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Cestovateľom u vodárov

Už viac ako 30 rokov pracuje u vodá-
rov, prevažne ako energetik. Od roku 
1988 u „Západoslovákov”, na závode 
Bratislava-vidiek, následne po trans-
formácii v roku 2003 na BVS. Od 
roku 2005 vykonával funkciu ener-
getika na Prešovskej. Koncom roka 
2009 bola vytvorená dcérska spoloč-
nosť BIONERGY, a. s. Funkcia ener-
getika aj s Ľubošom Absolonom 
bola presunutá do novovzniknutej 
firmy. V BIONERGY pracuje dodnes, 
od roku 2012 vo funkcii vedúci od-
boru energetiky. Opýtali sme sa 
ho na niečo z histórie u vodárov i zo 
súkromia.

Ako by ste zhodnotili svoje 30-ročné 
pôsobenie u vodárov?
Keď som v roku 1988 prišiel praco-
vať do závodu Bratislava-vidiek na 
Drieňovú, nečakal som, že to bude 
moja posledná zmena zamestnania. 
Všetky ďalšie zmeny boli následkom 
transformácie a presunov u vodárov. 
Mám elektrotechnické vzdelanie, ale 
to, čo ma udržalo u vody, bolo to, 
že mi to začalo pripadať ako posla-
nie. Bez elektriny prežijete dlho, ale 
bez vody maximálne niekoľko dní. 
Elektrinu stačí vyrobiť a dopraviť, 
ale voda sa musí naviac dodávať aj 
zdravotne nezávadná. A to si u nás 
mnohí ani neuvedomujú, že aj v nie-
ktorých vyspelých krajinách sa z vo-
dovodu radšej nenapijete.

Tým, že ste boli „cestovateľom” 
u vodárov, môžete porovnať jednot-
livé obdobia?
S odstupom času som zistil, že každá 
zmena priniesla svoje výhody. V zá-

vode Bratislava-vidiek bolo iné člene-
nie, jednotlivé strediská v okresných 
mestách mali na starosti aj výrobu 
a rozvod vody, aj stokovú sieť a čis-
tiarne odpadových vôd. Po transfor-
mácii na BVS boli v roku 2004 tieto 
činnosti rozdelené medzi divízie BVS, 
k čomu sme mali tí, čo prišli z vi-
dieka do BVS, určitú nedôveru, ale 
postupom času sme zistili, že užšia 
špecializácia má svoje výhody. Keď 
som po čase navštívil pôvodné pre-
vádzky z „vidieka”, bolo všade vidieť 
zmeny k lepšiemu.
Podobne po vzniku BIONERGY sa 
ukázalo, že špecializácia na úseku 
energetiky a životného prostredia 
vykonávaná spoločne pre BVS a BIO-
NERGY priniesla aj pre BVS výhody. 

Viacerí sa pýtajú, čo sa v BIONERGY 
robí?
Hlavnou úlohou je spracovanie kalu 
a jeho následné energetické zhodno-
tenie kombinovanou výrobou elek-
trickej a tepelnej energie v koge-
neračných jednotkách. Ďalšie úlohy 
spočívajú v poskytovaní odbornej 
spolupráce pre BVS v oblasti život-
ného prostredia a energetiky. Ja sa 
viem podrobnejšie vyjadriť k úse-
ku energetiky. Predovšetkým je 
to zabezpečenie dodávky elektri-
ny a tepla do spoločných odberov 
na čistiarňach odpadových vôd vo 
Vrakuni, Petržalke, Devínskej Novej 
Vsi a v Senici. Pre prípady odstávok 
a havárií v dodávke elektriny zo sie-
te zabezpečuje BIONERGY pre všet-
ky odbery BVS pohotovosť formou 
operatívnej dodávky záložných zdro-
jov elektriny. Najväčší rozsah spo-

lupráce s BVS spočíva v technickej 
a ekonomickej oblasti, ktoré súvisia 
s energetikou. 
V oblasti výroby elektriny je to pre-
vádzkovanie siedmich zdrojov výroby 
elektriny – kogeneračných jednotiek 
s celkovým inštalovaným výkonom 
2,45 megawattov. Od vzniku BIO-
NERGY sa rozšírila výroba elektriny 
o 1 MW a zdroje sú naďalej funkč-
ne udržiavané. Plnenie legislatívnych 
povinností pre výrobcov elektriny si 
vyžaduje mnoho povinností, ktoré sa 
veľmi často menia. Aj v tomto obdo-
bí sa upravuje legislatíva k ďalšiemu 
sprísneniu povinností prevádzkova-
teľa zdrojov výroby elektriny. 
V oblasti výroby a dodávky tepla sa 
kompletne zmodernizovala technoló-
gia výroby tepla na všetkých našich 
prevádzkach. V areáli ÚČOV Vrakuňa 
sa postupne obnovuje amortizovaná 
rozvodná sieť tepla.

Na ktoré obdobie u vodárov najrad-
šej spomínate?
Nedá sa to povedať iba o jednom ob-
dobí. Ale uvedomujem si, že tie pek-
né obdobia si spájam s ľuďmi, kole-
gami a vedúcimi, ktorých si dodnes 
vysoko vážim. Či už na vidieku – to 
bolo vedenie závodu po nežnej revo-
lúcii – spolupracovníci na technickom 
úseku, s ktorými sa dodnes pravidel-
ne každý rok stretávame pred Via-
nocami, či už na výrobe vody, kde 
som na rok zakotvil po rozpustení 
strediska Bratislava-vidiek, a také je 
to aj v posledných rokoch v BIONER-
GY, kde sa ustálil výborný kolektív. 
A rád spomínam na mnohých ľudí na 
prevádzkach, ktorí boli a sú vodármi 
24 hodín denne, sedem dní v týždni 
a robia to aj so srdcom.

Prezradíte niečo o vašom súkromí?
Blíži sa definitívny odchod do dô-
chodku. Bude viac času na vnúčatá, 
vyrezávanie do dreva, fotografova-
nie prírody, chalupárčenie a horský 
bicykel. V poslednom období pri-
budla ešte jedna záľuba – zbieram 
zaujímavé betlehemy.                                    

Vaše motto na záver?
V práci som sa vždy držal dvoch zá-
sad – vedúci má vždy pravdu a ak sa 
mi to nepáči, môžem odísť a – sprá-
vaj sa ku každému slušnému človeku 
tak, ako ku svojmu potencionálnemu 
budúcemu zamestnávateľovi.

Zhovárala sa 
Priszka Szikhardtová


