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Obnovenie plavby na Dunaji 
 

Bratislava, 07.02.2017 

 

Od dnes, od 12.00 hod. je obnovená plavba na Dunaji v úseku od Čunova (r.km 1859) po 

Štúrovo (r.km 1792). Plavba bola zastavená od 20.1.2017 v dôsledku tvorby ľadov. 

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP) vykonávali aktívne 

opatrenia na rozrušenie ľadov. 
 

 

 

 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. Súvislé ľady sa tvorili aj Bratislave. 

Na rozrušovanie ľadov na riekach nasadil SVP ľadoborce. Išlo o ľadoborce- BD BREZNO, 

BD KRUPINA a remorkér BD DUNAJ. 

Od piatku, 3.2.2017 boli rozrušené ľadové kryhy prepúšťané cez hať na obtoku stupňa 

Čunovo do starého koryta Dunaja.  
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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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