Sovak 0122 11.01.22 20:26 Stránka 28

strana 28/28

časopis Sovak č. 1/2022

Vodárenské pohľady (a ich príbeh)
Martina Hidvéghyová

Vodárenské pohľady sú periodikom vydávaným Asociáciou vodárenských spoločností (AVS) na Slovensku a vychádzajú štvrťročne v náklade 7 000 ks už od roku 2005. AVS vznikla o rok skôr. Vodárenské spoločnosti považovali
v tomto čase za potrebné vytvoriť si vlastné združenie – asociáciu, ktorá by celoplošne a koncepčne riešila ich záujmy
a aktuálne problémy. Vznikla teda na báze zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
a má samozrejme i územne celoslovenskú pôsobnosť.

Veľké zmeny po roku 1989

Záujem o celoslovenské združenie vodárenských spoločností vyplýval z dôsledkov pozvoľnej reštrukturalizácie vodného
hospodárstva na Slovensku. V roku 1990 bola kompetencia zabezpečovať zásobovanie vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd postúpená na obce, a to na základe zákona o obecnom
zriadení. Vláda Slovenskej republiky preto vypracovala niekoľko modelov koncepcií pre transformáciu štátnych podnikov, na
základe ktorých najprv v rámci pilotných projektov boli zrealizované niektoré privatizačné projekty. Následne uznesením vlády Slovenskej republiky č. 217 zo dňa 7. marca 2001 stanovila
podmienky a harmonogram krokov k prevodu vlastníctva majetku z existujúcich štátnych podnikov vodární a kanalizácií na
obecné vodárenské spoločnosti.

95 % vodárenských služieb spojených s prevádzkou verejných
vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku.
Aktuálny prezident AVS Ing. Stanislav Hreha, PhD., ktorý bol
jedným z vtedajších iniciátorov a spoluzakladateľov Asociácie
nám k zmenám a vzniku asociačného periodika povedal: „Združenie sa rozhodlo aj komunikačne oddeliť od jediného, vtedy jestvujúceho vodárenského periodika Vodohospodárskeho spravodajcu, ktorý sa zaoberal vodárenstvom – tzv. „veľkou vodou“
a len veľmi okrajovo činnosťou vodárenských spoločností. Asociácia zadefinovala potrebu vlastného časopisu, chcela ho profilovať tak, aby sa graficky i obsahovou štruktúrou zásadným
spôsobom líšil od uvedeného dovtedy jediného vodárskeho periodika. Požadovala krátke a menej veľmi úzko špecializované
materiály, stále rubriky, plnú farebnosť, vyšší level grafiky, vyššie nároky na prevedenie – smerovalo sa k modernému časopisu.“

16ročný dôkaz správneho rozhodnutia

Od začiatku vzniku štvrťročníka Vodárenské pohľady (VP)
sa stali marketingovým nástrojom AVS, s ambíciou osloviť širokú a skutočne rôznorodú cieľovú skupinu. Záber mal byť efektívnejší – od starostov miest a obcí, vodárenských odborníkov,
manažérov vodárenských spoločností, ich zákazníkov až po inštitúcie typu Ministerstva životného prostredia SR, Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a pod.
Redakcia VP má sídlo Košiciach, pripravuje ich Agentúra
PENELOPA, s. r. o., ktorá má na starosti obsahovú, grafickú stránku, a to v rámci Redakčnej rady VP, ktorá je tvorená vlastnými
redaktormi i zástupcami členov AVS, redaktormi z jednotlivých

Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Píše sa neodvratne nová vodárenská história

Transformačný proces bol postupný od roku 2003 a na takto založené obecné vodárenské akciové spoločnosti bol vykonaný bezodplatný prevod všetkého majetku vodární a kanalizácií
(pôvodných štátnych podnikov), pričom Fond národného majetku prevádzal akcie na obce, a to podľa počtu obyvateľov v jednotlivých obciach.
Mladá Asociácia s novými zakladateľskými členmi začala vydávať už od roku 2005 vlastné periodikum a v roku 2007 mala
už 17 členov – vodárenských spoločností, ktoré zabezpečujú cca
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vodárenských spoločností. Zároveň poskytuje aj priestor a servis pre inzerentov periodika, ktorí oceňujú skutočne vodárensky presne vyprofilovanú cieľovú skupinu.
Tento štvrťročník sa venuje tematike asociácie, jej jednotlivým členom, spoločným cieľom i individuálnym rozmanitostiam,
ich stratégiám, aktivitám, problémom, jednotným i rozdielnym
postojom…V stálych rubrikách vytvárajú komunikačnú plochu
pre dialóg AVS a ňou prezentovaných priorít s vyprofilovanou
cieľovou skupinou čitateľov časopisu – užšou odbornou verejnosťou (príslušné ministerstvá SR, resp. ich odbory, ÚRSO,
Výskumného ústavu vodného hospodárstva, manažment vodárenských spoločností), dodávateľskými štruktúrami a v neposlednom rade s akcionármi a zákazníkmi vodárenských spoločností. Aj jednotlivé členské vodárenské spoločnosti v nich majú
stále miesto na prezentáciu svojich činností, úspechov i zámerov.
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VP sú informátorom, radcom a špecialistom na oblasť vodohospodárstva, na vodu ako takú a dnes už nie je pochýb o tom,
že sú pevnou súčasťou komunikácie vodárenstva na Slovensku.

Mgr. Martina Hidvéghyová
šéfredaktorka Vodárenských pohľadov

