
„Koľko vody práve tečie, koľko tieklo v našich 
riekach a aký je jej bilančný stav“  
je asi to, čo vystihuje odbor Kvantita  

povrchových vôd na SHMÚ. 

Ak sa pozrieme okolo seba, zistíme, že Slovensko 
je krásna, zelená krajina plná riek, potokov, ale 

aj potôčikov a občasných tokov. To, koľko vody 
v krajine máme, ale aj koľko na naše územie 
„priteká – pritieklo v minulosti“ a „odteká – 

odtieklo v minulosti“ je náplňou činnosti odboru. 

Našou prácou je určiť miesta, na ktorých 
postavíme merací objekt – vodomernú stanicu 
tak, aby sme následne z nameraných údajov 
vedeli prepočítať hydrologické charakteristiky 
kdekoľvek na Slovenku. Stanicu vybavíme meracím 
zariadením na výšku hladiny, aby spĺňala všetky 
požiadavky, štandardy a normy u nás, ale aj 
v okolitých krajinách. Po vybudovaní sa o objekt, 
ale tiež o online automatické hydrologické prístroje 
staráme a zabezpečujeme ich údržbu. Následne 
získavame výsledky meraní z nich: vodný stav, 
teplotu vody, teplotu vzduchu, zrážkomer a zábery 
z kamery. Ku každému vodnému stavu je ale 
potrebné určiť aj prietok. Ten meriame 5 až 7-krát 
za rok, a to v každej zo 417 vodomerných staníc. 

ktoré organizujeme tentokrát na tému

Sledujte nás LIVE 20. mája 2021 od 17.00 hod.

Prenášať bude

Ing. Zuzana DANÁČOVÁ, PhD.
Štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej 
v Trenčíne, odbor architektúra a pozemné 
staviteľstvo, ukončila v roku 1998. 
Následne začala študovať na Slovenskej technickej 
univerzite – Stavebná fakulta, odbor vodné 
hospodárstvo krajiny. 
Štúdium na STU ukončila s titulom inžinier v roku 
2003 (diplomová práca: Určenie vrcholových 
odtokových súčiniteľov na vybraných povodiach 
Slovenska). 
V roku 2012 získala titul PhD. (doktorandská 
práca: Indikátorové metódy stanovenia prietokov 
v podmienkach prirodzených tokov Slovenska).
Od ukončenia vysokej školy, od roku 2003, pracuje 
na SHMÚ. 
Počas práce na SHMÚ získala v roku 2020 vedecký 
kvalifikačný stupeň II. a. 

https://www.facebook.com/shmu.sk

KOĽKO VODY PRÁVE TEČIE, KOĽKO TIEKLO  
V NAŠICH RIEKACH A AKÝ JE JEJ BILANČNÝ STAV

PREDNÁŠKOVÉ  
POPOLUDNIE

20. mája 2021 od 17.00 hod.,

Srdečne vás pozývame na

Jej odborným zameraním sú témy:
  tvorba odborných štúdií a posudkov pre politiku 

v oblasti vôd, vodné plánovanie, hodnotenie 
množstva povrchových vôd a ďalšie potreby 
národného hospodárstva na celoštátnej úrovni 
s dlhodobým výhľadom, 

  expertízna a metodická činnosť v oblasti 
aplikovanej hydrológie a vodného hospodárstva 
so zameraním na kvantitu povrchových vôd,

  tvorba odborných štúdií a posudkov 
pre spracovanie stratégií aproximácie 
a implementácie smerníc EÚ v oblasti 
monitorovania a hodnotenia stavu vôd.

  tvorba stratégie, koordinácia a zabezpečenie 
chodu štátnej hydrologickej siete a štátnej 
hydrologickej služby pre potreby monitorovania 
kvantity povrchových vôd s dlhodobým 
výhľadom. 

  navrhovanie interných smerníc a predpisov pre 
optimalizáciu hydrologických pozorovacích 
metód,

  riešenie závažných a zložitých prevádzkových 
a výskumných úloh v hydrológii, zameraných 
na hodnotenie stavu vôd, vplyvov a dopadov 
na stav vôd – podklady pre Vodný plán SR,

  spolupráca na riešení prevádzkových, 
výskumných a vývojových úloh v rámci 
ústavných, národných a medzinárodných 
projektov,

  odborná činnosť pri príprave legislatívnych 
predpisov v oblasti životného prostredia,

  metodické riadenie a koordinácia základných 
analytických hodnotení hydrologických radov 
a hydrologického režimu povrchových vôd 
na základe nameraných údajov,

  činnosti súvisiace s Komisiou hraničných vôd - 
KHV (spoločné meranie; účasť na zasadaní KHV 
– pracovné skupiny, expertné skupiny, regionálne 
skupiny, technické skupiny a pod.).

  riadiaca a expertná činnosť na národných 
projektoch. 

Namerané online údaje sprístupňujeme každých 
15 minút na našej internetovej stránke.  

Sú dôležitými, vstupnými údajmi pre odbor HIPS 
(hydrologické predpovede a výstrahy, SHMÚ). 

V rámci nášho oddelenia sú tieto údaje podkladom 
pre hodnotenie hydrologického režimu 

a hydrologického sucha. Hydrologické údaje 
spracovávame v čiastkových povodiach  

a počítame vodnú bilanciu z dlhodobých 
časových radov údajov, stanovujeme hydrologické 

charakteristiky a zabezpečujeme posudkovú 
a expertíznu činnosť v rámci činnosti odboru 

Kvantita povrchových vôd SHMÚ. 

Chystáte sa na ryby, alebo na splav? Viete, kde 
nájdete aktuálne údaje o vodnom stave? 

V rámci Slovenska máme viac ako 400 meracích 
objektov – vodomerných staníc. Vieme vás 

informovať nielen o vodnom stave, množstve 
a teplote vody v toku, ale aj o teplote vzduchu. 

Vedeli ste, že na slovenskom úseku  
Dunaja máme jednu z prvých vodomerných 

staníc v Európe? 
Je to vodomerná stanica Bratislava – Dunaj. Prvé 

zaznamenané údaje sú už z 18. storočia. Pravidelné 
pozorovania vodných stavov sa začali v roku 

1823, pričom úplný rad vodných stavov existuje 
od roku 1877. V rámci vtedajšieho Kráľovského 

vodohospodárskeho ústavu sa začalo s meraním 
a vyhodnocovaním prietokov od roku 1901.

Vedeli ste na aké parametre sa navrhuje 
protipovodňová ochrana mesta a obce  

alebo podľa čoho sa vykresľujú mapy 
povodňového rizika?

Kdekoľvek na Slovensku vieme stanoviť potrebné 
tzv. návrhové hydrologické charakteristiky Q100. 

V praxi to znamená, že ak ochranu mesta máme 
stanovenú na „100-ročný prietok“, tak maximálny 
prietok s pravdepodobnosťou výskytu raz za sto 

rokov by mal takto upravený tok previesť bez 
vážnejších škôd. Samozrejme, že technickými 

opatreniami môžeme dnes dosiahnuť aj ochranu 
na vyššie prietoky, v niektorých prípadoch 
až na Q1000 (tzv. „tisíc ročný prietok“ ) avšak 

takéto opatrenia sa vzhľadom na ich obrovskú 
ekonomickú náročnosť uplatňujú len výnimočne 

(napr. pre posudzovanie bezpečnosti priehrad).

Chcete si postaviť dom v meste alebo v obci 
kde nie je kanalizácia? Možnosťou je domová 
čistiareň. Ale čo s vyčistenou vodou? Môžeme 
ju, len tak vypustiť do najbližšieho potoka? 
Môžeme odoberať vodu z najbližšieho toku?
Nie, jednou z podmienok je, ľudovo povedané, 
v toku musí tiecť toľko/alebo viac vody ako 
priemerne 355 dní v roku. V každom prípade 
potrebujete kladné vodoprávne rozhodnutie 
od vodoprávneho orgánu (okresný úrad), ku 
ktorému okrem iného predkladáte hydrologické 
charakteristiky, ktoré charakterizujú malú vodnosť 
(najmä tzv. 355 dňový prietok). Získate ich u nás. 
SHMÚ stanovuje túto hydrologickú charakteristiku 
za platné referenčné obdobie 1961-2000 pre 
akékoľvek miesto na povrchových tokoch na 
Slovensku a reprezentuje prietok dosiahnutý alebo 
prekročený po M-dní v zvolenom období. 330, 
355 a 364-denné prietoky sú prietoky s vysokou 
zabezpečenosťou a v slovenskej hydrológii sú 
najpoužívanejšími prietokovými charakteristikami 
malej vodnosti, z hľadiska použitia vo 
vodohospodárskej praxi a environmentálneho 
posúdenia.

Kúpili ste si pozemok pre váš vysnívaný 
domček a tečie vám pri ňom vodný tok? 
Potrebujete jeho bezpečné premostenie, aby 
vám nehrozilo jeho prípadné preliatie alebo 
vzdutie hladiny?
Na ktoromkoľvek mieste na Slovensku vám 
vypočítame návrhový prietok Q100 (tzv. „storočný 
prietok“), kulminačný prietok, ktorý sa v danom 
profile dosiahne, alebo prekročí priemerne raz za 
100 rokov. Z týchto údajov vám projektant navrhne 
riešenie, napr. akú svetlú výšku alebo prietočnú 
plochu musí spĺňať mostná konštrukcia. 

Vlastníte alebo pracujete v stavebnej firme 
a riešite výstavbu nového mosta?
Pri výstavbe vám poskytneme podklady k projektu 
– Q100 pre stanovenie svetlej výšky mosta od 
hladiny, prípadne aj vodný stav každých 15 minút 
z najbližších našich meracích zariadení. 

Osobitnou činnosťou je spracovávanie 
Kvantitatívnej vodohospodárskej bilancie 
povrchových vôd, v ktorej každoročne hodnotíme 
naplnenie, resp. nenaplnenie požiadaviek na vodu 
v predchádzajúcom roku.

Vychádzame teda z fyzickej kondície zamestnancov pri 
údržbe, k fyzike pri meraniach a prejdeme k hydrológii, 
aby sme skončili pri vodnom hospodárstve. To všetko 
robí aktuálne 19 zamestnancov odboru Kvantita 
povrchových vôd SHMÚ.

zaujímavé otázky a odpovede

https://www.facebook.com/shmu.sk

