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Kolaudácia rybovodu na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce 

 
Veľké Kozmálovce 11.12.2019 

 

 

Usmernenia a platná legislatíva v roku 2015 výrazným spôsobom upravili prístup k riešeniu 

spriechodňovania migračných bariér. Vodný plán SR podrobne identifikuje 800 migračných 

bariér, ktoré tvoria „prekážku“ vo vodnom toku.  SVP š. p. pracuje na odstraňovaní 

migračných bariér na tokoch a vodných stavbách v jeho správe. Jedným z nich je práve 

kolaudovaný rybovod na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce. 

 

Náš podnik od roku 2016 z vlastných zdrojov spriechodnil 48 migračných bariér,  

zo zdrojov EÚ to boli ďalšie 4 stavby. Momentálne je v realizácii  11 a predložených je 

v rámci ŽONFP 6 stavieb. V budúcom období pripravujeme ďalších 40 takýchto žiadostí na 

odstránenie migračných bariér. 

 

Vybudovaním rybovodu s dĺžkou 485 metrov na vodnej stavbe Veľké Kozmálovce sa 

spriechodnila migračná bariéra pre vodné živočíchy na rieke Hron. Súčasťou rybovodu sú aj 

miesta na odpočinok pre ryby s pokojnejšou vodou. Rybovod je navrhnutý ako 

bezprepážkový kanál s bystrinnými prvkami, ktorý má nahradiť neexistujúcu trasu pre 

protiprúdový pohyb rýb. Koryto rybovodu je navrhnuté tak, aby sa čo najviac podobalo 

prírodným podmienkam v rieke. Keďže ide o stavbu zameranú na zlepšenie kvality 

prírodného prostredia miestneho ekosystému, na kvalitu prác dohliada aj bioekologický 

dozor.  

 

Stavba pozostáva z niekoľkých stavebných objektov - samotný rybovod, preložky káblov 

vysokého napätia a optických káblov, preložky vodovodného potrubia a kanalizácie.  

 

Stavebné práce s nákladmi 1 614 075,37 EUR  s DPH sú   financované zo zdrojov EÚ a začali 

v auguste 2018.  
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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, 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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