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ÚVOD DO PROBLEMATIKY
VODA ZOHRÁVA V UDRŽATEĽNOM ROZVOJI MIEST A OBCÍ NENAHRADITEĽNÚ ÚLOHU.
V mestách a obciach je nedostatočne využívaná, je jej príliš veľa, alebo príliš málo.

ZDROJE VODY SÚ OBMEDZENÉ A ZÁROVEŇ DOPYT PO NICH NARASTÁ
Kvôli väčšiemu počtu ľudí žijúcich v mestských oblastiach. Zdroje vody musia byť použité efektívnejšie a podľa 
možnosti recyklované a opätovne použité. Voda je životne dôležitá a preto je našim najcennejším zdrojom.

ZVYŠUJÚCOU SA FREKVENCIOU A INTENZITOU DAŽĎA SA ZVYŠUJÚ RIZIKÁ POVODNÍ A ZÁPLAV.
Iné mestá a obce zase bojujú s nedostatkom vody. Zmena klímy a zvyšujúca sa urbanizácia bude 
mať za dôsledok ďalšie disproporcie medzi nedostatkom vody a jej prebytkom.

TIETO VÝZVY VYŽADUJÚ SYSTEMATICKÝ A NOVÝ PRÍSTUP K MESTSKÉMU PLÁNOVANIU A MESTSKÉMU VODNÉMU HOSPODÁRSTVU.
Musíme prehodnotiť spôsob, akým hospodárime s vodou v našich mestách, aby sme vytvorili zelené a pre život ich obyvateľov lepšie životné podmienky.

JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ PRECHOD Z ODVODNENÝCH MIEST SMEROM K ROZUMNÉMU VYUŽÍVANIU VODY
s cieľom obnoviť prirodzenú odvodňovaciu kapacitu miest. Každá kvapka vody v našich mestách má hodnotu.

KLIMATICKÉ PRISPÔSOBENIE SA BY SA MALO VYKONÁVAŤ NA ÚROVNI DOMU, ULICE, MESTSKEJ 
ALEBO OBECNEJ ČASTI A AJ NA CELOMESTSKEJ A CELOOBECNEJ ÚROVNI.
Tieto opatrenia sa potom vďaka príležitosti uskutočniť spoločný program na prispôsobenie sa zmene klímy jednoducho implementujú cez 
prepojenie tohto programu s programami rozvoja miest a obcí (renovácia kanalizácie, cesty, projekty v oblasti bývania, developerské akcie, ...).

NAŠE MESTÁ SÚ NAVRHNUTÉ TAK, ABY VYPÚŠŤALI DAŽĎOVÚ A ODPADOVÚ VODU MIMO HRANICE MESTA A DOVÁŽALI VODU Z RIEK A POLÍ ĎALEKO ZA MESTOM.
Mestá by sa však mali považovať za samostatné povodia. Zaobchádzaním so všetkými typmi vôd ako s cenným zdrojom vznikajú nové 
prístupy a príležitosti. A to priamo z hľadiska zachovania zdrojov vody a dosiahnutia odolnosti voči zmene klímy, nepriamo z hľadiska 
vytvárania životaschopnejších miest prepojením nových vodných infraštruktúr s jestvujúcimi objektami. Tento koncept zahŕňa integráciu 
dažďovej vody, podzemných vôd, manažment odpadových vôd a dodávky vody tak, aby sa vyrovnali so spoločenskými výzvami súvisiacimi 
so zmenou klímy, efektívnosťou zdrojov s cieľom minimalizovať degradáciu životného prostredia a zlepšiť životné podmienky obyvateľstva.
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PRÁVNY RÁMEC
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR, OPERAČNÝ 
PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 „Pod vplyvom zmeny klímy narastá riziko vzniku povodní. Špecifický 
cieľ je zameraný na posilnenie preventívnej ochrany pred povodňami 
a zmiernenie ich negatívnych dôsledkov. Zvýhodňované budú 
projekty kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd spolu s 
opatreniami umožňujúcimi využívať zachytenú vodu v čase sucha.“

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, BRUSEL, TEMATICKÁ 
STRATÉGIA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTÁCH

„Mestské oblasti sú zraniteľné pokiaľ ide o následky klimatických 
zmien ako sú záplavy, obdobia horúčav, častejšie a vážnejšie 
nedostatky vody. Plány integrovaného mestského riadenia by 
mali obsahovať opatrenia na obmedzenie environmentálnych 
rizík, aby mestské oblasti takéto zmeny mohli lepšie zvládať.“

STRATÉGIA ADAPTÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA 
NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY, 2017

„V súčasnosti polovica obyvateľov Slovenska žije v mestách (cca. 54 % 
celkového počtu obyvateľstva). Dôsledky zmeny klímy sa na Slovensku, 
podobne ako inde, najviac prejavia v sídlach mestského typu, ktoré sú 
charakterizované vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom 
zastavaného územia a nepriepustných, spevnených povrchov a 
vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry. Vodné 

a zelené plochy a prvky budú zohrávať dôležitú úlohu v naplnení tohto 
cieľa, lebo dokážu ovplyvniť mikroklimatické podmienky v sídlach. 

Je nutné zvyšovať schopnosť vysporiadať sa s extrémnymi 
situáciami ako sucho, keď je potrebné spomaliť odtok a 
zabezpečiť zachytávanie vody, alebo prívalové povodne, keď je 
potrebné zabezpečiť efektívne odvedenie vôd z prostredia.“

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, AKČNÝ PLÁN PRE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽOV SR 

„Voda a trvalo udržateľné hospodárenie s vodou sú základnými 
predpokladmi pre ekonomický a sociálny rozvoj a pre zabezpečenie 
dostatočného množstva potravín pre rastúci počet obyvateľov.“

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM (IROP)

„Všetky opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry by mali 
smerovať k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívania krajiny. 
V mestskom prostredí je obzvlášť potrebné integrovať prvky 
zelenej infraštruktúry s prvkami tzv. sivej infraštruktúry s cieľom 
trvalo udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.“

„Adaptačné opatrenia v urbanizovanom prostredí sú podmienkou 
kvality života v meniacej sa klíme. Vhodnými mechanizmami 
sa dosiahne zvýšenie odolnosti sídelného prostredia na 
negatívne dopady zmeny klímy a zvýšenie odolnosti sídiel 
na očakávané výzvy ďalšieho rozvoja spoločnosti.“
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PRIAME OPATRENIA NA PRISPÔSOBENIE 
SA ZMENE KLÍMY V OBLASTI VÔD 
A ZNÍŽENIE RIZIKA ZÁPLAV
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Urbanizácia a dôsledky zmeny klímy si vyžadujú nový prístup k mest-
skému vodnému hospodárstvu. Musíme nájsť spôsoby využívať zdroje 
vody trvalo udržateľným spôsobom, ktorý umožní budúcim generáci-
ám obyvateľov miest a obcí mať prístup k čistým vodám a kde zasta-
vaná oblasť môže trvalo fungovať napriek extrémnejšej klíme.

Zmena klímy je síce globálny problém, ale jej dopady sú prevažne 
lokálne. Preto práve verejná správa musí v procese adaptácie zohrať 
hlavnú úlohu. Je potrebné, aby si každé mesto alebo obec, definovali 
v oblasti prispôsobenia sa klimatickým zmenám víziu zlepšenia kvality 
života svojich obyvateľov. Každé mesto má svoje vlastné výzvy a príle-
žitosti spojené s prirodzeným systémom a životaschopnosťou, takže 
pre každé mesto a obec existujú rôzne ciele a ambície. Je dôležité 
určiť konkrétne ukazovatele výkonnosti, aby sa dosiahnutý progres 
dal priebežne hodnotiť. 

S OPATRENIAMI JE POTREBNÉ ZAČAŤ NA JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOCH 
(RODINNÉ DOMY, ŠPORTOVISKÁ, ADMINISTRATÍVNE BUDOVY, OBCHODNÉ 
CENTRÁ, ZÁKLADNÉ ŠKOLY A ŠKÔLKY, ...) A UVAŽOVAŤ V ROZSAHU 
ULÍC A CELÝCH ŠTVRTÍ. ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ JE NUTNÉ VENOVAŤ 
NOVOSTAVBÁM A PRIPRAVOVANÝM REKONŠTRUKCIÁM, ABY ICH 
TECHNICKÉ RIEŠENIA BOLI V SÚLADE S PRIJATOU KONCEPCIOU. 

Z pohľadu mesta alebo obce je múdre uvažovať s prechodom od úrovne 
iba zabezpečovania dodávky pitnej vody a odkanalizovania sídla k úrovni 
využívania dažďovej a šedej vody. Tento kolobeh prispeje k trvalo udr-
žateľnému rozvoju sídla a prispôsobeniu sa zmene klímy, zlepší životné 
podmienky obyvateľov. Je potrebné spraviť kroky k uvedomelému zni-
žovaniu spotreby vody a jej efektívnejšiemu využívaniu obyvateľmi.

Rozsah uplatnení jednotlivých možných opatrení je nutné prispôsobovať 
ambíciám mesta a jestvujúcim prírodným a technickým podmienkam v 
meste, alebo obci.

Skupiny opatrení:

1    Zníženie spotreby vody občanmi

2    Zadržiavanie dažďovej vody

3    
Skladovanie dažďovej vody v nádržiach a prirodzených 
prírodných útvaroch

4    Vsakovanie dažďovej vody

5    Využitie dažďovej alebo šedej odpadovej vody

6    Budovanie vegetačných striech a fasád

7    
Výsadba stromov a inej zelene na verejné 
priestranstvá spôsobom umožňujúcim ich prirodzený 
rast a vývoj

8    
Vytváranie otvorených vodných systémov na 
skladovanie a dopravu vody

9    
Minimalizácia spevnených plôch a ich nahrádzanie 
zelenými plochami alebo spevneným priepustným 
povrchom 

10    
Uplatnenie inteligentného riadenia a organizovanie 
vodného hospodárstva mesta alebo obce (napr. 
SMART dažďová voda)
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HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU V JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOCH

Použitie dažďovej vody na:
Splachovanie WC
Pranie
Polievanie

Vsakovanie 
dažďovej vody
Vsakovacie bloky
Tunely a iné systémy
Dažďová záhrada
Priepustné spevnené 
plochy

Liečba
Mechanická filtrácia dažďovej vody
Filtrácia sivej vody

Zadržanie 
a skladovanie 
dažďovej vody
Podzemná nádrž
Nadzemná nádrž
Zelené a modré strechy
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PRÍKLAD HOSPODÁRENIA S DAŽĎOVOU VODOU V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Dažďová záhrada 
BIO retencia Splachovanie WC 

dažďovou vodou

Polievanie športovísk 
dažďovou vodou

Vsakovanie nevyužitej dažďovej 
vody cez vsakovacie systémy

Zadržanie dažďovej vody v 
podzemných nádržiach

Zelená strecha (zelená fasáda)Polievanie zelene dažďovou vodou
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HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU NA ÚROVNI MESTSKEJ ŠTVRTE

Vodné hospodárstvo
Predvídané riadenie 
hladiny toku

Skladovanie vody
Nádrž s otvorenou 
hladinou

Liečba
BIO retencia
Filtre na čistenie sivej vody

Vsakovanie vody
Priepustná dlažba
Vsakovacie systémy
Infiltračné zóny
Dažďové záhrady
Zmenšovanie spevnených povrchov

Odtok vody
Vodný tok
Otvorený žľab
Samostatná kanalizácia

Zadržanie vody
Intenzívne zelené strechy
Extenzívne zelené strechy
Modré strechy
Spoločné dažďové záhrady
Zelená fasáda
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HOSPODÁRENIE S DAŽĎOVOU VODOU NA ÚROVNI MESTA

Zadržanie dažďovej vody 
a život zelene
Mestský les
Obnova mokradí
Zelené brehy riek
Zelené zóny
Správna výsadba stromov v 
spevnených plochách

Preventívna ochrana
Ochrana kritickej 
infraštruktúry
Plánované zaplaviteľné 
oblasti
Vodotesné konštrukcie
Udržiavané vodné cesty
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SMART DAŽĎOVÁ VODA

DAŽĎOVÁ VODA JE NA SLOVENSKU AKO ZDROJ VODY NA ĎALŠIE 
POUŽITIE, NEDOSTATOČNE VYUŽÍVANÁ. Práve naopak. Je nezmy-
selne odvádzaná do vodných tokov, kde spôsobuje záplavy, alebo 
do kanalizačnej siete odkiaľ tiež odteká do potokov a riek. Majite-
lia nehnuteľností za tento krok ešte platia stočné (majiteľ, ktorý 
vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu 
do kanalizácie, je povinný v zmysle § 29 odst.9 Vyhl.č.442/2002 

Zb. o verejných 
vodovodoch a 
verejných ka-
nalizáciách a § 6 odst.5 Vyhl.č.397/2003 Zb. o výpočte vôd z povr-
chového odtoku platiť za odvádzané zrážkové vody stočné). Často 
sa tento náklad v rozpočtoch obcí a miest  prenáša z roka na rok a 
platí sa automaticky.

DAŽĎOVÚ VODU JE 
POTREBNÉ ZACHYTIŤ 
A VYUŽIŤ V MIESTE 
JEJ DOPADU AKO 
CENNÝ ZDROJ,
prípadne ju transportovať s 
otvorenou hladinou na iné miesto jej 
možného využitia. Takýto transport 
nie je v podmienkach Slovenska 
bežne možný a preto ponúkame 
riešenie „SMART dažďová voda“.
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PRINCÍP RIEŠENIA:

H2O Level

1

3

2
Dažďová voda je z veľkých plôch 
(strechy, spevnené plochy,...) 
odvedená do podzemných nádrží 

Podľa potreby je dažďová voda z nádrží používaná 
s využitím autocisterny na polievanie záhonov a 
parkov, umývanie chodníkov a ciest, atď.

Objem odvedenej dažďovej 
vody v jednotlivých nádržiach 
je signalizovaný na dispečing 
technických služieb (prípadne 
iné vhodné miesto)
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Základným opatrením pri úspore pitnej vody a pre zlep-
šenie stavu spodných vôd je zadržanie dažďovej vody v 
mieste zrážok a jej ďalšie využitie. Zrážková voda sa po-
užíva v rodinných domoch a budovách na splachovanie a 
pranie, v exteriéri na polievanie zelene a umývanie spev-
nených plôch a áut. Nevyužitá sa odvedie do vsakovacieho 
systému, čím sa zabráni jej zbytočnému odtoku do poto-
kov a riek, prípadne ČOV.

JEDNOTLIVÉ FÁZY VYUŽITIA DAŽĎOVEJ VODY:

1
   

Zadržanie dažďovej vody v podzemnej nádrži, 
alebo v priestore s otvorenou hladinou

2
   Skladovanie dažďovej vody do času jej využitia

3
   Využitie dažďovej vody

4
   

Vsiaknutie prebytočnej dažďovej vody do zeme, 
alebo jej odpar

VYUŽITIE 
DAŽĎOVEJ 
A SIVEJ VODY

Obrázok: Využite dažďovej vody v rodinnom dome
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Účinným nástrojom v boji s nepriaznivými dôsledkami zme-
ny klímy je aj budovanie vegetačných, tzv. zelených striech.

POZITÍVNE EFEKTY VEGETAČNEJ STRECHY SÚ:

1
   Zlepšenie manažmentu zrážkovej vody 

2
   Chladiaci efekt

3
   Zlepšenie protipožiarnych vlastností strechy

4
   Podpora biodiverzity

5
   Zlepšenie ovzdušia

6
   Zníženie prašnosti  

7
   Zlepšenie zvukoizolačných vlastností strechy

8
   Plnia estetické hľadisko

9
   Zelené strechy vytvárajú nové prostredie na život 

pre hmyz a ďalšie rastliny

10
   Možnosť umiestnenia solárnej techniky

Vegetačné strechy znižujú teplotu pod stropom objektu až o 
niekoľko stupňov a sú schopné dočasne zadržať veľké množstvo 
zrážok, ktoré neskôr opustia strechu pomocou riadeného odto-
ku. Budovy s vegetačnými strechami sa menej prehrievajú, čo pri 
využívaní klimatizácie v objekte vedie k značným úsporám. Zníže-
nie vnútornej teploty o 0,5 °C vedie k úsporám elektriny pri využití 
klimatizácie o 8 %.

Zelené strechy dovoľujú preniesť život aj na strechu. Výberom 
správnej konštrukcie (intenzívne, extenzívne, biodiverzné) a 
vhodného rastlinstva, je možné prispieť k zlepšeniu kvality života 
obyvateľstva.

VEGETAČNÉ 
STRECHY

Obrázok: Realizácia intenzívnej zelenej strechy v meste
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VÝSADBA 
A ŽIVOT STROMOV 
V ZASTAVANOM 
ÚZEMÍ
JEDEN DOSPELÝ STROM MÔŽE PRODUKOVAŤ 
ROVNAKÝ CHLADIACI EFEKT AKO 10 
IZBOVÝCH KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK.
Vďaka tomu sú mestské stromy účinným nástrojom 
na znižovanie mestských tepelných ostrovov a horú-
cich miest v mestách. Stromy môžu vďaka zmierneniu 
miestnej klímy ušetriť až 10% miestnej spotreby ener-
gie. A preto ich výsadba patrí k základným zeleným 
opatreniam v boji so zmenou klímy.

Zastavané územie je pre kvalitný rast stromov mimo-
riadne nepriaznivé. Minimálny priestor pre rast kore-

ňovej sústavy, nedostatok vody a znečistenie prostredia zdravý rast stromu 
značne limitujú. Preto je veľmi dôležité, najmä ak strom je zadláždený dbať na 
jeho správne zasadenie a prispieť tak ku jeho zdravému rastu a životu. Zdravý 
strom má asi 5x väčšiu účinnosť chladiaceho efektu v porovnaní so stromom 
živoriacim v dôsledku nesprávneho zasadenia.

Jeho zdravie je možné zabezpečiť využitím správnej technológie, ktorá 
umožní rýchly rast stromu, ochranu jeho koreňovej sústavy, ochranu po-
vrchu nad koreňmi a dostatok vody.

Obrázok: Správne zasadenie vzrastlého stromu na mestskú ulicu

©
 G

re
en

B
lu

e 
U

rb
an

 L
im

ite
d,

 B
od

ia
m

, A
ng

lic
ko



SEBEDRAŽSKÁ 8, 971 01 PRIEVIDZA, INFO@MANADATRADING.SK, WWW.MANADATRADING.SK, WWW.DAZDOVAVODA.SK 15

SPOLOČNOSŤ MANADA TRADING S.R.O. SA VENUJE PROCESU 
PRISPÔSOBENIA SA KLIMATICKÝM ZMENÁM UŽ DLHODOBO. IDE 
HLAVNE O VYUŽÍVANIE DAŽĎOVEJ A SIVEJ VODY, BUDOVANIE 
VEGETAČNÝCH STRIECH, ZELENÝCH FASÁD A  SPRÁVNU VÝSADBU 
STROMOV V ZASTAVANOM ÚZEMÍ. POČAS TOHTO OBDOBIA SA 
VYTVORILA UŽ OVERENÁ SPOLUPRÁCA SO SPOLOČNOSŤAMI 
POSKYTUJÚCIMI JEDNOTLIVÉ ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI 
A PRETO MÔŽEME AKO SKÚSENÝ TÍM PONÚKNUŤ CELÝ 
KOMPLEX SLUŽIEB A POMOCI. OD ZMAPOVANIA JESTVUJÚCEHO 
STAVU V LOKALITE, CEZ NÁVRH KONCEPCIE RIEŠENIA, 
SPRACOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POMOC PRI 
ORIENTÁCII V MOŽNOSTIACH ZABEZPEČENIA FINANCOVANIA 
AŽ PO TECHNICKÚ POMOC PRI REALIZÁCII STAVBY.

Naša spoločnosť spolupracovala v rôznych formách (väčšinou ako 
autor koncepcie riešenia a koordinátor prípravy celého priebehu 
stavby) na nasledovných akciách v komunálnej sfére:

• Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

• Problematika manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov

• Vodozádržné opatrenia vo FNsP Nové Zámky

• Rozšírenie retenčných biotechnických opatrení a vyučovania 
o modernom zachytení  a využití dažďovej vody na ZŠ Divín 

• Zhromažďovanie dažďových vôd, ich využitie 
a likvidácia v meste Rožňava

• Moderné využitie dažďovej vody na základnej 
škole v Hontianskych Nemciach

• Oživenie školskej zelene s využitím dažďovej 
vody v ZŠ Hliník nad Hronom 

• Zhromažďovanie dažďových vôd, ich využitie 
a likvidácia v meste Veľký Krtíš

• Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním 
na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch

• Vybudovanie adaptačných opatrení k projektu 
podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití 
dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice 

• Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie 
a likvidácia v meste Levice

• Adaptačné hydroklimatické opatrenia na 
zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Vígľaš

• Problematika manažmentu dažďových vôd v 
areáli Gymnázia V. P. Tótha v Martine

• S Modrou školou k lepšej klíme pre ZŠ Hrušov 

• Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a 
likvidácia pre mesto Žiar nad Hronom

• Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou 
v Spojenej škole sv. Jána Bosca Nová Dubnica  

• Realizácia vodozádržných opatrení v obci Čirč   

• Využitie a likvidácia dažďovej vody v obci Pruské

Všetky tieto akcie boli, alebo sú pripravené na financovanie s 
pomocou finančného mechanizmu Grantov EHP a Nórska (100% 
financovania) a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(95% financovania).
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