
 
ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. 
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4 
949 60 NITRA 
 
 
 

 
Pravidlá na zabezpečenie udržania kvality pitnej vody počas 

transportu a preplachu výtlačného potrubia z čerpacej stanice 
Galanta do vodojemu Šúrovce. 

 
      
     Vzhľadom na potrebu zabezpečenia kvality dopravovanej pitnej vody z čerpacej 
stanice Galanta na VDJ Šúrovce je vo zvýšenej miere potrebná realizácia  
preplachovania uvedeného potrubia s ohľadom na tvorbu koloidných zákalov 
v predmetnom potrubí. 
Z uvedeného dôvodu  sa pre prevádzku prijímajú nasledovné pravidlá: 

a) Každý pripravovaný a plánovaný pracovný zásah na výtlačnom potrubí 
(manipulácia s potrubím pri preplachu, plánovanej údržbe, plánovanej oprave 
a pod.) musí Útvar prevádzky diaľkovodov (ďalej ÚPDV) ohlásiť elektronickou 
poštou na OZ Galanta ROZ, VTN a ved. VPS Galanta a Sereď, minimálne 24 
hodín vopred pred realizáciou spomínaných prác pre prípravu objektov OZ 
Galanta pre prípad vzniku nekontrolovanej udalosti pri prácach na výtlačnom 
potrubí. 

b) Pracovníci VPS Galanta k oznámenému dňu naplnia VDJ Veľká Mača na 
maximálnu hladinu a pred začatím avízovaných prác v deň ich realizácie 
zatvoria prívod od výtlačného potrubia do vodojemu. 

c) Pracovníci VPS Sereď v spolupráci s strojníkom - dispečerom SPDV Jelka, 
v deň oznámenia, do začiatku realizácie prác na výtlačnom potrubí doplnia VDJ 
Šúrovce na maximálnu hladinu tak, aby v prípade potreby predĺženej odstávky 
z titulu vyskytnutia sa  nepredvídanej udalosti, zhoršujúcej kvalitu vody nebola 
obmedzená, alebo prerušená dodávka pitnej vody spotrebiskám a 
spotrebiteľom v uvedenej oblasti. 

d) Pracovníci VPS Sereď do začiatku realizácie prác, zabezpečia naplnenie VDJ 
Vinohrady na maximálnu prevádzkovú hladinu pre dôvod, ako je uvedený 
v bode „c“. 

e) Preplachovacie práce vedie majster Strediska prevádzky diaľkovodu Jelka, 
ktorý pred začatím prác si overí pripravenosť VPS Sereď a Galanta u vedúcich 
prevádzkových stredisk Sereď a Galanta a ohlási dohodu o začatí prác 
strojníkovi - dispečerovi SPDV Jelka, kde službukonajúci strojník - dispečer 
bude zaznamenávať priebeh prác v prevádzkovom denníku,  podľa hlásenia 
majstra, ktorý bude viesť práce. 

f) Sledované parametre v čase realizácie prác: 
- hodina začatia prác a popis práce a miesto výkonu práce  
- chod čerpadla v ČS Galanta 
- čerpané množstvá v l/sec.  
- hladiny vody vo VDJ Šúrovce a Vinohrady  
- prietok vody na koncovom výtlačnom potrubí pri VDJ Šúrovce  

g) Po ukončení preplachovacích prác  musí majster, ktorý vedie práce na potrubí 
preveriť u strojníka – dispečera SPVD JE všetky parametre v aktuálnom čase, 
vyhodnotiť ich a podľa výsledku ohlásiť strojníkovi - dispečerovi SPDV JE, a 
strojníkovi ČS Šúrovce a vedúcim stredísk VPS SE a GA ukončenie prác. Za 



ukončenie prác sa považuje len to, že kvalitatívne parametre zaznamenané 
zákalomermi sa pohybujú v normových hodnotách (< 5). 

h) V prípade zistenia akejkoľvek anomálie v kvalite dodávanej vody na VDJ 
Šúrovce alebo VDJ V. Mača, ohlási majster, zistenú skutočnosť vedúcemu 
SPDV JE a vedúcemu strediska VPS Galanta a VPS Sereď OZ Galanta a ihneď 
začne práce na odstránení zistenej skutočnosti s tým, že zároveň odovzdá 
informáciu vedúcim pracovníkom OZ a SPDV Jelka. 

i) Zároveň ustanoví majster SPDV pracovnú skupinu, ktorá závadu odstraňuje, 
stanoví postup po vzájomnom telefonickom dohovore, poverí skupinu 
jednoznačnými úlohami a prijme harmonogram kontrolného systému. 

j) Ak sa dodatočne, po ukončení preplachovacích prác na VDJ Šúrovce alebo 
VDJ V. Mača zistí zhoršenie kvality dodávanej vody, túto skutočnosť 
neodkladne hlási strojník ČS Šúrovce vedúcemu VPS Sereď, resp. pracovník 
vodovodu V. Mača vedúcemu VPS Galanta a mimo pracovnej doby aj 
 príslušnému pohotovostnému technikovi VPS Galanta resp. Sereď, a zároveň 
službukonajúcemu strojníkovi - dispečerovi ÚPDV Jelka. 

k) Na odstránenie závady SPDV Jelka, mobilizuje pracovnú skupinu, ktorá závadu 
bude odstraňovať, stanoví postup po vzájomnom telefonickom dohovore, 
poverí skupinu jednoznačnými úlohami a prijme harmonogram kontrolného 
systému. 

l) Pritom primerane platia ustanovenia bodov „f“ a „g“.  
m) Týmito pravidlami sa nerušia ostatné opatrenia, ktoré boli doteraz vydané pre 

prevádzkovanie výtlačného potrubia ČS Galanta – VDJ Šúrovce. 
 
 
Príloha: 

Kontaktné osoby za  OZ a ÚPDV 
Odštepný závod Galanta 

  číslo + klapka Mobil E-mail 

Riaditeľ OZ (Fraňo) +421 (31) 773 7500 0903750638 lubomir.frano@zsvs.sk 
Výr.-tech. Námestník (Iszóf) +421 (31) 773 7538 0902957812 robert.izsof@zsvs.sk 
Ved.str. (Lopušný) +421 (31) 773 7700 0902957614 marian.lopusny@zsvs.sk 
Ved.str. (Valentovič) 031/7894810   0902957607 lubos.valentovic@zsvs.sk 
p.Lanc (montér V.Mača)     911 054 991  
ČS Šúrovce 033/5595310   0911102162   
Útvar prevádzky diaľkovodov 
Ved.ÚPDV (Gajdošík)    NR 00421 (37) 694 9223 0903422723 gajdosik@zsvs.sk 
Ved.SPDV Jelka (Horváth Jozef) +421 (31) 773 7800 0903470315 jozef.horvath@zsvs.sk 
Majster ČS Galanta a Vlčany (Pál)     0903470316 eugen.pal@zsvs.sk 
Majster VZ a ČS Jelka (Németh) +421 (31) 773 7802 0903227487 spdvjelka@zsvs.sk 
Majster ČS Šaľa, Močenok (Lenický)     0903693862 vojtech.lenicky@zsvs.sk 
ČS Galanta     0902957666  
ČS Jelka     0902957665   
 
Doplnené : 16.6.2015 
 
Vypracované : 19.2.2014 
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