Lokalita Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom má na celonárodnej úrovni štatút vody určenej na
kúpanie (ďalej len „VUK“). VUK sú prírodné vodné plochy vyhlásené všeobecne záväznými vyhláškami
príslušných orgánov štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia (Krajské úrady životného
prostredia, ktoré počas kúpacej sezóny (ďalej len „KS“) využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre
ne vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.
Na lokalitách, ktoré sú zaradené do Zoznamu VUK sa okrem hodnotenia aktuálnej situácie počas letnej
turistickej sezóny na základe porovnania výsledkov analýz kvality vody s limitnými hodnotami
stanovenými národným predpisom (vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.
308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku,
vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom
kúpalisku), hodnotí aj dlhodobý vývoj kvality vody a následná klasifikácia do jednej zo 4 tried kvality
podľa špecifických požiadaviek európskych kritérií smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES
o riadení kvality vody určenej na kúpanie (ďalej len „smernica 2006/7/ES“) a to na základe výsledkov
analýz kvality vody v mikrobiologických ukazovateľoch črevné enterokoky a Escherichia coli zo 4 po
sebe nasledujúcich KS. Klasifikácia VUK sa vždy vykonáva až po ukončení KS a Európska komisia ju vždy
schvaľuje v nasledujúcom kalendárnom roku.
Zaradenie lokality Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom do 4. triedy kvality vody (nevyhovujúca)
upozorňuje na negatívny trend dlhodobého vývoja lokality a neznamená, že okamžitá kvalita vody na
kúpanie je nevyhovujúca. Odporúčanie nekúpať sa alebo zákaz kúpania sa na základe uvedeného
hodnotenia uplatňuje až po 5 po sebe nasledujúcich rokoch, počas ktorých je voda na kúpanie
klasifikovaná ako nevyhovujúca.
Kvalita vody na kúpanie je počas obdobia aktuálnej KS pravidelne monitorovaná miestne príslušným
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne (RUVZ Trenčín) v súlade s platnou národnou
legislatívou.
Počas jednotlivých KS v rokoch 2018 až 2021 bolo na lokalite odobratých a vyšetrených celkovo 25
vzoriek (tzv. okamžitých), z ktorých len v jednom prípade bolo zistené prekročenie v mikrobiologickom
ukazovateli črevné enterokoky. Opakovanou kontrolou a ďalšími vzorkami sa však prekročenie už
nepotvrdilo.
Postupný klesajúci trendu vývoja kvality na predmetnej lokalite môže súvisieť s rybárskou činnosťou
v danej lokalite, masívnejším rozvojom vodných makrofytov a v neposlednom rade najmä
s meteorologickými podmienkami počas KS (časté prívalové búrky a s tým súvisiace oplachové vody
z brehov a rozvírením dnového sedimentu) za sledované obdobie. Nepotvrdilo sa podozrenie na
nepovolené nakladanie s odpadovými vodami.
Záver
Hodnotenie lokality Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom z dvoch rôznych hľadísk môže pôsobiť
bez objasnenia širších súvislostí rozporuplne. Preto je potrebné vždy uviesť, aké kritériá a ciele to ktoré
hodnotenie zohľadňuje a reprezentuje. Je potrebné tiež uviesť, že klasifikácia lokality ako
nevyhovujúca podľa európskych kritérií, ktorá upozorňuje na negatívny trend dlhodobého vývoja
lokality neznamená, že aktuálna kvalita vody na kúpanie bude počas KS 2022 nevyhovujúca alebo že
kúpanie bude zakázané. Kvalita vody na kúpanie bude posudzovaná na základe aktuálnych výsledkov
analýz v súlade s platnými národnými požiadavkami. V prípade aktuálneho zistenia prekročenia
limitných hodnôt v sledovaných ukazovateľoch bude verejnosť informovaná prostredníctvom webovej
stránky RÚVZ Trenčín, resp. bude informovaná aj príslušná samospráva a orgán štátnej vodnej správy.

