
Čistá voda je nevyhnutná 
pre život. Ak chýba, nedá sa 
nahradiť. Z celkového objemu 
vody na Zemi je len 0,6 per-
centa pitnej. Je v riekach, ja-
zerách, podzemných vodách. 
Až 97,5 percenta je voda slaná, 
nepitná a 1,9 percenta tvorí 
voda zamrznutá v ľadovcoch. 

Zabezpečenie pitnej vo-
dy a základnej hygieny pre 
všetkých ľudí na svete do ro-
ku 2015 je jeden z rozvojových 
programov tohto tisícročia. 
Podľa všetkého sa nebude 
dať splniť napríklad v Afrike, 
kde pri súčasnom tempe 
zlepšovania situácie by bol 
splnený až v roku 2076. 

Dostatočný prístup k pit-

nej vode je definovaný ako 
dostupnosť najmenej 20 
litrov vody na osobu a deň zo 
zdroja vzdialeného do jedné-
ho kilometra od miesta byd-
liska. Zdravú vodu ľudstvo 
potrebuje aj preto, že obsa-
huje prirodzené vyvážené 
látky. Podlieha prísnej kon-
trole výroby a dis-tribúcie, 
neobsahuje baktérie a iné 
škodliviny. 

Z pohľadu dostupnosti vody 
a jej zdravotného významu 
hovoríme o veľmi vzácnej a 
drahej pitnej vode.  

Spotreba klesá
Oravská vodárenská 
spoločnosť (OVS) dodáva 

odberateľom kvalitnú pitnú 
vodu. Jej spotreba však ne-
ustále klesá. Za ostatných 
15 rokov klesla výroba vody 
v OVS o viac ako 40 percent 
aj napriek päťpercentnému 
nárastu obyvateľov záso-
bovaných pitnou vodou.  V ro-
ku 1997 dodala OVS 8,3 mi-
lióna metrov kubických vody, 
v roku 2010  4,9 milióna. 

Znižovanie spotreby je 
dôsledkom výmeny za-
riadení v domácnostiach 
a používaním  úspornejších 
spotrebičov. Ide napríklad 
o umývačky riadu, záchody 

s dvoma stupňami splacho-
vania. Ľudia sa viac sprchujú 
ako kúpu, polievajú záhrady 
vodou zo striech a zo studní.  
Spotreba sa znížila aj zat-
váraním veľkých podnikov. 
Šetrenie je spôsobené tiež 

všeobecne platným názorom, 
ktorý je založený na (ne)poz-
naní – neviem koľko stojí 
kubík vody, ale je drahá. 

V tejto komodite neplatí:  
Čím lacnejšie, tým viac sa 

predá. Nenakúpi sa do záso-
by, predá sa len toľko, aká je 
potreba.

Výdavky domácností
Ako predstava zaťaženia 
domácností rôznymi tovar-
mi a službami každodenného 
života slúži spotrebný kôš. 
Ide o zhodnotenie priesku-
mu kupovaných výrobkov 
a služieb obyvateľmi. Podľa 
metodiky Eurostatu  sa na 
celkových výdavkoch domác-
ností a sociálnych skupín 
podieľajú  výdavky za vodné 
0,95 percenta, za stočné 0,65, 
spolu 1,6 percenta.

Je to neporovnateľne málo, 
najmä ak si uvedomíme, že 
napríklad nákupy za alko-
holické nápoje tvoria 2,39 
percenta, za cigarety, tabak 
a tabakové výrobky 1,97, za te-
lefonovanie z mobilov minu-
la domácnosť v priemere 2,4 
percenta svojho rozpočtu, te-
da o polovicu viac, ako zaplatí 
za vodné a stočné.

Pri nákupoch v obchodoch 
nám ani nenapadne spočítať 
si, čo s obsahom peňaženky 
robí nákup minerálnych vôd 
a nealkoholických nápojov. 
Ich podiel na spotrebnom 
koši je jedno percento a za 
spotrebu pitnej vody zaplatí-
me 0,95 percenta z  rodinné-
ho rozpočtu, pričom sa v nej 
kúpeme, varíme, perieme, 
všetko umývame a sem-tam 
ju aj pijeme. 

V prepočte na jeden liter je 
voda z vodovodu 200 a viac-
násobne lacnejšia ako ba-
lená stolová voda či mine-
rálka. Zaujímavé je,  že v kra-

jinách západne od Sloven-
ska si bohatší návštevníci 
reštaurácií k jedlám objed-
návajú vodu z vodovodu 
(v Čechách tzv. kohoutkovú), 
menej solventnejší  balenú 
stolovú vodu, minerálku 
alebo sladené nealkoholické 
nápoje.   

Neexistuje žiadny argu-
ment, že voda má vysokú ce-
nu, že je pre odberateľa drahá 
ani z pohľadu spotrebného 
koša, ani z hľadiska spotreby 
vody, ani z hľadiska dostatku 
a kvality dodávanej vody, kto-
rej je na  Orave dosť.

Cenovo drahá voda je v pod-

mienkach regiónu Oravy 
pre dodávateľa - pre Oravskú 
vodárenskú spoločnosť. Do ro-
ku 2006 bola ekonomika Záv-
odu 02 v Dolnom Kubíne  do-
tovaná v rámci Severosloven-
skej vodárenskej spoločnosti. 
Po zrušení tejto spoločnosti 
bez likvidácie bolo nevy-
hnutné vymyslieť spôsob 
prevádzky tak, aby OVS ne-
bola vo výsledkoch hospodá-
renia v červených číslach, aby 
zabezpečila minimálne vy-
rovnaný rozpočet. 

OVS  predáva pitnú vodu 
so stratou,  pod jej opráv-
nené náklady. Cena vodného 
a stočného je každoročne 
dotovaná stavebnými prá-
cami vlastnými zamestnan-
cami. Ostatné vodárenské 
spoločnosti si takéto práce 
objednávajú a zabezpečujú 
dodávateľským spôsobom. 

Zo štrnástich vodárenských 
spoločností pôsobiacich na 

Slovensku má OVS nie pri 
najvyšších cenách  jedny 
z najťažších podmienok 
na podnikanie. Je tu málo 
rozvinutý priemysel, veľké 
množstvo malých odbe-
rov, používanie vlastných 
vodných zdrojov, nízka, len 
46-percentná napojiteľnosť 
na kanalizáciu. 

Úplne iná je ekonomika 
vo veľkých vodárenských 
spoločnostiach, veľké mestá 
na Slovensku nás s cenou 
predbiehajú, majú obrovskú 
koncentráciu priemyslu aj 
obyvateľstva na relatívne ma-
lej ploche.

Cenová regulácia
Vo vodárenstve je cenová poli-
tika riadená a zabezpečovaná 
Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví (ÚRSO). Na 
roky 2012 až 2016 je zákonom 
217/2011 Z. z. už schválená nová 
regulačná politika, v ktorej sú 
zohľadnené požiadavky Eu-
rópskej komisie. 
V súčasnom období sa čaká 
na záväzné predpisy ÚRSO 
podľa §14(3)  zákona 176/2001 
Z. z. Tieto predpisy sú v štádiu 
schvaľovacieho procesu. 
Až potom bude jasné, ako 
budú vyzerať ceny vodného 
a stočného v roku 2012. Cena 
bude vychádzať z vykázaných 
údajov presne podľa zadaných 
výpočtov a stanovených ko-
eficientov bez  možnosti a po-
vinnosti  jej schvaľovania ak-
cionármi (zrušené zákonom 
117/2011 Z.z.). 
 KATARÍNA MÄSIAROVÁ
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Drahá pitná 
voda. 

Na pitnú vodu a čisté životné 
prostredie má každý právo. 
Je povinnosťou nás všetkých 
toto právo ochraňovať 
a zabezpečovať.

Aktuálne platná cena za dodávku pitnej vody a cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody je zve-
rejnená na www.ovs.sk v súlade so zákonom č. 73/2009 Z. z.,  čl. III  16.
Na webovom sídle spoločnosti ponúka OVS odberateľom a producentom možnosť mesačných 
preddavkových platieb za vodné a stočné, z dôvodu vystavenia faktúr dvakrát v roku 2011. Od roku 
2012  bude fakturácia len  jedenkrát  za 12 mesiacov  podľa fakturačného  harmonogramu odpi-
sov meradiel v jednotlivých obciach zverejnených na stránke. Všetky ostatné odpisy meradiel sú 
technického charakteru a nemajú povinnosť fakturácie. Na žiadosť odberateľa  a nahlásení ak-
tuálneho stavu meradla vystaví OVS kedykoľvek  elektronickú faktúru .

Spotrebný kôš na Slovensku za rok 2010

 potraviny 18,44 %

alkoholické nápoje 
2,39 %

tabak a tabakové 
výrobky 
1,97 %

odevy a obuv 
4,6 %

bývanie, elektrika, iné 
palivá 23,7 %

sto né 0,65 %

nábytok, bytové 
zariadenie, údržba 

7,1 %

zdravotníctvo 3,7 %

doprava 7,9 %

pošta a 
telekomunikácie 1,4 %

telefonovanie z 
mobilov 2,4 %

rekreácia a kultúra 
8,5 %

vzdelávanie 1,4 %

hotely, kaviarne, 
reštaurácie 6,9 %

rozli né tovary a 
služby 8 %

Ceny vodného a sto ného vo vodárenských spolo nostiach
 za  m³ pitnej vody a odpadovej vody spolu bez DPH v roku  2011

 

 

 

 

 € 0,5000 € 1,0000 € 1,5000 € 2,0000 € 2,5000 €

 Východoslovenská  VS   2,0741 €
 Stredoslovenská VS   1,9746 €

Podtatranská VS   1,9090 €

 Tren ianska VS   1,8345 €

 Považská VS   1,7956 €

 SEVAK Žilina   1,7900 €
 Západoslovenská VS   1,7685 €

 Bratislavská VS   1,7589 €

 Oravská VS   1,7287 €
 Liptovská VS   1,7085 €
 Trnavská VS   1,6301 €

 Tur ianska VS   1,6277 €

 VS Ružomberok   1,5591 €

  KOMVAK Komárno   1,5492 €, resp. 1,6089 €

Na pitnú vodu s prívlastkom 
drahá sa pozrieme  z viacerých 
pohľadov. Drahá vo význa-
me vzácna, jedinečná, ničím 
nenahraditeľná. A drahá aj 
vo význame cenovo náročná 
u dodávateľa a u odberateľa .  

voda 0,95 %


