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Zoznam použitých skratiek

As arzén
AWB umelý vodný útvar (z ang. artificial water body)
BAT najlepšia dostupná technológia (z ang. best available techniques)
BSK5 biochemická spotreba kyslíka
Cd kadmium
Cl- chloridy
Cr chróm
Cu meď
ČOV čistiareň odpadových vôd
DHM dlhodobý hmotný majetok
DNM dlhodobý nehmotný majetok
ECB Európska centrálna banka
EK Európska komisia
EP Európsky parlament
ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (z ang. European Regional Development Fund)
EÚ Európska únia
Fe železo
FTE ekvivalent plného pracovného času
HDP hrubý domáci produkt
HMWB výrazne zmenený vodný útvar (z ang. heavily modified water body)
CHSKCr chemická spotreba kyslíka dichrómanom
CHSKMn chemická spotreba kyslíka manganistanom
CHVO chránená vodohospodárska oblasť
IPKZ integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
K draslík
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Mn mangán
MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
N dusík
Na sodík
NEC evidenčné číslo vyústenia odpadových vôd
NH4

+ amoniakálny ión
NKP Národný klimatický program Slovenskej republiky
NO3

- dusičnany
NPR národná prírodná rezervácia
NV nariadenie vlády
O2 rozpustený kyslík
OP ŽP Operačný program Životné prostredie
P fosfor
Pb olovo
PK prvok kvality
PV povrchová voda
rkm riečny kilometer
RSV smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady stanovujúca rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti vodnej politiky, skr. rámcová smernica o vode
SO4

2- sírany
SVP Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
ŠOP SR Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zoznam použitých skratiek
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TCE trichlóretén
ÚEV územie európskeho významu
ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
VD vodné dielo
VN vodná nádrž
VÚ vodný útvar
Zn zinok
ŽP životné prostredie






