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ÚVOD 

Práce na projekte prebiehajú v zmysle projektu. Aj keď situácia spôsobená s pandémiou koronavírusu COVID-

19 nám skomplikovala plnenie jednotlivých aktivít, môžeme skonštatovať, že projekt je riešený v podstate 

v súlade so schváleným harmonogramom. 

Podľa potreby sme presunuli prechodne kapacity riešiteľského kolektívu a riešili sme aktivity, ktoré nám situácia 

dovolila. Niektoré aktivity boli riešené v predstihu a niektoré mali mierne omeškanie. Je však plný predpoklad 

splnenia cieľov projektu v plánovanom termíne. Na konci tejto monitorovacej správy uvedieme niektoré 

nevýrazné 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. 

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

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

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

harmonogramu 30/12/2019. 

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). 

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, Final approval of related authorities with temporary operation of drinking water 

recarbonization je ukončené v termíne v zmysle harmonogramu 15/12/2019. 

Práce na tejto aktivite sú ukončené. 
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Aktivita B. 3 – Laboratórne testy 

Hlavným cieľom tejto aktivity bolo určenie najvhodnejšej horniny pre obohacovanie vody o Ca a Mg. Táto aktivita 

bola riešená formou subdodávky prostredníctvom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU Bratislava). 

Výsledky tejto aktivita sú zverejnené formou „short report“ na internetovej stránke projektu. 

Ako najvhodnejšia hornina na obohacovanie vody o Ca a Mg bol vybraný polovypálený dolomit (PVD) a ako 

akcelerátor procesu rekarbonizácie potravinársky CO2. 

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

harmonogramu riešenia projektu. Approval of rock types selected based on certificate laboratory tests for use in 

drinking water treatment process bol splnený podľa harmonogramu riešenia projektu 01/01/2020 a Certificate 

lists for rock materials used for drinking water re-carbonization 31/01/2020. 

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

harmonogramu riešenia projektu 10/2019 a Organisation of workshop bol splnený približne o dva týždne neskôr 

(05/2019  06/2019). 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. 

Práca na tejto aktivite bola ukončená v súlade s harmonogramom riešenia projektu ku dňu 30/03/2020. 

 

Aktivita B4. Biomonitoring 

V rámci tejto aktivity sa riešia dva odborné okruhy prác. Najprv to bol odber a analýzy miestne pestovanej 

zeleniny na obsah Ca, Mg a SiO2. Ďalej bolo meranie pružnosti ciev dvom skupinám obyvateľov po 100 

respondentov, ktorí pijú pitnú vodu rôznej tvrdosti. 

Vzorky zeleniny boli odobraté, analyzované. Interpretácie výsledkov je podaná v krátkej správe, ktorá je 

zverejnená na internetovej stránke projektu (čiastkové výsledky – Zhodnotenie chemických analýz miestne 

pestovanej zeleniny). Náš predpoklad, že zelenina pestovaná na pôde s vysokým obsahom Ca a Mg taktiež 

obsahuje vyšší obsah Ca a Mg sa však nepotvrdil. 

Meranie pružnosti ciev respondentov sme zadali subdodávateľskej organizácii. Pre koronavírus sme museli 

opakovať výberové konanie.  

Meranie pružnosti ciev začalo približne s deväť mesačným oneskorením (pre COVID-19). Plánovaný termín 

ukončenia merania bol v projekte 08/2020. Práce reálne začali až 14/05/2021 a boli ukončené 06/2021. V prvom 

kroku sme sa sústredili na meranie pružnosti ciev obyvateľov v obci Devičie a v obci Kokava nad Rimavicou, 

teda obyvateľov obcí, kde budeme obohacovať pitnú vodu o Ca a Mg. Meranie pružnosti ciev bolo realizované 

v období od 14/05/2021 do 04/06/2021. V obci Devičie bolo zmeraných 47 respondentov. Z dôvodu vysokého 

veku (nad 67 rokov) bol zo súboru Devičie vylúčený jeden respondent. V obci Kokava nad Rimavicou bolo 
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zmeraných 60 respondentov. Z dôvodu vysokého veku boli zo súboru Kokava nad Rimavicou vylúčení 4 

respondenti. Celkovo máme zmeraných z obidvoch obcí 102 respondentov. Projekt zakladal zmerať 100 

respondentov. Máme rezervu 2 respondentov, keby sa niektorí respondenti z rôznych dôvodov nezúčastnili 

ďalších meraní. Výsledky merania pružnosti ciev v týchto dvoch obciach sú pomerne veľmi nepriaznivé. 

Obyvatelia v obci Devičie majú v priemere arteriálny vek o 25 rokov horší ako je stredoeuropsky priemer. 

Obyvatelia v obci Kokava nad Rimavicou majú arteriálny vek o 9 rokov horší ako je stredoeurópsky priemer. 

V ďalšom kroku sme v 06/2021 – 07/2021 pre porovnanie zmerali pružnosť ciev v troch obciach, ktoré sú 

zásobované „tvrdou“ pitnou vodou. Výsledky týchto meraní sú uvedené v tabuľke 1. 

 

Tab. 1 Pružnosť ciev v troch obciach s Tvrdou“ pitnou vodou. 

Obec 
Ca 

[mg . l-1] 

Mg 
[mg . l-1] 

Rozdiel v arteriálnom veku* Počet respondentov 

Trenčianska Turná 62,4 23,7 2,73 60 

Dolné Vestenice 88,1 27,6 1,1 20 

Nenice 82,7 37,5 1,85 20 
* Arteriálny vek je o uvedené číslo lepší než skutočný vek. 

Môžeme teda skonštatovať, že obyvatelia, ktorí sú zásobovaní pitnou vodou s vysokým obsahom Ca a Mg majú 

výrazne lepší arteriálny vek ako obyvatelia zásobovaní pitnou vodou s nízkym obsahom Ca a Mg. Tieto výsledky 

sa v súčasnosti spracovávajú do čiastkovej záverečnej správy a odbornej publikácie. 

Táto aktivita bola splnená 07/2021, milestone bolo 08/2020, teda takmer s ročným oneskorením. Toto 

oneskorenie však nemá žiadny vplyv na odborné riešenie projektu. Dôležité bolo, že sme stihli zmerať pružnosť 

ciev obyvateľom v obci Devičie a v obci Kokava nad Rimavicou pred obohacovaním pitnej vody o Ca a Mg. 

Deliverable: Metodology and results of measurements of arterial stiffness bol splnený v zmysle harmonogramu 

riešenia projektu 31/01/2020. Report on evaluation of chemical analyses of localy grown vegetable bol splnený 

v zmysle harmonogramu riešenia projektu v decembri 2020. 

Milestone: Perfomance of measurements of arterial stiffness bolo splnené 20/07/2021. Performance of chemical 

analysis of vegetable bolo splnené približne s jednoročným predstihom, a to k 30/12/2019. 

Práca na tejto aktivite bola ukončená ku dňu 20/037/2021. Priebežne sa pracuje na čiastkovej záverečnej 

správe, interpretácii výsledkov merania pružnosti ciev a na ich publikovaní. 

 

Aktivita B5 – Konštrukcia prototypov 

Cieľom tejto aktivity je návrh, zostavenie a výroba dvoch prototypov na rekarbnonizáciu pitnej vody. Ide 

o náročnú, tvorivú prácu, lebo fluidizačný reaktor nebol doteraz vo svete skonštruovaný. Preto sme práce na 

tejto aktivite mierne modifikovali oproti harmonogramu projektu. Najprv bol zostavený reaktor pre obec Devičie 
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(malý) s potrebnou účinnosťou približne 11 000 m3 vody za rok. Reaktor bol zostavený na základe výberového 

konania STU v Bratislave. Pôvodne mali byť práce ukončené k 30/03/2020. Pre koronavírus boli práce dva krát 

predĺžené, a to až do 30/06/2020. Práce boli zadané do troch etáp, a to: 

1. podrobná technická špecifikácia reaktora, 

2. zostavenie reaktora, 

3. poloprevádzková skúška v trvaní najmenej jedného mesiaca. 

Všetky práce boli ukončené do 30/06/2020. Správa z poloprevádzkovej skúšky je zverejnená na internetovej 

stránke projektu. Všetky problémy technologického charakteru, nazývame ich optimalizácia, sú vyriešené. 

Výkonnosť reaktora je dobrá, spoľahlivá a odhadnuteľná. Problémom bol zákal vody spôsobený mikro časticami 

PVD. Aj tento problém je už vyriešený.  

Poloprevádzková skúška v trvaní jedného mesiaca bola realizovaná navyše oproti pôvodnému projektu. Jej 

cieľom bolo optimalizovať účinnosť reaktora, to znamená zistiť, čo najlepšie nastavenie reaktora, pri ktorom je 

produkcia iónov Ca a Mg čo najvyššia a spotreba POVD a CO2 čo najnižšia. Je potrebné zdôrazniť, že pod 

pojmom „optimalizácia“ reaktora je opakované a mnohonásobné testovanie reaktora, jeho úprava a hľadanie 

optimálneho množstva PVD a CO2 na jeho prevádzku. Na tejto problematike pracovali štyria odborní pracovníci, 

a to senior konštruktor, junior konštruktor, senior technológ a dizajnér. 

Výroba reaktora bola ukončená 30/05/2020 a potom na reaktore prebehla poloprevádzková skúška (viď 

čiastková záverečná správa – Testovanie rekarbonizácie v poloprevádzkových podmienkach), ďalšia 

optimalizácia a ďalšie testovanie. Otestovali sme napríklad aj účinnosť iného PVD – značky SEMIDOL (výrobca 

Nemecko), ktorý je približne o 20 % lacnejší ako pôvodný MAGNODOL. Výnos z obidvoch PVD bol 

porovnateľný, preto sme nakúpili PVD značky SEMIDOL. 

Reaktor bol v septembri 2020 prevezený na vodný zdroj Devičie. Definitívne bol nainštalovaný a pripravený do 

prevádzky v apríli 2021, čiže dva mesiace pred jeho uvedení do dočasnej prevádzky. 

Reaktor pre vodný zdroj v obci Kokava nad Rimavicou bol zadaný do výroby na základe výberového konania 

(pre COVID-19 sme museli opakovať výberové konanie) organizácii ProMinent Slovensko s. r. o. Vyrobený bol 

koncom marca 2021. Zmontovaný a pripravený do dočasnej prevádzky bol 25/06/2021. 

Deliverable: Technical documentation on the constructed prototypes bol splnený v zmysle harmonogramu 

riešenia projektu 01/01/2020. 

Milestone: Instalation of two prototypes on drinking water sources na vodnom zdroji v obci Devičie a na vodnom 

zdroji v obci Kokava nad Rimavicou bolo splnené v plánovanom termíne 06/2021.  

Construction of two prototypes for drinking water re-carbonization: 
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- reaktor pre vodný zdroj v obci Devičie bol skonštruovaný 06/2020, teda jeden rok pred plánovaným 

milestones, 

- reaktor pre vodný zdroj v obci Kokava nad Rimavicou bol skonštruovaný v termíne 06/2021, teda 

približne päť mesiacov neskôr od plánovaného termínu (01/2021). Toto oneskorenie nemá žiadny vplyv 

na uvedenie reaktora do dočasnej prevádzky a na ďalšie práce na projekte. 

Práce na tejto aktivite prebiehali v zmysle harmonogramu riešenia projektu a aktivita je ukončená. 

 

Aktivita B. 6 – Inštalácia dvoch prototypov do skúšobnej prevádzky 

V rámci tejto aktivity prebehli všetky technické práce potrebné pre uvedenie obidvoch vyrobených prototypov do 

skúšobnej prevádzky. Pri inštalácii sme museli rešpektovať technické a stavebné podmienky na obidvoch 

vodných zdrojoch a inštalovať obidva prototypy tak, aby boli čo najmenšie stavebné zásahy na vodojemoch. 

 

Inštalácia rekarbonizačného reaktora na vodnom zdroji Devičie. 

Pred inštaláciou prototypu do skúšobnej prevádzky boli potrebné viaceré technické a stavebné úpravy na 

vodnom zdroji Devičie. Najprv bolo potrebné zaviesť na vodný zdroj pevnú elektrinu (na vodnom zdroji nebola). 

Riešili sme to subdodávkou. Bolo potrebné osadiť približne 300 m dlhý elektrický kábel, napojený z najbližšieho 

zdroja v obci. Ďalej boli potrebné rôzne stavebné úpravy, kvôli bezpečnosti. Bolo potrebné zväčšiť vstupný otvor 

do prízemia vodojemu, spevniť podlahu vodojemu (podložiť železnou výstužou), osadiť nový rebrík a taktiež 

upraviť prístupovú cestu k vodojemu. Všetky tieto práce sme riešili formou výberového konania. Napokon sme 

na vodný zdroj nainštalovali fotovoltaický systém, ktorý bude zásobovať čerpadlá reaktora na 90 % spotreby 

elektriny. Fotovoltaický systém na vodný zdroj Devičie sme riešili spoločným výberovým konaním 

s fotovoltaickým systémom na vodný zdroj Kokava nad Rimavicou. Opäť pre koronavírus sme museli výberové 

konanie opakovať. Fotovoltaický systém bol dokončený 30/06/2021 na vodnom zdroji Devičie a 07/07/2021 na 

vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou. Opäť bolo niekoľko dňové zdržanie. Kvôli koronavírusu bola následne 

súčiastková a materiálová kríza, čakalo sa na dodávku nepodstatných komponentov (elektronika). Reaktor na 

vodnom zdroji Devičie po dohode so starostom obce pracoval približne 5 dní na pevnú elektrinu. Od 01/07/2021 

reaktor na vodnom zdroji Devičie pracoval na fotovoltaickú elektrinu. Technická dokumentácia fotovoltaického 

systému je zverejnená na internetovej stránke projektu (viď. fotovoltaický systém). V súčasnosti prebieha 

optimalizácia reaktora na vodnom zdroji Devičie. Sledujeme účinnosť reaktora v konkrétnych podmienkach 

vodného zdroja. Je možné, že asi bude ešte potrebné prikúpiť dve malé čerpadlá, aby bol zabezpečený zimný 

chod. Náklady na dve nové čerpadlá budú rádovo 600 – 800 €. Produkcia reaktora, vyjadrená formou vodivosti, 
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je v rozpätí 1 000 – 1 300 µS . cm-1 v závislosti od nastavenia množstva CO2 a PVD. Podrobnejšie je táto 

problematika rozpracovaná v aktivite C.1. 

 

Rekarbonizačný reaktor a fotovoltaický systém na vodnom zdroji Devičie 
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Inštalácia rekarbonizačného reaktora na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou. 

Pred inštaláciou prototypu reaktora prebehli drobné stavebné a technické úpravy (prípojky na vodu, úprava 

podlahy a pod.). Zrealizovali ich v rámci svojej pracovnej náplne lokal water technologist 2, 3 a main 

technologist, ktorí pomáhali aj pri inštalácii reaktora. Inštaláciu reaktora riadili a zabezpečovali pracovníci firmy 

Prominent Slovensko, s. r. o., ktorí reaktor vyrobili. Reaktor bol nainštalovaný 30/06/2021. Kvôli fotovoltaickému 

systému (meškali drobné dôležité komponenty, riadiaca elektronika) sme reaktor uviedli do skúšobnej prevádzky 

až 12/07/2021, teda 11 dní po termíne (milestone). Kvôli hydraulike reaktor pracoval prvých 20 dní len na 

polovičný výkon. Bolo ho potrebné upraviť. Bolo potrebné zosúladiť tlakové pomery. Firma Prominent 

Slovensko, s. r. o. prisľúbila vyriešiť všetky problémy v záruke do 20/08/2021. 

Milestone: Instalation of two protopypes into testing operation bolo splnené 12/07/2021, teda 12 dní neskôr. 

Inštalácia prebehla úspešne, avšak je predpoklad ďalších prác na optimalizácii účinnosti reaktora. 

 

Rekarbonizačný reaktor a fotovoltaický systém na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou 
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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 

Monitorovanie parametrov vody na vodnom zdroji Devičie 

Túto aktivitu sme na vodnom zdroji Devičie riešili v predstihu už od roku 2020. Dôvodom bola skutočnosť, že 

v pitnej vode na tomto zdroji sa prejavovalo občasné bakteriologické oživenie a potrebovali sme viacero analýz, 

aby sme sa uistili, že sa nejdená o bakteriologické oživenie spôsobené činnosťou reaktora. Po uvedení reaktora 

do prevádzky sme kontinuálne sledovali vodivosť, pH a obsah Ca a Mg v jedno až päť dňových intervaloch 

a taktiež nesystematicky bakteriologickú nezávadnosť vyrobeného koncentrátu. Môžeme skonštatovať, že 

účinnosť reaktora je veľmi dobrá.  

Základné podmienky obohacovania vody o Ca a Mg sú nasledovné: 

1. priemerná denná spotreba vody – 30 m3, 

2. priemerná denná dávka vyrobeného a pridaného koncentrátu 3 m3, 

3. pomer miešania koncentrát a voda vo vodojeme je 1 : 10, 

4. minimálna vodivosť koncentrátu zaručujúca potrebný obsah Ca a Mg je 800 – 1 000 µS . cm-1. 

Približne po dvoch dňoch od spustenia reaktora sa ustanovila dynamická rovnováha medzi produkovanými a 

odvádzanými iónmi Ca a Mg. Vodivosť v koncentráte bola stabilná a pohybovala sa v rozmedzí 1 000 – 1 300 

µS . cm-1. Kolísala v závislosti od prietoku CO2 a od množstva pridaného PVD. Systém sme postupne nastavili 
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tak, aby vodivosť bola v rozpätí 1 050 – 1 200 µS . cm-1. Pri tejto vodivosti bol obsah Ca a Mg dostatočný, aby 

sme zaručili a mierne prevýšili obsah Ca a Mg stanovený na základe rizikovej analýzy (aktivita B.1).  

Pre Mg sme si stanovili potrebný nárast o 10 mg . l-1, pre Ca nárast o 6 mg . l-1 a pre tvrdosť vody nárast o 0,5 

mmol . l-1. 

Obsah Mg v koncentráte bol po dvoch dňoch v rozmedzí 130 – 140 mg . l-1 a obsah Ca v rozmedzí 80 – 100 mg 

. l-1. Časom mierne klesal obsah Mg a mierne stúpal obsah Ca. Na sledovanie obsahu Ca a Mg v koncentráte 

a v pitnej vode používame dva druhy chemických analýz. Najprv je to titrovanie, ktoré vykonávame na 

riešiteľskom pracovisku a potom sú to certifikované laboratórne analýzy zadávané v akreditovanom laboratóriu. 

Uvádzame výsledky akreditovaného laboratória StPVS – Lučenec zo dňa 22/07/2021. Pre porovnanie 

pridávame hodnoty z obdobia pred rekarbonizáciou (tab. 2). 

 

Tab. 2. Hodnoty vodivosti, Ca, Mg a tvrdosti vody na vodnom zdroji Devičie po začatí rekarbonizácie v porovnaní 

s pôvodnými hodnotami. 

Zdroj 
Vodivosť Ca Mg Tvrdosť vody 
[µS . cm-1] [mg . l-1] [mg . l-1] [mmol . l-1] 

Cirkulačná nádrž 1 245 115,9 84,8 6,79 

Vodovod obecný úrad 385 17,9 36,8 1,96 

Pôvodná hodnota vo vodojeme 280 10,2 30,0 1,15 
 

Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že sme dosiahli požadované obohatenie vody aj na výstupe – vodovod na 

obecnom úrade. Situáciu nám skomplikovala skutočnosť, že štyri dni pred podanými výsledkami bol v obci 

výpadok elektrického prúdu a do vodojemu nebola čerpaná voda. Následne bol pre nedostatok vody reaktor na 

dva dni odstavený. Maximálna vodivosť pozorovaná na výstupe (vodovod na obecnom úrade) bola 470 µS . 

cm-1. Obsah Mg prekračuje 25 mg . l-1 a obsah Ca 40 mg . l-1. 

Viacerí technológovia nás upozornili, že kým sa ustabilizuje nová rovnováha v potrubí a v celom systéme, môže 

to trvať aj dva až tri mesiace. Reálna situácia je taká, že pozorovateľné zvýšenie obsahu Ca a Mg sme vo 

vodovodných kohútikoch v obci pozorovali už za sedem dní. 

Ďalšou, pre nás priaznivou skutočnosťou je prítomnosť mikročastíc PVD vo vode v koncentráte, ktorá sa 

prejavuje slabým zákalom. Tento koncentrát sa však po zmiešaní koncentrátu vo vode z vodojemu úplne 

rozpustí, čo má za následok ďalšie zvyšovanie obsahu Ca a Mg v pitnej vode. Keď sme analyzovali koncentrát 

odobratý 22/07/2021 po siedmych dňoch stúpol obsah Ca z 84,8 mg . l-1 na 116, mg . l-1 a Mg zo 115,9 mg . l-1 

na 129,1 mg . l-1. Toto rozpúšťanie je podmienené zbytkovým obsahom CO2 v koncentráte, ktoré podmieňuje 

úplné rozpúšťanie mikročastíc.  
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Na záver môžeme zhrnúť, že reakrbonizačný reaktor na vodnom zdroji Devičie pracuje veľmi spoľahlivo 

a produkuje dostatočné množstvo Ca a Mg. Zrejme si budeme môcť časom dovoliť znížiť prietok CO2 a tak 

ušetriť na nákladoch. Doteraz sme odobrali dve vzorky vody z koncentrátu na mikrobiologickú analýzu. Obidve 

analýzy boli negatívne, takže nepozorujeme žiadne negatívne ovplyvnenie. Bola odobratá jedna vzorka vody 

z vodovodu na skrátený chemický rozbor (v zmysle slovenskej normy pre pitnú vodu). Výsledok bol, že nami 

upravená voda vyhovuje všetkým požiadavkám slovenskej normy pre pitnú vodu. 

 

Monitorovanie parametrov vody na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou 

Základné podmienky obohacovania vody sú nasledovné: 

1. priemerná denná spotreba vody – 275 m3, 

2. priemerná denná dávka vyrobeného a pridaného koncentrátu 30 m3, 

3. pomer miešania koncentrát a voda vo vodojeme je 1 : 10, 

4. minimálna vodivosť koncentrátu zaručujúca potrebný obsah Ca a Mg je odhadovaná 750 – 860 µS . 

cm-1. 

Oproti technickému zadaniu sme súhlasili so zámenou cirkulačných čerpadiel. Namiesto jedného čerpadla 

s výkonom16 m3 . h-1 boli nainštalované tri čerpadlá (paralelne zapojené) s výkonom 6,9 m3 . h-1. K zámene sme 

pristúpili na základe skutočnosti, že sme nechceli robiť žiadne stavebné úpravy na vodojeme a na základe nižšej 

spotreby elektrickej energie. Čerpadlo s výkonom 16 m3 . h-1 má vyššiu spotrebu elektrickej energie ako tri 

čerpadlá s výkonom 6,9 m3 . h-1. Paralelne zapojené čerpadlá strácajú asi 10 % výkonu. Nami zapojené čerpadlá 

majú teda výkon približne 18 m3 . h-1, teda vyšší ako bola požiadavka. Výkon čerpadiel sa dá regulovať pomocou 

frekvenčných meničov, takže sa dá optimalizovať ich sumárny výkon. 

Po inštalácii reaktora na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou sa nám objavila porucha v hydraulike reaktora. 

Pri spustení všetkých troch cirkulačných čerpadiel nám začala unikať voda z vrchu reaktora. Museli sme znížiť 

výkon čerpadiel približne na 1/3. Túto poruchu nám dodávateľ reaktora odstraňuje. Zatiaľ funguje reaktor 

približne len na 1/3 výkonu. Výsledkom tohto je skutočnosť, že v koncentráte nie je dostatok Ca a Mg. Vodivosť 

neupravenej vody je približne 140 µS . cm-1,  obsah Ca je 19 mg . l-1 a obsah Mg je približne 4 mg . l-1. Vodivosť 

v koncentráte sa pohybuje v rozpätí 350 – 400 µS . cm-1. Obsah Ca na úrovni 30 – 35 mg . l-1 a obsah Mg na 

úrovni 16 – 18 mg . l-1. Vo výslednej pitnej vode stúpla vodivosť približne o 20 – 25 mg . l-1, obsah Ca približne 

o 1,5 – 2 mg . l-1 a Mg o 2 – 2,5 mg . l-1. To je nedostatočné. Dodávateľ sľúbil v záruke opraviť reaktor (situáciu 

opäť mierne skomplikovala koronakríza, vypadol technik). Do 20/08/2021 by mal reaktor fungovať na plný výkon. 

Táto situácia je neočakávaná. Treba si však uvedomiť, že sa vyvíjal prototyp a kvôli koronakríze nebolo dosť 

času na jeho otestovanie. Keďže sa jedná o prototyp, takáto situácia je možná. Riešime ju. Obsah Ca a Mg 
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dokážeme veľmi efektívne regulovať, a to najmú množstvom PVD, výkonom cirkulačného čerpadla množstvom 

CO2. Každý zásah sa prejaví v koncentráte už po niekoľkých desiatkach minút a vo vode v obci na úrovni 

jedného až troch dní. 

Milestone: Start of the monitoring bolo zahájene 06/2020 o 11 mesiacov skôr oproti plánovanému 04/2021. 

Práce na tejto aktivite prebiehajú v zmysle harmonogramu riešenia projektu. 

Aktivita C.2 – Monitorovanie vplyvu projektových aktivít na zdravie 

Táto aktivita má plánovaný začiatok riešenia v treťom štvrťroku 2021. S ohľadom na mierne omeškanie 

s inštaláciou reaktora ju plánujeme začať až v decembri 2021 v obci Devičie a v januári 2022 v obci Kokava nad 

Rimavicou. Vtedy prvý krát zmeriame pružnosť ciev obyvateľov v obidvoch obciach, teda približne päť až šesť 

mesiacov od spustenia reaktorov do prevádzky. 

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

Táto aktivita mala plánovaný začiatok riešenia v prvom štvrťroku 2020, v dôsledku koronavírusu bol začiatok 

posunutý do tretieho štvrťroku 2020, keď sa usporiadali informačné mítingy. Pre nepriaznivú epidemiologickú 

situáciu spôsobenú koronavírusom bola účasť občanov na mítingoch obmedzená. V Devičí sa zúčastnilo 42 

občanov a v Kokave nad Rimavicou 56 občanov. Míting v Kokave nad Rimavicou sa uskutočnil posledný deň 

pre lock-downom. Viacerí občania sa mítingu zúčastnili – nazvime to externou formou. Boli za dverami a aktívne 

sa pýtali na poslanie mítingu. Informačný míting v obci Devičie sa uskutočnil 24/09/2020. V obci Kokava nad 

Rimavicou sa informačný míting uskutočnil 30/09/2020. Úroveň mítingov a záujem občanov o projekt bola 

zvýšená prítomnosťou televízie (TV Markíza a TA3). Počas mítingov bol obyvateľom vysvetlený celý projekt 

a čo môžu od neho očakávať. Obyvateľom bol rozdaný podrobný dotazník socioekonomického charakteru. 

Vyhodnotenie dotazníka je zverejnené na internetovej stránke projektu (čiastkové výsledky – Vyhodnotenie 

dotazníkov o informovanosti občanov ...). 

V termíne písania tejto monitorovacej správy neboli žiadne milestones a deliverables.  

Táto aktivita prebieha v zmysle harmonogramu projektu, aj keď bol veľký časový posun v usporiadaní mítingov 

(o viac než jeden rok), tento posun nemá žiadny negatívny vplyv na celkové splnenie cieľov projektu. 

Aktivita C.4 – Monitorovanie hodnotenia LIFE-cyklu 

Túto aktivitu sme začali riešiť v treťom štvrťroku 2020. V zmysle projektu je táto aktivita riešená subdodávkou 

odborníkmi z danej problematiky. Na riešenie tejto aktivity bola formou výberového konania bola vybratá 

organizácia Monika Přibylová – TGR. V súčasnosti je uzavretá zmluva na riešenie tejto aktivity. Najskôr sa 

spracuje environmentálne ohodnotenie výroby reaktorov. Environmentálne ohodnotenie prevádzky reaktorov sa 

spracuje približne po šiestich mesiacoch po uvedení reaktora do prevádzky, keď bude dostatok dát o spotrebe 

PVD a CO2. 



 

13 
 

Táto aktivita prebieha v zmysle harmonogramu projektu. 

 

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 boli naplánované a pripravené na máj 2020. V dôsledku koronakrízy sa neuskutočnili. Boli 

realizované v náhradnom termíne v obci Devičie 24/09/202 a v obci Kokava nad Rimavicou 30./09/2020.  

Dva záverečné mítingy sú plánované ku koncu riešenia projektu (máj 2022). V obciach bolo plánované osadiť 

informačnú tabuľu (september 2019). Inštalácia informačných tabúľ na žiadosť starostov obcí bola realizovaná 

po usporiadaní informačných mítingov (september 2020). 

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

(http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/). Ku dňu 12. august 2020 stránku navštívilo viac ako 4 040 návštevníkov. 

Návštevy riešiteľského pracoviska a opakované návštevy nie sú registrované. 

V rámci tejto aktivity boli pre širokú verejnosť realizované televízne relácie o projekte v TV Markíza v hlavných 

správach televíznych novín (18/12/2018) – „Zloženie vody môže ovplyvniť dĺžku života“; (21/08/2020) – 

„Pritvrdzujú vodu“; (04/06/2021) – „Merali pružnosť ciev“; (28/06/2021) – „Budú piť zdravšiu vodu“. V TV Markíza 

v prvých televíznych novinách (05/10/2020) – „Kvalitnou vodou chcú zlepšiť zdravie“; (04/06/2021) – „Merali 

pružnosť ciev“. V hlavných správach na TA3 (02/10/2020) – „V jednom regióne SR žijú ľudia kratšie. Zrejme 

zistili prečo“; (08/08/2021) – „Obyvatelia Kokavy nad Rimavicou budú piť zdravšiu vodu do prevádzky spustili 

rekarbonizačný reaktor“. 

V roku 2020 (október) bol zverejnený novinový článok v regionálnych novinách MY Zvolensko-Podpolianske 

noviny – „Úmrtnosť majú vyššiu ako je priemer“. 

V rámci tejto aktivity boli zostavené Newsletre (1, 2). Pripravujeme Newsleter 3 (september 2021). 

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 štyroch 

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

Účasť na XXII. Konferencia WATER AND PUBLIC WATER SUPPLY, Chorvátsko, Sisak 2. – 5. október 2018 

(prednáška) a účasť na 44nd ENDWARE meeting, Belgicko, Bruges 22. – 23. október 2018 (prednáška). Ciele 

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

http://fns.uniba.sk/lifewaterhealth/
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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 

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. Networing group sme ďalej 

rozšírili o tri plniarne balenej pitnej vody na Slovensku – Oravan, Kofola a Budiš. Taktiež máme v networing grop 

organizáciu so Švédska, ktorá sa zaoberá rekarbonizáciou pitnej vody. Keď to situácia dovolí, plánujeme ich 

návštevu, prípadne tam vycestujeme aj my. Plánujeme krátku návštevu pre zástupcov všetkých vodárenský 

spoločností na vodnom zdroji Devičie a na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou. Zrealizujeme ju až na jar 

2022, keď budeme mať dlhodobé výsledky z prevádzky reaktora. 

Čiastkové výsledky projektu boli prezentované na vedeckej konferencii GEOCHÉMIA 2019 (Častá - Papiernička, 

3. – 4. december 2019) a on-line na vedeckej konferencii GEOCHÉMIA 2020. 

V roku 2020 pre pandémiu COVID-19 sme sa nezúčastnili na žiadnej vedeckej konferencii. V roku 2021 bol 

vydaný elektronický zborník PITNÁ VODA 2020 – 2021 s nahovorenými prednáškami (tri prednášky). 

Z publikačnej činnosti uvádzame len najdôležitejšie. 

Vysokoškolská učebnica 

APLIKOVANÁ MEDICÍNSKA GEOCHÉMIA, vydavateľ Univerzita Komenského v Bratislave (2019) 

Impaktované články: 

 Hard water – more elastic arteries, case study, Krupina district, Slovakia, International Journal of 

Environmnental Researche and Public Health (2019), 

 Regulations for calcium, magnesium or hardness in drinking water in the European Union member states, 

Regulatory Toxicology and Pharmacology (2020),  

 Differences in health status of inhabitants of the Slovak Republic depending on different hardness of drinking 

water, Environmental Geochemistry and Health (2021), 

 Proposal of New Health Risk Assessment Method for Deficient Essential Elements in Drinking Water – Case 

Study of the Slovak Republic, International Journal of Environmnental Researche and Public Health (2020), 

 Recarbonisation of Drinking Water, Case Study Devičie, Slovak Republic, je v revíznom procese na 

publikovanie v časopise WATER. 

Celá publikačná činnosť je zverejnená na internetovej stránke projektu a v prílohe 1. 

Príloha 1 – Aktivita D – Verejné povedomie a diseminácia výsledkov v tabuľkovej forme. 
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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 dvomi hlavnými zmenami. Zo zdravotných 

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

PhD. Na pozícii „finančný manažér“ bola nahradená dr. Miláčková inžinierom Petríkom (september 2020).  

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. 

V dôsledku koronakrízy sme mali samozrejme problém s riešením, riadením a dodržiavaním harmonogramu 

projektu. Všetky práce sme realizovali oveľa dlhšie, museli sme predlžovať zmluvy, opakovať výberové konania 

a podobne. Taktiež sme museli operatívne riešiť len to čo sme mohli. Niekedy aj dopredu v plánovanom 

harmonograme a niektoré práce sme museli zastaviť. Taktiež pre vekové obmedzenie (prof. Derco, pôvodne 

senior konštruktor má nad 65 rokov a počas krízy nemohol pracovať), museli sme meniť jednotlivé pozície na 

projekte – výmeny medzi senior konštruktorom, dizajnérom a juniorom konštruktorom. Týmito výmenami sme 

zabezpečili plynulé pokračovanie práce. Zaradili sme do riešiteľského kolektívu novú pozíciu (po konzultácii 

s monitorom) – aktivista pre obec Kokava nad Rimavicou (p. J. Krotáková), ktorá pomáhala s usporadovaním 

mítingov v Kokave nad Rimavicou, s distribúciou a zberom dotazníkov a taktiež s organizáciou merania 

pružnosti ciev obyvateľov. 

Keďže zabezpečenie prevádzky rekarbonizačného reaktora na vodnom zdroji Kokava nad Rimavicou je oveľa 

náročnejšie zriadili sme ďalšiu pozíciu „local water technologist 3“. Na tejto pozícii sa striedajú dvaja pracovníci. 

Uvedené zmeny sme predostreli v rámci Mid-term report 2020 a EK nenamietala. V roku 2020 sme pre 

zefektívnenie procesu menili podľa potreby pracovníkov na pozícii “main technologist“ a „senior constructor“.Od 

01/04/2021 sme na šesť mesiacov rozviazali pracovný pomer s koordinátorom pre diseminačné práce 

a s koordinátorom pre vodné zdroje. 

Od jesene 2020 do druhého polroka 2021 sme vykonávali všetky potrebné práce na projekte a zabezpečovali 

jeho riešenie pracovníkmi bez ohľadu, na ktorej pozícii sa nachádzali. 

Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru sa uskutočnilo 09/12/2019.  

Druhé zasadnutie Riadiaceho výboru sa uskutočnilo 03/12/2020. 
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V rámci tejto aktivity nie sú žiadne závažné problémy. 

Práce na tejto aktivite prebiehajú v zmysle harmonogramu riešenia projektu. 

NAVRHOVANÉ ZMENY 

Všetky plánované odborné aj ekonomické činnosti projektu sa plnia. Aj keď niektoré činnosti museli byť kvôli 

koronakríze a následnej súčiastkovej kríze mierne posunuté (spustenie reaktorov, vybudovanie fotovoltaického 

systému, meranie pružnosti ciev, osadenie informačných tabúľ, informačné mítingy pre občanov). Toto 

oneskorenie nemalo žiadny vplyv na riešenie cieľov projektu. Mali sme dostatočnú časovú rezervu. Museli sme 

odrážať tlak dodávateľov, hlavne v prípade fotovoltaického systému na nárast cien komponentov, ich nedostatok 

a podobne. Jedinou ďalšou nepodstatnou zmenou bude meranie pružnosti ciev obyvateľov obce Kokava nad 

Rimavicou, posun z decembra 2021 na január 2022. Tento posun nemá žiadny vplyv na splnenie cieľov projektu. 

 

Záverečné zhodnotenie 

Práce na projekte pokračujú tak, aby boli splnené všetky ciele projektu. Je plný predpoklad ich splnenia. 

 
 

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


