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Symbolicky k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika vodohospodári 

zrekonštruovali nádrž v Brezovej pod Bradlom  

 
Bratislava,  27.9.2019 

 

 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava (SVP), 

prostredníctvom zhotoviteľa zrekonštruoval a na základe schválenia manipulačného poriadku 

vydaným Okresným Úradom Myjava do užívania vodnú stavbu Brezová pod Bradlom, ktorá 

prioritne slúži na ochranu pred povodňami. Symbolický akt uvedenia nádrže do prevádzky 

prebehne v pondelok 30.9.2019 o 11.00 pri VS Brezová pod Bradlom za účasti primátora 

mesta Brezová pod Bradlom, Mgr. Jaroslava Cirana, riaditeľa SVP OZ Bratislava,  Ing. 

Jozefa Dúcza a bývalej primátorky mesta Brezová pod Bradlom,  Mgr. Evy Ušiakovej. 

 

Dôvodom rekonštrukcie vodnej stavby bol havarijný stav južnej strany hrádze pričom hrozila 

jej deštrukcia. V rámci opráv bola vybudovaná nová podzemná tesniaca stena v osi hrádze po 

celej jej dĺžke, upravená bola aj koruna hrádze a boli doplnené pozorovacie sondy pre 

sledovanie hladinového režimu podzemných vôd. 

 

Projekt rekonštrukcie vodnej stavby bol financovaný zo zdrojov Európskej únie 

prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.  

Celkové náklady boli 273 118,80 EUR bez DPH, z toho stavebné práce 254 862,40 EUR bez 

DPH.  

 

Obrazne môžeme povedať, že rekonštrukcia bola ukončená k 100. výročiu úmrtia Milana 

Rastislava Štefánika, ktorý ma nad touto nádržou svoju Mohylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hovorca@svp.sk


 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

 

 

Kontakt pre médií: Marián Bocák, hovorca 

                               hovorca@svp.sk, 0911.085.521 

 

Doplňujúca informácia pre médiá:  

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 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, 303 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 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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