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ÚVOD 

Práce na projekte prebiehajú v zmysle schváleného harmonogramu prác. Nie sú žiadne závažné problémy 

a odborné (technické) ciele projektu sa priebežne plnia.  

Na konci tejto monitorovacej správy uvedieme niektoré navrhované nevýznamné zmeny v harmonograme 

riešenia projektu spolu s ich odôvodnením. 

Nižšie je podaný prehľad realizovaných prác po jednotlivých aktivitách. 

 

Aktivita B. 1 – Riziková analýza 

Hlavným cieľom tejto aktivity je spracovanie rizikovej analýzy za účelom určenia optimálneho (minimálne 

potrebného) obsahu Ca, Mg, resp. tvrdosti vody v pitnej vode z hľadiska ľudského zdravia. Na spracovanie tejto 

aktivity boli zostavené dve skupiny po viac ako 50 000 obyvateľov zásobovaných mäkkou (s deficitným obsahom 

Ca a Mg) a tvrdou pitnou vodou (so zvýšeným obsahom Ca a Mg). V oboch skupinách je spracovaný obsah Ca, 

Mg, tvrdosť vody, vodivosť a pH. Celkové počty obyvateľov v obidvoch skupinách obcí boli pre skupinu obcí 

„tvrdá“ voda 53 118 obyvateľov a pre skupinu obcí „mäkká“ voda 52 676 obyvateľov. Pre obidve skupiny obcí 

sme zostavili zdravotné indikátory (ZI). Celkovo bolo spracovaných 96 zdravotných indikátorov obdobie rokov 

1994 – 2008 (pozri „Porovnanie obcí s tvrdou a mäkkou vodou – epidemiologická štúdia“ na 

www.lifewaterhealth/vysledky/ciastkove-vysledky/). Zdravotné indikátory teda predstavujú 15 ročné priemerné 

hodnoty. Do záverečného finálneho hodnotenia sme zahrnuli a vybrali 13 najdôležitejších ZI uvedených 

v tabuľke 1. Graficky sú znázornené na obrázku 1. 

 

Tab. 1 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 

3941,00 2 773,53 5 770,03 

 

 

 



 

3 
 

Obr. 1 

Porovnanie zdravotných 
indikátoroch vyčlenených 
skupín obcí v porovnaní 
so Slovenskou republikou. 

 

 

 

 

 

 

 

Z uvedenej tabuľky je zrejmý zásadný rozdiel v zdravotnom stave obidvoch skupín vôd. 

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 % príčin úmrtí), kde je tento rozdiel takmer 62 %. Najväčšie rozdiely v relatívnej úmrtnosti 

boli pozorované v prípade tráviacej (približne 7 % príčin úmrtí) a dýchacej (približne 6 % príčin úmrtí) sústavy, 

viac ako 100 %. Vo všetkých zdravotných indikátoroch je skupina obcí „mäkká“ voda horšia ako celoslovenský 

priemer a skupina obcí „tvrdá“ voda je lepšia ako celoslovenský priemer. 

Hlavným výstupom tejto aktivity je riziková analýza, pomocou ktorej sme určili koncentráciu Ca a Mg, resp. 

tvrdosti vody, o ktorú budeme obohacovať dva zdroje pitnej vody. 

Riziková analýza je uvedená ako stručná správa na internetovej stránke projektu 

(www.lifewaterhealth/vysledky/ciastkove-vysledky/). 

Metodiku vypracovanú US EPA, bežne používanú na výpočet zdravotného rizika zo zvýšeného obsahu 

z chemických prvkov sme doplnili o dva zásadné termíny. Keďže sa jedná o rizikovú analýzu z deficitného 

obsahu prvku (chýbajúceho) a nie z nadbytku škodlivého prvku zaviedli sme termíny „priemerná denná 

chýbajúca dávka“ (Average Daily Missing Dose – ADMD) a „priemerná denná potrebná dávka“ (Average 

Daily Necessary Dose – ADND). Z nich sme následne metodickým postupom a vzorcami zavedenými US EPA 

vypočítali koeficient nebezpečnosti (HQ), celoživotné riziko vzniku ochorení (Exces Life Time Health Risk – 

ELHR). Výsledky výpočtov rizikovej analýzy sú uvedené v tabuľke 2. 
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Tab. 2 Výsledky výpočtov rizikovej analýzy. 

Zdroj 
Reálna koncentrácia Optimálna koncentrácia RIZIKO – HQ 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 2,2 2,14 2,19 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 2,67 2,77 2,74 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 2,78 2,78 2,77 3,07 10-4 5,63 . 10-5 1,0 . 10-5 

 

Na základe rizikovej analýzy navrhujeme ako cieľové hodnoty pre rakarbonizáciu pitnej vody v dvoch obciach 

nasledovné hodnoty: 

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  14 – 16  1,1 – 1,3  

 

Deliverable: Short report from results of risk analysis je ukončená a zverejnená na internetovej stránke projektu. 

Navyše sme spracovali samostatnú krátku správu s názvom Charakteristika zdravotného stavu v obciach 

s rôznou tvrdosťou vody (www.lifewaterhealth/vysledky/ciastkove-vysledky/). 

Milestones: Determination of optimal Ca a Mg drinking water coutents je ukončené v termíne. 

Práce na tejto aktivite sú ukončené. 

 

Aktivita B. 2 – Výber dvoch zdrojov pitnej vody na rekarbonizáciu vody 

V rámci tejto aktivity boli vybrané dva vodné zdroje a to: vodný zdroj zásobujúci obyvateľov v obci Devičie (302 

obyvateľov) a vodný zdroj pre obec Kokava nad Rimavicou (3 000 obyvateľov). 

Vodný zdroj Devičie predstavuje hydrogeologický vrt hlboký približne 60 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. 

Vodný zdroj Kokava nad Rimavicou 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 
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priemerná spotreba vody je približne 90 000 – 100 000 m3. V letných mesiacoch je približne o 15 % vyššia ako 

v zimných mesiacoch. Priemerné množstvo spotrebovanej vody je teda približne 3,0 l . s-1. 

Vodný zdroj pre obec Kokava nad Rimavicou prestavuje 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. Preto sa jedná o „mäkkú“ vodu s nízkym obsahom Ca a Mg. 

Hydrogeochemický režim chemického zloženia oboch zdrojov vody je pomerne stabilný. V jarných mesiacoch, 

keď je topenie snehov dochádza k miernemu riedeniu – nižší obsah chemických prvkov a v dlhšom 

bezzrážkovom 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 3. 

Chemické zloženie oboch vôd 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 prípadov výrazne nižší ako limitné hodnoty slovenskej 

normy pre pitnú vodu. 

Tab. 3 Chemické zloženie vody 

pH Vodivosť Mineralizácia (Ca + Mg) Na K Ca Mg Cl SO4 NO3 NH4 
 [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 

 
Vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a 
manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-247, (v znení č. 97/2018 Z. z.). 

 

V zmysle projektu sme požiadali príslušné kompetentné orgány o súhlas s umiestnením rekarbonizačného 

reaktora do dočasnej prevádzky, a to hlavne: 

1.  vlastníka vodného zdroja, 

2. prevádzkovateľa vodného zdroja,  

3. príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
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Pre vodný zdroj Devičie už máme všetky tri potrebné súhlasy. Súhlasy pre vodný zdroj Kokava nad Rimavicou 

ešte nemáme. Termín na získanie súhlasov je 12/2019. Predpokladáme, že súhlas pre vodný zdroj Kokava nad 

Rimavicou získame do konca roka 2019. Keďže sme súhlas pre tento vodný zdroj žiadali až na začiatku októbra 

2019 (museli sme počkať na čiastkové výsledky dlhodobých laboratórnych testov a špecifikáciu reaktora). 

Deliverable: Short report on detail hydrogeochemical and quantitative water characteristics of selected drinking 

water sources bol splnený v plánovanom termíne. 

Milestone: Selection of two sources for drinking water re-carbonization bol splnený v termíne podľa 

harmonogramu riešenia projektu a Final approval of related authorities with temporary operation of drinking 

water recarbonization splnenie tiež predpokladáme v zmysle harmonogramu riešenia projektu do konca 

decembra 2019. 

 

Aktivita B. 3 – Laboratórne testy 

Cieľom tejto aktivity je určenie najvhodnejších hornín, pre obohacovanie vôd o Ca a Mg. Túto aktivitu riešime 

formou subdodávky prostredníctvom Slovenskej technickej univerzity, Fakulty potravinárskej technológie, ktorá 

bola vybratá formou výberového konania. Laboratórne testy sme rozdelili do dvoch etáp. V prvej etape, ktorá už 

bola ukončená (viď. stručná správa „Laboratórne testy“ na www.lifewaterhealth/vysledky/ciastkove-vysledky/) 

sme jednoznačne vytypovali ako najvhodnejšiu horninu pre obohacovanie vody o Ca a Mg polovypálený dolomit 

(PVD). Taktiež sme určili potrebné množstvo horniny a CO2 pre rekarbonizáciu vody, ktoré je potrebné pre 

zostavenie dvoch reaktorov. 

V súčasnosti ešte v zmysle harmonogramu riešenia projektu prebiehajú práce na „Dlhodobých testoch“, ktoré 

sú naplánované na koniec novembra 2019. Tieto dlhodobé testy sú dôležité pre upresnenie konštrukcie 

reaktorov. 

V rámci tejto aktivity bol usporiadaný Medzinárodný workshop – Rekarbonizácia pitných vôd a predpokladané 

zdravotné účinky dňa 11. júla 2019. Na workshope sa zúčastnilo 52 odborníkov zo 17 rôznych organizácií zo 

Slovenskej a Českej republiky. 

Deliverable: Book of abstracts from workshop in electronic form 06/2019 bol splnený v termíne podľa 

harmonogramu riešenia projektu.  

Milestone: Selection of suitable rock types for water re-carbonization bol splnený v termíne podľa 

harmonogramu riešenia projektu a Organisation of workshop bol splnený približne o dva týždne neskôr. Väčšina 

riešiteľov a účastníkov workshopu sú zároveň pedagógmi na univerzitách a preto im termín máj 2019 

nevyhovoval. Preto sme posunuli termín workshopu o dva týždne neskôr. 

Práce na tejto aktivite sú pred dokončením a prebiehajú v súlade s harmonogramom riešenia projektu. 



 

7 
 

Aktivita B4. Biomonitoring 

V rámci tejto aktivita sme odobrali 71 vzoriek miestne pestovanej zeleniny, a to na polovicu z okolia Krupiny 

(územie, kde je nízky obsah Ca a Mg v pôde) a z okolia Dunajskej Stredy (územie, kde je vysoký obsah Ca 

a Mg v pôde). Vzorky zeleniny sa v súčasnosti analyzujú. 

Taktiež sme predbežne dohodli so starostami dvoch obcí meranie pružnosti ciev. 

V termíne písania tejto správy neboli v zmysle riešenia projektu žiadne deliverable ani milestone. 

Práce na tejto aktivite prebiehajú v zmysle harmonogramu riešenia projektu. 

 

Aktivita B5 – Konštrukcia prototypov 

V rámci tejto aktivity sme spracovali technickú špecifikáciu pre konštrukciu obidvoch prototypov reaktorov. 

V júny 2019 sme uskutočnili výberové konanie na zhotovenie prototypu reaktora pre vodný zdroj Devičie. 

Výberové konanie nám zlyhalo. Dvaja potencionálny výrobcovia nám v druhom kole výberového konania uviedli, 

že v prázdninovom termíne (júl 2019) nedokázali získať cenové ponuky od potenciálnych subdodávateľov. 

Momentálne prebieha opakované výberové konanie. 

Konštrukciu prototypov sme doplnili o realizáciu krátkodobej poloprevádzkovej skúšky (jeden mesiac), ktorá 

nám poslúži na upresnenie a optimalizáciu účinnosti reaktora. 

Technické zadanie na konštrukciu reaktora pre obec Devičie je nasledovné: 

Reaktor: priemer reaktora 150 mm, spodná časť reaktora bude mať dĺžku cca 300 mm, výška hlavnej časti 

reaktora je cca 2,5 m, rozšírená časť má priemer cca 250 mm, výška cca 400 mm. Jednotlivé časti reaktora sú 

spojené prírubami. Prívod vody z usadzovacej nádrže bude pod rošt, potrubím vhodného priemeru, rošt bude 

zložený zo sieťok/perforovanej platne. Na vstupe vody do reaktora musí byť regulačný/uzatvárací ventil. 

Dávkovač: Dávkovanie tuhého materiálu uzatvárateľnou násypkou s priemerom cca 150 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. Objem nádrže s vekom je cca 300 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.  

Cirkulačné čerpadlo (čerpadlo 1) bude mať výkon do 5 m3/h vody (cca 3,3 m3/h). Čerpadlo musí byť 

z nekorodujúceho materiálu. V dodávke treba uvažovať dve čerpadlá t. j. aj záložné čerpadlo.  

Čerpadlo na doplnenie vody do usadzovacej nádrže (čerpadlo 2) pre prietok do 1,5 m3/h. Čerpadlo musí byť 

z nekorodujúceho materiálu. V dodávke treba uvažovať dve čerpadlá t. j. aj záložné čerpadlo.  
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Tlakové fľaše na oxid uhličitý budú tri o hmotnosti cca 30 kg CO2 a budú zapojené paralelne s možnosťou 

odpojenia a pripojenia na systém bez prerušenia dodávky oxidu uhličitého. 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 10 mm vybavenou regulačným ventilom a distribútorom plynu. Prietok 

CO2 sa bude merať rotametrom s vhodným rozsahom. Tlakové fľaše nie sú súčasťou dodávky. 

Konštrukcia: reaktor bude zavesený na konštrukcii upevnenej na stene, prípadne podopretý zdola tak, aby sa 

spodná časť reaktora dala odpojiť bez demontáže celého zariadenia. Usadzovacia nádrž bude upevnená na 

konštrukcii umožňujúcej pripojenie potrubí a jednoduchý prístup k odkaľovaciemu systému. Konštrukcie pre obe 

zariadenia musia rešpektovať podmienky pevnosti v mieste finálnej inštalácie. Treba uvažovať s podperou aj 

pre usadzovaciu nádrž. 

Príležitostne sa bude merať vodivosť pitnej vody prenosným konduktometrom v mieste spotreby. Letný resp. 

zimný režim bude dosiahnutý reguláciou množstva PVD a CO2 v reaktore. 

Aplikovať sa bude suspenzia PVD a vody. V reaktore bude 20 – 40 kg PVD.  

Navrhované zariadenie bude testované a po vzájomnej dohode s dodávateľom a nositeľom technológie podľa 

potreby modifikované. Po ukončení testov bude slúžiť v reálnej prevádzke dodávky pitnej vody.  

Celé zariadenie musí byť zhotovené z materiálov odolávajúcim koróznym a tlakovo teplotným podmienkam 

a súčasne zvolené materiály musia vyhovovať hygienickým podmienkam pre styk s pitnou vodou (to platí pre 

všetky zmáčané povrchy vrátane tesniacich materiálov). V prípade potreby budú poskytnuté certifikáty na 

konštrukčné materiály dodávateľom.  

Poloprevádzková skúška v laboratórnych podmienkach: 

Zhotoviteľ zrealizuje poloprevádzkovú skúšku v laboratórnych podmienkach za účelom overenia a optimalizácie 

reaktora a jeho prípadnej úpravy. Trvanie skúšky: cca 30 dní. Počas trvania skúšky budú sledované 

nasledované parametre: vodivosť, pH, koncentrácia Mg a Ca v potrebných časových intervaloch, ktoré sú 

ovplyvnené prevádzkovými podmienkami.  

Rozsah dodávky:  

- návrh zariadenia podľa opisu 

- dokumentácia potrebná pre zhotovenie jednotlivých komponentov  

- zaistenie výroby zariadenia 

- realizácia poloprevádzkovej skúšky 

- súčinnosť a kontrola inštalácie zariadenia v mieste inštalácie zariadenia na konečnom mieste určenia 

(obec Devičie, okres Krupina) 
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Záručné podmienky: 

Dodávateľ poskytne päťročnú záruku na možné skryté konštrukčné závady, zvary, netesnosti a podobne 

spojené s výrobou zariadenia. Záruka sa nevzťahuje na čerpadlá, ventily a podobne. Od nich poskytne 

objednávateľ záručné listy.  

Miesto dodávky: Prif UK, Ilkovičová 6, 842 15 Bratislava 

Termín zhotovenia: 90 dní od podpísania zmluvy o dielo 

Vzhľadom na to že sa jedná o experimentálne zariadenie výlukami z dodávky sú: 

- Projektová dokumentácia ( projekt pre stavebné povolenie)  

- Proces povolenia inštalácie zariadenia v mieste konečných testov  

- Proces zaistenie povolenia na prevádzkovanie zaradenia  

- Certifikácia vyvíjaných komponentov, zariadenia a linky ako celku (CE)  

- Úpravy zariadenia v testovacej fáze v prípade ak zariadenie spĺňa požadované procesné parametre  

- Prenos zariadenia na miesto finálnych testov, vrátane východiskovej revízie elektro. 

- Uvedenie do prevádzky na konečnom mieste určenia 

Spolupôsobenie objednávateľa:  

- Definovanie procesných požiadaviek a parametrov ktoré majú byť splnené ( rýchlosť prúdenia, zdržná 

doba v reaktore, frakčné zloženie, rýchlosť dávkovania CO2, atď.)  

- Pripomienkovanie a schválenie konštrukčného návrhu  

- Poskytnutie infraštruktúry a médií pre pripojenie v laboratóriu ako i v koncovom mieste  

- Prenos zariadenia na miesto finálnych testov, vrátene východiskovej revízie elektro 

- Uvedenie do prevádzky na mieste určenia 

 

Všeobecná poznámka: priemery potrubí a zariadení sú približné a pri konštrukcii je potrebné použiť štandardné 

rozmery potrubí a zariadení.  
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Schéma zariadenia 

 

Podobne bolo spracované aj technické zadanie pre reaktor v obci Kokava nad Rimavicou. 

V termíne písania tejto správy neboli v zmysle riešenia projektu žiadne deliverable ani milestone. 

Práce na tejto aktivite prebiehajú v zmysle harmonogramu riešenia projektu. 

 

Aktivita B. 6 – Inštalácia dvoch prototypov do skúšobnej prevádzky 

Táto aktivita má plánovaný začiatok riešenia v treťom štvrťroku 2021. 

 

Aktivita B.7 – Inštalácia dvoch prototypov do trvalej prevádzky 

Táto aktivita má plánovaný začiatok riešenia v druhom štvrťroku 2022. 

 

Aktivita C – Monitorovanie vplyvu projektových aktivít 

Aktivita C.1 – Monitorovanie obsahu Ca a Mg v dvoch rekarbonizovaných zdrojoch pitnej vody 
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Táto aktivita má plánovaný začiatok riešenia v prvom štvrťroku 2022. 

Aktivita C.2 – Monitorovanie vplyvu projektových aktivít na zdravie 

Táto aktivita má plánovaný začiatok riešenia v treťom štvrťroku 2021. 

Aktivita C.3 – Monitorovanie sociálno-ekonomických vplyvov projektových aktivít 

Táto aktivita má plánovaný začiatok riešenia v prvom štvrťroku 2020. 

Aktivita C.4 – Monitorovanie hodnotenia LIFE-cyklu 

Táto aktivita má plánovaný začiatok riešenia v treťom štvrťroku 2020. 

 

Aktivita D – Verejné povedomie a diseminácia výsledkov 
Aktivita D. 1 Šírenie informácií a komunikačné činnosti pre širokú verejnosť a zainteresované strany 

V rámci tejto aktivity sa plánuje čo najširšia diseminácia a spopulárnenie výsledkov pre laickú verejnosť 

a stakeholders. Plánujú sa štyri informačné mítingy v dvoch obciach, v ktorých bude upravovaná pitná voda. 

Prvé dva mítingy sú naplánované na máj 2020 a dva mítingy sú plánované ku koncu riešenia projektu (máj 

2022). V obciach sa plánuje osadiť informačná tabuľa (september 2019). V osadení informačných tabúľ 

navrhujeme časovú zmenu. Posúvame ich inštaláciu až do obdobia definitívneho súhlasu s umiestnením 

rekarbonizačných reaktorov do dočasnej prevádzky a po usporiadaní informačných mítingov. Požiadali nás o to 

starostovia, aby nemuseli občanom vysvetľovať význam informačných tabúľ. Plánujeme ich osadiť až v máji 

2020, po usporiadaní informačných mítingov.  

V rámci tejto aktivity bola v zmysle harmonogramu projektu (01. 02. 2019) zostavená internetová stránka 

projektu (http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/). Ku dňu 31. október 2019 stránku navštívilo viac ako 1 000 

návštevníkov. Návštevy riešiteľského pracoviska a opakované návštevy nie sú registrované. 

V rámci tejto aktivity bola pre širokú verejnosť realizovaná televízna relácia o projekte v TV Markíza v hlavných 

správach televíznych novín (18. 12. 2018) – „Zloženie vody môže ovplyvniť dĺžku života“. 

Práce na tejto aktivite prebiehajú v zmysle harmonogramu riešenia projektu. 

 

Aktivita D. 2 Šírenie výsledkov výskumu a prenos poznatkov medzi vedeckou komunitou a 
zainteresovanými stranami 
Hlavným cieľom tejto aktivity je transfer poznatkov o výsledkoch projektu medzi odbornú verejnosť 

a zainteresované orgány. V rámci tejto aktivity sa členovia riešiteľského kolektívu zúčastnili na dvoch 

medzinárodných konferenciách a na jednej domácej vedecko-odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou. 

Ciele a čiastkové výsledky projektu boli prezentované (dve prednášky a jeden poster) na 35 medzinárodnej 

konferencii Environmental Geochemistry and Health, Manchester, 1. – 7. júl 2019, na medzinárodnej konferencii 

Food Science and Nutrition, 23. – 25. október 2019, Rím (dve prednášky) a na domácej vedecko-odbornej 

http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/
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konferencii s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie, Nový Smokovec, 23. – 25. september 2019 

(dve prednášky a jeden poster). Príspevky (abstrakty) boli publikované v konferenčných zborníkoch a sú 

zverejnené na internetovej stránke projektu. 

Taktiež sme získali veľa účastníkov z konferencií pre tvorbu do Networking group. 

V medzinárodnom impaktovanom časopise International Journal of Environmnental Researche and Public 

Health vyšiel článok Hard water – more elastic arteries, case study, Krupina district, Slovakia.  

Bol spracovaný článok Rozdiely v zdravotnom stave obyvateľstva v závislosti od tvrdosti vôd, ktorý bol zaslaný 

na publikovanie do medzinárodného impaktovaného časopisu Environmental Geochemistry and Health. 

V súčasnosti dokončujeme článok Riziková analýza z deficitného obsahu prvkov. 

Čiastkové výsledky projektu plánujeme prezentovať (prednáška) na vedeckej konferencii GEOCHÉMIA 2019, 

Častá - Papiernička, 3. – 4. december 2019. 

Práce na tejto aktivite prebiehajú v zmysle harmonogramu riešenia projektu. 

 

Aktivita E – Riadenie projektu 
Aktivita E. 1 Administrácia, riadenie a plánovanie projektu 
Cieľom tejto aktivity je čo najefektívnejšie riadenie projektu a dodržiavanie časového harmonogramu a rozpočtu 

prác. 

Riešiteľský kolektív, ktorý bol zostavený v roku 2018 pracuje s jednou zmenou. Zo zdravotných dôvodov skončil 

na pozícii „senior technológ“ Ing. Ivanič. Od leta (júl 2019) na tejto pozícii pracuje Ing. Bilanin, PhD. 

Riešiteľský kolektív sa pravidelne stretáva podľa potreby. Keďže práce sú rôznorodého charakteru, zodpovedný 

riešiteľ a asistent zodpovedného riešiteľa sa najmenej raz za dva mesiace stretávajú s rôznymi špecialistami. 

Väčšina komunikácie prebieha elektronickou formou. 

Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru je zvolané na 9. decembra 2019.  

V rámci tejto aktivity nie sú žiadne závažné problémy. 

Práce na tejto aktivite prebiehajú v zmysle harmonogramu riešenia projektu. 

 

NAVRHOVANÉ ZMENY 

V zmysle logického postupu prác plánujeme vystaviť informačné tabule v dvoch obciach, ktorých bude 

upravovaná pitná voda o približne deväť mesiacov neskôr, a to do 30. 05. 2020 (aktivita D. 1). Až po usporiadaní 

informačných mítingov v obciach. Na žiadosť starostov obcí. 

Pre lepšiu konštrukciu obidvoch reaktorov a na možné vychytanie chýb reaktorov sme do výberového konania 

na zostavenie reaktora zaradili krátkodobú prevádzkovú skúšku. Podľa potreby máme v podmienkach 
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výberového konania dohodnutú prípadnú úpravu reaktorov. Prvý reaktor nám bude slúžiť podľa výsledkov na 

upresnenie druhého reaktora. Druhý (veľký) reaktor bude zadaný do výroby až v roku 2021 v zmysle riešenia 

harmonogramu projektu. 

 

Záverečné zhodnotenie 

Práce na projekte s výnimkou drobných zmien uvedených vyššie pokračujú plne v zmysle harmonogramu 

projektu. 

Nemáme žiadne závažné problémy, ktoré by sme nevedeli operatívne vyriešiť. 

 
Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. 
projektový manažér s podporou riešiteľského kolektívu 


