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Rekonštrukcia vodnej nádrže v Brezovej pod Bradlom 
 

Brezová pod Bradlom, 27.04.2017 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP) pripravuje rekonštrukciu vodnej nádrži 

v Brezovej pod Bradlom. Dôvodom je nevyhovujúci technický stav. Nádrž je už viac rokov 

vypustená, oprava nebola realizovaná z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

V súčasnosti budú vodohospodári žiadať o financie z Operačného programu  - Kvalita 

životného prostredia. Vo štvrtok,  27.4.2017 sa uskutoční stretnutie s obyvateľmi Brezovej pod 

Bradlom, na ktorom riaditeľ Odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho 

podniku š. p. Ing Jozef Dúcz vysvetlí zámery rekonštrukcie.  

 
 

V roku 2009 bol zistený nevyhovujúci technický stav vodnej nádrže v Brezovej pod Bradlom. 

Konkrétne to boli netesnosti hrádze, priepustnosti podložia a priesakov (zistených 

v pozorovacích sondách telesa hrádze). Preto bolo technicko-bezpečnostným dozorom 

doporučené vypustenie vodnej nádrže. Pri možnej deštrukcii hrádze, by boli ohrozené životy, 

rodinné domy a majetok občanov pod vodnou nádržou. 

 

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov je vodná nádrž vypustená až do dnes. SVP 

pripravuje podanie žiadosti o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov v rámci             

Operačného programu  - Kvalita životného prostredia, Preventívne opatrenia na ochranu pred 

povodňami viazané na vodný tok. 

 

„Som veľmi rád, že po dlhých rokoch, čo bola vodná nádrž vypustená, dnes máme pripravené 

konkrétne riešenie. V prípade, že bude naša žiadosť o financie úspešná, sme pripravení začať 

s rekonštrukciou čo najskôr. Ako reálny vidím termín v prvej polovici roka 2018“, povedal 

Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ  Odštepného závodu Bratislava zo  Slovenského vodohospodárskeho 

podniku š. p. 

 

 

Vodohospodári majú pripravenú kompletnú technickú dokumentáciu. Projekt počíta 

s úpravou terénu, vybudovaním podzemnej tesniacej steny, úpravy koruny hrádze 

a vybudovaním pozorovacej  sondy. Predpoklad trvania rekonštrukčných prác je 6 mesiacov, 

pri priaznivých poveternostných podmienkach. Predpokladaná cena je na úrovni 915 tisíc €.  
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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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