
     

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
Tomášikova 46
832 05
Bratislava 

Vec: Povolenie aplikácie bakteriálnej zmesi PTP PLUS od firmy BAKTOMA spol. s r.o.

Dobrý deň, 

v roku 2016  sme nechali zmapovať kvalitu vody a najmä množstvo organických usadenín

odbornou  firmou,  ktorá  zastupovala  Prof.  Ing.  Blahoslav  Maršálek  CSc.  Bola  vypracovaná

záverečná správa „Spracovanie podkladov a návrh aktivít pre udržanie kality vody na Slnečných

jazerách Senec“.

Zo správy je jasné, že je niekoľko miest, kde je veľký výskyt organických usadenín (až 1m)

a miestami je z tých usadenín cítiť fekálny zápach. Jedno z navrhovaných riešení je bakteriálne

odstránenie organických usadenín, čo bude mať priamy a kladný vplyv na kvalitu vody v ďalších

rokoch. 

Lokalita Slnečné jazerá bola vyhlásená za vodu určenú na kúpanie všeobecne záväznou

vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2012 z 15. novembra 2012,

ktorou  sa  vyhlasujú  vody  určené  na  kúpanie  a  určujú  povrchové  vody  vhodné  pre  život

a reprodukciu pôvodných druhov rýb.



Z  tohto  dôvodu  žiadame  Krajský  úrad  životného  prostredia  v  Bratislave  o  povolenie

aplikácie  bakteriálnej  zmesi  PTP PLUS  od  firmy  BAKTOMA spol.  sr.o.,  Velká  Bystřice,  ČR

do Slnečných jazier v Senci. 

Jedná sa v praxi o odskúšanie bakteriálnej zmesi,  ktorá spĺňa legislatívu SR a mj. je od

minulého  roku  úspešne  aplikovaná  mj.  na  Štrbskom  plese  v  rámci  revitalizácie  tohoto  plesa.

Nakoľko je v tomto období hladina vody Slnečných jazier neobvykle nízka, hrozí prehriatie vody a

tým následne zhoršenie jej kvality. Žiadame Vás preto o bezodkladné vyriešenie našej žiadosti. 

Prípadné použitie bakteriálneho prípravku  PTP PLUS na Slnečných jazerách v Senci bolo

predbežne prejednané na  UVZ Bratislava za účasti týchto odborníkov: 

MUDr. Anna Klimentová : vedúca odboru hygieny životného prostredia RUVZ Bratislava

RNDr. Zuzana Valovičová : OHŽP UVZ Bratislava

RNDr. Viera Nagyová, PhD. : OOFŽP UVZ Bratislava

Mgr. Daša Gubková :  OHŽP UVZ Bratislava

Od firmy BAKTOMA spol. s r.o. predkladáme nasledujúce dokumenty:

-  produktový  list,  bezpečnostný  list,  protokol  o  skúškach  na  ekotoxicitu  od  UVZ  Bratislava,

certifikát o bakteriálnej analýze prípravku (jednotlivé dodávky budú viditeľne označené číselnými

šaržami),  certifikát o bakteriálnej triede (skupine) 1,  odborný posudok od Štátneho zdravotného

ústavu v Prahe a posudok súdneho znalca.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte, je možné kontaktovať priamo i firmu

BAKTOMA spol. s r.o. (p. Tomášek, konateľ spoločnosti, +420 777 884 010).

S pozdravom 

v Senci , dňa 28.6. 2017

 ………………………………………….

    Ing. Róbert Podolský 

     riaditeľ 

     Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. 


