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CHARAKTERISTIKA VEREJNÝCH VODOVODOV PODĽA
AKCIOVÝCH SPOLOČNOSTÍ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., (BVS, a. s.) so sídlom v Bratislave zabezpečuje
zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie miest a obcí v Bratislavskom kraji, t.j. mesta
Bratislava a jej mestských častí, okresov Malacky, Pezinok a Senec, časti Trnavského kraja –
okresoch Senica, Skalica a v okrese Myjava z Trenčianskeho kraja.
Na území v pôsobnosti BVS, a. s, bývalo k 30.06.2011 viac ako 714 tis. obyvateľov,
podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu dosiahol 96,2 %.
Takmer 100 % podiel zásobovaných obyvateľov má Bratislava. Okresy Skalica a Senica
dosahujú slovenský priemer. Okresy Pezinok, Malacky, Senec majú vyššiu zásobovanosť ako
celoslovenský priemer.
Z celkového počtu obcí 125, 112 obcí má vybudovaný verejný vodovod, t.j. 89,6 %.
BVS, a.s. je k 30.06.2011 vlastníkom a prevádzkovateľom, prípadne iba prevádzkovateľom
verejného vodovodu v 99 obciach (resp.miest). Do dvoch obcí pitnú vodu iba dodáva. Bez
verejného vodovodu je 13 sídiel – z toho 2 v okrese Malacky, 1 v okrese Senec, 6 v okrese
Skalica, 4 v Senickom okrese.
Najvýznamnejšie vodárenské systémy na území pôsobnosti BVS, a. s., sú Bratislavský
vodovodný systém, Záhorský skupinový vodovod (SKV), SKV Senica, SKV Skalica – Holíč,
Senecký SKV a Podhorský SKV.
Bratislavský vodovodný systém zásobuje mesto Bratislava z veľkokapacitných zdrojov
Sihoť, Pečniansky les, Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď a Sedláčkov ostrov. Vodné
zdroje Rusovce a Čunovo zásobujú rovnomenné mestské časti. Vodné zdroje Kalinkovo
a Šamorín sú prepojené na mestský vodovodný systém. Kapacita vodných zdrojov na území
mesta je 3495 l.s-1, vodný zdroj Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď je možné v budúcnosti
rozšíriť o ďalších 600 l.s-1. Kvalita vody v týchto zdrojoch je veľmi dobrá, po hygienickom
zabezpečení zodpovedá požiadavkám Nariadením vlády SR č.496/2010 z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu. Bratislavský vodovodný systém je bilančne prebytkový a kapacita vodných zdrojov
pokryje aj výhľadové potreby vody, bude možná aj dotácia Záhorského skupinového
vodovodu a Senického skupinového vodovodu.
Akumuláciu vody zabezpečuje 32 zásobných vodojemov s objemom 236 794 m3.
Nadradenú vodovodnú sieť tvoria výtlačné, zásobné a prepojovacie potrubia DN 600 až
1400.
Z vodovodného systému Bratislavy sú zásobované aj
obce Marianka a časť
Chorvátskeho Grobu – Čierna Voda a existujú aj dotačné prepojenia na oblasť Malacky,
Pezinok a Senec.
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Záhorský SKV zásobuje pitnou vodou okresné mesto Malacky a priľahlé sídla
a priemyselné parky. Využíva najmä zdroje z oblasti Malých Karpát, do budúcnosti sa počíta
s dotáciou z Bratislavského vodovodného systému a s predĺžením prívodu vody do Kútov
a prepojením so Senickým skupinovým vodovodom.
SKV Senica zásobuje pitnou vodou sídla v okrese Senica. Využíva zdroje podzemnej
vody z oblasti Karpát a zdroj Kúty, voda z neho je upravovaná v úpravni vody Kúty.
SKV Skalica – Holíč využíva miestne zdroje vody s nevyhovujúcou kvalitou (vysoký
obsah železa a mangánu), ktoré sú upravované v úpravni vody Holíč. Buduje sa prepojenie so
skupinovým vodovodom Senica.
Podhorský SKV zásobuje mestá a obce na podhorí Malých Karpát. Spája SKV pezinský,
modranský, doľanský, SKV Senec, SKV Most pri Bratislave – Malinovo. Tieto vodovody
využívajú miestne zdroje vody a ich nároky na vodu sú dotované z veľkokapacitných zdrojov
Šamorín a Kalinkovo. Celková kapacita využívaných zdrojov je 1450 l.s-1, kapacitu vodného
zdroja Šamorín je možné v budúcnosti rozšíriť o 1120 l.s-1, tzn., že výhľadová kapacita týchto
zdrojov je až 2035 l.s-1 kvalitnej pitnej vody.
Distribúcia vody z vodného zdroja Šamorín do Podhorského skupinového vodovodu sa
realizuje potrubím DN 500 v línii Podunajské Biskupice – Bernolákovo – Pezinok.

