
Informácia o  realizovaných a pripravovaných opatreniach 
zo strany ZsVS, a. s. na zabránenie výskytu zakalenej vody 

v meste Sereď 
 

 

 

Na zabránenie výskytu zakalenej vody v meste Sereď sa riešili a riešia nasledovné 
oblasti: 

1. Dispečing  

2. Modelovanie vodovodnej siete v meste Sereď  

3. Výmena potrubia na dopravu vody Galanta - Sereď  

4. Zásady informovanosti medzi DV JE-GA-NR a OZ GA  

5. Inštalácia zákalomerov  

6. Zlepšenie komunikácie s odberateľmi  

7.Skúšobná prevádzka mikrofiltra  

8. Zaokruhovanie koncových potrubí  

9. Návrh na vytvorenie rozvetvenej siete  

10. Preplachovanie potrubia po ukončení opravy poruchy  

11. Príprava na elimináciu prevádzkových udalostí v dôsledku skokovej zmeny odberov  

12. Rekonštrukcia akumulačnej nádrže na ČS Šúrovce  

13. Vyčistenie VDJ Vinohrady nad Váhom  

14. Opatrenia útvaru diaľkovodov  

15. Diaľkovod Jelka – Galanta – Nitra – preplachy výtlačných potrubí – projektová príprava 

 

Použité skratky: 

DV JE-GA-NR – diaľkovod Jelka, Galanta, Nitra 
ČS – čerpacia stanica 
VDJ – vodojem 
AKN – akumulačná nádrž 
ATS – automatická tlaková stanica 
SpDV – správa diaľkovodov  



Útvar pitnej vody a odpadovej vody 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

2 
 

 

 

Obsah 
  

Kapitola č. 1: Dispečing ............................................................................................................................ 3 

Kapitola č. 2: Modelovanie vodovodnej siete v meste Sereď ................................................................. 4 

Kapitola č. 3: Výmena potrubia na dopravu vody Galanta - Sereď ......................................................... 4 

Kapitola č. 4: Zásady informovanosti medzi DV JE-GA-NR a OZ GA ........................................................ 5 

Kapitola č. 5: Inštalácia zákalomerov ...................................................................................................... 5 

Kapitola č. 6: Zlepšenie komunikácie s odberateľmi ............................................................................... 5 

Kapitola č. 7: Skúšobná prevádzka mikrofiltra ........................................................................................ 5 

Kapitola č. 8: Zaokruhovanie koncových potrubí .................................................................................... 5 

Kapitola č. 9: Návrh na možnosť vetvenia jestvujúcej vodovodnej siete ................................................ 6 

Kapitola č. 10: Preplachovanie potrubia po ukončení opravy poruchy OZ GA ....................................... 6 

Kapitola č. 11: Príprava na elimináciu prevádzkových udalostí v dôsledku skokovej zmeny odberov ... 6 

Kapitola č. 12: Rekonštrukcia akumulačnej nádrže na ČS Šúrovce ......................................................... 6 

Kapitola č. 13: Vyčistenie VDJ Vinohrady nad Váhom ............................................................................. 7 

Kapitola č. 14: Opatrenia útvaru diaľkovodov ......................................................................................... 7 

Kapitola č. 15: Diaľkovod Jelka – Galanta – Nitra – preplachy výtlačných potrubí – projektová príprava
 ................................................................................................................................................................. 7 

 

Príloha č. 1: Schéma diaľkovou a vodovodov Jelka – Galanta - Sereď (1str.) 

Príloha č. 2: Zmluva o dielo s firmou CAMPRI, spol. s r.o., Lužianky, z 10.3.2014 na 
vykonanie diela – stavby č. 101095 – „Prívodné diaľkovodné potrubie Galanta – Sereď II. 
etapa“ (13 str.) 

Príloha č. 3: Pravidlá na zabezpečenie udržania kvality pitnej vody počas transportu 
a preplachu výtlačného potrubia z čerpacej stanice Galanta do vodojemu Šúrovce. (2 str.) 

Príloha č. 4: Schéma umiestnenia kontinuálneho merania zákalu (1str.) 

Príloha č. 5: Technologická schéma riešenia preplachov DV potrubí 

  



Útvar pitnej vody a odpadovej vody 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

3 
 

Kapitola č. 1: Dispečing 
Vec: Dobudovanie vodárenského dispečingu Je-Ga-Nr (investičná akcia 2013/2014) 
 
Popis : 
 

• Zmluva o dielo , termín ukončenia jún 2014 
• Dodávateľ CSE CONTROL  s.r.o, od 23.1.2014 ttc,s.r.o Nitra 

 
Zoznam objektov : 
 

• SPDV Je-Ga-Nr : AKN+ČS Jelka, AKN+ČS Galanta, AKN+ČS Šaľa, AKN+ČS 
Močenok, AKN+ČS Vlčany 

• OZ Galanta : AKN+ČS Veľká Mača, AKN+ČS Kajal, AKN+ČS Šúrovce, VDJ 
Vinohrady, VDJ Galanta, VDJ Šaľa, AKN+Šaľa-Veča, AKN+ČS Selice, ATS Veľké 
Uľany, ATS Sládkovičovo, Dispečing OZ Galanta 

• OZ Nitra : VDJ Cabaj, VDJ Šúdol 
• SpS : terminál server , intranet 
• Komunikačný audit (rádiový prenos, dátový prenos) 

 
 Realizované k 16.6.2015: 
 

• Výmena riadiaceho systému na objektoch : VDJ Vinohrady, VDJ Šaľa, VDJ Galanta, 
VDJ Šaľa, ČS Šaľa-Veča, ATS Selice, AKN+ČS Močenok, AKN+ČS Jelka,  AKN+ČS 
Šúrovce, AKN+ČS Močenok, AKN+ČS Jelka, AKN+ČS Šaľa, AKN+ČS Galanta, 
AKN+ČS Vlčany 

• Inštalácia merania výšky hladín  na objektoch : AKN+ČS Jelka, AKN+ČS Galanta, 
AKN+ČS Šaľa, AKN+ČS Močenok, VDJ Vinohrady, VDJ Šaľa 

• Inštalácia kontinuálneho merania prietokov : ČS Galanta, VDJ Vinohrady, AKN+ČS 
Veľká Mača, VDJ Cabaj 

• napojenie nových zákalomerov na dispečing: AKN+ČS Šúrovce, AKN+ČS Galanta, 
AKN+ČS Močenok 

 
Pripravované opatrenia : 

• prepojenie všetkých objektov na nadradené pracovisko ČS Jelka 
• sledovanie a riadenie všetkých objektov z nadradeného pracoviska ČS Jelka 

(podmienené ukončením rekonštrukcie AKN+ČS Šaľa, AKN+ČS Šúrovce) 
• sledovanie a riadenie objektov OZ Galanta z dispečingu Galanta (zrealizované) , OZ 

Nitra z dispečingu Nitra (zrealizované) 
• realizácia algoritmov riadenia ČS na základe prevádzkových a havarijných 

parametrov objektov SPDV a OZ Galanta, OZ Nitra (po ukončení rekonštrukcie 
AKN+ČS Šaľa, AKN+ČS Šúrovce v roku 2015) 

• zabezpečenie prístupu určeným zamestnancom k údajom zo sledovaných a 
riadených zariadení na intranete spoločnosti (táto možnosť už existuje, podľa záujmu 
zamestnancov zodpovedá za zabezpečenie prístupu nadriadený)  

• predpríprava v riadiacich systémoch na možnosť riadeného odkaľovania a 
preplachovania potrubí diaľkových vodovodov Jelka-Galanta, Galanta-Šúrovce, 
Galanta-Šaľa, Šaľa-Močenok, Močenok-Šúdol 

• zabezpečenie zálohy komunikačného systému (renundancia) a to v prípade výpadku 
rádiového prenosu medzi AKN+ČS a VDJ pomocou GSM prenosu. 
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Cieľ:  
Dobudovanie dispečingu vrátane doplnenia MaR sa koná za účelom zabezpečenia 

automatizovaného ( riadenia dodávky pitnej vody zo zdrojov v Jelke až do VDJ Vinohrady 
nad Váhom a VDJ Šúdol. Cieľom je vylúčiť ľudský faktor pri riadení dodávky vody a tým 
zabrániť vzniku prevádzkových udalostí s dodávkou zakalenej vody do VDJ Šúrovce a VDJ 
Vinohrady nad Váhom. 

Schéma diaľkovou a vodovodov Jelka – Galanta – Sereď je v prílohe č. 1. 

Kapitola č. 2: Modelovanie vodovodnej siete v meste Sereď  

Realizované opatrenie: 

Matematické modelovanie - na konci roka 2013 bola vypracovaná technická správa 
„Posúdenie distribúcie vody v meste Sereď“ – vypracovanie správy na základe 
matematického modelovania prúdenia vody vo vodovode v Seredi, tlakových pomerov 
a času zdržania vody v jednotlivých úsekoch vodovodu. Na základe správy boli prijaté 
opatrenia na postup preplachovania potrubia. Harmonogram preplachovania je zverejnený aj 
na internetovej stránke mesta Sereď. 

 
Pripravované opatrenie: 

Nákup matematického modelu, aby mohlo OZ GA a DV JE-GA-NR po realizovaných 
zmenách modelovať a optimalizovať vodovodnú sieť. 

Matematickým modelom sa dajú stanoviť riziká daného systému vodovodnej siete 
a následne doporučiť nápravné opatrenia cielené na problematické úseky (rekonštrukcie, 
otváranie-uzatváranie uzáverov, zvýšené odkalovanie, atď.) a na celoplošné opatrenia 
(zavedenie prevádzkových opatrení, optimalizácia profilov, atď.). Pre optimálne využitie 
modelu je potrebné mať pre model kvalifikovaného a vyškoleného pracovníka s dostatočným 
pracovným fondom pre vytvorenie modelov na SpS, pre aktívne využívanie modelu na 
príslušnom OZ. 

Kapitola č. 3: Výmena potrubia na dopravu vody Galanta - Sereď  
Realizované opatrenie: 

Monitorovanie predpokladaných najrizikovejších častí siete z rúr SOCOMAN 
priemyselnou kamerou – r. 2013. 

Na základe ohlásenia bolo 2014 bola zrealizovaná I. etapa vodnej stavby „Prívodné 
diaľkovodné potrubie Galanta – Sereď“ na úseku 0,000 – 5,88751 km. 

V súčasnosti sa realizuje II.etapa – km 5,88751-11,520 s ukončením prác 12/2015.  
 

Pripravované opatrenie: 

Na základe stavebného povolenia bude v r. 2014-2016 realizovaná ďalšia etapa 
vodnej stavby „Prívodné diaľkovodné potrubie Galanta – Sereď – II. etapa“ na úseku 0,629 – 
16,256 km. 

Na predmetnú stavbu je vydané stavebné povolenie číslo OU-GA-OSZP-
2014/000903/OV/BE z 28.3.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 29.4.2014 

Na vykonanie diela – stavby č. 101095 – „Prívodné diaľkovodné potrubie Galanta – 
Sereď II. etapa“ je uzatvorená zmluva o dielo s firmou CAMPRI, spol. s r.o., Lužianky, 
z 10.3.2014. (príloha č. 2) 

Realizácia III.etapy – km 11,520-16,256 je plánovaná v termíne 01-12/2016. 
 
V rámci výstavby II.etapy a realizácie logistického centra Sereď (investor REBOD), 

z dôvodu nerealizovania prekládky jestvujúceho diaľkovodu DN 600 aby nedošlo k duplicite 
potrubia došlo k dohode, že do termínu 03/2016 budú úseky I.a II. etapy uvedené do 
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prevádzky a užívania. V rámci sprevádzkovania sa vybudujú prepoje v ČS Galanta, vo VDJ 
Veľká Mača a v km 11,520 sa zrealizuje prepoj s jestvujúcim diaľkovodom. 

Kapitola č. 4: Zásady informovanosti medzi DV JE-GA-NR a OZ GA  
Realizované opatrenie: 

Preplachovanie dialkovodu - 19.2.2014 - dohodnutie podmienok vzájomnej 
komunikácie medzi OZ GA a SPDV Jelka počas preplachovania prívodného potrubia 
Galanta – Šúrovce  (príloha č. 3) 

Kapitola č. 5: Inštalácia zákalomerov  
Realizované opatrenie: 

Na sledovanie vzniku zákalových udalostí boli zakúpené a nainštalované zákalomery 
na vstup do DV VDJ GA, vstup do DV VDJ Šaľa, vstup do VDJ Veľká Mača (OZ GA), výstup 
z VDJ Šúrovce (OZ GA). 

Uvedené zákalomery sú napojené na dispečing.   
 

Pripravované opatrenie: 

• Inštalovať zakúpený zákalomer do šachty pred VDJ Šúrovce tak, aby bolo možné 
riadené preplachovanie potrubia GA – Šúrovce. Prerobenie šachty aj presné miesto 
inštalácie zákalomera je v súčasnosti v projekte. 

 
Schéma umiestnenia kontinuálneho merania zákalu (príloha č. 4). 

Kapitola č. 6: Zlepšenie komunikácie s odberateľmi  
Realizované opatrenie: 

Na informovanie odberateľov resp. konečných spotrebiteľov v obytných domoch 
o mimoriadnych udalostiach na verejnom vodovode sa dohodlo s jednotlivými správcami 
bytových domov, že správcovia na základe informácie od VPS (príslušné výrobno-
prevádzkové stredisko OZ GA) o mimoriadnej udalosti budú informovať konečných 
spotrebiteľov písomne vyvesením oznámenia vo vchodoch. Zároveň takáto informácia bude 
zverejnená aj mestským rozhlasom a na internetovej stránke mesta.   

Kapitola č. 7: Skúšobná prevádzka mikrofiltra  
Pripravované opatrenie: 

Mikrofilter OPTIFIL bol v predmetnej lokalite prezentovaný v čase 26.6.2016 – 
3.7.2014. Na základe získaných výsledkov, zariadenie tohto tipu by problém riešilo iba 
lokálne. Aj na prezentačné účely bolo nutné vykonať zásahy do filtračných vložiek, čo malo 
za dôsledok zníženie prietočného množstva.    

Kapitola č. 8: Zaokruhovanie koncových potrubí  
Realizované opatrenie: 

Zaokruhovanie koncových potrubí ulíc Podzámska a Topoľová – uskotočnilo sa 
v roku 2013. 
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Kapitola č. 9: Návrh na možnosť vetvenia jestvujúcej vodovodnej siete 
Realizované opatrenie: 

Po vykonaných previerkach v r. 2014 bolo na sieti sfunkčnených  8 hydrantov.  Boli to 
predovšetkým zaasfaltované alebo inak pod terénom neprístupné hydranty  a hydranty 
vykazujúce fyzické poškodenia.  Zostáva opraviť  jeden hydrant  a v jednej lokalite osadiť 
nový.  Ostatné hydranty sú v poriadku. 
 

Pripravované opatrenie: 

• Do 1.11..2015 preveriť v meste Sereď stav podzemných uzatváracích armatúr resp. 
potrebu osadenia uzatváracích armatúr na nových miestach s cieľom umožnenia 
účinného odkalovania v podmienkach mesta Sereď. 

 

Kapitola č. 10: Preplachovanie potrubia po ukončení opravy poruchy 
OZ GA 
Realizované opatrenie: 

Všetci majstri a montéri vodovodu boli poučení o spôsobe preplachovania potrubia po 
odstránení poruchy ako aj so spôsobom otvárania uzatváracích armatúr pri opätovnom 
napúšťaní vody do poruchového úseku. 

Kapitola č. 11: Príprava na elimináciu prevádzkových udalostí v 
dôsledku skokovej zmeny odberov 
Realizované opatrenie: 

Listom 03.2015 sme vyzývali odberateľov vody do bazénov o potrebe spolupráce 
medzi odberateľmi a príslušným strediskom. V liste boli zároveň určené aj podmienky odberu 
vody do bazénov. O zverejnenie listu sme požiadali mesto a obce na svojich internetových 
stránkach  

Kapitola č. 12: Rekonštrukcia akumulačnej nádrže na ČS Šúrovce 
Realizované opatrenie: 

• Ukončené 12/2013 
• VDJ Šúrovce, akumulačné nádrže (AKN) 2x1000 m3. Jednalo sa o rekonštrukciu 

priestorov nádrže - betónové steny a stropy. Na betónových stenách a na strope boli 
objavené značné poškodenia a rozpadávanie betónu až do hĺbky oceľového 
armovania, ktoré už bolo napadnuté koróziou. V dôsledku takýchto defektov 
dochádzalo k uvoľňovaniu betónových častí a korózie do vody. Počas rekonštrukcie 
boli betónové steny vyhladené a omietnuté resp. ošetrené špeciálnym materiálom. V 
AKN po rekonštrukcii je zabezpečená čistota a hygienická nezávadnosť vody. 

• V minulom roku bola uskutočnená oprava poškodenej strešnej izolácie na časti 
akumulačných nádrží   

• Koncom  minulého roka 12/2014  a v priebehu vykonávania prepojov na AKN bolo 
realizovane čistenie komôr AKN v 03/2015 

• V súčasnosti prebieha investičná akcia: „ČS Šúrovce – výmena technológie 
a rekonštrukcia výtlačného potrubia“ do VDJ Vinohrady  
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Kapitola č. 13: Vyčistenie VDJ Vinohrady nad Váhom  
Realizované opatrenie: 

18.3.2014 predložená objednávka pre TURBYT spol. s r. o. Stará Turá, na vyčistenie 
vodojemu Vinohrady nad Váhom o objeme 6000 m3 a 1000 m3. Práce boli realizované do 
30.4.2014.  

Vodojem Vinohrady, akumulačné nádrže (AKN) 1x1000 m3 a 1x6000 m3 (jedna 
akumulačná nádrž o objeme 1000 m3 nie je používaná). Čistenie sa robí pravidelne raz za 
rok. Počas čistenia sa vodojem vyprázdnil, urobila sa kontrola a vizuálna prehliadka 
vnútorných stien, opravili sa drobné nedostatky. Steny sa očistili tlakovou vodou. Urobila sa 
dezinfekcia a odstránili sa usadeniny z nádrže aby sa sedimenty nedostali do distribučnej 
siete. 

 
Pripravované opatrenie: 

• Po ukončení rekonštrukčných prác na ČS Šúrovce bude realizované čistenie VDJ 
Vinohrady nad Váhom v celom rozsahu 

 

Kapitola č. 14: Opatrenia útvaru diaľkovodov 
Realizované opatrenie: 

Pre riešenie zabezpečenia kvality vody počas dopravy z ČS Galanta do VDJ Šúrovce 
je v súčasnosti spracovaný vnútorný predpis, podľa ktorého je prevádzkovaná samotná 
čerpacia stanica, ďalej prevádzkované vlastné výtlačné potrubie, ktorým sa voda dopravuje 
do VDJ Šúrovce, pri zaústení výtlačného potrubia je namontované zariadenie na meranie 
zákalu a podľa hodnôt sa plánujú preplachy výtlačného potrubia v spolupráci s OZ Galanta, 
na výtlačnom potrubí boli vybudované dve pozície pre možnosť vykonávania preplachov. 

Kapitola č. 15: Diaľkovod Jelka – Galanta – Nitra – preplachy 
výtlačných potrubí – projektová príprava 
Realizované opatrenie: 

VDJ Kajal 

• osadenie elektrouzatváracej klapky v manipulačnej komore, na prívode do 
akumulačných nádrží 

• riadenie tlakových pomerov v sieti čerpaním ovládaným frekvenčným  meničom 

VDJ Šúrovce 

• V súčasnosti prebieha investičná akcia: „ČS Šúrovce – výmena technológie 
a rekonštrukcia výtlačného potrubia“ do VDJ Vinohrady 
 

VDJ Veľká Mača 

• osadenie elektrouzatváracej klapky v manipulačnej komore, na prívode do 
akumulačných nádrží 
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Pripravované opatrenie: 

Úvarom rozvoja a projektových činnosti bola spracovaná projektová dokumentácia, 
ktorá zabezpečí preplachovanie jednotlivých úsekov výtlačného potrubia. Preplachovanie 
bude automatické-prepojené na dispečing (v prípade zaznamenania zákalu v potrubí bude 
spustené preplachovanie daného úseku), alebo bude možné jeho využitie pre cyklické 
údržby na jednotlivých úsekoch výtlačného potrubia. 

 
• V súčasnosti je útvarom prípravy zabezpečované povolenie stavby a realizácia je 

plánovaná v IP na rok 2015. 
 

Projektová dokumentácia rieši nasledovné objekty : 

1.ČS Galanta 

• osadenie elektrouzatváracích klapiek v manipulačnej komore, na prívode do 
akumulačných nádrží 

• prepojenie prívodného potrubia do akumulačných nádrží s bezpečnostným 
prepadom. 

Bezpečnostný prepad je zaústený do odvodňovacej priekopy a následne do vodného toku. 

2.ČS Šaľa 

• osadenie elektrouzatváracích klapiek v manipulačnej komore, na prívode do 
akumulačných nádrží 

• prepojenie prívodného potrubia do akumulačných nádrží s bezpečnostným 
prepadom. 

 Bezpečnostný prepad je zaústený do rieky Váh. 

3.ČS Močenok 

• osadenie elektrouzatváracích klapiek v manipulačnej komore, na prívode do 
akumulačných nádrží 

• prepojenie prívodného potrubia do akumulačných nádrží s bezpečnostným 
prepadom. 

 Bezpečnostný prepad je zaústený do miestneho vodného toku. 
 

4.VDJ Šúdol 

• osadenie elektrouzatváracích klapiek v manipulačnej komore, na prívode do 
akumulačných nádrží 

• prepojenie prívodného potrubia do akumulačných nádrží s bezpečnostným 
prepadom. 

 Bezpečnostný prepad je zaústený do kanalizácie mesta Nitra. 

5. VDJ Kajal 

• osadenie elektrouzatváracej klapky v manipulačnej komore, na prívode do 
akumulačných nádrží - realizované 

 

6.VDJ Šúrovce 

• osadenie elektrouzatváracej klapky v starej vodomernej šachte na prívode do 
akumulačných nádrží 
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• prepojenie prívodného potrubia s výtlačným potrubím na VDJ Vinohrady + osadenie 
elektrouzatváracej klapky na prepojovacom potrubí – I.etapa sa v súčasnosti realizuje 

• osadenie elektrouzatváracej klapky na starom výtlaku z ČS – v súčasnosti sa 
realizuje. 

• prepojenie ČS Šúrovce s novým výtlakom – v súčasnosti sa realizuje. 
• vybudovanie nového výtlačného potrubia z ČS Šúrovce po kalníkovú šachtu na 

výtlačnom potrubí pri rieke Váh – HDPE D 400x36,3 mm dĺžky cca 940,0 m. 
Vybudovanie výsutného objektu do rieky Váh zo starého výtlaku – v súčasnosti sa 
realizuje. 

 
Vybudovaním predmetných prepojov a osadením elektroklapiek v lokalite ČS Šúrovce 

bude vytvorená možnosť preplachu výtlačného potrubia s odvedením vôd do rieky Váh. Starý 
výtlak bude využitý ako preplachovacie potrubie a vybudovanie nového potrubia bude slúžiť 
pre zásobovanie VDJ Vinohrady. 

Uvedené prepoje budú nadväzovať na stavbu „ČS Šúrovce – výmena technológie 
a rekonštrukcia výtlačného potrubia“, ktorá je v súčasnosti v realizácii. 
 

7. VDJ Veľká Mača 

• osadenie elektrouzatváracej klapky v manipulačnej komore, na prívode do 
akumulačných nádrží - realizované 

• v rámci budovanej stavby č. 101095 - osadenie elektrouzátvárecej klapky na 
preplachovacom potrubí na odkaľovacom potrubí + vybudovanie elektrickej prípojky. 
 

 

Vypracoval: Ing. Tibor Miškovič, 16.6.2014, Bratislava 
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