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Deň otvorených dverí Vodárenskej nádrže Starina a Bukovec pri 
príležitosti Svetového dňa vody 
 
Banská Štiavnica, 17.03.2017 
 

Svetový deň vody, ktorý bol vyhlásený v  roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a 
rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru a ktorá  sa každoročne oslavuje   22. marca. Je to vhodná 

príležitosť k prijímaniu opatrení na boj s nedostatkom vody. Aj napriek obrovskému pokroku, 
v súčasnosti žije viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode. 
 

Témou tohtoročného Svetového dňa vody je ,,Odpadová voda“. Väčšina všetkých odpadových 
vôd z našich domovov, miest, priemyslu a poľnohospodárstva tečie naspäť do prírody bez 

toho, aby sa upravila alebo zrecyklovala. Znečisťuje tak pitnú vodu, vodu na kúpanie a 
zavlažovanie. Znižovanie, bezpečné čistenie a recyklovanie odpadových vôd chráni ľudí a 
životné prostredie. 

 
Pri príležitosti Svetového dňa vody Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,  v spolupráci 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., okrem iných sprievodných akcií  
otvorí brány Vodárenských nádrži Starina a Bukovec pre organizované skupiny žiakov 
základných a stredných škôl v dňoch  

22. – 24. marca 2017.  
 
Záujemcovia z radov základných a stredných škôl budú mať možnosť vidieť ukážku práce 

obsluhy vo velíne, odkiaľ sa riadi celá manipulácia na výpustných segmentoch. 
Neodmysliteľnou časťou programu bude aj prehliadka útrob stavby. Vzostup približne 50 

metrov pod korunu hrádze a následne výstup na združený funkčný objekt (veža v strede 
priehrady). Samozrejmosťou bude odborný a pútavý výklad od pracovníkov vodárenskej 
nádrže, ktorý boli aj pri samotnej stavbe. 
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Doplňujúca informácia pre médiá:  
 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch 

štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy 
a Hornádu.  

 
SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných 
hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela 

Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².  
 

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v  Banskej Štiavnici, štyrmi 
odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými 
správami povodí. 

 
 

 

 

 

Odštepný závod Bratislava  

 Závod Dunaj 

 Závod Gabčíkovo 

 Správa povodia Moravy 

 Správa vnútorných vôd Komárno 

 Správa vnútorných vôd Šamorín 

 
Odštepný závod Piešťany 

 Správa povodia horného Váhu 

 Správa povodia stredného Váhu 1 

 Správa povodia stredného Váhu 2 

 Správa povodia dolného Váhu 

 Správa povodia hornej Nitry 

 Správa povodia dolnej Nitry 

 

Odštepný závod Banská Bystrica  

 Správa povodia horného Hrona 

 Správa povodia stredného Hrona 

 Správa povodia dolného Hrona 

a povodia dolného Ipľa 

 Správa povodia horného Ipľa 

 Správa povodia Slanej 
 

Odštepný závod Košice  

 Správa povodia Hornádu a Bodvy 

 Správa povodia Bodrogu 

 Správa povodia Laborca 

 Správa povodia Dunajca 
a Popradu  
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