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Abstrakt:  
Malé vodné elektrárne využívajú spád a akumuláciu vody a na ich vytvorenie potrebujú vodné stavby 

vzdúvajúce a zadržiavajúce vodu. Havária týchto stavieb môže vážne ohroziť nižšie položené územie, 

preto musí podliehať technicko-bezpečnostnému dohľadu a najneskôr pred vydaním stavebného 

povolenia majú byť tieto stavby zaradené do príslušnej kategórie z hľadiska technicko-bezpečnostného 

dohľadu. V príspevku sú popísané všetky malé vodné elektrárne, ktoré boli v rokoch 2010 až 2014 

postavené, pripravované alebo stále vo výstavbe na území Slovenskej republiky. 

Abstract:  
Small hydropower plants utilize the falling and accumulation of water. For this purpose, the plants 

require structures to retain and propel water. Accidents of such structures may seriously endanger low-

lying areas. Therefore, such structures are subject to technical and safety supervision and prior to the 

issuance of building permits, the structures have to be included into an appropriate category in terms 

of technical and safety supervision. This document will describe all small hydropower plants that were 

either built, in construction, or in preparation for construction in the Slovak Republic between 2010 

and 2014. 

 

Kľúčové slová: MVE, malé vodné eletrárne, technicko-bezpečnostný dohľad, overovacia a trvalá 

prevádzka, zoznam vodných stavieb 

1. ÚVOD 

Na území Slovenskej republiky je vo všeobecnosti rozhodujúcim kritériom z hľadiska 

technicko-bezpečnostného dohľadu pri posudzovaní vodných stavieb to, či vzdúvajú 

a zadržiavajú vodu (prípadne môžu vzdúvať a zadržiavať vodu) a to, či môžu vzniknúť škody 

uvoľnením takto vzdúvanej a zadržiavanej vody.  

V prípade malých vodných elektrární sa prihliada na to, či sú súčasťou stavby vzdúvajúcej 

a zadržiavajúcej vodu a či môže samotná existencia alebo prevádzka malej vodnej elektrárne 

ohroziť bezpečnosť stavby vzdúvajúcej a zadržiavajúcej vodu. Vzhľadom na historický vývoj 

je v SR pomerne veľké množstvo malých vodných elektrární, ktoré majú iného vlastníka ako 

zvyšok vodnej stavby, ktorej sú súčasťou, no hlavne v ostatných desiatich rokoch začali 

pribúdať malé vodné elektrárne, kde bol rovnaký investor pre vodohospodársku aj 

energetickú časť. Zjednodušene je možné povedať, že pokiaľ je malá vodná elektráreň 

postavená priamo na vodnej stavbe prehradzujúcej tok alebo vytvárajúcej hydroenergatický 

potenciál vytvorením nádrže, tak spravidla MVE podlieha technicko-bezpečnostnému 

dohľadu a to v rovnakej miere, ako takáto vodná stavba. No ak je napr. umiestnená na 

privádzači, ktorý má odber priamo z toku, alebo má napr. bočný odber z brehu nádrže alebo 
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zdrže mimo prehradenia a pokiaľ je samotná MVE v takej vzdialenosti, že nie je možné, aby 

jej existencia, prevádzka, alebo prípadná havária  ohrozila bezpečnosť stavby podliehajúcej 

dohľadu, tak sa spravidla nad samotnou MVE nemusí zabezpečovať technicko-bezpečnostný 

dohľad. 

Každá stavba, ktorá podlieha technicko-bezpečnostnému dohľadu sa v rámci procesu jej 

zaradenia do príslušnej kategórie posudzuje individuálne, pričom súčasťou tohto posúdenia sú 

v prípade hydroenergetického využívania vzdutých alebo zadržiavaných vôd aj prípadné 

škody na výpadku výroby na MVE v prípade havárie stavby, pričom v zmysle v súčasnosti 

platných predpisov sa vychádza z hodnoty nedodanej el. energie. Hodnota takto nedodanej 

elektrickej energie sa vyčísluje zo vzťahu, podľa ktorého  

 

1 mil. kWh/rok = 2 body (cca 232.357,-€),    

 

pričom východiskom je časové obdobie pol roka, ktoré je spravidla potrebné na rekonštrukciu 

takého rozsahu, ktorá umožňuje obnoviť prevádzku MVE po havárii stavby vytvárajúcej 

vzdutie.  

Pre ilustráciu je možné uviesť, že dolná hranica bodového vyjadrenia potenciálnych škôd pre 

zaradenie vodnej stavby do IV. (najnižšej) kategórie nie je, nakoľko predpis, podľa ktorého sa 

v súčasnosti posudzujú vodné stavby stanovuje, že v závislosti od bodového hodnotenia 

faktora rizika (ďalej aj ako F) sú vodné stavby IV. kategórie s F ˂ ako 15 bodov, III. 

kategórie  15 ≤ F ˂ 150 bodov, II. kategórie 150 ≤ F ˂ 1000 bodov a I. kategórie s F ≥ ako 

1000 bodov.  

Práve skutočnosť, že nie je stanovená dolná hranica bodového kritéria pre zaradenie vodných 

stavieb do IV. kategórie spôsobuje, že aj stavby s hydroenergetickým využitím vzdúvajúce a 

zadržiavajúce vodu, ktorej uvoľnením nemôže byť ohrozené nižšie položené územie musia 

podliehať výkonu dohľadu, nakoľko v prípade ich havárie vzniknú škody na nedodanej 

elektrickej energii a je jedno, či je jej hodnota v bodovom vyjadrení 14 alebo 0,1 bodu. 

Z praxe je možné uviesť, že dolná hranica faktoru rizika F, by mohla byť stanovená na 

hodnote min 1,0 bodu (cca 116.179,-€), aby to zodpovedalo potrebným nákladom na 

technicko-bezpečnostný dohľad. 

V nasledujúcom texte je uvedený prehľad údajov o MVE zo zoznamu kategorizovaných 

vodných stavieb, ktorý vedie Vodohospodárska výstavba š.p. na základe poverenia 

Ministerstvom životného prostredia SR. Zoznam kategorizovaných vodných stavieb je 

verejne prístupný (v obmedzenom rozsahu, plný prístup k všetkým údajom majú len orgány 

štátnej vodnej správy) na adrese www.vvb.sk.  

2. MVE ZARADENÉ DO KATEGÓRIÍ VODNÝCH STAVIEB V ROKOCH 2010 ~ 

2014 

Kategorizácia vodných stavieb sa má zrealizovať najneskôr pred vydaním stavebného 

povolenia. Čiže ešte v etape prípravy výstavby. Skutočná prax je však taká, že časť hlavne 

menších vodných elektrární s výkonom cca do 100 kW sa kategorizuje až počas výstavby 

malej vodnej elektrárne, dokonca nezriedka až na konci výstavby, pred uvedením MVE do 

prevádzky (pred kolaudáciou, alebo pred spustením skúšobnej predprevádzkovej výroby na 

MVE a pod.). Ďalšiu skupinu tvoria MVE, ktoré sú buď historického charakteru a sú 

v prevádzke už niekoľko desaťročí, prípadne až storočie, alebo boli vybudované v období 

čiastočného právneho chaosu v rokoch 1990 až 1996. 

http://www.vvb.sk/
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Ak sa vodná stavba nekategorizuje ešte v etape jej projektovej prípravy, jej stavebník nielenže 

porušuje vodný zákon, ale hlavne vystavuje sa riziku možnej havárie vodnej stavby ešte počas 

jej výstavby. Taktiež tu hrozí riziko, že ak bude pre vodnú stavbu predpísaný určitý druh 

merania technicko-bezpečnostného dohľadu, tak dané merné zariadenie sa už nemusí dať 

dodatočne osadiť, alebo bude jeho osadenie výrazne drahšie, ako počas výstavby. Z hľadiska 

technicko-bezpečnostného dohľadu nás zaujímajú nielen trendy priebehov meraných veličín, 

ale aj ich rozdelenie v čase, pričom práve počas výstavby a overovacej prevádzky dôjde 

spravidla k najväčším deformáciám podložia stavby alebo k nerovnomernému sadnutiu 

stavby, čo sa však oneskorenými meraniami prakticky už nedá identifikovať. 

Vplyv oneskoreného začiatku výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu je nielen pri 

vyhodnotení výstavby, ale aj overovacej prevádzky. V prípadoch, keď si budúci 

prevádzkovateľ objednáva výstavbu MVE u dodávateľa, je hlavne v záujme minimalizácie 

budúcich nákladov prevádzky MVE potrebné poznať, ako bola výstavba a overovacia 

prevádzka zrealizovaná a či je možné stavbu uviesť do trvalej prevádzky. V tejto súvislosti 

upozorňujeme na rozdiel v etapách existencie stavby podľa technicko-bezpečnostného 

dohľadu a stavebného konania. Ukončenie výstavby z hľadiska TBD sa nemusí zhodovať 

s preberacím alebo kolaudačným konaním a overovacia prevádzka sa nemusí zhodovať 

s predprevádzkovou výrobou alebo prevádzkovými skúškami. Z hľadiska TBD je výstavba 

ukončená faktickým ukončením stavebných prác na konštrukciách vzdúvajúcich 

a zadržiavajúcich vodu a na konštrukciách slúžiacich pre prevedenie vody cez stavbu, čiže 

z hľadiska TBD môže byť výstavba ukončená aj vtedy, keď stavba ešte nemá napr. 

transformovňu, obslužnú budovu alebo prístupovú komunikáciu. Z hľadiska technicko-

bezpečnostného dohľadu sa výstavba ukončuje vydaním Súhrnnej správy z výstavby, ktorej 

súčasťou je aj Program TBD pre overovaciu prevádzku. Overovacia prevádzka trvá od prvého 

zaťaženia konštrukcií vzdutou alebo zadržiavanou vodou a končí pri overení funkčnosti 

všetkých rozhodujúcich konštrukčných prvkov vodnej stavby. Z uvedeného vyplýva, že 

hlavne pri MVE môže overovacia prevádzka prebehnúť veľmi rýchlo a spravidla netrvá dlhšie 

ako tri mesiace (výnimkou môže byť extrémne suché obdobie s výrazne podpriemernými 

prietokmi v roku, alebo s nízkymi hladinami v nádrži alebo zdrži). 

Na nasledujúcich obrázkoch ilustrujeme proces výkonu TBD od etapy projektovej prípravy až 

po etapu skúšobnej prevádzky. V tabuľke za článkom je prehľad štatistických údajov 

o malých vodných elektrárňach, ktoré boli v rokoch 2010 až 2014 zaradené do príslušnej 

kategórie. 

 

 
 

Obr. č. 1 – Etapa projektovej prípravy  - Lokalizácia MVE v profile rieky Hron – r. km. 7,655 
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Obr. č. 2 –  Etapa projektovej prípravy - 

kategorizačná obhliadka TBD (r. 2010) 
Obr. č. 3 –  Etapa výstavby - 

kontrolná obhliadka TBD (r. 2012) 

Obr. č. 4 –  Etapa výstavby - 

kontrolná obhliadka TBD (r. 2013) 
Obr. č. 5 –  Etapa výstavby – dokonč. práce - 

kontrolná obhliadka TBD (r. 2013) 

Obr. č. 6 –  Etapa výstavby – 

kontrolná obhliadka novovybudovaných 

zariadení pre výkon TBD (r. 2013) 

Obr. č. 7 –  Etapa skúšobnej prevádzky - 

kontrolné meranie TBD (r. 2014) 
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Obr. č. 8 -   Výstavba MVE ukončená 
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Tab. č. 1: Parametre malých vodných elektrární,ktoré boli zaradené do príslušných kategórií vodných stavieb v rokoch 2010 až 2014  

 

Názov MVE
Rok 

kat.
Počet/typ turbíny

Inštalovaný 

výkon
Tok Spád Prietok Vytvorenie spádu Q100

Priemerná 

ročná 

výroba

Faktor rizika Kategória

[-] [-] [ks/typ] [kW] [-] [-] [m3.s-1] [-] [m3.s-1] [MWh/rok] [bod] [I. - IV.]

Ždaňa 2010 2x Priamoprúdové Kaplanova 1130 Hornád 2,2 ~ 4,5 4,0 ~ 38,4 Vaková hať 1000 5200 11,05 IV.

Tekov 2010 2x Priamoprúdové Kaplanova 2000 Hron 4,2 ~ 5,2 10 ~ 29 Vaková hať 1135 10233 23,6 III.

Polomka 2010 1x Kaplanova a 1x ISH-MSA 303 a 90 Hron a Petríkovo 6,0 a 108 5,6 a 0,120 Pevný prah s tlakovým privádzačom 112 3456 12 IV.

Myší Vŕšok 2010 1x Priamoprúdová podtlaková Kaplanova 200 Biela 11,8 2,73 Pevný prah s tlakovým privádzačom 125 550 1,55 IV.

Jníky 2010 1x Priamoprúdová Kaplanova Bulb 627 Malý Dunaj 2,5 28 Klapková hať 90 5100 19,9 III.

Eliášovce 2010 1x Priamoprúdová Kaplanova Bulb 627 Malý Dunaj 2,5 28 Klapková hať 90 5029 20,6 III.

Dobšiná III 2010 1x Kaplanova horizontálna 260 Dobšinský potok 9,8 3,2 Zemná priehrada 37 1485 5 IV.

Čoltovo-mlyn 2011 2x Vodné koleso 55/75 Slaná 2 neudané Hradidlová hať 260 372 1,8 IV.

Vozokany 2011 2x Priamoprúdové Kaplanova Bulb 1290 Hron 5,02 9,5 ~ 36 Pevný prah a vaková hať 880 10000 84 III.

Želiezovce 2011 2x Kaplanova horizontálna 2800 Hron 5,54 2x31 Segmenty s klapkou 880 13057 103,5 III.

Trnovec II 2011 1x Priamoprúdová Kaplanova 635 Váh 6,8 11 Klapková hať 455 3000 12,8 IV.

Na Revúcej 2011 2x Kaplanova 4K12 127 Revúca 9,3 2x1,1 Otvorený a tlakový privádzač neudané 500 1,4 IV.

Stará Ľubovňa 2011 2x Priamoprúdové Kaplanova 251 Poprad 3,75 2,28 ~ 9,1 Klapková hať 750 2600 12,1 IV.

Dobrohošť 2011 1x Kaplanova 1870 Dunaj 8,69 17,5 ~ 25 Klapkový odber z kanála k VE Gab. neudané 11873 súčasť SVDG I.

VS Hroncek 2012 2x Francisove + 3x Francisove + 1x Kaplan ? Kamenistý potok 8 ~ 70 neudané Zemná priehrada 65 7863 súčasť VN Hronček I

Rybany 2012 1x Priamoprúdova turbína hydrohrom SSK1200 212 Bebrava 6 neudané Klapková hať 106 neudané 5,85 IV.

Nové zámky 2012 1x Kaplanova 800 Nitra 5,4 22 Klapková hať 19,9 3846 14 IV.

Rajčanka 2012 2x Semi-kaplánova turbína 100 Rajčianka 2,4 4 Vaková hať 188 neudané 4,48 IV.

Margecany 2012 2x Kaplanova KVT 1050 500 Hornád 5,3 11,9 Vaková hať 483 1820 10,3 IV.

VD Bzenica 2013 2x Kaplanova 1422 Hron 3,2 8 ~ 60 Klapková hať 1035 6930 28,1 III.

Okoličné 2013 2x Kaplanova horizontálna 3-KPK-1450 800 Váh 3,5 23,8 Vaková hať 475 neudané 9 IV.

Becherov 2013 2x Priamoprietočná vrtuľová Kaplanová 800 Hornád 4,8 2,5 ~ 22 Vaková hať 750 3815 9,37 IV.

Spišské Vlachy 2013 2x Kaplanova 200 Hornád 3,8 6,5 Vaková hať 400 823 9,65 IV.

Jalná 2013 3x priamoprúdové Kaplanova 1482 Hron 3,7 48,6 Klapková hať 920 5590 14,5 IV.

Podtureň 2013 2x priamoprúdové Kaplanova 850 Váh 5,7 3 ~ 24 Klapková hať 436 4300 13,9 IV.

Šahy 2014 archimedová skrutka neudané Ipeľ 1,41 ~ 2,61 62 Klapková hať 490 453,38 53,5 III.
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3. MVE NEZARADENÉ DO PRÍSLUŠNEJ KATEGÓRIE V ROKOCH 2010 ~ 2014 

V nasledujúcom texte príspevku sú stručne uvedené niektoré MVE, ktoré na základe 

odborného posúdenia v rokoch 2010 až 2014 nemusia podliehať technicko-bezpečnostnému 

dohľadu a preto neboli zaradené do žiadnej z kategórií vodných stavieb.   

MVE Liptovská Kokava Prieloh odoberá vodu bočným odberom z toku Belá 

v maximálnom objeme 1000 l/s. Odberný objekt je hradený stavidlom hradiacej šírky 2,5 m 

a hradiacej výšky 2,4 m. Do MVE je voda privádzaná otvoreným privádzačom (kanál 

Mlynica) dĺžky 650 m. Celkový spád MVE je 4,35 m, inštalovaný výkon 26 kW (jedna 

Francisova turbína s výkonom 15 kW, druhá Kaplanova turbína s výkonom 11 kW) 

s celkovou hltnosťou 800 l/s.  

Vodná stavba MVE Liptovská Kokava Mlyn, ktorá sa nachádza v extraviláne obce 

Liptovská Kokava, je vybudovaná na kanáli Mlynica (maximálna kapacita je 1000 l/s). Kanál 

bol v minulosti vybudovaný pre gáter a mlyn, v súčasnosti je nad VS MVE mlyn (cca 150 m 

vyššie) vybudovaná MVE Kokava Prieloh, ktorá je v mieste pôvodného gátra. Do MVE je 

voda privádzaná otvoreným privádzačom (kanál Mlynica) dĺžky 130 m, ktorý je v podstate 

celý v záreze. Celkový spád MVE je 2,4 m a inštalovaný výkon 12 kW,  turbína je Kaplanova 

v násoskovom prevedení. 

MVE Košeca bude využívať vzdutie Podhradského potoka vytvoreného haťou a odberným 

objektom. Voda do MVE bude privádzaná otvoreným korytom s dĺžkou 853 m, ktoré je 

takmer po celej dĺžke pod úrovňou terénu. Pôvodne v nej boli osadené dve turbíny T1 

s výkonom 18,5 kW a T2 s výkonom 40 kW. 

MVE Malužiná odoberá vodu z toku Bocianka odberným objektom, pod ktorým je 

vybudovaný prah nepatrne vzdúvajúci vodu. Odberný objekt je vybudovaný tak, aby 

neohrozoval priľahlé územie záplavami, pričom brehy sú v tejto časti opevnené. Kapacita 

toku v uvedenom profile je Q100=60 m
3
/s. Z odberného objektu je voda do MVE privádzaná 

potrubím dĺžky 880 m pod úrovňou terénu s celkovým prevýšením 11 m. V MVE Malužiná 

sú inštalované 2 Bonetyho turbín BK 45/60 s ročným výkonom 400 MWh. 

MVE Dúbrava odoberá vodu z toku Križianka v maximálnom objeme 230 l/s. V mieste 

odberu je vytvorený betónový prah výšky do 0,5 m, voda do MVE je privádzaná tlakovým 

privádzačom DN 600 a dĺžkou 2030 m, ktorý je po celej dĺžke pod úrovňou terénu. Odpadový 

kanál v záreze dĺžky cca 5 m je zaústený späť do toku Križianka. 

Vodná stavba MVE Drnava pozostáva z rozdeľovacieho objektu na toku Čremošná, 

prívodného kanála – náhonu, vtokového objektu s tlakovým privádzačom a samotnej 

strojovne MVE s príslušenstvom. Úlohou rozdeľovacieho objektu je usmernenie časti 

prietoku do otvoreného prívodného kanála – náhonu, pri zachovaní minimálneho 

zostatkového prietoku v toku Čremošná. Má charakter vodného stupňa, ktorý nezadržiava 

vodu ani nevytvára stále vzdutie toku. Prívodný kanál – náhon dĺžky cca 400 m má kapacitu 

500 l.s
-1

 a je zapustený do rastlého terénu po pravej strane toku. Na konci kanála je vtokový 

objekt s hrablicami, odkiaľ je voda tlakovým potrubím privádzaná do strojovne MVE. 

V strojovni sú osadené tri čerpadlové turbíny s celkovým inštalovaným výkonom 51 kW, 

ktoré využívajú hydraulický spád cca 8,70 m.  
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MVE CHS Oravice, MVE Vitanová, MVE Tvrdošín a MVE Oravice-Peciská, sú 

vybudované na vodovodných potrubiach, no keďže nevzdúvajú a nezadržiavajú vodu, 

nepodliehajú technicko-bezpečnostnému dohľadu. 

Vodná stavba MVE Svrčková rovnako ako vyššie popísané MVE v existujúcom riešení 

nemôže spôsobiť ohrozenie nižšie ležiaceho územia uvoľnením vzdúvanej a zadržiavanej 

vody. Vodná stavba využíva vzdutie vytvorené prehradením, ktorého správcom je iná 

organizácia. Samotný odber na MVE je z brehu nádrže a nie je súčasťou prehradenia toku. 
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