a s odskúšaním reaktora vyrobeného pre vodný zdroj v obci Devičie bolo navrhnuté nové 
zariadenie, ktoré má obdobnú funkciu a podobné konštrukčné vyhotovenie s drobnými technickými úpravami, ktoré vyplynuli 
z konkrétnych technických možností na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou. Technológia je určená na rekarbonizáciu pitnej 
vody vo vodojeme Kokava nad Rimavicou s predpokladanou ročnou spotrebou vody 100 000 m3. Skladá sa z reaktora, 
sedimentačných nádrží, cirkulačných čerpadiel a čerpadiel na upravenú vodu spolu s potrubným systémom. Výroba reaktora 
bola realizovaná na základe výberového konania spoločnosťou ProMinent Slovensko, s. r .o. 

Opis zariadenia a technická dokumentácia 

Reaktor je zložený zo 4 častí a to spodnej s nohami a kónickým dnom s najväčším vnútorným priemerom 350 mm a výškou 
od zeme 850 mm. Medzi spodnou a nasledujúcou časťou reaktora je vložený dierovaný rošt, kde budú umiestnené trysky. 
Ďalšia časť s bočnými vývodmi DN100 má vnútornú šírku 350 mm a výšku 1 000 mm. Nasleduje priehľadná časť reaktora 
s vnútornou šírkou 350 mm a výškou 1 000 mm. Nakoniec je reaktor ukončený dielom s výškou 1 100 mm. Tento diel má 
priemer 350 mm na výšku 500 mm a rozširuje sa na priemer 500 mm až po vrch reaktora, kde sa nachádza armatúra do ktorej 
sa zaústi hadica od násypníka PVD. Všetky hlavné časti sú spojené prírubami. Vo vrchnej časti reaktora je bočný prepad, 
ktorý sa spojí potrubným systémom s prvou sedimentačnou nádržou. Do spodnej časti reaktora sa privádza tlaková voda 
z cirkulačného čerpadla. Presné rozmery sú vo výkrese reaktora (obr. 5.2.1) a sú dostupné na internetovej stránke projektu 
(https://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/vysledky/ciastkove-vysledky/). 
Konštrukčne je reaktor vyhotovený z materiálu PE-HD (polyetylén s vysokou hustotou), ktorý je vhodný pre styk s pitnou vodou. 
Priehľadná časť je z materiálu priehľadné PVC a drobné pripojenia sú z materiálu PVC-U (polyvinylchlorid nemäkčený). Telo 
reaktora je veľmi štíhle a musí sa kotviť o stenu vo vodojeme. Maximálne rozmery boli prispôsobené veľkosti otvoru do 
armatúrnej miestnosti vo vodojeme.  
Dávkovač tuhého materiálu je zariadenie určené na dávkovanie tuhého PVD do reaktora, nachádza sa v hlavnej miestnosti 
vodojemu nad reaktorom a je spojený flexibilnou hadicou s reaktorom. Je vyrobený z PE-HD a má odklápateľné veko 
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a posúvateľný šíber – pre dávkovanie tuhého materiálu. Spodná časť je ukončená nátrubkom s priemerom 160 mm pre 
ukotvenie flexi hadice. Celý dávkovač je určený na montáž na stenu. 
Usadzovacie nádrže (sedimentačné) sú určené na oddelenie nerozspustených pevných častíc vo vode. Požadovaný objem 
usadzovacej nádrže bol 5 m3. Nakoľko je prístup do vodojemu obmedzený a jedna usodzovacia nádrž s príslušnými rozmermi 
pre daný objekt by sa nezmestila, museli sme konštrukčne rozdeliť objem do troch usadzovacích nádrží spojených potrubným 
systémom. Prvé dve nádrže sú totožné a v tretej je doplnený aj plavákový systém pre ovládanie čerpadiel a dopúšťania vody 
do vodojemu a cirkulačného systému. Konštrukcia usadzovacích nádrží je vyhotovená zo skruženého a zvareného PE-HD 
s rozmermi – vnútorný priemer 630 mm a celková dĺžka 4 400 mm. Nádrže sú rozdelené na dve časti spojené prírubami. 
V spodnej časti je kónické dno s možnosťou odvodu nečistôt, prípadne vypúšťania nádrže alebo prania. Osemsto milimetrov 
od spodnej časti sú obojstranne vyvedené príruby pre prívod vody. Prepad sa nachádza vo vrchnej časti nádrže vo výške 4 
150 mm od zeme. Týmto otvorom voda prepadáva do druhej usadzovacej nádrže, ktorá je totožná s prvou. Posledná 
usadzovacia nádrž nemá prepad až na vrchu ale vo výške 2 150 mm nad zemou, kvôli regulácii čerpadiel a dopúšťania vody 
do cirkulačného okruhu pre rekarbonizáciu. 
Cirkulačné čerpadlá sú pre maximálny celkový prietok 16 m3. h-1 navrhnuté tri, a to vertikálne Grundfoss CRNE 5-2 s výkonom 
6,9 m3 . h-1 pri Hm 12,9 m. Tieto čerpadlá sú vyrobené z nerezovej ocele so zvýšenou odolnosťou AISI 316.  
Čerpadlo na upravenú vodu bolo navrhnuté pre prietok vody 5 m3 . h-1, zabezpečia to dve vertikálne čerpadlá Grundfoss CRNE 
3 – 2 s výkonom 3,5 m3 . h-1 pri Hm 13,6 m. Tieto čerpadlá sú tak isto vyrobené z odolnej nerezovej ocele AISI 316. Cirkulačné 
a dávkovacie čerpadlá majú frekvenčné meniče, takže je možné regulovať ich výkon. Pri uvedení RR do prevádzky bolo 
potvrdené, že okrem obdobia vysokého odberu vody, stačia pre proces rekarbonizácie dve cirkulačné čerpadlá a jedno 
dávkovacie. 
Oxid uhličitý sa bude privádzať z rozdeľovača plynových fliaš, kde budú zapojené dve sekcie po tri fľaše (celkovo šesť fliaš). 
Regulačná stanica CO2 obsahuje predohrev plynu, regulačnú armatúru. Umiestnenie regulačnej stanice CO2 bude v hlavnej 
miestnosti vodojemu, kvôli manipulácii s plynovými fľašami. Objem fliaš je teda 6 x 37,5 kg = 225 kg, rozmery sú cca 1 200 x 
1 200 mm aj s manipulačným priestorom medzi fľašami. 

Požiadavky na úpravu pitnej vody 

V obci Kokava nad Rimavicou je ročná spotreba pitnej vody 100 000 m3. Je to údaj, ktorý je zistený na základe priemernej 
ročnej spotreby vody. Obsah Ca a Mg vo vode bude meraný počas spustenia a prevádzky pre doladenie zariadenia na 
požadované hodnoty pomocou konduktometra. 
Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných pre styk s pitnou vodou podľa špecifikácie objednávateľa a technického zadania 
a zároveň odoláva koróznym a tlakovo teplotným podmienkam pre pitnú vodu. 

Návrh konštrukcie zariadenia a jeho komponentov 

Pri konštrukcii zariadenia bolo potrebné zohľadniť celý rad faktorov, vrátane jednoduchej a minimálnej obsluhy. Tlak v systéme 
je približne atmosferický na hlave reaktora a v usadzovacích nádržiach. Na dne reaktora, kde je privádzaná cirkulujúca voda 
a okysličujúci plyn zodpovedá tlak hydrostatickému tlaku zvýšenému o odpor, ktorý kladie prietoky vody a plynu vrstva 
polovypáleného dolomitu (PVD) spoločne s distribútorom. Odhadovaný tlak je približne 200 kPa. 
Pre proces samotný je podstatné dosiahnuť vhodné pH pomocou dostatočného prietoku CO2. 
Pre navrhované zariadenie je očakávaný prietok plynu 10 a ž 30 l . min-1. Spresnenie tohto údaja bude vykonané na základe 
testovania zariadenia v reálnych podmienkach. 
Taktiež množstvo PVD bude do špecifikované počas testovania zariadenia v reálnych podmienkach. Predpokladá sa spotreba 
210 g PVD . hod-1 a CO2 260 g . hod-1, t. j. za deň približne 5 kg PVD a 6 kg CO2. 
Technické výkresy, rozpis použitých materiálov, náčrty zariadenia ako celku je podrobne uvedené na stránke projektu 
https://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/vysledky/ciastkove-vysledky/. Na obrázku 5.2.1 je schéma zariadenia na rekarbonizáciu 
pitnej vody – vodojem Kokava nad Rimavicou. 
 

5.3 Fotovoltaický systém 

Na zabezpečenie potrebnej elektrickej energie na poháňanie čerpadiel bol na obidvoch vodných zdrojoch vybudovaný 
fotovoltaický systém. Tento bol navrhnutý tak, aby zabezpečil minimálne 2/3 potrebnej elektrickej energie. Charakteristika 
a technická špecifikácia fotovoltaického systému na vodnom zdroji v obci Devičie a v obci Kokava nad Rimavicou je podaná 
v tabuľkách 5.3.1 a 5.3.2. 
V priebehu roka spotreba pitnej vody kolíše v obidvoch vodných zdrojoch. Najväčšia spotreba vody je v letných mesiacoch, 
oveľa nižšia (viac ako 30 %) je v zimných mesiacoch. Napríklad spotreba vody v Kokave nad Rimavicou sa v zimných 
mesiacoch pohybuje len okolo 20 m3 za deň a v letných mesiacoch je to až do 40 m3 za deň. 
Čerpadlá na obidvoch vodných zdrojoch majú frekvenčné meniče. Tým je možné regulovať výkon čerpadiel ale aj spotrebu 
elektrickej energie. V zimných mesiacoch je výkon a spotreba redukovaná a v letných mesiacoch je zvýšená. Takto dochádza 
k úspore elektrickej energie v zimných mesiacoch, keď sú kratšie dni a fotovoltaický systém vyrába menej elektrickej energie. 
Takouto optimalizáciou je možné dosiahnuť, aby fotovoltaický systém vyrábal viac ako 90 % z ročnej spotreby elektrickej 
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energie, ktorá je potrebná na pohon čerpadiel. Na základe pol ročnej prevádzky vodného zdroja v obci Kokava nad Rimavicou 
je potrebná dodatková elektrická energia z pevnej siete v priemere 10 kWh za mesiac a na vodnom zdroji v obci Devičie je 
potrebná dodatková elektrická energia v priemere 25 KWh za mesiac. 
Na obrázkoch 5.3.1 a 5.3.2 je fotodokumentácia fotovoltaického systému na vodných zdrojoch v obci Devičie a v obci Kokava 
nad Rimavicou. 
 

Tab. 5.3.1 
Základná charakteristika kvalitatívnych parametrov fotovoltaického systému pre vodný zdroj Devičie. 

 
Tab. 5.3.2 

Základná charakteristika kvalitatívnych parametrov fotovoltaického systému pre vodný zdroj Kokava nad Rimavicou. 

Hybridná fotovoltaická elektráreň 2 – 8 kW,14 kWh Špecifikácia Počet 

Menič hybridný 3 fázový 8 kW, 3 x 400V Goodwe 8 kW 1 

Podružný elektromer 3F Solax 1 

Li baterie s kapacitou 14 kWh, skriňa batérií Pylontech 2,4 kWh 6 

BMS – riadenie nabíjania batérií 10 kWh komunikátor 1 

Sada prepojovacích káblov menič – batérie 3 m H CY 4 1 

Solárne panely, min. výkon 8 kW Bauesolar 360 W 18 

Konštrukcia na voľnú plochu, kotvenie, bleskozvod OCEP Zn 500 kg 1 

Pripojovacia sada panelov k meniču max.20 m v zemi a budove CYKY 5 x 4, FWP 40 1 

Jednosmerné ochranné prvky, odpínače, káble, HUS RS DC 1 

Montáž systému vrátane zemných prác  1 

Zapojenie systému, nastavenie, odskúšania, skúšobná prevádzka  1 

Revízna správa  1 

Doprava  1 

 
 

Hybridná fotovoltaická elektráreň 1 – Devičie 5 kW,10 kWh Špecifikácia Počet 

Menič hybridný 3 fázový 5 kW, 3 x 400V Goodwe 5 kW 1 

Podružný elektromer 3F Solax 1 

Li baterie s kapacitou 10 kWh, skriňa batérií Pylontech 2,4 kWh 4 

BMS – riadenie nabíjania batérií 10 kWh komunikátor 1 

Sada prepojovacích káblov menič – batérie 3 m H CY 4 1 

Solárne panely, min. výkon 8 kW Bauesolar 360 W 12 

Konštrukcia na voľnú plochu, kotvenie, bleskozvod OCEP Zn 500 kg 1 

Pripojovacia sada panelov k meniču max. 20 m v zemi a budove CYKY 5 x 4, FWP 40 1 

Jednosmerné ochranné prvky, odpínače, káble, HUS RS DC 1 

Montáž systému vrátane zemných prác  1 

Zapojenie systému, nastavenie, odskúšania, skúšobná prevádzka  1 

Revízna správa  1 

Doprava  1 

ΩΩ



 
Obr. 5.1.1 Situácia umiestnenia zariadenia na vodnom zdroji v obci Devičie. 
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Obr. 5.1.2 Náčrt reaktora s rozmermi a detailmi dôležitých elementov (distribútor plynu pod roštom, rošt, hlava reaktora). 
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5.2.1 Schéma zariadenia na rekarbonizáciu pitnej vody – vodojem Kokava nad Rimavicou.  
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Obr. 5.3.1 Fotovoltaický systém – vodný zdroj Devičie (foto: Cvečková, 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 5.3.2 Fotovoltaický systém – vodný zdroj Kokava nad Rimavicou (foto: Cvečková, 2021). 
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6 
CHARAKTERISTIKA  POLOVYPÁLENÉHO  DOLOMITU  A  CO2  POUŽITÉHO 

NA  REKARBONIZÁCIU  PITNEJ  VODY 

Pri tzv. rekarbonizácii pitnej vody sa voda obohacuje najmä o Ca a Mg. Vápnik a horčík sú veľmi dôležité biogénne prvky, sú 
potrebné pre správny vývoj a fungovanie ľudského organizmu. V súčasnosti sa obsah Ca a Mg, ktorý potrebuje ľudský 
organizmus vyjadruje tzv. potrebnou dennou dávkou alebo odporúčaným denným príjmom. V prípade Ca je odporúčaný denný 
príjem 700 – 1 200 mg Ca na deň a v prípade Mg 320 – 420 mg na deň (Dietary Reference Intakes 2005). V týchto 
odporúčaných denných príjmoch sa nerozlišuje, či sa jedná o príjem z potravy alebo z pitnej vody. Podľa mnohých výskumov 
(napr. Catling et al., 2008; Jiang et al., 2016; Giafredy et al., 2017; Rapant et al., 2021). V prípade zásobovania obyvateľov 
pitnou vodu s nízkym/deficitným obsah týchto prvkov dochádza v pitnej vode k signifikantnému zhoršeniu ich zdravotného 
stavu a kratšej dĺžke života. Preto je potrebné pre ich zdravý vývoj zvýšiť obsah Ca a Mg v pitnej vode. 
Na rekarbonizáciu pitnej vody sa používa viacero hornín. Napríklad vápenec, dolomit, mramor, vápno, sadrovec, polovypálený 
dolomit a ďalšie. Z uvedených hornín sme na rekarbonizáciu pitnej vody na vodnom zdroji v obci Devičie a na vodnom zdroji 
v obci Kokava nad Rimavicou vybrali polovypálený dolomit (PVD) Vybrali sme ho pretože z uvedených hornín je 
najrozpustnejší a do kvapalnej fázy uvoľňuje hlavne Mg, ktorý je v našom prípade dôležitejší ako Ca (Tuček et al., 2017; Derco 
et al., 2019). 

Polvypálený dolomit sa vyrába žíhaním dolomitu pri teplote 600 – 800 C. Pri žíhaní Mg prechádza z uhličitanovej formy na 
oxid MgO a Ca ostáva vo forme uhličitanov. Oxidy sú oveľa rozpustnejšie, preto je voda prednostne obohacovaná o Mg 
(približne dva krát viac ako o Ca). V projekte sa na rekarbonizáciu používa polovypálený dolomit MagnoDol, ktorý obsahuje 
viac ako 98 % oxidov a karbonátov Mg a Ca. Použitá frakcia 2 – 4,5 mm. Jeho bližšia charakteristika je uvedená na konci tejto 
kapitoly. 
Rakarbonizácia, t. j. rozpúšťanie karbonatickej horniny je však možná len za potrebnej hydrolitickej kapacity vody, ktorú na 
Slovensku podmieňuje obsah rozpusteného CO2. Obsah CO2 v podzemnej vode na Slovensku je relatívne veľmi nízky. 
Prevažne sa pohybuje v rozpätí 5 – 10 mg . l-1. Aby mohlo dôjsť k rozpúšťaniu karbonatickej horniny je treba použiť nejaké 
činidlá – rozpúšťadlá. Používajú sa buď silné kyseliny a hlavne CO2. Vo svete sa na rekarbonizáciu pitnej vody takmer 
výhradne používa CO2. My sme vybrali potravinársky CO2. Na Slovensko ho dodáva viacero firiem. Na základe výberového 
konania používame potravinársky CO2 od firmy Messer Tatragas, spol s r. o., ktorý obsahuje najmenej 99 % CO2. 
Použitý PVD aj CO2 sú schválené  Európskou úniou a na Slovensku sú schválené na úpravu pitnej vody pre potravinárske 
účely. 
Nižšie je podaná charakteristika používaného PVD a CO2. 
 
Charakteristika PVD 
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pokračovanie charakteristiky PVD 
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Charakteristika potravinárskeho CO2 
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7 
POLOPREVÁDZKOVÁ  SKÚŠKA  REKARBONIZAČNÉHO  ZARIADENIA 

PRE  VODNÝ  ZDROJ  DEVIČIE 

ÚVOD 

Pred uvedením rekarbonizačného reaktora na vodnom zdroji v obci Devičie bola na tomto reaktore vykonaná dlhodobá 
poloprevádzková skúška v laboratórnych podmienkach (Jelemenský et al., 2020). 
Testovanie v poloprevádzkových podmienkach sa uskutočnilo na STU Bratislava na zariadení vo funkčnom móde. Jednotlivé 
prvky zariadenia (zásobník, čerpadlo, atď.) boli pospájané vodárenskými prvkami pre spájanie plastových potrubí. Stavba 
zariadenia si vyžadovala vhodnú nosnú konštrukciu rekarbonizačného reaktora s fluidnou vrstvou (RRFV) a postavenie 
zásobníka, ktorý bude zodpovedať reálnej situácii vo vodnom zdroji Devičie. 
Boli uskutočnené tri série testovacích experimentov. Prvá séria experimentov trvala 340 hodín a bola zameraná na zistenie 
možnosti zariadenia a možných obmedzení z hľadiska cirkulácie vody, prítoku vody do systému, spotreby CO2 a prítoku vody 
do systému. Druhé séria trvala viac ako 600 hodín. Cieľom experimentov bolo overiť: vplyv cirkulačnej rýchlosti vody, prítoku 
vody do systému, prietoku CO2 a intervaly pridávaného PVD do reaktora na výkon zariadenia. Tretia séria testov bola 
realizovaná na konci za účelom optimalizácie spotreby CO2 a PVD a zistenia možných nedostatkov rekarbonizačného reaktora 
a ich odstránenie. 

Prvá séria testov  

Prvá séria experimentov bola zameraná na zistenie možností zariadenia a možných obmedzení z hľadiska množstva PVD, 
rýchlosti cirkulácie vody, spotreby CO2 a prítoku vody do systému. Táto séria testovania bola uskutočnená od 01. 06. 2020 do 
17. 06. 2020. Celkový čas prevádzkovania bol 340 hodín. 
Pre predbežné testovanie systému bolo do systému pridané 10 kg PVD, ktorý bol premytý vodou. Takto pripravený PVD bol 
vsypaný do reaktora cez vrchný otvor (dávkovanie nebolo pre vlhký materiál jednoduché, preto sme sa rozhodli v ďalších 
experimentoch pridávať suchý, nepremytý PVD). 
Systém bol naplnený vodou na 449 litrov a spustené cirkulačné čerpadlo. Prietok cirkulujúcej vody bol 3,6 m3 . h-1, čo približne 
zodpovedá prahovej rýchlosti fluidizácie. Prietok oxidu uhličitého sme zvolili na základe vizuálneho pozorovania prietoku bublín 
cez reaktor. Prietok bol 1 Nl CO2 . min-1. Pretlak na regulátore bol 1 bar. 
Pri takto nastavených parametroch systému sme sledovali vodivosť vody v zásobnej nádrži, jej pH a teplotu. Priebehy 
uvedených závislostí sú na obrázku 7.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.1 Priebeh vodivosti, pH a teploty počas saturácie vo vsádzkovom usporiadaní. 
 
Z priebehu závislostí je zrejmé, že zmeny vlastností systému sa prejavili po približne 1,5 hodiny a dôvodom je čas potrebný 
na premiešanie zmesi z reaktora a v zásobnej nádrži. Po 8 hodinách prevádzkovania systému sme dosiahli vodivosť približne 

1 400 μS, pH kleslo zo 7,75 na 6,22 a teplota stúpla z približne 17 na 22,8 C. Zastúpenie žiadaných prvkov vo vode počas 
rekarbonizácie je znázornené na obrázku 7.2. V danom systéme (objem 449 l) možno koncentráciu 160 mg Mg . l-1 dosiahnuť 
v priebehu približne 8 hodín. 
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Obr. 7.2 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov počas saturácie v systéme. 
 
Z priebehov závislostí je zrejmé, že kým koncentrácia Mg iónov rástla z približne 22 mg . l-1 na 160 mg . l-1 tak koncentrácia 
Ca iónov sa menila relatívne málo, z 57,1 na 67,2 mg . l-1. To zodpovedá aj poznatkom získaným v laboratórnych podmienkach. 
Prietok CO2 určený na základe úbytku hmotnosti tlakovej nádoby bol približne 203 g CO2 . h-1. 
Počas noci bol zastavený prítok CO2 do systému, ale cirkulácia vody v systéme bola zachovaná. Priebeh závislostí je na 
obrázku 7.3 a 7.4. Teplota systému sa naďalej zvyšovala, pH mierne narastalo a vodivosť reprezentujúca obsah iónov v 
systéme prechádzala maximom pri približne 1 800 μS a do prerušenia procesu sa znížila na približne 1 630 μS. Za tento 
priebeh je určite zodpovedná neprítomnosť CO2 v systéme a teda limitovanie priebehu reakcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.3 Priebeh závislostí vodivosti, pH a teploty v závislosti od času po prerušení prívodu CO2 do reaktora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.4 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov v systéme počas vypnutia prívodu CO2.  
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Koncentrácia vápnika sleduje trend zmeny koncentrácie horčíka, ale zmena je veľmi mierna. Po ukončení tejto fázy testovania, 
bola voda zo systému vypustená a systém bol naplnený čerstvou vodou z vodovodu. Zapnutie čerpadla slúžilo na 
homogenizáciu prostredia a do systému bolo pridaných 10 kg PVD. Parametre vody v zásobnej nádrži boli v čase štartu 

čerpadla nasledovné: vodivosť 580 μS, pH bolo 8,09 a teplota 18 C. Prietok CO2 bol 1 NL . min-1. Výška vrstvy bola 133 cm 
od roštu a v celom objeme systému bol biely zákal. 
Počas nasledujúcich 7 hodín bol proces prevádzkovaný pri podmienkach ako prvý test, a pri zvýšenom prietoku CO2 (2 a 3 
NL . min-1), ale hodnoty vodivosti sa nemenili podľa očakávania. Neskôr bolo zistené, že monitorovanie procesu bolo 
uskutočnené na nesprávnom mieste, kde nedochádzalo k premiešavaniu vody a preto sme získali nesprávne informácie. 
Vzhľadom na nedefinované podmienky sme sa rozhodli vymeniť vodu v zásobnej nádrži a začať proces znova. 

Na začiatku tohto experimentu bola vodivosť 1 362 μS, pH 6,756 a teplota 16,7 C. Tieto údaje indikujú, že v systéme zostala 
voda s určitým obsahom solí a proces sme štartovali z takejto pozície. 
Výsledky získané pri saturácii vody iónmi vo vsádzkovom usporiadaní sú prezentované na obrázku 7.5 a 7.6. Výsledky 
ukazujú, že v priebehu 27 hodín sa významne zvýšila vodivosť roztoku (z 1 352 na 4 756 μS), teplota vzrástla o približne 11 

C a pH sa zmenilo minimálne, čo indikuje, že v systéme bol dostatok oxidu uhličitého aj pri prietoku 1 NL . min-1., čo 
predstavuje prietok cca 210 g CO2 . h-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.5 Priebeh vodivosti, pH a teploty počas saturácie vo vsádzkovom usporiadaní a zvýšenom množstve PVD. 
 
Koncentrácia Mg stúpla zo 151 na 655 mg Mg2+ . l-1 a koncentrácia vápnika sa mierne zvýšila zo 66,8 na 104,5 mg Ca2+ . l-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.6 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov počas saturácie v systéme. 
 
V tomto štádiu bol systém upravený na prietokový, bolo pridaných 4 kg PVD (suchého za prietoku cirkulácie) a pri rovnakej 
rýchlosti cirkulácie kvapaliny a prietoku CO2 bol systém prevádzkovaný dlhodobo. 
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Prietokový systém 

Prítok vody do systému bol 316 l . h-1, cirkulácia vody bola rovnaká, rovnako ako prietok CO2 do systému. 
Priebeh závislostí vodivosti roztoku, teploty a pH je na obrázku 7.7 a 7.8. Prezentované údaje sú od času, keď sa systém po 
zmene zo vsádzkového na prietokový stabilizoval z hľadiska prietokov a v zásobníku sa prejavila koncentrácia prítoku čerstvej 
vody. 
Výsledky ukazujú významný vplyv prítoku čerstvej vody. Jednak sa významne menila koncentrácia roztoku zrieďovaním, 
jednak sa menila významne teplota vďaka prítoku studenej vody. Hodnota pH sa nemenila významne od 6,86 po 6,26 vďaka 
prívodu oxidu uhličitého. Po približne 6 hodinách sa ustálila hodnota vodivosti a tiež teploty v systéme a zostávali približne 
rovnaké počas ďalších 13 hodín, kým sa nezmenili podmienky procesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.7 Priebeh závislostí vodivosti, pH a teploty v závislosti od času po zmene systému na prietokový. 
 
Na ďalšom obrázku (obr. 7.8) sú znázornené priebehy zmeny koncentrácie horčíka a vápnika v systéme. Kým koncentrácia 
vápnika sa mení relatívne málo, zmena koncentrácie Mg2+ je významná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.8 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov počas zmeny vsádzkového na prietokový systém. 
 
Obsah vápnika a horčíka sa v systéme ustálil na určitej rovnovážnej hodnote, ktorá zodpovedala rovnováhe v tvorbe a odvode 
iónov zo systému. Z údajov získaných v ustálenom stave možno určiť produktivitu reaktora (PVD v reaktore) pri danom prietoku 
a podmienkach procesu. 
Prítok vody 316 l . h-1 zodpovedá približne 1/3 prietoku vody ku spotrebiteľovi. Pri takomto prietoku medzi zásobnou nádržou 
a vodojemom sme dosiahli, že roztok bol číry, nebol zakalený a produktivita PVD presahovala dennú spotrebu Mg vo vode 
privádzanej do obce. Spotreba CO2 bola v tomto procese približne 190 g CO2 . h-1. 
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Otázka je či je to najvhodnejší spôsob prevádzkovania zariadenia a preto boli otestované viaceré prietoky v snahe získať 
objektívne informácie pre optimalizáciu procesu, jeho podmienok a tiež množstva PVD, ktoré je v systéme potrebné pre určitý 
výkon. 
Preto bol prítok vody do systému zmenený významne, na približne 60 l . h-1. Tento prietok zodpovedá približne 1/20 prietoku 
do obce a pri vhodnej koncentrácii v zásobnej nádrži zodpovedá aj riedeniu vody vo vodojeme na dosiahnutie požadovaného 
nárastu 10 mg Mg2+ . l-1. 
Pri takom významnom poklese prietoku čerstvej vody do zásobnej nádrže narástla koncentrácia iónov aj teplota pri prakticky 
rovnakom pH. Priebeh závislostí parametrov systému je znázornený na obrázkoch 7.9 a 7.10. Po približne 26 hodinách 
procesu bol už nárast koncentrácie Mg malý, roztok bol zakalený a preto sme sa rozhodli zvýšiť prietok vody do zásobnej 
nádrže na 120 l . h-1. Takýto prietok by v reálnom systéme znamenal miešanie koncentrátu a vody k spotrebiteľovi v pomere 
1 : 10 pri vhodnej koncentrácii koncentrátu. Výsledky sú znázornené na obrázkoch 7.11 a 7.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.9 Priebeh závislostí vodivosti, pH a teploty v závislosti od času po zmene prítoku z 316 l . h-1 na 60 l . h-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.10 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov po zmene prítoku z 316 l . h-1 na 60 l .h-1. 
 

Zvýšenie prítoku čerstvej vody do systému prirodzene znížilo teplotu v systéme o približne 4,5 C a pri takmer nezmenenom 
pH klesla vodivosť roztoku na hodnotu okolo 180 μS. Ďalší pokles vodivosti súvisel s vyprázdnením tlakovej fľaše s CO2, čo 
znamenalo aj nárast pH v systéme. Teplota sa nezmenila. 
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Obr. 7.11 Priebeh závislostí vodivosti, pH a teploty v závislosti od času po zmene prítoku zo 60 l . h-1 na 120 l . h-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.12 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov po zmene prítoku zo 60 l . h-1 na 120 l . h-1. 
 
Zmena prietoku čerstvej vody znamenala zníženie koncentrácie Mg2+ z približne 400 na 205 mg . l-1 a Ca2+ z 85,3 na 71 mg . 
l-1. Tieto hodnoty možno považovať za ustálené a teda určujú aké koncentrácie prvkov Mg a Ca možno pri týchto podmienkach 
dosiahnuť aj pri PVD, ktorý bol používaný už dlhší čas. Pokles koncentrácie Mg2+ na 131 mg . l-1 od času 114 hodín bol 
spôsobený nedostatkom CO2 v systéme. V čase 118 hodín, bol prietok CO2 obnovený a to sa prejavilo aj v zmenách 
parametrov systému. Prietok CO2 bol zvýšený na 2 NL . min-1, čo pravdepodobne spôsobilo mierne zvýšenie obsahu Mg2+ 
minimálne prechodne (mierne znižovanie koncentrácie od času 135 h). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.13 Priebeh závislostí vodivosti, pH a teploty v závislosti od času po zmene prítoku zo 120 l . h-1 na 180 l . h-1. 
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Po dosiahnutí relatívne stabilných hodnôt vlastností systému bol zvýšený prietok čerstvej vody do systému na 180 l . h-1. 
Prietok CO2 bol 2 NL. min-1, cirkulácia vody medzi zásobníkom a reaktorom bola 3,6 m3 . h-1 a v čase 171 hodín bola zvýšená 
na 4,4 m3 . h-1 a prietok CO2 bol znížený na 1 NL . min-1. V čase 184,6 hodín sa minul CO2 a prietok bol obnovený až v čase 
191,5 hodiny. Výsledky sú uvedené na obrázkoch 7.13 a 7.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.14 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov po zmene prítoku zo 120 l . h-1 na 180 l . h-1. 
 

V čase experimentu 189 hodín bol zmenený prietok cirkulácie na 5,7 m3 . h-1. Cieľom zvyšovania prietoku cirkulujúcej vody je 
zvýšiť medzerovitosť vrstvy hlavne v spodnej časti vrstvy, kde expanzia môže byť ovplyvnená tiažou vrstvy častíc. Tiež bol 
zastavený prítok vody do systému a teda systém bol operovaný ako vsádzkový. V čase 222 hodín bol zmenený prietok CO2 
na 2 NL. min-1. Aj preto bola počas vsádzkového usporiadania spotreba CO2 330 g . h-1 (2 NL . min-1). Vo vsádzkovom 
usporiadaní rástla koncentrácia iónov ako je to znázornené na obrázkoch 3.15. a 3.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.15 Priebeh závislostí vodivosti, pH a teploty v závislosti od času počas vsádzkového usporiadania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 7.16 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov počas vsádzkového usporiadania. 
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Tab. 7.1 
Hodnoty koncentrácií vápnika a horčíka a rýchlosti produkcie Mg(2+). 

Dátum 
Čas 
[h] 

CCa 
[mg . l-1] 

CMg 
[mg . l-1] 

Rýchlosť 
[mg Mg . l-1 . h-1] 

02. 06. 2020 
28,9 66,8 151 – 

46,5 104,47 654,51 28,6 

11. 06. 2020 
193,6 64,39 119,2 – 

237,06 104,47 654,51 12,31 

 
Uvedené výsledky indikujú, že v systéme možno dosiahnuť pri vsádzkovom usporiadaní rovnakú koncentráciu Mg, ale za 
podstatne dlhší čas. Je zrejmé, že rýchlosť tvorby iónov ovplyvňuje viacero faktorov, ako „vek PVD“ a jeho množstvo v reaktore, 
oter a úlet častíc, cirkulačná rýchlosť a prirodzene aj množstvo CO2. 
Ďalšie experimenty sa uskutočňovali kontinuálne. Závislosti meraných charakteristík systému v ďalších experimentoch je 
znázornený na obrázkoch 7.17 a 7.18. Na obrázkoch vidno údaje z približne 100 hodín experimentov, pričom sa menili 
podmienky procesu cielene a aj tým, že sa spotreboval oxid uhličitý a prietok bol obnovený neskôr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.17 Priebeh závislostí vodivosti, pH a teploty v závislosti od času počas 100 hodín experimentov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.18 Priebeh koncentrácia biogénnych prvkov počas 100 hodín experimentov. 
 
Po zmene vsádzkového usporiadania na prietokový systém, keď prítok vody bol cca 80 l . h-1 je z priebehu závislostí zrejmé, 
že výrazne klesala vodivosť roztoku a tiež teplota a pH. V čase 258 hodín sa spotreboval CO2, pokles vodivosti bol ešte 
výraznejší, nárast pH bol zjavný a systém sa vracal k žiadaným hodnotám až po znovu zavedení CO2 v čase 263,4 hodiny. V 
tom čase bol zmenený prítok vody na 110 l . h-1 a aj napriek tomu sa koncentrácia Mg zvýšila na približne 160 mg Mg . l-1. 
V čase 287 hodín bol znížený prietok CO2 na 0,6 NL . min-1 a koncentrácia Mg2+ klesla na približne 130 mg Mg2+ . l-1 a po 
zvýšení prietoku CO2 na 1 NL . min-1 sa koncentrácia vrátila na cca 152 mg Mg2+ . l-1. Zvýšenie prítoku vody do systému na 
170 l . h-1 znamenalo pokles koncentrácie Mg2+ na 116 mg .l-1 v čase 340 hodín. 
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Zastavenie procesu 

Táto fáza testovania bola zastavená 17. 06. 2020 9:00. Vypustená bola voda z reaktora aj zásobnej nádrže. V zásobnej nádrži 
boli usadeniny, jemné častice, ktoré boli čiastočne zachytené a analyzované. 
Vrstva PVD z reaktora bola získaná po oddelení spodne časti reaktora (otvorenie príruby). Pritom sa častice rozsypali po okolí 
a časť zostala na rošte. Tie boli analyzované na rozdelenie veľkosti častí a analyzované na obsah prvkov. 

Sumarizácia výsledkov testovania systému 

Počas testov sa ukázalo, že navrhnutý systém môže pracovať v pomerne širokom intervale podmienok procesu. V systéme 
bolo použité od 10 do 25 kg PVD. Rýchlosť cirkulácie bola od 3,6 do 5,7 m3 . h-1 a rýchlosť prítoku vody do systému bola od 
60 do 316 l . h-1. Počas testovania boli použité prietoky CO2 od 0,6 do 3 NL . min-1. 
Z priemernej spotreby vody v obci Devičie (11 000 m3 . rok-1) a pri uvažovanom náraste koncentrácie horčíka o 10 mg . l-1 
možno určiť dennú potrebu horčíka, je to 301 g Mg . deň-1. 
Pri hodnotení výsledkov testov na danom zariadení boli porovnané získané denné hodnoty množstva horčíka pri použitých 
podmienkach. Z výsledkov vyplýva, že pri všetkých použitých podmienkach presiahlo množstvo produkovaného horčíka 
požiadavku 301 g . deň-1. 

Tab. 7.2 
Produkcia horčíka v ustálenom stave pri rôznych podmienkach procesu. 

Prítok vody l . h-1 60 120 120 180 316 

Prietok CO2 NL . min-1 1 1 2 2 1 

Produkcia horčíka g . deň-1 564,5 567,3 633,6 695,5 455,1 

Charakteristiky častíc PVD 

Z analýzy veľkosti častíc a ich rozdelenia vyplýva značný rozdiel nielen vo veľkosti, ale aj v distribúcii veľkostí a rovnako aj v 
tvare častíc PVD, ktoré sa v procese použili a ktoré boli vystavené procesu pomerne dlhý čas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.19 Kumulatívne rozdelenie častíc PVD nepoužitého a použitého. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.20 Diferenciálne zastúpenie veľkosti častíc PVD pred a po použití. 
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2-D      snímky pred experimentom  po experimente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.21Tvar častíc PVD. 
 
Vlastnosti PVD boli analyzované aj na porozimetri, aby bolo vidno, čo sa s časticami PVD počas procesu deje. 
 

Tab. 7.3 
Výsledky porozimetrických meraní. 

Vlastnosť PVD čerstvý použitý 

Specific Surface Area [m2 . g-1] 6,737 15,01 

Pore Specific Volume [cm3 . g-1] 0,126 0,087 

Maximum Radius [nm] 23,759 1,939 

 
Názornejšie je zmena rozdelenia pórov zobrazená na obrázku 7.22. Kým čerstvý PVD má zreteľný pík na histograme v 
polomere pórov oblasti 20 – 30 nm, tak použitý PVD vykazuje oveľa rovnomernejšie rozdelenie veľkosti pórov v intervale od 1 
do 100 nm bez výrazného píku v určitej oblasti. Tento fakt jasne indikuje, že častice PVD postupne uvoľňujú požadované 
zložky a ich vlastnosti sa výrazne menia. To ovplyvňuje nielen fluidizačné charakteristiky častíc, ale aj pomer uvoľňovaných 
iónov. So „zdržným časom“ častíc vo fluidizovanej vrstve sa znižuje intenzita uvoľňovanie Mg2+ a zvyšuje množstvo Ca2+ 
uvoľneného z PVD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.22 Distribúcia pórov PVD pred a po použití. 
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Druhá séria testov 

Z prvej série testov vyplýva, že navrhnutý systém je dostatočne robustný na prevádzkovanie v predpokladanom prostredí. 
Nevyžaduje neustálu pozornosť, produkuje denné množstvo horčíka, ktoré prevyšuje denné požiadavky na spotrebu horčíka 
v obci pri rôznych prítokoch vody do systému. Spotreba CO2 je v priemere okolo 200 g . h-1. Cirkulačná rýchlosť sa v tejto fáze 
menila od približne prahovej rýchlosti fluidizácie po približne dvojnásobok prahovej rýchlosti, keď bola medzerovitosť vrstvy 
väčšia a prirodzene aj oter častíc bol väčší. To sa prejavilo vo zvýšenom zákale vody v systéme. Pretlak CO2 na vstupe do 
reaktora bol nastavený na 1 bar. Plyn prúdil do systému kým pretlak na vstupe do reaktora nezodpovedal tlaku 0,4 baru, čo 
zodpovedá približne hydrostatickému tlaku. To indikuje, že ostatné hydraulické odpory v systéme nie sú také významné ako 
sa predpokladalo. Zároveň to indikuje, že v tlakovej fľaši pri danom tlaku zostane približne 1 kg nevyužitého CO2. Z tohto 
pohľadu je efektívnejšie používať väčšie tlakové fľaše CO2. 
Druhá séria testov začala 18. 06. 2020 a bola zameraná na dlhodobé prevádzkovanie systému pri vybratých podmienkach, 
resp. pri očakávaných podmienkach v reálnom procese. Do reaktora bolo nasypaných 15 kg PVD a cirkulácia vody v systéme, 
zodpovedala 1,5 násobku prahovej rýchlosti fluidizácie. Hladina vrstvy vody bola v 1/3 prvého okna reaktora. Pri takýchto 
podmienkach bol systém prevádzkovaný ako vsádzkový a po 4 hodinách keď bola dosiahnutá koncentrácia Mg2+ okolo 200 
mg . l-1 bola do systému privádzaná čerstvá voda o prietoku okolo 120 l . h-1 (prietok kolísal podľa tlaku v systéme od 100 do 
120 l . h-1, teda hodnota nebola celý čas konštantná, ako je to v prípade, keď sa použije nezávislé dávkovacie čerpadlo). 
Roztok nebol zakalený. 
Cieľom experimentov bolo overiť: vplyv cirkulačnej rýchlosti vody, prítoku vody do systému, prietoku CO2 a intervaly pridávania 
určitého množstva PVD do reaktora na výkon zariadenia. 
Výsledky vsádzkového usporiadania sú na obrázkoch 7.23 a 7.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.23 Výsledky vsádzkového usporiadania procesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.24 Priebeh koncentrácií sledovaných zložiek pri vsádzkovom usporiadaní. 
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Tab. 7.4 
Hodnoty koncentrácií vápnika a horčíka a rýchlosti produkcie Mg2+, (doplnenie Tab. 7.1). 

Dátum 
Čas 
[h[ 

CCa 
[mg . l-1] 

CMg 
[mg . l-1] 

Rýchlosť 
[mg Mg l-1 . h-1] 

02. 06. 2020 
28,9 66,8 151  

46,5 104,47 654,51 28,6 

11. 06. 2020 
193,56 64,39 119,2  

237,06 104,47 654,51 12,31 

18. 6. 2020 
0 56,91 19,3  

4 70,49 200,6 45,33 

 
Porovnanie rýchlosti tvorby Mg2+ pri tomto teste je vyššia ako pri predchádzajúcich testoch, vzhľadom na relatívne nízku 
priemernú koncentráciu iónov v roztoku. Tento poznatok bol získaný aj počas laboratórnych experimentov. 
V čase 4,5 hodiny začala byť do systému privádzaná čerstvá voda o prietoku približne 120 l . h-1. To sa prejavilo v znížení 
koncentrácie iónov, ako je to zobrazené na obrázku 7.25. a 7.26. Koncentrácia Mg2+ počas 12 hodín, klesla z 204 mg Mg2+ . l-
1 na približne 180 mg Mg2+ . l-1. Po ustálení podmienok v systéme sa koncentrácia Mg2+ mierne zvyšovala až do času 55 hodín. 
Na zvyšovaní koncentrácie iónov sa podieľalo aj to, že v čase 25,5 hodín procesu boli pridané 3 kg PVD. V čase 55 hodín sa 
nárast koncentrácie iónov zastavil a začal mierny pokles. V tomto čase sa pravdepodobne vyrovnala rýchlosť odvádzania 
iónov zo systému s produkciou a neskôr začal odvod iónov prevyšovať ich produkciu pri konštantnom prítoku vody do systému. 
K ďalšiemu poklesu koncentrácií došlo v čase 81 hodín, keď sa zvýšil prítok vody do systému o približne 20 %. Prudký pokles 
koncentrácie iónov bol pozorovaný v čase 90,5 hodiny, keď sa prerušil prívod CO2 a koncentrácia sa začala zvyšovať až po 
obnovení prietoku CO2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.25 Výsledky kontinuálneho procesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.26 Koncentrácie Mg(2+) a Ca(2+) pri kontinuálnych podmienkach. 
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V čase 99,5 h bolo pridaných ďalších 3 kg PVD. Tým sa zmenil pomer čerstvého a už používaného PVD (z 15 kg na začiatku 
procesu, pridaním 3 kg v čase 25 h a 3 kg v čase 99,5h) na 3 : 21. To vyvolalo mierne zvýšenie koncentrácie Mg2+, ktorá sa 
ustálila na približne 175 mg Mg2+ . l-1 až do času 120 hodín a potom sa mierne znižovala po 132 hodín. Súviselo to s nárastom 
prítoku vody o približne 2 % a s faktom, že kapacita pridaného PVD sa zrejme sčasti spotrebovala. Do času cca 142 hodín 
bola koncentrácia Mg2+ prakticky konštantná a potom začala klesať do času 155 hodín pomerne výrazne, jednak preto, že bol 
PVD z veľkej časti spotrebovaný a jednak bol zvýšený prítok vody do systému. Potom sa koncentrácia Mg menila málo, došlo 
k určitému vyrovnaniu rýchlosti produkcie a odvodu Mg2+zo systému. Priebehy závislostí sú na obrázkoch 7.27 a 7.28. 
V čase 168,7 hodiny bolo pridaných 5 kg PVD, lebo koncentrácia Mg2+ klesla na približne 150 mg Mg2+ . l-1. Prídavok PVD 
spôsobil postupne nárast koncentrácie Mg, ale v čase 190 hodín sa minul CO2 čo znamenalo prudký pokles koncentrácie 
Mg2+a po obnovení prietoku CO2 bol nameraný zreteľný nárast koncentrácie iónov. V čase 197 hodín bolo do reaktora 
pridaných ďalších 5 kg PVD. Tieto prídavky PVD počas relatívne krátkeho času znamenali výraznú zmenu „priemerného veku 
PVD“ v reaktore (prídavok 10 kg ku predtým pridaným 21 kg, ktorý vo veľkej miere zreagoval) výrazne ovplyvnilo výkon 
zariadenia. Výška fluidizovanej vrstvy bola v tom čase približne 135 cm pri rýchlosti cirkulácie 4,54 m3 . h-1, čo zodpovedá 1,3 
násobku prahovej rýchlosti fluidizácie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.27 Výsledky kontinuálneho procesu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.28. Koncentrácie Mg a Ca pri kontinuálnych podmienkach. 
 

Nárast množstva PVD sa prejavil v náraste koncentrácie iónov, ktorý bol spomalený nárastom prítoku vody do systému o 10 
% ale trval až do 220 hodiny experimentu. Potom koncentrácia iónov klesala až po čas 231 hodín. 
 
V čase 288 hodín experimentu bol zvýšený prítok vody do systému z približne 120 l . h-1 na 280 l . h-1, čo sa prejavilo výrazným 
poklesom koncentrácie iónov. Produktivita zariadenia počas približne 8 hodín vzrástla z približne 275 mg Mg2+ . min-1 na 
približne 335 mg Mg2+ . min-1, čo bolo vyvolané hlavne tým, že zo zásobnej nádrže sa zvýšeným prietokom vyplavovali ióny, 
ktoré tam boli naakumulované. Koncentrácia sa vrátila na takmer rovnakú hodnotu po približne 40 hodinách od vrátenia prítoku 
vody na 120 l . h-1. 
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Obr. 7.29 Výsledky pokračujúceho procesu. 

 
Ďalej proces prebiehal pri viac menej ustálených podmienkach, pričom bolo pozorované mierne znižovanie koncentrácie iónov 
vďaka „starnutiu PVD“ v reaktore. V čase okolo 420 hodín, čo je asi 120 hodín od pridania PVD klesla koncentrácia Mg2+ pod 
150 mg . l-1. 
V čase 436 hodín bolo pridaných 7 kg PVD a vodivosť roztoku narastala a koncentrácia Mg dosiahla hodnoty približne 160 – 
170 mg Mg2+ . l-1. Po ďalšom prídavku PVD (v čase 532 hodín boli pridané 4 kg PVD) narastala koncentrácia Mg2+ nad 180 
mg . l-1. V čase 566 hodín bol prerušený prívod CO2 do systému (poruchou na automatickom prepínaní tlakových fliaš) a to 
znamenalo zvýšenie pH a výrazný pokles koncentrácie Mg2+ iónov. Nárast koncentrácie bol zaznamenaný po obnovení prítoku 
CO2. V čase 604 hodín boli pridané 4 kg PVD. 
 

Tab. 7.5 
Prehľad pridávania PVD do reaktora. 

Čas 
[h] 

Pridané 
[kg] 

Hmotnosť PVD  
[kg] 

0 15 15 

4,5 0 15 

25,5 3 18 

99,5 3 21 

168,7 5 26 

197,0 5 31 

317,0 5 36 

436,0 7 43 

484,0 3 46 

532,0 4 50 

604 4 54 

628 3 57 

Pomer Mg a Ca 

Z hľadiska dosiahnutia cieľov, obohatenia pitnej vody hlavne o ióny Mg2+ je potrebné podrobne si všímať obsah horčíka a 
vápnika vo vode zo systému. Z výsledkov testov v laboratóriu a aj z logiky veci vyplýva, že pri prednostnom uvoľňovaní iónov 
Mg2+ z PVD sa mení nielen veľkosť častíc PVD (vo fluidizovanej vrstve nielen rozpúšťaním MgO, ale aj vzájomným kontaktom 
a oterom), ale aj ich štruktúra, ako to dokumentujú výsledky analýzy častíc z prvej série testov. To má za následok, že s „vekom 
PVD“ v systéme sa mení aj množstvo uvoľňovaného horčíka a vápnika. Titračná analýza vzniknutej vody v procese je 
znázornená na obrázku 7.30. Titračné analýzy vykonané počas tejto série testov ukázali, že kalibrovanie koncentrácií Mg2+ a 
Ca2+ na základe výsledkov v laboratóriu nebolo dostatočne presné, lebo PVD pri laboratórnom zariadení vykazoval iný oter 
ako v poloprevádzkovom, úlet častíc z reaktora bol iný ako v tomto prípade a tým sa aj menil „vek PVD“ v reaktore, čo má 
zásadný vplyv na pomer Mg2+a Ca2+ iónov v roztoku s vekom PVD. 
Výsledky indikujú, že počas prvých cca 70 hodín experimentu (15 kg PVD na začiatku s prídavkom 3 kg v čase 25,5 hodiny), 
boli uvoľňované predovšetkým ióny Mg a preto je pomer obsahu Mg a Ca vysoký. Počas ďalších približne 30 hodín narastal 
obsah Ca a znižovala sa koncentrácia Mg. Ich pomer zostal približne rovnaký aj po pridaní ďalších 3 kg PVD v čase 99,5 
hodiny a to naznačuje, že pri tomto „veku PVD“ sa v reaktore dosiahla rovnováha v produkcii jednotlivých iónov. Tento stav 
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pretrval do času 168,7 hodiny, aj keď celková koncentrácia iónov mierne klesala. Dôvodom je zrejme určitá kapacita PVD, 
ktorá sa postupom času zmenšuje. Po pridaní 5 kg PVD a po pridaní ďalších 5 kg PVD o 21 hodín neskôr sa pomer Mg a Ca 
výrazne zmenil v prospech Mg a počas ďalších približne 70 hodín sa nemenil výrazne. 
Od času 288 do 296 hodín bol zvýšený prítok vody do systému, čo malo za následok, podobne, ako pri celkovej koncentrácii 
iónov, aj zmeny v pomere koncentrácií Mg2+ a Ca2+. 
Po približne 40 hodinách od zníženia prítoku vody do systému sa okrem zvýšenia vodivosti roztoku zmenil aj pomer Mg/Ca. 
Počas ďalších približne 70 hodín sa pomer Mg/Ca nemenil významne. Po ďalších približne 10 hodinách sa pomer Mg/Ca 
priblížil 1 a v určitom časovom intervale bola koncentrácia Ca2+ vyššia ako Mg2+. V čase 436 hodín, keď bolo pridaných 7 kg 
PVD sa koncentrácia Mg2+ začala podľa očakávania zvyšovať a tým rástol aj pomer Mg/Ca. Údaje zobrazené na obrázku 
naznačujú, že pri dlhšom intervale medzi pridávaním PVD sa znižuje obsah Mg a zvyšuje sa obsah Ca. Preto bude potrebné 
pre vhodný pomer Mg a Ca pridávať PVD v menších množstvách a častejšie počas týždňa. Ostatné parametre procesu, ako 
cirkulačná rýchlosť vody medzi reaktorom a zásobníkom (okolo 4 m3 . h-1), rýchlosť prítoku (120 l . h-1), prietok oxidu uhličitého 
(182 g . h-1), boli ustálené a možno ich považovať za optimálne pri danej výkonnosti zariadenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.30 Znázornenie priebehu koncentrácie Mg(2+) a Ca(2+) od začiatku druhej sady testov. 

Tretia séria testov 

Tretia séria testovania sa uskutočnila po úpravách zariadenia, ktoré súviseli hlavne s výmenou distribútora plynu v reaktore, 
úprave násypného otvoru na reaktore, montáži odberu spotrebovanej tuhej fázy zo spodnej časti reaktora, zmene polohy 
nasávacieho potrubia zo zásobnej nádrže a inštalácii sifónu na odvod plynu zo zásobnej nádrže. Cieľom všetkých úprav bolo 
zvýšenie efektívnosti využitia CO2 a zjednodušenia prevádzky zariadenia. 
Testovanie sa začalo s 20 kg PVD, zníženým prietokom CO2 pri rovnakej cirkulačnej rýchlosti vody v systéme a prítoku vody 
do systému na úrovni 120 l . h-1. Počas testovania sme sa zamerali na dennú produkciu Mg na úrovni 301 g Mg . deň-1, ako to 
vyplýva z podmienok v obci Devičie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 7.31 Grafická závislosť produkcie Mg a Ca iónov počítané za 1 deň v tretej sérii. 
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V tretej sérii sme sa snažili minimalizovať prietok CO2, pri zachovaní dennej priemernej produkcii iónov solí Mg a Ca. Testy 
ukázali, že spotrebu CO2 je možné znížiť pri zachovaní produktivity zariadenia vzhľadom na priemerné denné hodnoty. 
Test bol urobený za očakávaných podmienok a podmienok, keď sa nedoplnil PVD a zmenil sa pomer horčíka a vápnika 
produktovaných v systéme. 
Pri hodnotení sme analyzovali podmienky, ktoré sú navrhnuté a očakávané pri prevádzke. 
Z experimentálneho testovania vyplynulo, že priemerná koncentrácia Mg v koncentráte bola 105 mg . l-1 pri prítoku a odtoku 
vody do zásobnej nádrže 121 l . h-1 (produkcia Mg za deň bola 342 g . deň-1), koncentrácia vápnika bola 77 mg . l-1, celkové 
využitie PVD (počítané na horčík a vápnik) bolo približne 48 %. Priemerná spotreba oxidu uhličitého bola 117 g . h-1 (2,8 kg . 
deň-1). Uvedené výsledky indikujú zlepšenie činnosti zariadenia, hlavne distribútora plynu hlavne z hľadiska spotreby oxidu 
uhličitého. 
Pri spotrebe 812 kg oxidu uhličitého za rok ide o približne jednu tlakovú fľaše s 30 kg oxidu uhličitého za dva týždne. 
 
  Merné spotreby materiálov pre Devičie 

Pri náraste 10 mg . l-1 Mg pre ročný prietok 11 000 m3 vody do obce treba kg . rok-1 Mg 110 

Pri využití 0,1 258 kg Mg z 1 kg pridaného PVD je potrebné množstvo PVD kg PVD . rok-1 743 

Tomu zodpovedá dodané/spotrebované množstvo CO2 kg . rok-1 812 

Okrem horčíka sa vyprodukuje vápnik kg Ca . rok-1 71 

Zvýšenie koncentrácie Ca vo vode mg . l-1 6,4 

ZÁVER 

Poloprevádzkové testy preukázali robustnosť zariadenia v širokom intervale podmienok. Výsledky testov ukázali, že zariadenie 
dokáže produkovať dostatočné množstvo iónov Mg2+ aj Ca2+ a ich pomer možno efektívne regulovať „vekom“ PVD, resp. 
pridávaním vhodného množstva PVD v určitých intervaloch. Nadprodukciu iónov možno jednoducho regulovať prietokom oxidu 
uhličitého do reaktora. 
Dôležitým parametrom procesu je cirkulačná rýchlosť vody medzi reaktorom a zásobníkom. Príliš malá rýchlosť nestačí na 
dosiahnutie podmienok fluidizácie a príliš vysoká rýchlosť znamená úlet jemných častíc PVD (tvoria sa jednak spotrebou 
materiálu v procesu a jednak oterom častíc PVD pri fluidizácii). Z tohto pohľadu sa javí vhodná rýchlosť zodpovedajú 1,1 až 
1,3 násobku prahovej rýchlosti fluidizácie. 
Ďalším dôležitým parametrom procesu je rýchlosť prítoku vody z vodojemu do zásobnej nádrže. Pre navrhnuté zariadenie a 
dosahované koncentrácie Mg2+ a Ca2+ sa ukázala rýchlosť prietoku 120 l . h-1 ako vhodná. Zariadenie nie je z hľadiska 
produkcie iónov na prietok vody veľmi citlivé, ale odporúčame dodržiavať prietok na úrovni 100 až 140 l . h-1. 
Prietok oxidu uhličitého je kľúčovým parametrom procesu. Väčšinu testov sme robili pri prietoku 1 NL . min-1, neskôr 0,4 NL . 
min-1 čomu zodpovedá spotreba približne 200 g . h-1, neskôr 117 g . h-1. Spotrebu oxidu uhličitého sme zisťovali vážením 
tlakových fliaš, teda informácia o jeho spotrebe je spoľahlivá. 

Teploty pri procese sa pohybovali od 18 do 25 C podľa prítoku vody do systému (teplota okolo 16 C) a teploty okolia. Na 

vodnom zdroji v obci Devičie je teplota vody okolo 8 C a možno očakávať nižšiu teplotu v systéme ako pri testoch. Preto bude 
potrebné finálne parametre procesu nastaviť podľa miestnych podmienok. 
Testovanie zariadenia ukázalo drobné nedostatky zariadenia, ktoré boli odstránené a prejavili sa v miernom zlepšení 
prevádzky zariadenia a spotreby oxidu uhličitého. 

NÁVRH PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK PROCESU REKARBONIZÁCIE VODY V DEVIČÍ 

Predpoklady: 

Ročná spotreba vody v obci Devičie je 11 000 m3 a požadovaný nárast koncentrácie Mg2+ je 10 mg . l-1. 

 Za rok Za deň Za hodinu 

Spotreba vody [m3 . h-1] 11 000 30,14 1,256 

Nárast koncentrácie Mg [g] 110 000 301,4 12,56 

Podmienky procesu 

Z výsledkov testovania vyplynuli nasledovné odporúčané podmienky procesu pre Devičie 

Cirkulačná rýchlosť vody medzi reaktorom a zásobníkom:  3,8 – 4,1 m3 . h-1 
Prítok vody z vodojemu do zásobníka:    110 – 130 l . h-1 
Dosahovaná koncentrácia Mg2+ iónov:    100 – 130 mg Mg2+ . l-1 
Prietok oxidu uhličitého:         0,4 NL . min-1 (117 g . h-1) 
Prídavok PVD za 3 dni:         4 kg 
Prírastok Mg pri uvedených podmienkach: (120 l . h-1, 105 mg Mg . l-1) je 302 g Mg2+ .deň-1 
Produkcia Mg2+ iónov pri navrhnutých podmienkach zodpovedá priemernej dennej potrebe množstva Mg vo vode. 
 

Ϋά



Z uvedených podmienok procesu vyplýva, že za rok sa spotrebuje približne 750 kg PVD, približne 820 kg CO2 (čo znamená 
asi 41 fliaš s obsahom 20 kg, alebo 27 fliaš s obsahom 30 kg CO2). Pri  výbere typu tlakových fliaš treba uvažovať aj 
manipulačnú schopnosť obsluhy. Celková hmotnosť tlakovej fľaše s obsahom 20 kg je približne 55 kg a s obsahom 30 kg CO2 
je približne 75 kg. 
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8 
PREVÁDZKA  REAKTOROV 

Rekarbonizačný reaktor na vodnom zdroji v obci Devičie bol uvedený do prevádzky 25. júna 2021 (obr. 8.1) a rekarbonizačný 
reaktor na vodnom zdroji v obci Kokava nad Rimavicou bol do prevádzky uvedený 12. júla 2021 (obr. 8.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 8.1 Rekarbonizačný reaktor na vodnom zdroji Devičie (foto: Cvečková, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.2 Rekarbonizačný reaktor na vodnom zdroji v obci Kokava nad Rimavicou (foto: Cvečková, 2022).  

Ϋή



Rekarbonizačný reaktor v obci Devičie bol vyrobený a uvedený do prevádzky v zmysle projektu (do 30. júna 2021). Výroba 
RR na vodnom zdroji v obci Kokava nad Rimavicou bola sprevádzaná pandémiou s COVID-19 a následne materiálovou krízou, 
čo spôsobilo krátke omeškanie uvedenia RR do prevádzky. 
Po uvedení obidvoch reaktorov do prevádzky sme okamžite začali monitorovanie zmeny chemického zloženia vody. 
Monitorovali sme obsah Ca, Mg a tvrdosť vody, a to ako v cirkulačných nádržiach tak aj na výstupe vody do vodovodného 
systému. Kontinuálne sme merali hodnoty vodivosti vo vodovodnom systéme a v cirkulačných nádržiach. Vodojem v obci 
Kokava nad Rimavicou mal vzorkovací kohútik na výstupe z vodojemu aj na výstupe z cirkulačnej nádrže. To boli dve miesta, 
kde sme sledovali zmeny chemického zloženia vody a zmeny pH. Rekarbonizačný reaktor vo vodojeme v obci Devičie sme 
monitorovali kontinuálne v cirkulačnej nádrži ponorením elektródy priamo do cirkulačnej nádrže (sledovali sme vodivosť a pH). 
Zmeny chemického zloženia vody vo vodovodnom systéme v obci Devičie sme sledovali odberom vody z vodovodného 
kohútika na obecnom úrade, kde sme raz za deň merali vodivosť a pH.  
Údaje o vodivosti, teplote vody a pH miestni pracovníci zapisovali do terénneho denníka. 
Frekvencia sledovania CO2,  pH, Ca a Mg bola nasledovná: prvé tri dni v šesť hodinových intervaloch, následne raz za týždeň 
a približne po dvoch mesiacoch sme prešli na jednomesačný interval sledovania. Hodnoty voľného CO2 sme stanovovali 
titračne na fenolftaleín. 
Sledovanie obsahu Ca a Mg v pitnej vode bolo realizované dvoma spôsobmi. Najskôr to bola titračná metóda, chelatometricky 
za použitia indikátora eriochrómová červeň (Horáková et al., 2003). Takto bol sledovaný obsah Ca a Mg priamo na vodnom 
zdroji. Druhý spôsob boli chemické analýzy z akreditovaného laboratória Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a. s. Lučenec (StVPS, Lučenec). Poznamenávame, že medzi stanoveným obsahom Ca a Mg priamo v teréne 
a stanovením Ca a Mg v akreditovanom laboratóriu StVPS, Lučenec neboli žiadne výrazné rozdiely. Orientačne sme v 2 – 3 
mesačných intervaloch sledovali bakteriologickú nezávadnosť vody, a to ako v cirkulačnej nádrži tak aj na odtoku z vodojemu 
(Kokava nad Rimavicou), resp. z vodovodného kohútika (Devičie). 
Na terénne merania (vodivosti, teploty, pH) boli použité prenosné laboratórne prístroje WTW, TRI-METER a Hana. 

8.1 Vodný zdroj v obci Devičie  

Základné podmienky obohacovania pitnej vody na vodnom zdroji v obci Devičie sú nasledovné: 

 priemerná denná spotreba vody je 30 m3, 

 priemerná denná dávka vyrobeného a pridávaného koncentrátu je 3 m3, 

 pomer miešania koncentrátu a vody odvádzanej z vodojemu je 1 . 10, 

 celkový objem vodojemu je 90 m3 vody, 

 priemerná spotreba PVD 300 kg . rok-1, 

 priemerná  spotreba CO2 – 400 kg . rok-1. 
Hodnota vodivosti  pitnej vody v cirkulačnej nádrži obci Devičie za 24 hodín dosiahla úroveň 1 245 µS . cm-1, obsah Ca 80,4 

mg . l-1a obsah Mg 126,2 mg . l-1. Teplota vody sa mierne zvýšila zo 14,8 C na 16, 1 C. Teplota vody bola ovplyvnená aj 
vonkajšou teplotou. Po 24 hodinách sme začali odvádzať koncentrát priamo do vodojemu. Prvé zvýšenie obsahu Ca a Mg, 
resp. vodivosti sme pozorovali v obci (obecný úrad) za päť dní od uvedenia RR do prevádzky (tab. 8.1.1) 
 

Tab. 8.1.1 
Výsledky rekarbonizácie vody v cirkulačnej nádrži a vo vode v obci Devičie (2021). 

Dni 
Cirkulačná nádrž Voda v obci 

Vodivosť Mg Ca pH Vodivosť Mg Ca pH 
[µS . cm-1] [mg . l-1]  [µS . cm-1] [mg . l-1]  

0 300 10,1 30,1 7,1 298 10,2 30,1 7,1 

1 1 245 126,2 80,4 6,4 300 10,1 30,1 7,1 

3 1 250 134,1 84,8 6,5 310 10,4 30,3 7,3 

5 1 190 128,3 82,5 6,4 360 15,2 32,6 7,2 

10 1 140 115,9 82,4 6,5 380 20,7 33,7 7,1 

15 1 180 118,3 82,3 6,5 425 21,4 35,8 7,1 

30 1 180 119,4 83,2 6,4 430 21,5 36,8 7,2 

40 1 067 116,5 84,2 6,5 428 21,0 37,1 7,1 

50  1 098 118,2 85,1 6,5 472 21,2 37,1 7,1 

60 1 105 119,4 85,4 6,4 444 21,2 37,4 7,2 

 
Cieľové hodnoty obohacovania pitnej vody boli na základe rizikovej analýzy (kapitola 3) pre Ca 35 – 40 mg . l-1, pre Mg 16 – 
21 mg . l-1 a pre tvrdosť vody (Ca + Mg) 1,5 – 1.6 mmol . l-1. Takéto hodnoty v daných podmienkach vodojemu v obci Devičie 
dosiahneme pri hodnotách vodivosti okolo 370 µS . cm-1. Pri monitorovaní efektívnosti procesu rekarbonizácie stačí teda 
pravidelne sledovať hodnotu vodivosti. Keď je hodnota vodivosti v intervale okolo 370 – 380 µS . cm-1, tak je plný predpoklad 
obsahu Ca nad 35 mg . l-1 a Mg nad 20 mg . l-1. Keďže už po mesiaci sme dosiahli plánované hodnoty rekarbonizácie, postupne 
sme mierne začali znižovať prítok CO2 a množstvo pridávaného PVD. 

Ϋί



Výsledky rekarbonizácie v roku 2022 sú podané v tabuľke 8.1.2, kde sú údaje o rekarbonizácii len pre vodu v obci . Hodnoty 
vodivosti a pH sme sledovali v 2 – 3 denných intervaloch. Obsah Ca a Mg sme sledovali v mesačných intervaloch. 
Hodnoty v cirkulačnej nádrži (Devičie) sme sledovali nesystematicky (približne 1 x za 10 dní) len meraním vodivosti. Tá kolísala 
v intervale približne 1 000 – 1 100 µS . cm-1. 
Ako je vidieť z tabuľky 8.1.2 aj v roku 2022 RR pracoval spoľahlivo. Obsah Ca, Mg, resp. vodivosti bol plne v intervale 
požadovaných hodnôt približne 35 mg . l-1 pre Ca, 20 mg . l-1 pre Mg a 370 – 400 µS . cm-1 pre vodivosť. 
Po zhodnotení takmer 15 mesačného obdobia (jún 2021 – august 2022) je priemerná spotreba PVD 300 kg . rok-1 a spotreba 
CO2 – 400 kg . rok-1. 
 

Tab. 8.1.2 
Hodnoty Ca, Mg, tvrdosti vody a vodivosti vo vode v obci Devičie (2022). 

mesiac/dni Ca Mg Tvrdosť vody vodivosť 
[mg . l-1]  [mmol . l-1] [µS . cm-1] 

január 36,2 21,1 1,77 405 

február 37,3 21,0 1,79 421 

marec 36,9 20,9 1,78 412 

apríl 38,2 21,8 1,85 418 

máj 37,5 20,9 1,79 409 

jún 37,8 21,2 1,81 405 

júl 37,2 20,8 1,79 402 

august 36,8 19,9 1,74 395 

september*     

október*     

november*     

december*     

Poznámka: * údaje sú dostupné na internetovej stránke projektu http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/ 

8.2 Vodný zdroj v obci Kokava nad Rimavicou  

Základné podmienky rekarbonizácie pitnej vody v Kokave nad Rimavicou sú nasledovné: 

 priemerná denná spotreba vody: 275 – 300 m3, 

 priemerná denná dávka vyrobeného a pridávaného koncentrátu: 22 – 30 m3 . deň-1, 

 pomer miešania koncentrátu a vody odvádzanej z vodojemu: 1 : 9 (1 : 10), 

 výkon cirkulačného čerpadla: približne 10 m3 . hod-1, 

 priemerná dávka pridávaného PVD: 50 kg za týždeň, 

 priemerné množstvo pridávaného CO2: 230 – 240 kg za týždeň, 

 celkový objem vodojemu: 1 300 m3, 

 cieľové hodnoty rekarbonizácie: Ca 25 – 30 mg . l-1, Mg 8 – 12 mg . l-1, (Ca + Mg) 1,1 – 1,3 mmol . l-1. 
 
Pri uvedení RR na vodnom zdroji v Kokave nad Rimavicou sa v plnej miere prejavila kríza spôsobená pandémiou COVID-19 
(technici neboli k dispozícii pre karanténu) a následne materiálová kríza. Chýbala dôležitá súčiastka (redukčný ventil) a preto 
po uvedení RR do prevádzky nefungovala hydraulika. Preto nemohol RR pracovať na požadovaný výkon. Cirkulačné čerpadlá 
pracovali približne len na 10 % výkon a rekarbonizácia vody prebiehala v nedostatočnej miere. Približne po dvoch mesiacoch 
boli všetky technické nedostatky odstránené. Cirkulačné čerpadlá začali pracovať na plný výkon (približne 15 m3 . hod-1). 
Približne po 60 – 70 dňoch sme začali pozorovať zvýšený obsah Ca, Mg a vodivosti v cirkulačnej nádrži a aj vo vode v obci. 
Cieľové hodnoty rekarbonizácie vody v Kokave nad Rimavicou vypočítané na základe rizikovej analýzy boli pre Ca 25 – 30 
mg . l-1, pre Mg 8 – 12 mg . l-1 a pre tvrdosť vody 1,1 – 1,3 mmol . l-1. Takéto hodnoty sme dosiahli približne po 90 dňoch, keď 
bol v obci vo vode zistený obsah Ca 33,7 mg . l-1, Mg 10,2 mg . l-1 a tvrdosti vody 1,26 mmol . l-1 (tab. 8.2.1) Cieľové hodnoty 
obsahu prvkov rekarbonizáciou boli dosiahnuté pri hodnote vodivosti 200 – 220 µS . cm-1. Pri tejto hodnote vodivosti sa obsah 
uvedených prvkov pohybuje v intervale požadovaných hodnôt. V roku 2022 (tab. 8.2.2) sme pozorovali nárast Ca na 32,9 mg 
. l-1 a Mg na 14 mg . l-1, čiže viac ako bolo požadované. Preto sme začali znižovať množstvo pridávaného PVD. Dlhodobým 
testovaním výkonu RR odhadujeme spotrebu CO2 na približne 120 kg za týždeň a spotrebu PVD na 40 – 50 kg za týždeň. V 
roku 2022 sme merali vodivosť v cirkulačnej nádrži a vo vode v obci každý deň. Požadovaný nárast Ca a Mg je plne dosiahnutý 
pri hodnote vodivosti v cirkulačnej nádrži v intervale 450 – 500 µS . cm-1 a pri hodnote vodivosti vo vode v obci v intervale 200 
– 210 µS . cm-1. 
Hodnoty pH v cirkulačnej nádrži v dôsledku nespotrebovaného CO2 sa pohybovali v mierne kyslej oblasti v intervale 6,1 – 6,5. 
Nespotrebované množstvo CO2 sa spotrebuje vo vodojeme, kde dochádza k rozpúšťaniu mikročastíc PVD, čo má za následok 
zvýšenia hodnoty pH vody, ktorá sa pohybuje okolo neutrálnej oblasti v rozmedzí 6,8 – 7,1.  
V roku 2022 sme pristúpili na nasledovný interval monitorovania a kvalitatívnych parametrov vody: 

 obsah Ca, Mg (Ca + Mg): jeden krát za mesiac, 

άΦ



 vodivosť v cirkulačnej nádrži aj vo vode v obci: dva krát za týždeň, 

 meranie pH a voľného CO2 v cirkulačnej nádrži aj vo vode v obci: dva krát za týždeň. 
Rekarbonizačný reaktor v obci Kokava nad Rimavicou pracoval spoľahlivo a efektívne aj v roku 2022. Preto sme v zimných 
mesiacoch (keď je spotreba vody menšia) mierne znížili výkon cirkulačných čerpadiel (približne na 5 – 7 m3 . hod-1) za účelom 
šetrenia elektrickej energie. Od mája, keď sa spotreba vody v obci zvýšila, zvýšil sa výkon cirkulačných čerpadiel na 7 – 9 m3 
. hod-1 a cieľové hodnoty rekarbonizácie spoľahlivo udržujeme.  
 

Tab. 8.2.1 
Výsledky rekarbonizácie vody v cirkulačnej nádrži a vo vode v obci Kokava nad Rimavicou (2021). 

Dni 
Cirkulačná nádrž Voda v obci 

vodivosť Mg Ca (Ca + Mg) vodivosť Mg Ca (Ca + Mg) 
[µS . cm-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] [µS . cm-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] 

0 110 3,5 19,1 0,59 111 3,4 19,1 0,61 

10 120 3,8 20,4 0,66 115 4,1 19,8 0,65 

60 380 28,5 54,2 2,52 165 4,9 25,6 0,84 

90 740 61,2 98,3 4,97 202 10,2 33,7 1,26 

120 693 58,5 91,0 4,67 197 8,8 30,3 1,12 

 
Tab. 8.2.2 

Hodnoty Ca, Mg, tvrdosti vody a vodivosti vo vode v obci Kokava nad Rimavicou (2022) 

mesiac/dni Ca Mg Tvrdosť vody vodivosť 
[mg . l-1] [mmol . l-1] [µS . cm-1] 

január 32,9 14,0 1,39 202 

február 33,2 13,2 1,33 210 

marec 35,6 12,8 1,41 225 

apríl 46,4 12,6 1,68 259 

máj 31,3 9,9 1,19 205 

jún 42,7 12,5 1,58 235 

júl 44,8 13,2 1,64 242 

august 38,6 11,7 1,44 250 

september*     

október*     

november*     

december*     

Poznámka: * údaje sú dostupné na internetovej stránke projektu http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/ 
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9 
MERANIE  PRUŽNOSTI  (TUHOSTI)  CIEV 

Termínom „arterial stiffnes“ označujeme stratu pružnosti artérií (ciev) a postupný nárast ich tuhosti. Strata pružnosti ciev je 
významný faktor rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Stav tepien odzrkadľuje psychické a fyzické zdravie a je 
možné ich stav optimalizovať a vyhnúť sa tak úzkosti, depresii a náhlej cievnej príhode, len je potrebné poznať ich stav a 
dozvedieť sa čo robiť, aby odpor artérií a arteriálny vek nebol vyšší, ako je normálne pre zdravého jedinca. 
Meranie pružnosti ciev ako neinvazívna metóda sa v posledných rokoch stáva dôležitou súčasťou prediktívneho určovania 
kardiovaskulárnych rizík v rámci tzv. predklinickej medicíny/diagnostiky (DeLoach a Towsend, 2008; Farský, 2008).  
Existuje viacero príčin vzniku KVO. V odbornej literatúre sa uvádza najmä stres, genetická predispozícia, obezita, fajčenie, 
nezdravý štýl stravovania, nadmerné pitie alkoholu a environmentálne faktory (Laurent et al., 2001; Boutouyrie at al., 2002; 
Weber, T. et al., 2005). Spomedzi environmentálnych faktorov k najdôležitejším patrí chemické zloženie pitnej vody a to najmä 
obsah vápnika a horčíka. Existuje nespočetne veľa prác (Davson et al., 1978; Shaper et al., 1980; Rylander et al., 1991; 
Kožíšek, 2004; Rapant et al., 2015; Rozborg a Kožíšek, 2020), ktoré spájajú zvýšenú incidenciu, resp. úmrtnosť na KVO 
s nízkym (deficitným) obsahom vápnika a horčíka v pitnej vode. Uvedené dva makroprvky sú esenciálne katióny podieľajúce 
sa v ľudskom organizme na mnohých biologických procesoch (metabolických, enzymatických). Okrem iného sú dôležité aj pre 
správny vývin cievneho systému (Bencko et al., 2011). 
Jedným z prvých, ktorý sa zaoberal uvedenou problematikou bol Schroeder (1960), ktorý sformuloval známy slogan: TVRDÁ 
VODA – MÄKKÉ CIEVY a MÄKKÁ VODA – TVRDÉ CIEVY. Tento slogan bol overený v praxi v práci Rapant et al. (2020), kde 
bolo potvrdené, že existuje výrazná závislosť v pružnosti ciev od rôznej tvrdosti pitnej vody. 
Meranie pružnosti ciev (MPC) je veľmi dôležitá súčasť projektu LIFE – WATER and HEALTH. Prostredníctvom MPC chceme 
zistiť či dochádza k zlepšeniu kardiovaskulárneho systému (KVS) ľudí, ktorí začali konzumovať vodu obohatenú o vápnik 
a horčík. 
Meranie pružnosti ciev sme realizovali v štyroch fázach. V prvej fáze sme zmerali pružnosť ciev 100 obyvateľom, ktorí sú 
zásobovaní „mäkkou“ pitnou vodou a to v obci Devičie (okres Krupina) a v obci Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). V týchto 
dvoch obciach sme po uskutočnení prvej fázy merania pružnosti ciev začali obohacovať pitnú vodu o Ca a Mg. Pre porovnanie 
sme zmerali pružnosť ciev aj 100 obyvateľom, ktorí sú zásobovaní „tvrdou“ pitnou vodou, aby sme potvrdili náš predpoklad, 
že pružnosť ciev obyvateľov, ktorí konzumujú „tvrdú“ vodu je priaznivejšia s porovnaní v porovnaní s obyvateľmi, pijú „mäkkú“ 
vodu. Následne sme približne v šesť mesačných intervaloch merali pružnosť ciev obyvateľom v obci Devičie a v obci Kokava 
nad Rimavicou, ktorí začali konzumovať pitnú vodu obohatenú o Ca a Mg (druhá až štvrtá fáza merania). 

9.1 Metodika merania pružnosti ciev 

Vyšetrovanie arteriálnej tuhosti je jednoduchá metóda známa približne 100 rokov, pričom v posledných 20 – 25 rokoch je 
využívaná ako užitočné neinvazívne vyšetrenie v rámci prevencie zdravia (DeLoach a Towsend, 2008). Markery arteriálnej 
stiffness: zvýšená rýchlosť pulzovej vlny aorty a zvýšený centrálny tlak aorty sú nezávislými prediktormi kardiovaskuláneho 
rizika (Illyes, 2005). Sú to tzv. tkanivové biomarkery artérií. Tieto markery sa ukázali prognosticky lepšie, než je tradičné 
meranie tlaku krvi, aj ako biomarkery v krvnom obehu. Okrem toho ich výrazná prediktívna hodnota upresňuje hodnotenie 
rizika stanovovaného na základe tzv. tradičných rizikových faktorov. Umožňujú pohľad do skutočných patologických procesov 
prostredníctvom hodnotenia straty pružnosti aorty. Zvýšená pulzová reflexia, zvýšený centrálny tlak aorty a zvýšená rýchlosť 
pulzovej vlny aorty  pomáhajú stanoviť charakter a mieru poškodenia tepien. Postupom veku progreduje poškodenie endotelu 
a následne narušenie pomeru vazokonstrikčných a vazodilatačných mediátorov, to má za následok poškodenie arteriálnej 
elastickosti, čo vedie k strate pružnosti cievnej steny. V určitej časti prípadov dochádza k predčasnému rozvoju týchto zmien, 
čo vedie k progresii aterosklerózy. U náchylných pacientov dochádza k predčasnému vaskulárnemu starnutiu (tzv. „vascular 
aging“), čo vedie k predčasnému rozvoju kardiovaskulánych komplikácií (ischemickej chorobe srdca a rozvoju ochorení 
perifénych tepien). Vaskulárne starnutie môžeme zistiť aj priamo neinvazívnou metódou prostredníctvom merania arteriálnej 
tuhosti, centrálneho tlaku a vlnovej reflexie odrážajúcej funkciu endotelu. Meranie sa realizovalo tzv. arteriografom, prístrojom 
vyvinutým v Maďarsku a patentovaným vo vyše 30 krajinách. Arteriograf dokáže jednoducho a bez zdravotného rizika merať 
také fyziologické parametre charakterizujúce stav tepien, ktoré sú nezávislé od ostatných známych rizikových faktorov (vek, 
pohlavie, hodnota tlaku krvi, hladina cholesterolu, fajčenie) a ktoré dokážu spoľahlivo zhodnotiť stav srdcovocievneho systému 
a predpovedať riziko komplikácií u asymptomatických, na prvý pohľad „zdravých” pacientov. Tieto parametre sú potvrdené aj 
medzinárodnými smernicami pri diagnostike poškodenia cieľových orgánov (Anon 2008). 
Meranie prebieha u pacienta v polohe v ľahu a podobá sa jednoduchému meraniu krvného tlaku s dodržiavaním štandardných 
pravidiel (Bortel et al., 2002; Laurent, 2007). Originálna a patentovaná oscilometrická metóda, ktorá bola validovaná aj 
invazívnymi metodikami získava informácie  z pulzových kriviek registrovaných na ramene pacienta. Špeciálna tzv. „stop-flow“ 
metóda uplatňujúca úplnú oklúziu brachiálnej artérie zabraňuje deformácii tlakových kriviek, ktoré sa takto dajú dobre 
analyzovať. Oklúzia ramena trvá iba niekoľko sekúnd (Illyes, 2005). Meranie však dokáže stanoviť viac, než len samotný 
systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie detekovať celé pulzové krivky, ktoré prakticky zodpovedajú 
zmenám krvného tlaku. Tieto krivky dokáže prístroj pretransformovať na elektronický signál, následne ich počítačový program 
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analyzuje. Získaná informácia charakterizuje funkciu malých tepien, tlakové pomery v hlavnej tepne (aorte) v tesnej blízkosti 
srdca (stanovenie bezprostrednej záťaže srdca) a pružnosť hlavnej tepny zmeraním rýchlosti pulzovej vlny na aorte (PWVao).  
Na základe hodnôt PWVao je možné následne odvodiť tzv. arteriálny vek jedinca. Vyhodnotením viac než 10 000 meraní bol 
odvodený tzv. stredoeurópsky priemerný arteriálny vek, ktorý predstavuje štandard voči ktorému porovnávame namerané 
výsledky. Hodnoty arteriálneho veku a korešpondujúce hodnoty PWVao pre stredoeurópsku populáciu sú uvedené v tab. 9.1.1 
So zvyšujúcim sa vekom sa vplyvom prirodzeného starnutia zvyšujú aj hodnoty PWVao. Výpočet arteriálneho veku je 
integrovaným softvérovým výstupom arteriografu. 
 

Tab. 9.1.1 
Priemerné hodnoty PWVao v závislosti od veku stredoeurópskej populácie. 

Arteriálny vek [rok] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

PWVao [m . s-1] 5,35 6 6,6 6,8 7 7,3 7,7 8,3 8,6 8,8 9 

Poznámka: PWVao – rýchlosť pulznej vlny na aorte 

 
Meranie pružnosti ciev realizovala organizácia Zdravotnícke centrum MAGNIFICAT, s. r. o. Bratislava. Výsledky sú uvedené 
vo forme: rýchlosti pulznej vlny na aorte (PWVao) a arteriálneho veku. Najdôležitejší údaj je rozdiel medzi arteriálnym vekom 
a skutočným vekom. Tento rozdiel charakterizuje stav ciev, hovorí o tom aký je kardiovaskulárny systém. Či je v súlade 
s vekom meraného jednotlivca alebo či je lepší, resp. horší. Keď rozdiel nadobúda kladné hodnoty (arteriálny vek je vyšší ako 
skutočný) svedčí to o nepriaznivom stave KVS. A naopak, keď má rozdiel záporné hodnoty (arteriálny vek je nižší ako 
skutočný) svedčí to o priaznivom stave KVS. 

VÝBER RESPONDENTOV 

Ako už bolo spomenuté pre zdokumentovanie základného stavu pružnosti ciev obyvateľov v obci Devičie a v obci Kokava nad 
Rimavicou (obyvatelia zásobovaní „mäkkou“ vodou) bolo v prvej fáze merania pružnosti ciev zmeraných 102 respondentov. 
V skutočnosti ich bolo viac, ale niektorí boli zo súboru vyradení z dôvodu vyššieho veku (> 67 rokov). 
V tejto prvej fáze merania pružnosti ciev sme pre porovnanie zmerali pružnosť ciev u 100 respondentov, ktorí sú zásobovaní 
„tvrdou“ pitnou vodou. Charakteristika pitnej vody v obci Devičie a v obci Kokava nad Rimavicou je podaná v tabuľke 9.1.2. 
a charakteristika pitnej vody so zvýšeným obsahom Ca a Mg je podaná v tabuľke 9.1.3. 
 

Tab. 9.1.2 Základná charakteristika pitnej vody v obciach s nízkym obsahom Ca a Mg. 

Obec 
Ca 

[mg . l-1] 
Mg 

[mg . l-1] 
(Ca + Mg) 
[mmol . l-1] 

Devičie 30 10,2 1,15 

Kokava nad Rimavicou 19,10 3,5 0,62 

 
Tab. 9.1.3 Základná charakteristika pitnej vody v obciach so zvýšeným obsahom Ca a Mg. 

Obec 
Ca 

[mg . l-1] 
Mg 

[mg . l-1] 
(Ca + Mg) 
[mmol . l-1] 

Trenčianska Turná 62,4 23,7 2,54 

Dolné Vestenice 88,10 27,60 3,33 

Nenince 82,60 37,50 3,60 

 
Výber respondentov bol podmienený hlavne ochotou obyvateľov podrobiť sa MPC. Základné výberové kritériá boli tieto: 
a) najmenej päť rokov trvalého pobytu v obci, 
b) používanie pitnej vody výlučne z verejných zdrojov, 
c) vybraní boli len respondenti, ktorí sa neliečili na KVO a iné závažné chronické ochorenia (napr. cukrovka, ochorenie 

obličiek,...). 
Všetci účastníci projektu dali svoj písomný súhlas s MPC a pred účasťou na štúdii vyplnili krátky dotazník o svojom zdravotnom 
stave, skutočnom veku, výške, hmotnosti a fajčiarskych návykoch. Účasť na výskume bola dobrovoľná, úplne anonymná a 
účastníci zaradení do výskumu boli informovaní, že výsledky tohto výskumu budú použité len na vedecké účely. Za účelom 
MPC bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo Zvolene zriadená etická komisia (zápisnica o zriadení etickej 
komisie č. 1/2021 zo dňa 05. 09. 2021). 
Základná charakteristika respondentov, ktorí sa podrobili prvej fáze merania pružnosti ciev je podaná v tabuľke 9.1.4. 
Z tabuľky 9.1.4 je zrejmé, že najmä z hľadiska BMI indexu a podielu fajčiarov a konzumentov alkoholických nápojov nie je 
žiadny signifikantný rozdiel medzi respondentmi, ktorí sú zásobovaní „mäkkou“ a „tvrdou“ pitnou vodou. 
V ďalších fázach merania (druhá – štvrtá fáza) sa nepodarilo zabezpečiť tých istých respondentov. Boli nahradení inými 
respondentmi, aby sme dodržali projektom založený počet respondentov. 
Informácia koľko respondentov bolo nahradených je podaná pri charakteristike výsledkov jednotlivých fáz merania pružnosti 
ciev. 
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Tab. 9.1.4 
Základná charakteristika respondentov – prvá fáza merania pružnosti ciev. 

Štatistické 
parametre 

Spolu 

„TVRDÁ“ VODA „MÄKKÁ“ VODA 

Nenince 
Dolné 

Vestenice 
Trenčianska Turná Devičie Kokava nad Rimavicou 

Aktuálny vek 

Priemer 44 42 37 40 41 53 

Medián 46 44 37 37 45 56 

Rozsah 16 – 69 25 -61 20 – 56 23 – 61 18 – 62 16 – 69 

Index telesnej hmotnosti (BMI) 

Priemer 27,71 26,09 38,94 25,36 25,62 28,50 

Medián 25,9 25,6 26,1 24,7 25,45 27,45 

Rozsah 16 – 70 19,6 – 40,1 17,3 – 40,3 17,4 – 34,9 17,1 – 34,9 19,3 – 53,4 

Pohlavie 

Muži 74 (37 %) 9 (45 %) 10 (50 %) 19. (32 %) 21 (46 %) 15 (27 %) 

Ženy 128 (63 %) 11 (55 %) 10 (50 %) 41 (68 %) 25 (54 %) 41 (73 %) 

Fajčenie 

Fajčiari 50 (25 %) 5 (25 %) 4 (20 %) 12 (20 %) 15 (33 %) 14 (25 %) 

Nefajčiari 152 (75 %) 15 (75 %) 16 (80 %) 48 (80 %) 31 (67 %) 42 (75 %) 

Konzumácia alkoholu 

Pravidelne 17 (8 %) 4  (20 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 13 (28 %) 0 (0 %) 

Príležitostne 78 (39 %) 0 (0 %) 2 (10 %) 21 (35 %) 24 (52 %) 31 (55 %) 

Abstinent 107 (53 %) 16 (80 %) 18 (90 %) 39 (65 %) 9 (20 %) 25 (45 %) 

 

9.2 Výsledky a vyhodnotenie prvej etapy merania pružnosti ciev 

Prvá etapa MPC bola realizovaná v obci Devičie v máji 2021 a v obci Kokava nad Rimavicou v máji 2021. Meranie pružnosti 
ciev v obciach, ktoré sú zásobované „tvrdou“ pitnou vodou bolo realizované v máji 2021. 
Prvej etapy MPC sa v obci Devičie zúčastnilo 47 respondentov (1 respondent bol pre vysoký vek zo súboru vyradený) a  v obci 
Kokava nad Rimavicou 60 respondentov (4 respondenti boli pre vysoký vek vyradení zo súboru). Celkovo máme súbor so 102 
respondentami zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou. V obciach, ktoré sú zásobované „tvrdou“ pitnou vodou bolo zmeraných 
100 respondentov, všetci boli zaradený do vyhodnotenia. 
V tabuľkách 9.2.1 a 9.2.2 je podaná charakteristika respondentov, ktorí konzumujú „mäkkú“ pitnú vodu (obec Devičie a  Kokava 
nad Rimavicou). Okrem základnej nameranej charakteristika  cievneho systému – rýchlosť pulznej aorty (PWVao) je uvedený 
aj ich arteriálny vek, skutočný vek a rozdiel medzi arteriálnym a skutočným vekom. Ďalej je uvedený BMI index respondentov 
a údaje o konzumácii alkoholu a fajčení. Rovnakú údaje sú uvedené v tabuľkách 9.2.3 – 9.2.5 pre obyvateľov, ktorí sú 
zásobovaní „tvrdou“ pitnou vodou (obec Dolné Vestenice, Trenčianska Turná a Nenince). Údaje respondentov (BMI index, 
alkohol, fajčenie) sú vo všetkých obciach približne rovnaké. Priemerné hodnoty BMI indexu sú vo všetkých obciach prakticky 
rovnaké, pohybujú sa v úzkom intervale 25,3 – 28,6. Údaje o počte fajčiarov sú tiež vo všetkých obciach približne rovnaké. 
Rovnako aj údaje o konzumácii alkoholu sú približné rovnaké, aj keď sú určite zaťažené subjektívnou chybou. Z uvedeného je 
zrejmé, že cievny systém (rýchlosť pulznej vlny a arteriálny vek respondentov) v obciach zásobovaných pitnou vodou s rôznou 
tvrdosťou nie je výrazne ovplyvňovaný uvedenými charakteristikami životného štýlu. Môžeme sa odôvodnene domnievať, že 
hodnoty rýchlosti pulznej vlny a arteriálneho veku obyvateľov sú výrazne ovplyvňované rôznou tvrdosťou pitnej vody, teda 
rôznym obsahom Ca a Mg v pitnej vode. Výrazne nepriaznivejšie hodnoty pulznej vlny a rozdielu v arteriálnom a v skutočnom 
veku boli zaznamenané v obciach, ktoré sú zásobované „mäkkou“ pitnou vodou (tab. 9.2.6, obr. 9.2.1 – 9.2.3). Naopak 
priaznivejšie výsledky týchto dvoch parametrov boli zaznamenané v obciach, ktoré sú zásobované „tvrdou“ pitnou vodou. 
Nepozorujeme žiadne výrazné rozdiely podľa pohlavia (muži, ženy). Najnepriaznivejšie výsledky boli zaznamenané v obci 
Devičie, kde je priemerná hodnota PWVao 9,81, rozdiel medzi arteriálnym vekom a skutočným vekom 24,8 roka (arteriálny 
vek je o 24,8 roka horší ako skutočný vek respondentov). V obci Devičie bol zaznamenaný aj najvyšší počet patologických 
respondentov (PWVao > 10), a to u viac ako jednej tretiny zo všetkých respondentov. Priaznivejšie výsledky v PWVao 
a arteriálnom veku respondentov boli zaznamenané v druhej obci, ktorá je zásobovaná „mäkkou“ pitnou vodou v Kokave nad 
Rimavicou. Pozorujeme tu rozdiel v arteriálnom a skutočnom veku 9,71 roka a rýchlosť pulznej vlny 9,59. Počet patologických 
prípadov je tiež mimoriadne vysoký (19 respondentov), približne jedna tretina zo všetkých respondentov. Oveľa priaznivejšie 
hodnoty boli zaznamenané v troch obciach, ktoré sú zásobované „tvrdou“ pitnou vodou. Hodnoty rozdielu medzi arteriálnym 
a skutočným vekom sa pohybujú od 1,1 do 2,73 roka a počet patologických prípadov bol vo všetkých troch obciach len päť.  
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Tab. 9.2.1 
Výsledky merania pružnosti ciev v obci Devičie („mäkká pitná voda). 

Por. č. Pohlavie BMI Fajčenie Alkohol Aktuálny vek Arteriálny vek Arteriálny – Aktuálny vek 
PWVao 
[m . s-1] 

 1 M 25,4 A A 47 68 21 9,8 

2 Ž 30,1 A N 26 72 46 10,2 

3 Ž 27,5 A N 50 66 16 9,4 

4 M 27,4 N A 56 82 26 11,3 

5 M 24,7 N P 62 77 15 10,7 

6 Ž 30,4 N P 49 68 19 9,8 

7 Ž 17,1 N N 29 46 17 8,2 

8 Ž 26,1 N N 44 56 12 8,9 

9 M 25,9 N N 50 66 16 9,4 

10 M 27,4 N N 49 65 16 9,3 

11 Ž 22,7 N N 48 67 19 9,7 

12 M 20,8 N N 18 68 50 9,8 

13 Ž 22,6 N P 45 67 22 9,7 

14 M 31,7 N P 60 80 20 11 

15 Ž 28,7 A A 32 26 -6 6,9 

16 M 23,7 A A 34 75 41 10,5 

17 M 21,5 A A 26 69 43 9,9 

18 Ž 29,4 A N 23 76 53 10,5 

19 M 33,2 A A 52 85 33 12 

20 Ž 29,4 N A 50 66 16 9,5 

21 M 25,2 A A 42 77 35 10,7 

22 Ž 22,7 N N 60 74 14 10,4 

23 Ž 23,1 N N 23 84 61 11,2 

24 Ž 21,6 N P 40 65 25 9,3 

25 M 26,1 A P 26 65 39 9,6 

26 Ž 25,7 N N 52 92 40 13,2 

27 Ž 24,5 N P 49 66 17 9,6 

28 Ž 17,4 A A 26 69 43 11,3 

29 M 21,4 N N 48 86 38 11,4 

30 M 27,8 A N 24 49 25 8,5 

31 M 24,1 N A 25 70 45 9,8 

32 Ž 23,3 N P 25 35 10 7,3 

33 Ž 25,5 N N 57 68 11 9,8 

34 Ž 22,6 A N 46 78 32 10,8 

35 Ž 26,6 N P 56 49 -7 8,5 

36 M 28,1 N N 57 41 -16 7,9 

37 M 21,3 A A 25 80 55 11 

38 M 31,1 A A 31 70 39 10,1 

39 Ž 23,1 N N 30 33 3 7,2 

40 M 24,7 A A 52 68 16 9,8 

41 Ž 34,9 N N 45 90 45 14,3 

42 Ž 27,5 N N 55 68 13 9,7 

43 Ž 34,1 N N 48 68 20 9,8 

44 M 27,8 N N 28 43 15 8 

45 Ž 21,6 N N 25 36 11 7,4 

46 M 21,2 N N 29 46 17 8,3 

Priemer 25,62   40,74 65,54 24,80 9,81 

Rozdiel areriálny – aktuálny vek [roky] 24,80 

Počet patologických prípadov, PWVao > 10 17 

Poznámka: Fajčenie: A – fajčiar, N – nefajčiar; Alkohol: A – pije pravidelne, N – alkohol nepije, P – pije príležitostne 
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Tab. 9.2.2 
Výsledky merania pružnosti ciev v obci Kokava nad Rimavicou („mäkká pitná voda). 

Por. č. Pohlavie BMI Fajčenie Alkohol Aktuálny vek Arteriálny vek Arteriálny – Aktuálny vek 
PWVao 
[m . s-1] 

1 Ž 30,1 N P 57 59 2 9 
2 M 27,8 N P 56 41 -15 7,9 
3 Ž 19,3 N P 46 74 28 10,2 
4 M 27,8 A P 48 50 2 8,6 
5 M 38,6 A P 55 70 15 9,9 
6 Ž 23,5 N N 61 60 -1 9,1 
7 Ž 29,1 A P 46 90 44 14,9 
8 Ž 41,1 N N 40 80 40 11,9 
9 Ž 26,6 N P 66 44 -22 8,1 
10 M 26,2 N P 47 64 17 9,2 
11 Ž 23,8 A N 60 72 12 10,1 
12 Ž 27,6 N P 40 51 11 8,7 
13 Ž 53,4 N N 54 60 6 11 
14 Ž 23,1 N N 47 72 25 10,1 
15 Ž 29,1 A N 57 64 7 9,2 
16 Ž 21,9 A N 44 17 -27 6,2 
17 Ž 21,9 A P 41 48 7 8,5 
18 Ž 23,2 N P 59 80 21 11,5 
19 Ž 25,3 N P 57 68 11 9,8 
20 Ž 34,4 N N 52 65 13 9,3 
21 Ž 27,1 N N 40 90 50 14,6 
22 M 37,2 N N 34 34 0 7,2 
23 Ž 36,5 N P 41 45 4 7,8 
24 Ž 29,1 N P 63 54 -9 8,8 
25 Ž 36,3 A P 45 45 0 8,2 
26 Ž 27,1 N N 16 34 18 7,2 
27 M 24,6 N P 61 64 3 9,1 
28 Ž 24,8 N P 60 76 16 10,4 
29 M 29,4 N P 64 68 4 9,8 
30 Ž 27,3 N N 68 64 -4 9,2 
31 Ž 29,4 A P 54 64 10 9,2 
32 Ž 31,2 N N 66 72 6 10,1 
33 M 29,4 N N 68 68 0 9,8 
34 M 29,9 N P 68 70 2 10 
35 Ž 26,4 N P 49 90 41 12,9 
36 Ž 22,6 N P 69 56 -13 8,9 
37 Ž 36,1 N N 63 63 0 9,1 
38 M 30,1 N P 58 78 20 10,5 
39 Ž 27,6 N N 57 42 -15 7,9 
40 Ž 21,2 N P 49 75 26 10,3 
41 Ž 24,6 A P 67 70 3 10 
42 Ž 27,1 N N 58 70 12 10 
43 Ž 29,4 N N 57 73 16 10,2 
44 M 39,5 N P 58 80 22 10,9 
45 M 19,7 N N 36 39 3 7,7 
46 Ž 31,2 N N 68 68 0 9,2 
47 M 33,3 N P 46 36 -10 7,4 
48 Ž 28,7 N P 51 80 29 11 
49 M 25,8 A P 50 66 16 9,6 
50 Ž 24,2 A P 36 42 6 7,9 
51 M 30,1 N N 29 80 51 11,6 
52 Ž 26,1 N N 55 68 13 9,8 
53 M 30,8 N N 57 76 19 10,4 
54 Ž 23,1 N P 56 69 13 9,9 
55 Ž 26,1 A N 57 60 3 9,1 
56 Ž 24,9 N N 55 48 -7 8,5 
Priemer 28,60   52,89 62,60 9,71 9,59 

Rozdiel arteriálny vek – aktuálny vek 9,71 

Počet patologických prípadov, PWVao > 10 19 

Poznámka: Fajčenie: A – fajčiar, N – nefajčiar; Alkohol: A – pije pravidelne, N – alkohol nepije, P – pije príležitostne 
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Tab. 9.2.3 
Výsledky merania pružnosti ciev v obci Dolné Vestenice („tvrdá pitná voda). 

Por. č. Pohlavie BMI Fajčenie Alkohol Aktuálny vek Arteriálny vek Arteriálny – Aktuálny vek 
PWVao 
[m . s-1] 

1 M 29,2 N N 39 64 25 9,2 

2 Ž 29,4 A P 20 70 50 10 

3 Ž 28,3 A N 34 25 -9 6,8 

4 M 26,3 N N 45 31 -14 7,1 

5 M 22,9 N N 32 15 -17 6 

6 Ž 20,1 N N 30 28 -2 6,9 

7 Ž 18,2 N N 31 41 10 7,8 

8 M 20,9 N N 33 42 9 7,9 

9 Ž 26,4 N N 48 36 -12 9,3 

10 Ž 25,5 N N 47 60 13 7,4 

11 M 27,2 N N 44 17 -27 6,3 

12 M 40,3 N P 41 52 11 8,7 

13 M 26,5 A N 28 27 -1 6,9 

14 M 25,7 N N 36 40 4 7,7 

15 M 29,2 N N 30 32 2 7,1 

16 Ž 17,3 N N 32 18 -14 6,4 

17 Ž 27,6 N N 37 24 -13 6,7 

18 Ž 23,2 N N 38 52 14 8,7 

19 M 25,9 N N 56 40 -16 7,7 

20 Ž 25,9 A N 38 47 9 8,4 

Priemer 25,80   36,95 38,05 1,1 7,65 

Rozdiel arteriálny – aktuálny [roky] 1,1 

Počet patologických prípadov, PWVao > 10 0 

Poznámka: Fajčenie: A – fajčiar, N – nefajčiar; Alkohol: A – pije pravidelne, N – alkohol nepije, P – pije príležitostne 

 
Tab. 9.2.4 

Výsledky merania pružnosti ciev v obci Nenince („tvrdá pitná voda). 

Por. č. Pohlavie BMI Fajčenie Alkohol Aktuálny vek Arteriálny vek Arteriálny – Aktuálny vek 
PWVao 
[m . s-1] 

1 M 26,9 N N 46 37 -9 7,6 

2 Ž 26,3 N N 50 47 -3 8,4 

3 Ž 23,6 A A 43 45 2 8,3 

4 M 25,1 N N 50 18 -32 6,5 

5 Ž 40,1 A A 45 47 2 8,4 

6 Ž 25,8 N N 29 28 -1 6,9 

7 M 19,6 N N 36 28 -8 6,9 

8 M 20,7 N N 29 37 8 7,5 

9 M 29 N N 54 36 -18 7,4 

10 Ž 32,81 N N 36 40 4 7,7 

11 M 28,7 N N 35 45 10 7,8 

12 Ž 31,2 A A 27 37 10 7,6 

13 Ž 20,1 N N 38 66 28 9,4 

14 Ž 27,8 N N 50 65 15 9,3 

15 M 25,4 N N 61 64 3 9,2 

16 M 27,4 N N 54 52 -2 8,7 

17 Ž 19,6 N N 46 48 2 8,5 

18 M 24,5 A A 53 77 24 10,7 

19 Ž 24,4 A N 36 31 -5 7 

20 Ž 22,8 N N 25 32 7 7,1 

Priemer 26,09   42,15 44 1,85 8,04 

Rozdiel arteriálny – aktuálny vek [roky] 1,85 

Počet patologických prípadov, PWVao > 10 1 

Poznámka: Fajčenie: A – fajčiar, N – nefajčiar; Alkohol: A – pije pravidelne, N – alkohol nepije, P – pije príležitostne 
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Tab. 9.2.5 
Výsledky merania pružnosti ciev v obci Trenčianska Turná („tvrdá pitná voda). 

Por. č. Pohlavie BMI Fajčenie Alkohol Aktuálny vek Arteriálny vek Arteriálny – Aktuálny vek 
PWVao 
[m . s-1] 

1 M 27,5 N N 36 28 -8 6,9 
2 Ž 21,4 N N 35 18 -17 6,4 
3 Ž 22,4 N P 32 43 11 8 
4 M 31,3 N N 33 43 10 8 
5 M 25,8 N P 29 45 16 8,3 
6 Ž 22,1 A N 30 28 -2 6,9 
7 M 24,1 N N 56 52 -4 8,7 
8 Ž 31,9 N N 47 70 23 10 
9 Ž 24,6 N N 29 24 -5 6,7 
10 M 23,9 N N 55 43 -12 8 
11 Ž 31,5 N P 50 55 5 8,8 
12 Ž 24,3 A P 31 25 -6 6,8 
13 Ž 24,6 A N 35 18 -17 6,4 
14 M 24,2 A P 25 17 -8 6,3 
15 M 23,1 N N 30 17 -13 6,2 
16 Ž 22,7 N N 29 32 3 7,1 
17 Ž 20,4 N N 40 34 -6 7,2 
18 Ž 24,8 N N 54 54 0 8,9 
19 M 29,3 N N 31 56 25 8,8 
20 M 28,7 N N 48 27 -21 6,9 
21 Ž 17,4 A P 25 17 -8 6,2 
22 Ž 28,6 N P 50 57 7 8,9 
23 Ž 26,5 N N 48 44 -4 8,2 
24 Ž 18,2 N P 35 45 10 8,3 
25 Ž 21,5 N N 27 15 -12 6 
26 Ž 22,3 A P 51 70 19 10 
27 Ž 31,2 N N 46 37 -9 7,6 
28 Ž 24,9 A N 41 45 4 7,8 
29 M 29,8 N N 33 44 11 8,2 
30. Ž 27,2 A P 50 48 -2 8,5 
31. Ž 19,7 N N 33 27 -6 6,9 
32. M 30,7 N N 34 50 16 8,6 
33. M 31,4 N N 61 70 9 9,9 
34. Ž 34,9 N N 56 43 -13 8,1 
35. M 24,7 N P 57 77 20 10,7 
36. Ž 22,7 A P 47 32 -15 7,1 
37. Ž 31,3 N N 44 41 -3 7,8 
38. Ž 21,1 A N 26 40 14 7,7 
39. M 24,7 N N 38 41 3 7,8 
40. Ž 22,3 N P 52 71 19 10,3 
41. M 27,8 A P 29 35 6 7,3 
42. Ž 27,9 N N 59 50 -9 8,6 
43. Ž 25,7 N P 48 70 22 9,9 
44. Ž 26,8 N P 59 47 -12 8,4 
45. Ž 26,7 N P 43 60 17 9 
46. Ž 18,9 N N 28 18 -10 6,2 
47. Ž 25,7 A P 45 47 2 8,4 
48. Ž 34,9 N P 54 80 26 12,2 
49. M 32,7 N P 53 77 24 10,7 
50. Ž 20,1 N N 29 18 -11 6,5 
51. M 21,5 N N 28 47 19 8,4 
52. Ž 27,1 N N 52 70 18 10 
53. M 25,8 N N 26 35 9 7,3 
54. Ž 22,8 N P 23 32 9 7,2 
55. Ž 22,2 N N 27 18 -9 6,3 
56. Ž 22,9 N N 47 44 -3 8,2 
57. M 26,3 N N 26 36 10 7,4 
58. Ž 23,1 N N 35 47 12 8,4 
59. Ž 23,4 N N 46 67 21 9,7 
60. Ž 19,9 N N 29 18 -11 6,3 
Priemer 25,36   39,91 42,65 2,73 8,03 

Rozdiel arteriálny – aktuálny vek [roky] 2,73 

Počet patologických prípadov, PWVao > 10 4 

Poznámka: Fajčenie: A – fajčiar, N – nefajčiar; Alkohol: A – pije pravidelne, N – alkohol nepije, P – pije príležitostne 
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Tab. 9.2.6 
Štatistické parametre nameraných respondentov v skupine obcí „mäkká“ voda a v skupine obcí „tvrdá“ voda. 

Štatistické 
parametre 

„TVRDÁ“ VODA „MÄKKÁ“ VODA 

Nenince, Dolné Vestenice, Trenčianska Turná 
(n = 100)3 

Devičie, Kokava nad Rimavicou 
(n = 102)3 

Aktuálny 
vek [roky] 

Arteriálny 
vek [roky] 

Rozdiel1 
PWVao2 
[m . s-1] 

Aktuálny 
vek [roky] 

Arteriálny vek 
[roky] 

Rozdiel 
PWVao 
[m . s-1] 

Rozsah 20 – 61 15 – 80 –32 až +50 6 – 12,5 16 – 69 17 – 92 –27 až 61 6,9 – 14,9 

Priemer 39,77 42 2,23 7,96 47,40 63,82 16,49 9,69 

Medián 28 41,5 2 7,8 49 68 16 9,75 

SD4 10,5 16,86 13,89 1,24 13,30 15,63 18,21 1,54 

PWVao5 > 10 m s-1 7 35 

Poznámka: 1 rozdiel sa vypočíta ako arteriálny vek - skutočný vek; kladné hodnoty znamenajú, že arteriálny vek je vyšší ako skutočný vek (t. j. horší stav 
tepien) a naopak; 2 rýchlosť pulznej aortálnej vlny; 3 počet respondentov; 4 štandardná odchýlka; 5 počet respondentov s patologickým výsledkom; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9.2.1 Bodový graf zobrazujúci hodnoty rýchlosti PWVao obyvateľov, ktorí žijú v oblastiach s rôznym obsahom Ca a Mg 
v pitnej vode. Horizontálne súvislé čiary sú stredové hodnoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9.2.2 Bodový graf zobrazujúci hodnoty arteriálneho veku obyvateľov, ktorí žijú v oblastiach s rôznym obsahom Ca a Mg 
v pitnej vode. Horizontálne súvislé čiary sú stredové hodnoty. 
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Obr. 9.2.3 Rozdiel medzi arteriálnym vekom a skutočným vekom obyvateľov, ktorí žijú v oblastiach s rôznym obsahom Ca 
a Mg v pitnej vode. Horizontálne súvislé čiary sú stredové hodnoty. 
 
Celkovo pri porovnaní obyvateľov zásobovaných pitnou vodou s rôznou tvrdosťou (tab. 9.2.6) môžeme skonštatovať, že 
obyvatelia zásobovaní „mäkkou“ pitnou vodou majú rozdiel v arteriálom veku – skutočný vek 16,49 roka, teda výrazne 
nepriaznivejší ako obyvatelia zásobovaní „tvrdou“ pitnou vodou, u ktorých je tento rozdiel v priemere 2,23 roka. Tento rozdiel 
medzi obcami, ktoré sú zásobované pitnou vodou s rôznou tvrdosťou je viac ako 14 rokov. Podobná situácia je aj v rýchlosti 
pulznej vlny, ktorá je v obciach zásobovaných „mäkkou“ pitnou vodou výrazne vyššia o 1,79 m . s-1 ako v obciach 
zásobovaných „tvrdou“ pitnou vodou. 
Na záver môžeme skonštatovať, že pružnosť ciev a arteriálny vek obyvateľov je výrazne nepriaznivejší v obciach, ktoré sú 
zásobované „mäkkou“ pitnou vodou v porovnaní s obcami, ktoré sú zásobované „tvrdou“ pitnou vodou. 

Meranie pružnosti ciev po obohacovaní pitnej vody bolo realizované v obci Devičie a v obci Kokava nad Rimavicou v troch 
intervaloch, vždy približne v šesť mesačných intervaloch od zahájenia obohacovania pitnej vody o Ca a Mg. Pre pandémiu 
COVID-19 sme nemohli dodržať presne šesť mesačný interval. Merania pružnosti ciev boli realizované v päť až sedem 
mesačných intervaloch. Taktiež sa merania pružnosti ciev nezúčastnili všetci respondenti, ktorí sa zúčastnili prvej etapy 
merania pružnosti ciev. Niektorí pre COVID-19, dvaja respondenti sa presťahovali a jeden občan zomrel. Vzhľadom na to, že 
projektom sme mali predpísaných 100 meraní v každej etape, bola pružnosť ciev zmeraná aj iným respondentom v uvedených 
obciach v troch etapách merania pružnosti ciev po obohacovaní pitnej vody o Ca a Mg. Určite to mohlo čiastočne ovplyvniť 
výsledky, preto výsledky uvádzame dva krát. Najprv len respondentov, ktorí sa zúčastnili všetkých meraní a potom uvádzame 
výsledky merania pružnosti ciev všetkých respondentov vrátane náhradných. 
Druhá etapa merania pružnosti ciev (prvá etapa po obohacovaní pitnej vody o Ca a Mg) bola realizovaná v termíne december 
2021 až január 2022. Túto etapu uvádzame ako december 2021 (šesť mesiacov po obohacovaní). Tretia etapa merania 
pružnosti ciev sa realizovala v mesiacoch jún a júl 2022. Túto etapu uvádzame ako júl 2022. Štvrtá etapa merania pružnosti 
ciev bola realizovaná v mesiacoch november až december 2022. Túto etapu uvádzame ako december 2022.  
Výsledky merania pružnosti ciev druhej až štvrtej etapy udávame ako priemerné hodnoty dvoch najzakladanejších 
charakteristík, a to: rýchlosť pulznej vlny (PWVao) a rozdiel medzi arteriálnym vekom a skutočným vekom pre obec Devičie 
a pre obec Kokava nad Rimavicou. 
Kompletné výsledky merania pružnosti ciev (všetky štyri etapy) sú uvedené na internetovej stránke projektu 
(http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/. Niektorí respondenti neboli pre vysoký vek (67+) zahrnutí do záverečného zhodnotenia 
výsledkov.  
Pre lepšiu orientáciu čitateľa, udávame aj výsledky prvej etapy merania pružnosti ciev, teda etapy pred obohacovaní pitnej 
vody o Ca a Mg. 
Výsledky merania pružnosti ciev obyvateľov obce Devičie sú uvedené v tabuľkách 9.3.1 a 9.3.2. V tabuľke 9.3.1 sú uvedené 
výsledky merania pružnosti ciev všetkých respondentov vrátane respondentov, ktorí sa zúčastnili niektorej z troch etáp merania 
a nezúčastnili sa prvej etapy merania pružnosti ciev (náhradní respondenti). V tabuľke 9.3.2 sú uvedené výsledky merania 
pružnosti ciev respondentov, ktorí sa zúčastnili prvej etapy merania a niektorej z troch etáp po obohacovaní pitnej vody o Ca 
a Mg. 

9.3 Výsledky merania pružnosti ciev po obohacovaní pitnej vody o Ca a Mg – II. až IV. etapa 
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Rovnakým spôsobom sú podané výsledky merania pružnosti ciev v obci Kokava nad Rimavicou. V tabuľke 9.3.3 sú uvedené 
výsledky merania pružnosti ciev všetkých respondentov vrátane respondentov, ktorí sa zúčastnili niektorej z troch etáp merania 
a nezúčastnili sa prvej etapy merania pružnosti ciev (náhradní respondenti). V tabuľke 9.3.4 sú uvedené výsledky merania 
pružnosti ciev respondentov, ktorí sa zúčastnili prvej etapy merania a niektorej z troch etáp po obohacovaní pitnej vody o Ca 
a Mg. 
 

Tab. 9.3.1 
Výsledky merania pružnosti ciev respondentov v obci Devičie, všetci respondenti. 

Etapa 
merania 

Termín 
merania 

Počet 
respondentov 

PWVao 
Rozdiel 

arteriálny – skutočný vek 

[m . s-1] [roky] 

I. máj 2021 47 9,88 25,13 

II. december 2021 47 9,45 20,83 

III. jún 2022 41 8,69 14,54 

IV. december 2022 
Výsledky sú dostupné v elektronickej verzii monografie 

na internetovej stránke projektu: http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/ 

 
Tab. 9.3.2 

Výsledky merania pružnosti ciev respondentov v obci Devičie bez náhradných respondentov. 

Etapa 
merania 

Termín 
merania 

Počet 
respondentov 

PWVao 
Rozdiel 

arteriálny – skutočný vek 

[m . s-1] [roky] 

I. máj 2021 47 9,88 25,13 

II. december 2021 47 9,45 20,83 

III. jún 2022 38 9,02 14,32 

IV. december 2022 
Výsledky sú dostupné v elektronickej verzii monografie 

na internetovej stránke projektu: http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/ 

 
Tab. 9.3.3 

Výsledky merania pružnosti ciev respondentov v obci Kokava nad Rimavicou, všetci respondenti. 

Etapa 
merania 

Termín 
merania 

Počet 
respondentov 

PWVao 
Rozdiel 

arteriálny – skutočný vek 

[m . s-1] [roky] 

I. máj 2021 57 9,65 10,46 

II. december 2021 51 9,54 8,51 

III. jún 2022 56 9,21 4,87 

IV. december 2022 
Výsledky sú dostupné v elektronickej verzii monografie 

na internetovej stránke projektu: http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/ 

 
Tab. 9.3.4 

Výsledky merania pružnosti ciev respondentov v obci Kokava nad Rimavicou bez náhradných respondentov. 

Etapa 
merania 

Termín 
merania 

Počet 
respondentov 

PWVao 
Rozdiel 

arteriálny – skutočný vek 

[m . s-1] [roky] 

I. máj 2021 57 9,65 10,46 

II. december 2021 44 9,41 6,77 

III. jún 2022 42 9,18 4,78 

IV. december 2022 
Výsledky sú dostupné v elektronickej verzii monografie 

na internetovej stránke projektu: http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/ 

 
Ako je na prvý pohľad zrejmé z tabuliek 9.3.1 – 9.3.4 došlo v obidvoch obciach k výraznému zlepšeniu kardiovaskulárneho 
systému ľudí. Zlepšenie je pozorované aj v prípade rýchlosti pulznej vlny a taktiež v poklese arteriálneho veku ľudí.  

έΧ



V obci Devičie rýchlosť pulznej vlny (PWVao) poklesla z hodnoty 9,88 m . s-1 na 8,69 m . s-1 v prípade všetkých respondentov 
(aj s náhradnými). V prípade bez náhradných respondentov rýchlosť pulznej vlny (PWVao) poklesla z hodnoty 9,88 m . s-1 na 
9,02 m . s-1. Rozdiel medzi arteriálnym vekom a skutočným vekom sa znížil z 25,13 roka na 14,54 roka v prípade všetkých 
respondentov. V prípade bez náhradných respondentov sa rozdiel medzi arteriálnym a skutočným vekom z nížil z 25,13 roka 
na 14,32 roka. Čiže rozdiel medzi arteriálnym vekom a skutočným vekom sa u respondentov v obci Devičie po jednom roku 
konzumovania pitnej vody obohatenej o Ca a Mg znížil približne o 11 rokov. 
Podobný vývoj bol zaznamenaný aj v obci Kokava nad Rimavicou. Rýchlosť pulznej vlny (PWVao) u všetkých respondentov 
(aj náhradných) poklesla z hodnoty 9,65 m . s-1 na 9,21 m . s-1. V prípade bez náhradných respondentov rýchlosť pulznej vlny 
(PWVao) poklesla z hodnoty 9,65 m .s-1 na 9,18 m . s-1. Rozdiel medzi arteriálnym vekom a skutočným vekom sa znížil z 10,46 
roka na 4,87 roka v prípade všetkých respondentov. V prípade bez náhradných respondentov sa rozdiel medzi arteriálnym 
a skutočným vekom z nížil z 10,46 roka na 4,78 roka. 
Takmer u všetkých respondentov v obci Devičie a v obci Kokava nad Rimavicou bolo pozorované zlepšenie tzv. 
augmentačneho indexu, ktorý signalizuje stav (priechodnosť) periférnych ciev (mikrociev). Zvýšený obsah Ca a Mg v pitnej 
vode sa prejavil v zlepšení tohto parametra (ústne podanie MUDr. I. Hajduka, ktorý realizoval meranie pružnosti ciev). 
U respondentov, ktorí prekonali COVID-19 sa tento index zhoršuje, potom dochádza k jeho postupnému zlepšeniu a aj z tohto 
dôvodu nie je možné podať toto zhodnotenie augmentačného indexu. 
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10 
ZÁVER 

V predkladanej monografii sú podané výsledky riešenia celého environmentálno-zdravotného cyklu. Environmentálnym 
problémom boli nízkomineralizované pitné vody s deficitným obsahom Ca a Mg. Zdravotný problém predstavoval zhoršený 
zdravotný stav obyvateľov, ktorí sú zásobovaní takýmito nízkomineralizovanými pitnými vodami. Environmentálny problém bol 
vyriešený konštrukciou rekarbonizačných reaktorov a ich uvedením do prevádzky. Pomocou reaktorov sme zvýšili obsah Ca 
približne o 8 mg . l-1,  Mg o 10 mg . l-1 a tvrdosť vody o 0,8 mmol . l-1 v pitnej vode. Zvýšený obsah uvedených prvkov sa 
následne prejavil v zlepšení kardiovaskulárneho systému obyvateľov v obciach, kde sa rekarbonizovala pitná voda (Devičie, 
Kokava nad Rimavicou). Pomocou merania pružnosti ciev sme potvrdili, že obyvateľom dotknutých obcí sa postupne zlepšuje 
stav ich ciev, keď začali konzumovať pitnú vodu obohatenú o Ca a Mg. Toto zlepšenie sa prejavilo poklesom rýchlosti pulznej 
vlny (PWVao). Zníženie rýchlosti pulznej vlny obyvateľov v obci Devičie bolo postupne z hodnoty 9,88 m . s-1 (pred 
rekarbonizáciou pitnej vody) až na hodnotu 8,69 m . s-1 po 12 mesiacoch konzumovania pitnej vody obohatenej o Ca a Mg. 
U obyvateľov obce Devičie taktiež došlo v uvedenom období k výraznému zlepšeniu arteriálneho veku. Rozdiel medzi 
arteriálnym a skutočným vekom poklesol počas 12 mesiacov konzumácie pitnej vody obohatenej o Ca a Mg o viac ako 10 
rokov. Podobná situácia bola aj v obci Kokava nad Rimavicou. Tu došlo k zníženiu rýchlosti pulznej vlny za 12 mesiacov 
z hodnoty 9,65 m . s-1 na 9,21 m . s-1. Rozdiel v arteriálnom a skutočnom veku poklesol o 5,5 roka. 
Existuje nespočetné množstvo odborných článkov, že zdravotný stav ľudí, ktorí sú zásobovaní „mäkkou  pitnou vodou je oveľa 
nepriaznivejší ako zdravotný stav ľudí, ktorí sú zásobovaní „tvrdou“ pitnou vodou. Taktiež existuje viacero prípadov z bežného 
života, že ľuďom, ktorí začali konzumovať „mäkkú“ pitnú vodu sa ich zdravotný stav zhoršil už po niekoľkých týždňoch. 
V predkladanej monografii sme dokázali, že zdravotný stav obyvateľov, ktorí začali konzumovať pitnú vodu so zvýšeným 
obsahom Ca a Mg sa postupne zlepšuje. Došlo k signifikantnému zlepšeniu ich kardiovaskulárneho systému. Ďalšie diagnózy, 
ďalšie zdravotné indikátory bude možné sledovať prostredníctvom štatistík v nasledujúcich rokoch na základe celoslovenskej 
zdravotníckej štatistiky. 
Na základe dosiahnutých výsledkov uvedených a diskutovaných v predkladanej monografii je možné kompetentným 
zdravotníckym orgánom odporučiť regulovanie obsahu Ca a Mg v pitnej vode. Ako medzné ukazovatele navrhujeme použiť 
hodnoty v súčasnosti platné ako odporúčané hodnoty (Mg > 10 mg . l-1, Ca > 30 mg . l-1 a tvrdosť vody viac ako 1,1 mmol . l-
1). Ako odporúčaný obsah navrhujeme pre Ca > 50 mg . l-1, pre Mg > 25 mg . l-1 a pre tvrdosť vody > 1,6 mmol . l-1. Pri takýchto 
hodnotách je zdravotný stav ľudí na Slovensku v intervale priemerných hodnôt. 
 
Ako hlavná závery je možné uviesť: 
Je možné vyrobiť pomerne jednoduché rekarbonizačné zariadenie na obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg. Takéto zariadenie 
je možné umiestniť aj na ďalších vodných zdrojoch s nízkym obsahom Ca a Mg. Prevádzkové náklady na obohacovanie 
nízkomineralizovanej vody sa pohybujú na úrovni 0,1 € na m3 vyrobenej vody. Či sú tieto náklady adekvátne pre zlepšenie 
zdravia ľudí nech posúdia kompetentné orgány. 
 
Prvá krát sme dokázali, že zdravotný stav ľudí, ktorí začali piť vodu so zvýšeným obsahom Ca a Mg sa zlepšuje. A tento 
poznatok považujeme za najdôležitejší výsledok predkladanej monografie. 
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