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Vodohospodári obnovili plavebné podmienky na Dunaji 
 

Bratislava - Čunovo, 03.02.2017 

 

Vplyvom dlhotrvajúcich nízkych teplôt došlo ku zamŕzaniu Dunaja, čo si vynútilo zastavenie 

plavby po Dunaji. Plavba bola zastavená od 20.1.2017. pracovníci Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP) pomocou ľadoborcov rozrúšali ľady, aby umožnili 

voľný prietok vody. Od dnes začali aj s prepúšťaním ľadových krýh na VD Čunovo.  
 

 

 

 

 Dňa 20.1.2017 bola zastavená plavba na rieke Dunaj na úseku od Bratislavy po stupeň VD-

Gabčíkovo. Dôvodom zastavenia plavby bolo vytvorenie ľadových kusov na bitvách (časť 

technického zariadenia) plavebnej komory VD- Gabčíkovo a súvislej ľadovej celiny 

v prívodnom kanáli VD Gabčíkovo o hrúbke 20cm. 

Dňa 2.2.2017 operatívny štáb zimného režimu rozhodol obnoviť plavbu na Dunaji od rkm 

1859 po stupeň VD Gabčíkovo na základe priaznivých poveternostných podmienok. 

Pracovníci SVP Odštepný závod Bratislava v súčinnosti s podnikom Vodohospodárska 

výstavba š.p. pristúpili k prepúšťaniu ľadových krýh cez hať na obtoku stupňa Čunovo do 

starého koryta Dunaja.  

 

„Naši pracovníci začali realizovať prepúšťanie ľadov kvôli obnoveniu plavebných 

podmienok na Dunaji“, vysvetli Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava, 

SVP, š.p. 

 

Ľadoborec Brezno bude rozrušovať ľadovú celinu na prívodnom kanáli VD Gabčíkovo a 

zdrže Hrušov, čím sa vytvoria priaznivé plavebné podmienky na Dunaji. 
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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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