
 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Kontakt pre médií: Marián Bocák, hovorca 

                               hovorca@svp.sk, 0911.085.521  Strana 1 (celkom 2)    

Z kameňolomu v Devíne by mohlo byť nové PKO 

 
Bratislava,  24.9.2019 

 

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

svojej správe Kameňolom Devín, ktorý je využívaný na výrobu kameniva pre potreby podniku 

ako  aj na komerčné účely. V rámci areálu sú miesta nachádzajúce sa bezprostredne pri vode, 

ktoré sú už vyťažené.  Práve tie by mali byť novým miestom pre rozvoj kultúry a oddychu. 

Štúdiu využitia územia kameňolomu, ktorú ma SVP pripravenú predstaví riaditeľ Odštepného 

závodu Bratislava,  Ing. Jozef Dúcz, vo štvrtok,  25.9.2019 o 12.00 v areáli Kameňolomu 

Devín. 

 

Cieľom  štúdie je dať možnosť rôznym organizáciám zapojiť sa do projektu obnovy tohto 

územia, kde by mohol vzniknúť amfiteáter na spôsob rímskych stavieb, prístavná veža, 

downhill (špeciálna cyklodráha), pláž lido, detská lúka, cyklopoint, parkovisko, bežecký 

chodník, pikniková a hracia lúka, vyhliadka ,nábrežný chodník, multifunkčné ihrisko, miesto 

pre plážový volejbal, fitnes prvky a pod.  

 

V rámci projektu by sa vytvoril aj cyklochodník, ktorý by mohol ísť popri Karloveskom 

ramene aj pomocou lávok, bližšie k ceste, aby to neviedlo cez Sihoť. 

 

Je nám jasné, že štúdia je len začiatok cesty, ktorá by si vyžadovala aj zmenu územného plánu 

a SVP by uvítal, keby sa do zámeru zapojilo hlavné mesto, samosprávny kraj, BVS  i ďalší. Je 

tu priestor pre každého, komu záleží na hlavnom meste, aby prispel k vytvoreniu takéhoto 

kultúrno-spoločenského a športového zázemia pri Dunaji.  

 

 

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. 
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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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