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Ing. Janka Buchlovičová
3. novembra 2020 nás všetkých, ktorí sme Janku poznali, zaskočila správa, že svoj boj
so zákernou chorobou, nad ktorou toľký čas vyhrávala, vzdala, už nemala síl. Máme ju
pred očami stále usmiatu a snáď i preto nemôžeme uveriť, že už tu s nami nie je. Určite
by sa tešila slovám, ktoré prichádzali z viacerých strán na jej adresu: vzácny človek.
Janka sa narodila 1. januára 1959 v malej dedinke Svodov
v okrese Levice. Po skončení gymnázia v Žiari nad Hronom sa
rozhodla pre štúdium na VŠCHT v Prahe,
vybrala si odbor technológia vody a tej zasvätila celý svoj život. Po ukončení vysokoškolského štúdia v rokoch 1983 až 1992
pracovala v HYDROCONSULTE BRATISLAVA, štátny podnik, ako výskumný a vývojový pracovník, kde zúročila svoje vedomosti
z oblasti technológie úpravy vody. V roku
1992 sa naďalej venovala úprave vody už
ako vedúca laboratória v tom čase založenej firme HYDROTECHNOLÓGIA Bratislava, s. r. o., kde pracovala temer 20 rokov.
Rok 2012 bol pre ňu prelomovým, založila
si vlastnú firmu VodaTím s. r. o., ktorej
hlavnou činnosťou boli návrhy technológií
úpravy vody, poloprevádzkové a prevádzkové overenia navrhnutých technológií
a technologických zariadení na úpravu vody, dodávka technologických zariadení,
organizovanie konferencií a seminárov
v oblasti pitných vôd. Spolupracovala pri
poloprevádzkových skúškach za účelom
modernizácie úpravní vôd Klenovec, Málinec, Turček, Hriňová.
Na základe výsledkov z týchto skúšok sa v súčasnosti už realizuje projekt rekonštrukcie úpravní vôd Klenovec a Málinec.
Mnohí si ju uchováme v našich mysliach ako neodmysliteľného organizátora konferencií Pitná voda v Trenčianskych Tep-
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liciach, konferencií zameraných na úpravu vody a modernizáciu
jestvujúcich úpravní vôd Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody vo Vysokých Tatrách, kde sme mali
možnosť si vymieňať skúsenosti aj s kolegami z Čiech a neustále sa vzdelávať. Rovnako to bolo aj v prípade seminárov Teória
a prax vo vodárenstve. Janka bola členka
ČSAVE, CzWA a v roku 2016 zakladajúcim
členom a predsedom SAVE (Slovenská asociácia vodárenských expertov), kde vďaka
snahe o spoluprácu boli členmi aj naši kolegovia z Čiech.
Určite si mnohí veľmi radi spomíname
na odborno-študijné cesty za zaujímavosťami týkajúcimi sa úpravy, ale i čistenia
vody – Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko,
Švédsko, Česká republika, i cesta, ktorá sa
uskutočnila len nedávno do Holandska na
najväčšiu úpravňu v Európe s keramickými membránami. Ťažko sa nám bude pokračovať bez Teba, Janka.
Janka, za všetkých Tvojich priateľov, kolegov, ktorých si stretla na svojej ceste, ďakujem, bola si naozaj vzácny človek a sme
radi, že sme Ťa mali možnosť poznať, spolupracovať s Tebou, proste byť s Tebou.

Za členov výboru SAVE
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.

