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Vodohospodári dostanú nové traktory 
 

Bratislava, 12.04.2017 

 

Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) v týchto dňoch dostávajú nové 

traktory. Celkovo ide o 32ks nových traktorov, ktoré vodohospodári budú využívať na 

pravidelné kosenie.  

 

 

Medzi hlavné úlohy SVP patrí starostlivosť o vodné toky. Jenou z činností, ktoré je potrebné 

zabezpečiť, je aj pravidelné kosenie. 

 

Keďže SVP má celoslovenskú pôsobnosť, v jeho starostlivosti je viac ako 32 tisíc kilometrov 

vodných tokov a 2800 km ochranných hrádzí. Okolie vodných tokov a ochranných hrádzí je 

potrebné pravidelne kosiť.  

 

Práve v týchto dňoch dostávajú jednotlivé Odštepné závody nové traktory, ktoré budú slúžiť 

primárne na kosenie. 

 

Včera boli odovzdané prvé 2 ks na Odštepnom závode Bratislava, závod Gabčíkovo. 

 

„Sme veľmi radi, že sme dostali novú techniku, pomocou ktorej budeme schopní 

zabezpečiť naše úlohy. Na ilustráciu, iba na závode Gabčíkovo máme 

v starostlivosti 50 km ochranných hrádzí, čo je približne 1.000ha plochy na 

kosenie“, vysvetlil Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP.  

 

Na Odštepný závod Bratislava, na pracovisko Komárno a Malacky budú v najbližších dňoch 

dodané ďalšie 4 traktory. 

 

Nové traktory budú rozdelené na celom Slovensku, medzi jednotlivé Odštepné závody 

Slovenského vodohospodárskeho podniku: 

 

Odštepný závod Bratislava   - 10ks 

Odštepný závod Banská Bystrica - 6ks   

Odštepný závod Košice  - 6ks 

Odštepný závod Piešťany   - 10ks 
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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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