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Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. sa aj v tomto roku prostredníctvom svojich odštepných 

závodov a Správ povodí strategických vodných tokov zapája do aktivít tohtoročného Svetového dňa 

vody, ktorý pripadá na dátum 22. marec. Tohto roku sa svetový deň nesie pod heslom: „Water for 

people, Water by people – Voda pre ľudí, voda ľuďom“. Toto motto rezonuje aj v jednotlivých 

podujatiach pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku v rôznych regiónoch Slovenska. 

O pestrosti a rôznorodosti podujatí, invencii ako i o vzťahu vodohospodárov k svojmu okoliu svedčia 

nasledujúce aktivity: 

Odštepný závod Banská Bystrica - Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica  

 

 Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica Slovenského vodohospodárskeho 

podniku š. p. sa v rámci tohtoročných aktivít pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorého 

mottom je „Voda a práca“ dohodla so starostami obce Telgárt a obce Povrazník na odstránení 

skládok odpadov na brehoch rieky Hron a vodnom toku Driekyňa do 15.3.2016.   

Správca vodných tokov zabezpečil vrecia na vyzbieraný odpad (obec Telgárt 250 ks a obec 

Povrazník 50ks). V prípade meandrov rieky Hron, Správa povodia horného Hrona Banský 

Bystrica (SPHHBB) odvezie vyzbieraný odpad na riadenú skládku v Brezne.  

SPHHBB pri príležitosti Svetového dňa vody 2016 s podobnou myšlienkou oslovila aj 

primátorov a starostov miest a obci okresu Banská Bystrica a Brezno. Vo výzve požiadala o 

spoluprácu pri zbere odpadu z pobrežných pozemkov a brehových porastov vodných 

tokov. Na reakciu samosprávy SVP ešte čaká. 

 

 Ďalšou aktivitou, ktorú v rámci svetového dňa Správa v Banskej Bystrici vyvinie, bude 

prednáška Mgr. art. Martina Bendželu z OZ BB pod názvom „Kostarika – krajina vody a 

jazier“. Prednáška bude súčasťou akcie, ktorú organizuje SVP, š.p. OZ Banská Bystrica v 

spolupráci so Zväzom Slovenských vedeckých spoločností a Slovenskej vodárenskej 

spoločnosti v priestoroch OZ Banská Bystrica dňa 21.3.2016 v čase od 9:30 hod. do 12:00 

hod. 

 

 Voda ľuďom a ľudia vode – prepojenie vody a zamestnanosti, pod týmto názvom sa 21. 

marca 2016 od 9:30 do 12:00 hod. uskutočnia zaujímavé prednášky pri príležitosti blížiaceho 

sa Svetového dňa vody 2016 pod organizačnou taktovkou Odštepného závodu Banská 

Bystrica SVP, š. p. Žiakov môže zaujať napríklad prednáška Hodnotenie časových radov 

prietokov v povodí Hrona, Ipľa a Slanej ako aj téma Mokrade na Slovensku.  

 

 SVP, š. p. Správa povodia stredného Hrona Zvolen organizuje pri príležitosti SDV 2016, 

prezentačnú akciu na tému Voda a zamestnanosť v kinosále Mestského kultúrneho centra 
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v Žiari nad Hronom pre deti ZŠ mesta Žiar nad Hronom. Na podujatí sa zúčastní cca 320 

detí zo štyroch základných škôl mesta Žiar nad Hronom. 

 

 Správa povodia Slanej Rimavská Sobota, SVP š. p. pripravuje ku Svetovému dňu vody 

tri rôzne aktivity:  

23. 3. 2016 - Čistenie okolia rieky Slanej – 3. ročník akcie organizovanej Obecným úradom 

Plešivec a našou správou, akcie sa zúčastňujú obyvatelia a žiaci miestnych škôl, pracovníci 

samosprávy obce a naši zamestnanci. 

7. 4. 2016 - Informačno-vzdelávacia akcia v kine ORBIS Rimavská Sobota určená pre 

študentov stredných škôl a žiakov 8.-9. ročníka ZŠ. Na tejto akcii budú žiaci a študenti 

oboznámení s významom Svetového dňa vody, budú poskytnuté  informácie o činnosti SVP 

a premietnuté filmy s vodohospodárskou tematikou. 

14. 4. 2016 – Čistenie okolia vodného toku Muráň za účasti TH zamestnancov Správy 

povodia Slanej. 

Termíny akcií závislých od poveternostných podmienok sú orientačné.    

 

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Správa povodia dolného Hrona 

a dolného Ipľa v Leviciach pripravuje pri príležitosti Svetového dňa vody zamestnaneckú 

brigádnickú akciu, ktorá sa bude konať v pondelok 21. 3. 2016. 

V zmysle tohtoročného hesla „Water and Jobs“ sa zamestnanci správy povodia rozhodli 

vyčistiť brehy zdrže Veľké Kozmálovce. Okolie vodnej stavby Veľké Kozmálovce 

a ochranné hrádze Ipľa v Šahách slúžia ako oddychové zóny pre miestnych obyvateľov, kde 

sa dá rybárčiť, bicyklovať, korčuľovať, či prechádzať sa. Takýmito aktivitami chcú 

zamestnanci správy povodia prispieť k zdravému životnému prostrediu a zároveň si 

pripomenúť Svetový deň vody.  

Vodná stavba patrí do II. kategórie vodných diel a jej hlavnou náplňou je dodávanie  vody pre 

Atómovú elektráreň Mochovce. Po posledných povodňových prietokoch v mesiacoch február 

a marec sú brehy tejto vodnej stavby zanesené rôznymi druhmi odpadu. Nachádzajú sa tu 

najmä plastové fľaše, drobný komunálny odpad, biologický odpad pozostávajúci 

predovšetkým z konárov stromov a pobrežných porastov, kmeňov stromov  a pod.  

Zamestnanci prevádzkového strediska Šahy budú čistiť brehy a ochranné hrádze vodného 

toku Ipeľ v intraviláne mesta Šahy. Vyzbieraný odpad uložia do špeciálnych vriec alebo na 

dočasné skládky a bude zlikvidovaný v zmysle platnej legislatívy.    

  
 K Svetovému dňu vody Správa povodia horného Váhu SVP š. p.  pripravuje praktické 

aktivity v spolupráci s obcami Vlachy a Bešeňová, čistenie brehov VS Bešeňová  a s 

Občianskym združením Centrum Belanov, čistenie vodohospodársky významného toku 

Revúca od riečneho kilometra 2,665 po limnigraf v riečnom kilometri 11,330.  

 

  

 

 Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice pri príležitosti Svetového dňa 

vody aj tohto roku  22. marca pripravuje akciu pre žiakov ZŠ Krosnianska Košice. 

Pracovníci OZ Košice pripravia pre školákov prezentáciu „O vodnom hospodárstve 

k Svetovému dňu mokradí a Svetovému dňu vody“.  

 

 Na Správe povodia Laborca sa uskutoční XX. ročník konferencie Okresné dni vody 

v Michalovciach. Okrem zástupcov SVP, š. p. sa na tradičnom podujatí zúčastnia 

predstavitelia miestnej samosprávy, VVS a.s. a pracovníkov odborov. Termín konania 14. 

4. 2016. 
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 Dňa 22. 3. 2016 v čase od 8,00 – 13,00 h bude SVP, š. p. Správa Povodia Dunajca 

a Popradu v spolupráci s PVPS, a. s. Poprad odoberať vzorky vody z domových studní 

na bezplatnú analýzu na dusičnany. Majitelia studní prinesú vzorku vody zo svojej studne 

minimálne v množstve 250 ml na zberné miesto ktoré bude na prízemí Okresného úradu 

v Kežmarku, ul. Dr. Alexandra 61(pri Bille). Výsledky analýzy budú uverejnené na 

internetovej stránke PVPS a. s. Poprad. 

 

  

 

 Na Svetový deň vody 22.3.2016 Slovenský vodohospodársky podnik š. p. Správa 

vnútorných vôd Komárno organizuje pre obyvateľov mesta Kolárovo a tamojších žiakov 

základných škôl prezentáciu rekonštruovanej čerpacej stanici Čergov v čase od 10,00 do 

12,00 hod. priamo v areáli čerpacej stanice Čergov. V programe bude ukážka zariadenia 

s odborným výkladom Ing. Jána Simona a premietanie fotografií z rôznych období histórie 

ČS Čergov. 
 


