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Návrh postupu  pre stanovenie počtu odborných zástupcov 

na prevádzkovanie verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti  

 

 

Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu má len 

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie 

na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií. Podmienkou 

na udelenie živnostenského oprávnenia je splnenie požiadaviek na odbornú 

spôsobilosť. 

Ministerstvo udeľuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií príslušných veľkostných kategórií, a to 

V-I., V-II, V-III a K-I, K-II, K-III. 

Verejný vodovod, ktorý zásobuje vodou 

a) menej ako 2 500 obyvateľov, je verejným vodovodom III. kategórie 

(V-III), 

b) od 2 500 do 50 000 obyvateľov, je verejným vodovodom II. kategórie 

(V-II), 

c) viac ako 50 000 obyvateľov, je verejným vodovodom I. kategórie 

(V-I). 

Verejná kanalizácia, ktorej výhľadová projektová kapacita je 

a) menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou 

III. kategórie (K-III), 

b) od 2 000 do 25 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou 

kanalizáciou II. kategórie (K-II), 

c) viac ako 25 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou 

I. kategórie (K-I). 

 

V súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových 

odvetviach, s vyhláškou č. 124/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií a na základe analýzy stanovenia charakteru veľkosti a zložitosti 

prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií,  Ministerstvo životného 
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prostredia SR na základe § 7 zákona určuje povinnosť ustanoviť odborných 

zástupcov – fyzické osoby, ktoré zodpovedajú za odborný výkon vodohospodárskych 

činností pri prevádzkovaní verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, a od 

ktorých sa požaduje  osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie 

príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 

 

 

V správe vodárenských spoločností je odborná spôsobilosť potrebná pre 

nasledovné funkčné miesta v závislosti na spôsobe riadenia spoločnosti                    

(v jednotlivých spoločnostiach majú rozdielne označenie funkčných miest, ale 

pracovná náplň – činnosť je rovnaká): 

 

I. riaditeľstvo vodárenskej  spoločnosti  

a) úseky riaditeľstva vodárenskej spoločnosti, ktoré zahŕňajú tieto funkcie: 

 riaditeľ zodpovedný za prevádzku 

 výrobno - technický riaditeľ 

 výrobno – prevádzkový riaditeľ 

 riaditeľ prevádzky SVS  

 výrobný námestník riaditeľa  

 riaditeľ technológie výroby  

 technicko – prevádzkový námestník  

 riaditeľ výrobného úseku  

 riaditeľ odboru riadenia výroby a prevádzky  

 riaditeľ strediska prevádzky  

 technológ  

 vedúci technológie výroby  

 a pod. 

 

b) útvary riaditeľstva vodárenskej spoločnosti zaoberajúce sa prevádzkou 

a výrobou, ktoré zahŕňajú tieto funkcie: 

 vedúci útvaru vodovody – kanalizácie  

 špecialista vodovody  - kanalizácie 

 úsek prevádzky SVS  

 divízia výroby  
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 útvar technicko – prevádzkovej činnosti  

 stredisko prevádzky  

 útvar riadenia kontroly kvality vody  

 riadenie výroby  

 a pod. 

 

V stupni riadenia b) sa odporúča, aby u riadiacich pracovníkov príslušných 

útvarov boli určení ich zástupcovia s odbornou spôsobilosťou príslušnej 

kategórie. 

 

II. odštepné závody a prevádzkové správy 

(ide o činnosti a funkcie, ktoré sa dotýkajú iba prevádzky verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií) 

 

a) úseky vedenia odštepných závodov a prevádzkových správ, ktoré 

zahŕňajú tieto funkcie: 

 vedúci odštepného závodu  

 riaditeľ odštepného závodu  

 výrobno – technický riaditeľ  

 závod - vedúci  

 výrobno – technický námestník  

 vedúci prevádzkovej správy  

 vedúci útvaru vodovody a kanalizácie 

 a pod. 

 

b) útvary odštepných závodov a prevádzkových správ zaoberajúce sa 

prevádzkou a výrobou, ktoré zahŕňajú tieto funkcie: 

 úsek techn. výroby  

 stredisko prevádzky VaK  

 prevádzka  

 divízia  

 stredisko vodovodov  

 stredisko kanalizácií  
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 oddelenie kvality pitnej vody  

 oddelenie akosti odpadových vôd 

 HS vodovody 

 HS kanalizácie 

 technický pracovník prípojky + GIS 

 montérske obvody 

 technológ  

 vedúci HVS vodárne  

 vedúci HVS laboratórií  

 hlavný inžinier prevádzkovej správy  

 prevádzka rozvodu vody  

 prevádzka rozvodu a výroby vody 

 špecialista vodovody 

 špecialista kanalizácie 

 špecialista - vodné zdroje a PHO 

 a pod. 

 

c) prevádzková jednotka – výkonní pracovníci útvarov odštepných závodov 

a prevádzkových správ na úseku verejných vodovodov a verejných 

kanalizácií 

 

V jednotlivých stupňoch riadenia a) až c) sa vyžaduje pre pracovníkov v 

riadiacich funkciách odborná spôsobilosť príslušnej kategórie, pričom sa vyžaduje aj 

adekvátny zástupca (odborná spôsobilosť príslušnej kategórie). 

Funkciu odborného zástupcu môže tá istá osoba vykonávať len pre jednu 

fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu. 

 

Ďalej sa pre prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

v správe vodárenských spoločností vyžaduje odborná spôsobilosť nasledovne. 

Ak odborný zástupca - fyzická osoba prevádzkuje verejný vodovod alebo 

verejnú kanalizáciu III. kategórie vyžaduje sa u nej odborná spôsobilosť pre III. 

kategóriu. 
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V prípade, že odborný zástupca - fyzická osoba poverená vodárenskou 

spoločnosťou spravuje viaceré verejné vodovody  III. kategórie a hodnota súčtu 

zásobovaných obyvateľov spravovaných verejných vodovodov sa nachádza v rozpätí 

2500 – 50000 zásobovaných obyvateľov vyžaduje sa u fyzickej osoby odborná 

spôsobilosť pre II. kategóriu. Súčasne je pre II. veľkostnú kategóriu žiaduce, aby bola 

ustanovená osoba s odbornou spôsobilosťou pre II. kategóriu zastupujúca fyzickú 

osobu. 

V prípade, že odborný zástupca - fyzická osoba poverená vodárenskou 

spoločnosťou spravuje viaceré verejné kanalizácie III. kategórie a hodnota súčtu EO 

spravovaných verejných kanalizácií sa nachádza v rozpätí 2000 – 25000 EO 

vyžaduje sa u fyzickej osoby odborná spôsobilosť pre II. kategóriu. Súčasne je pre II. 

veľkostnú kategóriu žiaduce, aby bola ustanovená osoba s odbornou spôsobilosťou 

pre II. kategóriu zastupujúca fyzickú osobu. 

 

 

Ak odborný zástupca - fyzická osoba prevádzkuje verejný vodovod alebo 

verejnú kanalizáciu II. kategórie vyžaduje sa u nej odborná spôsobilosť pre II. 

kategóriu. 

V prípade, že fyzická osoba poverená vodárenskou spoločnosťou spravuje 

viaceré verejné vodovody II. kategórie  (resp. III. a II. kategórie) a hodnota súčtu 

zásobovaných obyvateľov spravovaných verejných kanalizácií presiahne počet 

zásobovaných obyvateľov stanovený pre veľkosť II. kategórie verejného vodovodu 

(nad 50000 zásobovaných obyvateľov), vyžaduje sa odborná spôsobilosť pre I. 

kategóriu. Súčasne je pre I. veľkostnú kategóriu žiaduce, aby bola ustanovená osoba 

s odbornou spôsobilosťou pre I. kategóriu zastupujúca fyzickú osobu. 

V prípade, že fyzická osoba poverená vodárenskou spoločnosťou spravuje 

viaceré verejné kanalizácie II. kategórie  (resp. III. a II. kategórie) a hodnota súčtu EO 

spravovaných verejných kanalizácií presiahne počet EO stanovený pre veľkosť II. 

kategórie verejnej kanalizácie (nad 25000 EO), vyžaduje sa odborná spôsobilosť pre 

I. kategóriu. Súčasne je pre I. veľkostnú kategóriu žiaduce, aby bola ustanovená 

osoba s odbornou spôsobilosťou pre I. kategóriu zastupujúca fyzickú osobu. 
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Ak odborný zástupca - fyzická osoba prevádzkuje verejný vodovod alebo 

verejnú kanalizáciu I. kategórie vyžaduje sa u nej odborná spôsobilosť pre I. 

kategóriu. 

 

Na základe prevádzkových skúseností, časových a kapacitných možností 

jeden odborný zástupca - fyzická osoba v jednotlivých veľkostných kategóriách 

nemôže prevádzkovať viac ako 10 stavieb III. kategórie, 6 stavieb II. kategórie, 2 

stavby I. kategórie a 7 stavieb rôznych veľkostných kategórií, pričom môže 

prevádzkovať najviac 2 stavby vo veľkostnej kategórii I. 

 

V prípadoch neprítomnosti pracovníka s odbornou spôsobilosťou (napr. 

z dôvodu čerpania dovolenky, práceneschopnosti, a pod.) má mať zabezpečenú 

adekvátnu náhradu (pracovníka s odbornou spôsobilosťou príslušnej kategórie) vo 

všetkých stupňoch riadenia vodárenských spoločností. 

 

Takisto v prípade, že je prevádzkovaná úpravňa vody, ktorá upravuje vodu 

pre viac než 50 000 obyvateľov, vyžaduje sa na jej prevádzku samostatná fyzická 

osoba s odbornou spôsobilosťou na prevádzkovanie verejných vodovodov I. 

kategórie. Pre tieto účely sa za úpravu vody považuje aj jej zdravotné zabezpečenie 

– dezinfekcia. 

Ak vodárenská spoločnosť spravuje skupinové vodovody a riadi ich 

samostatné stredisko alebo prevádzka musí mať táto min. dvoch pracovníkov 

s odbornou spôsobilosťou na ich prevádzkovanie. 

V prípade, že je prevádzkovaná ČOV s počtom EO nad 100 000, vyžaduje sa 

na jej prevádzku vodárenskou spoločnosťou poverená samostatná fyzická osoba 

s odbornou spôsobilosťou na prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie. 

 

 Vo všetkých týchto prípadoch sa vyžaduje náhrada pracovníka s odbornou 

spôsobilosťou príslušnej kategórie. 

 

V zmysle tohto usmernenia vodárenské spoločnosti na prevádzkovanie 

verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií zabezpečia fyzické osoby 

s odbornou spôsobilosťou na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Odbornú spôsobilosť preukazuje fyzická osoba 
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platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Osvedčenie získa na základe 

vykonanej skúšky pred odbornou komisiou u ministerstvom povereného 

osvedčovateľa - Stavebnej fakulty STU v Bratislave, zastúpenou  Katedrou 

zdravotného inžinierstva – v súlade s požiadavkami Skúšobného poriadku č.1/2003, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti skúškou pred odbornou 

komisiou a vydávanie osvedčení na prevádzkovanie verejných vodovodov a 

verejných kanalizácií. Informácie o termínoch skúšok, skúšobnom poriadku, formulár 

žiadosti a ďalšie  sú zverejnené na stránke www.svf.stuba, sk www.kzdi.sk. 

 


