
Zamestnanci  ocenení za svoju prácu  pri príležitosti 20. výročia 

založenia SVP, š. p. nominovaní jednotlivými organizačnými 

jednotkami 

 

Odštepný závod Bratislava 

Riaditeľstvo Odštepného závodu Bratislava 

 

MGR. MAGDALÉNA VALÚCHOVÁ 

Technický pracovník, nástup 01.08.1980, v súčasnosti pracuje na odbore ekológie a 

vodohospodárskych laboratórií, je odborníčkou na ochranu kvality vôd a tvorby životného 

prostredia, vykonáva funkciu vedúcej pracovnej skupiny Komisie hraničných vôd s ČR 

a Rakúskom. 

 

ING. PETER RUSINA 

Vedúci odboru vodohospodárskeho rozvoja, nástup 01.08.1982, vypracováva podklady a 

koordinuje práce v oblasti vodnej politiky /Rámcovej smernice EU o vode a iné/. 

 

ING. FRANTIŠEK FEDERLA 

Technický pracovník oddelenia morfologického monitoringu, nástup 15. 8. 1983, dlhoročný 

pracovník v oblasti autorizovaný geodet, organizuje prácu zememeračských skupín, 

zabezpečuje úlohy geomorfologického monitoringu na výkon prác na vodnej ceste Dunaj 

a Váh. 

 

JUDr. MÁRIA VAŠŠOVÁ 

Vedúca odboru spoločných činností, nástup 1. 9. 1986, z právneho referenta sa vypracovala 

na vedúcu odboru, dlhoročne vedie komplexnú právnu agendu OZ Bratislava, háji záujmy 

zamestnávateľa. 

 

RNDr. JÁN TKÁČ 

Vedúci odboru ekológie a vodohospodárskych laboratórií, nástup 1. 5. 1987, zabezpečuje 

plnenie úloh vyplývajúcich z uplatňovania ustanovení Zákona o vodách a nadväzujúcich 

predpisov vo vzťahu ku kvalite vôd a zdrojom znečistenia. 

 

ING. EVA ŠIMOVÁ 

Technický pracovník odboru vodohospodárskeho rozvoja, nástup 1. 9. 1987, dlhoročný 

pracovník v oblasti spracovania a aktualizácie koncepčných vodohospodárskych materiálov. 

 

ING. BORIS KOVÁČ 

Vedúci odboru vodohospodárskej prevádzky a dispečingu, nástup 06.01.1992, po absolvovaní 

fakulty vodného hospodárstva sa plne venuje oblasti vodného hospodárstva, kedy sa svojou 

odbornosťou z funkcie technického pracovníka vypracoval na vedúceho odboru. 



 

ING. STANISLAV FIALÍK 

Je zamestnaný na našej správe od roku 1980. Vykonáva funkciu riaditeľa závodu. Je 

výborným odborníkom, počas povodňových aktivitách zastáva funkciu povodňového technika 

závodu. Zodpovedá za všetky povodňové úseky na závode. Z hľadiska povodňovej ochrany 

sú to veľmi zložité úseky. Svojich pracovníkov riadi zodpovedne a svedomite. Na jemu 

zverených objektoch je vidieť starostlivosť zodpovedného vodohospodára. 

 

Správa povodia Závod Dunaj: 

ING. DIONÝZ KISS 

Nástup 1. 4. 1988 do 31.3. 1993   závod Gabčíkovo   ako asistent neskôr ako technický 

pracovník,  od 1.4. 1993 ako úsekový technik  na stredisku Prevádzka vodných tokov. Od 1. 

1. 1997 poverený riadením strediska – vedúci strediska túto funkciu vykonával do 31. 3. 2017 

od 1. 4. 2017 – vedúci úseku správy povodia a závodu- riadi úsek technicko- prevádzkových 

činností. 

 

ING. LADISLAV MIKLUŠ 

Nástup 1. 7. 1992  pracovná pozícia – majster od 1. 3. 1999 poverený vedením strediska 

Kameňolom Devín, vlastní preukaz strelmajstra, odborná skúška na výkon v banskej činnosti 

pracovnú pozíciu  vedúceho strediska vykonáva doteraz. 

 

JOZEF KILBERGER 

Nástup 1. 4. 1979 stredisko Regulačné bagrovanie (bagrovacie práce)  pracovné pozície – 

prevádzkový elektrikár, lodný strojník, lodník. 

 

SLAVOMÍR HATALA 

Nástup  15. 8. 1980 stredisko Bagrovacie práce, vykonával pracovné pozície: majster, lodný 

strojník  vodič lodného rýpadla v súčasnosti lodník – majster.  

 

Správa povodia Moravy: 

RASTISLAV MIHALOVIČ 

Nástup 1. 2. 1988  pracovná pozícia - poriečny na prevádzkovom úseku II/1 Myjava, vlastní 

preukaz na obsluhu motorovej píly a krovinorezu. 

 

IVAN DOLINA 

Nástup 22. 8. 1988 na pracovnú pozíciu Vodič motorových vozidiel, od 1. 1. 2017 technický 

pracovník – energetik, vlastní preukaz na obsluhu tlakových nádob, obsluhu kotolne, 

prevádzkový technik ZZ. 

 

MILOSLAV JÁNSKY  
Nástup 30. 8. 1988 na pozíciu Obsluha pracovných strojov. 

 

JANA HLADÍKOVÁ 

Nástup 9. 1. 1989 na pozíciu referent, momentálne fakturácia, VO, bytové hospodárstvo. 

 



Správa vnútorných vôd Šamorín:  

ING. JOZEF KANITRA 

Je zamestnancom našej organizácie od 1.04.1986. Do Povodia Dunaja nastúpil ako asistent, 

neskoršie zastával funkciu majstra, od roku 1987 ako stavbyvedúci riadil prácu na úseku 

výroby. V roku 1994 bol vymenovaný do funkcie vedúceho strediska prevádzky II., 

Odštepného závodu Šamorín a  od 1.09.2011 zastáva funkciu vedúceho úseku 

vodohospodárskej prevádzky Správy vnútorných vôd Šamorín. V riadiacej funkcií úspešne 

zvláda zložité pracovné úlohy, jeho vysoké pracovné nasadenie vo funkcii I. zástupcu 

povodňového technika správy napomáha úspešne zvládnuť komplikované problémy počas 

jednotlivých stupňoch povodňovej aktivity. Aktívne sa zapája do prípravy investičných 

stavieb v pôsobnosti SVV Šamorín a nekompromisne háji záujmy našej organizácie pri 

realizácii opravy a údržby HIM správy. 

 

ING. ILDIKO OBDRŽÁLKOVÁ  

Je zamestnancom našej organizácie od 1. 7. 1990. Do Povodia Dunaja nastúpila na pracovnú 

pozíciu samostatný odborný ekonóm, od 1. 1. 1991 zastávala funkciu vedúcej ekonomického 

úseku našej organizácie. V úzkej spolupráci s úsekmi vodohospodárskej prevádzky 

a technicko-prevádzkových služieb zabezpečuje a rieši zložité úlohy riadenia a efektívneho 

využitia zvereného majetku štátu, zodpovedne a nekompromisne zastrešuje úlohy v oblasti 

verejného obstarávania v podmienkach štátneho podniku. S kolektívom podriadených 

pracovníkov bezproblémovo zabezpečuje úlohy súvisiace s plánom a rozpočtom, prevádzku 

objektov bytového hospodárstva, MTZ, evidenciu HIM, DHM a úspešne rieši ostatné úlohy 

ekonomického charakteru.    

    

ZUZANA GÓDÁNYOVÁ  

Je zamestnancom našej organizácie od 1.04.1982. Do Povodia Dunaj nastúpila na pracovnú 

pozíciu majster, od 1.9.1983 zastávala funkciu samostatný prípravár strediskom 

stavebnomontážnej činnosti realizovaných stavieb. Od 17.08.2010 v pozícii vedúceho úseku 

rieši zložité úlohy úseku technicko-prevádzkových služieb SVV Šamorín, zabezpečuje a riadi 

výkon opravy a údržby vodných tokov a vodných stavieb, strojných zariadení, drobnej 

stavebnej mechanizácie, cestnej nákladnej a osobnej dopravy, opravárenské a údržbárske 

práce na ostatnom majetku štátu zverenom do operatívnej správy SVV Šamorín.      

   

KAROL FARAGÓ je zamestnancom našej organizácie od 2. 1. 1979 v pracovnej pozícii 

strojník vodohospodárskych zariadení. Od uvedeného termínu samostatne zastáva pracovnú 

pozíciu „ hrádzny - hatiar“  čerpacej stanici Aszód. ČS Aszód je dôležitým , nenahraditeľným 

vodohospodárskym objektom pri regulácii prietokov a na zamedzenie vstupu veľkých vôd 

počas zvýšených povodňových hladín v Malom Dunaji. Čerpacia stanica Aszód je 

v prevádzke od roku 1945, modernizácia ČS v rámci rekonštrukcie bola za aktívnu účasť 

menovaného zabezpečená v roku 1993 nahradením pôvodných dieselových agregátov 

ponornými čerpadlami na elektrický pohon. Do pôsobnosti pána Faraga okrem zabezpečenia 

prevádzky ČS patrí aj starostlivosť o prevádzkový areál, sídlo povodňového úsekového 

technika X. povodňového úseku.  

 

 

 



Správa vnútorných vôd Komárno 

EMIL CSERMÁK 

Je zamestnaný na našej správe od roku 1977. Vykonáva funkciu úsekového technika. Je 

výborným odborníkom, počas povodňových aktivitách zastáva funkciu úsekového 

povodňového technika. Zodpovedá za úseky pri ĽOHD Komárno – Kravany a pri ĽOHV 

Komárno – Komoča a za ČS Patince. Z hľadiska povodňovej ochrany sú to veľmi zložité 

úseky. Svojich pracovníkov riadi zodpovedne a svedomite. Na jemu zverených objektoch je 

vidieť starostlivosť zodpovedného vodohospodára. 

 

TOMÁŠ HORVÁTH 

Je zamestnaný na našej správe od roku 1982 . Vykonáva funkciu úsekového technika. Je 

výborným odborníkom, počas povodňových aktivitách zastáva funkciu úsekového 

povodňového technika. Zodpovedá za úsek POHV Komárno – Kolárovo, a za ČS Nová 

Osada, ČS Viničné, ČS Čergov. ČS Nová Osada je najviac namáhaná čerpacia stanica. Ako 

zodpovedný technik riadi prácu samostatne, odborne, svedomite. 

 

GABRIEL BUČEK 

Je zamestnaný na našej správe od roku 1983. Vykonáva funkciu úsekového technika. Je 

výborným odborníkom, počas povodňových aktivitách zastáva funkciu úsekového 

povodňového technika. Zodpovedá za úseky ĽOHD  Kravany – Štúrovo, POHH a ĽOHH 

Kamenica nad Hronom  – Kamenný Most, POHI Chľaba – Salka. Riadenie uvedených úsekov 

je veľmi zložitý a vyžaduje odbornosť, samostatnosť a kreativitu.  

 

MARTA KOCSISOVÁ 

Je zamestnaná na našej správe od roku 2003. Zastáva funkciu úsekového technika, 

a prevádzkara doškoľovacieho strediska Patince. Obidva funkcie vykonáva zodpovedne 

a obetavo. Príkladne riadi svojich spolupracovníkov, stará sa o zverené objekty. Je 

samostatná, svedomitá, presná a zodpovedná. 

 

Závod Vodné dielo Gabčíkovo 

ING. JÁN TAKÁCS 

Je zamestnaný na našej správe od roku 1989. Vykonáva funkciu vedúceho strediska na PLK v 

Gabčíkove. Je výborným odborníkom, počas povodňových aktivitách zastáva funkciu člena 

technického štábu. Zabezpečuje vchod čerpacej stanice Dedinský Ostrov a drény, a má na 

starosti energetické zabezpečenie objektov počas povodňovej aktivity Z hľadiska povodňovej 

ochrany sú to veľmi zložité výkony. Svojich pracovníkov riadi zodpovedne a svedomite. Na 

jemu zverených objektoch je vidieť starostlivosť zodpovedného vodohospodára. 

 

JURAJ VANDA 

Je zamestnaný na našej správe od roku 1989. Vykonáva funkciu vedúceho strediska na 

vodohospodárskej činnosti VH. Je výborným odborníkom, počas povodňových aktivitách 

zastáva funkciu úsekového povodňového technika. Zodpovedá za úseky  Veľko-dunjská 

ochranná hrádza. Dobrohošť – Bodíky – Gabčíkovo. Z hľadiska povodňovej ochrany sú to 

veľmi zložité úseky. Svojich pracovníkov riadi zodpovedne a svedomite. Na jemu zverených 

objektoch je vidieť starostlivosť zodpovedného vodohospodára. 

 

ING. HELENA BROŽOVÁ 



Je zamestnaný na našej správe od roku 1988 . Vykonáva funkciu technického pracovníka. Je 

výborným odborníkom, počas povodňových aktivitách zastáva funkciu technického 

pracovníka na Vodohospodárskom dispečingu. Z hľadiska povodňovej ochrany jej práca je 

veľmi dôležitá. Svojich pracovníkov riadi zodpovedne a svedomite. Na jemu zverených 

objektoch je vidieť starostlivosť zodpovedného vodohospodára. 

 

ING. JURAJ VINCENT  

Je zamestnaný na našej správe od roku 1988. Vykonáva funkciu vedúceho ekonomického 

úseku. Je výborným odborníkom, počas povodňových aktivitách zastáva funkciu II. 

zástupcu  povodňového technika závodu. Zodpovedá za všetky povodňové úseky na závode. 

Z hľadiska povodňovej ochrany sú to veľmi zložité úseky. Svojich pracovníkov riadi 

zodpovedne a svedomite. Na jemu zverených objektoch je vidieť starostlivosť zodpovedného 

vodohospodára. 

 

 

 

Odštepný závod Piešťany 

 

Riaditeľstvo Odštepného závodu Piešťany 

 

DARINA MOJŽIŠOVÁ 

Nastúpila 1. 8. 1984 ako absolventka na nástupnú prax, po jej absolvovaní prešla až do 

súčasnosti viacerými funkciami ako referentka dopravy, sekretárka ekonomického námestníka 

OZ, referentka na Oddelení riadenia ľudských zdrojov, kde pracuje dodnes. Zamestnankyňa 

pristupuje k vykonávaniu svojej práce maximálne zodpovedne, ochotne poskytuje svoje 

vedomosti a skúsenosti ostatným kolegom, keď treba, vždy poradí. 

 

ING. MIRIAM HRICIŠÁKOVÁ 

Nastúpila 1.10. 1997 ako referentka na odbore hospodárenia. V roku 2005 sa stala vedúcou 

Odboru zamestnaneckých vzťahov, kde pracuje dodnes ako vedúca Oddelenia riadenia 

ľudských zdrojov. Svoju prácu si vykonáva zodpovedne, rada poskytne svoje vedomosti a 

skúsenosti svojim kolegom. Je ochotná vypočuť si každého zamestnanca, súcitná a plná 

pochopenia, vždy hľadá spôsob ako prípadný problém vyriešiť. Práca jej je zároveň aj 

koníčkom.  

 

ING. ANNA FAJNOROVÁ 

nastúpila 3. 8. 1981 ako absolventka na nástupnú prax, po jej absolvovaní prešla viacerými 

funkciami na ekonomickom úseku ako plánovačka, referentka, odborná ekonómka, 

špecialistka až po vedúcu oddelenia rozpočtu, fakturácie a miezd. Od 1. 7. 2000 je poverená 

funkciou vedúcej odboru hospodárskej politiky ktorú vykonáva dodnes. Zodpovedne 

a efektívne zabezpečuje činnosť svojho odboru. 

 

ING. MÁRIA MATIOVÁ 

Nastúpila 23. 5. 2002 ako referentka na odbor hospodárenia, neskôr hospodárskej politiky kde 

pracuje dodnes. Po celú dobu svojho pôsobenia v SVP je jej hlavnou činnosťou 

vypracovávanie plánov a rozpočtov za celý odštepný závod. K svojim pracovným 

povinnostiam pristupuje maximálne zodpovedne. Je veľmi ústretová, vždy milá a ochotná, 

rada poradí. 



 

ING. ELENA POBJECKÁ 

nastúpila 16. 7. 1979 ako absolventka vysokej školy na nástupnú prax na ekonomický úsek. 

Na tomto úseku prešla viacerými funkciami ako asistentka, referentka, vedúca učtárne, 

štatistiky a rozborov. Od roku 1981 až po súčasnosť vykonáva funkciu vedúcej odboru 

účtovníctva a daní. Na ROZ pracuje takmer 38 rokov. Pre svoje odborné vedomosti 

a skúsenosti je vo svojom odbore rešpektovaná a uznávaná.   

 

ING. HELENA FICEKOVÁ 

nastúpila 1. 8. 1985 ako absolventka vysokej školy na nástupnú prax. Postupne prešla 

viacerými funkciami ako asistentka, projektantka, samostatný odborný pracovník, vedúci 

oddelenia, technický pracovník. Od 1. 12. 2016 vykonáva funkciu vedúcej oddelenia 

investičných činností. Na základe dlhoročných pracovných skúseností k svojej práci 

pristupuje zodpovedne a svedomito, vo svojom odbore je rešpektovaná. V kolektíve je veľmi 

obľúbená, človek do nepohody. 

 

ING. JÚLIUS PAULECH  

Nastúpil 1. 8. 1983 do zamestnania ako čerstvý absolvent Stavebnej fakulty STU na nástupnú 

prax. Postupne prešiel funkciami ako asistent, odborný technický pracovník, špecialista 

a vedúci odboru vodohospodárskej prevádzky a dispečingu. So svojimi dlhoročnými 

pracovnými skúsenosťami sa ako skúsený vodohospodár svedomito venuje plneniu úloh, 

ktoré spadajú nielen pod činnosť odboru. Pri riešení pracovných úloh vždy hľadá tie 

najoptimálnejšie riešenia. Je zodpovedný a spoľahlivý, svojou doterajšou prácou prispel k 

šíreniu dobrého mena podniku ako aj k rozvoju vodného hospodárstva na Slovensku. 

 

PAVOL UVÁČIK  

V súčasnosti najdlhšie pracujúci zamestnanec Riaditeľstva odštepného závodu nastúpil 1. 7. 

1977 ako absolvent na nástupnú prax. Po jej absolvovaní pracoval na technickom úseku ako 

praktikant, vodohospodársky dispečer, technický pracovník. Od roku 2011 vykonáva funkciu 

vedúceho oddelenia vodohospodárskeho dispečingu. Na ROZ bez prerušenia pracuje takmer 

40 rokov. K svojej práci pristupuje veľmi zodpovedne, je svedomitý. Ako človek je ústretový, 

vždy usmiaty a ochotný každému pomôcť. 

 

ANNA KUROCOVÁ 

Nastúpila 1. 2. 1979 ako samostatný správny pracovník. Neskôr prešla viacerými funkciami 

ako referentka pre technicko-ekonomické informácie, samostatný odborný referent, odborný 

technický pracovník. Od roku 1998 pracuje ako referentka na odbore vodohospodárskeho 

rozvoja a plánovania. Zamestnankyňa si svoje povinnosti plní svedomito a zodpovedne, je 

pravou rukou svojmu vedúcemu a tak prispieva k plynulému chodu odboru na ktorom 

v súčasnosti pracuje.  

 

 

Správa povodia  horného Váhu Ružomberok 
 

VLADIMÍR LAUKO 
Nastúpil 1. 1. 1978 ako sústružník. Patrí medzi najdlhšie pracujúcich spomedzi zamestnancov 

kategórie „R“. V roku 2000 bol preradený na stredisko nákladnej dopravy ako vodič 

motorového vozidla, kde pracuje doteraz. Dlhé roky je zodpovedný a prepravuje nebezpečné 

látky (PHL), v minulosti často aj za sťažených podmienok. Za 39 rokov v našej organizácii 



najazdil tisíce kilometrov bez nehody. Pri celozávodných športových hrách veľakrát prispel 

k víťazstvu našej správy v stolnotenisových turnajoch. Je mnohonásobným dobrovoľným 

darcom krvi.  

 

 

JOZEF VESELOVSKÝ 
V našej organizácii pracuje od 23. 1. 1978 kedy nastúpil na stredisko nákladnej dopravy ako 

vodič motorového vozidla, kde pracuje dodnes. Výsledkom jeho dlhoročnej práce sú tisíce ton 

odvezeného kameňa bez nehody. Do tejto neľahkej profesie zaučil nejedného začínajúceho 

vodiča.  

 

JARMILA LAUKOVÁ  
nastúpila 11. 8. 1976 ako absolvent na nástupnú prax. Po oboznámení sa s chodom 

organizácie vtedajšieho Povodia Váhu, podniku pre správu tokov, Piešťany so sídlom 

organizačnej zložky v Ružomberku prešla až do súčasnosti viacerými funkciami ako pomocná 

projektantka, samostatná technická  a správna pracovníčka či úseková technička. Od začiatku 

svojho pôsobenia je zaradená na úseku vodohospodárskej prevádzky, kde získala komplexný 

prehľad a vie poradiť svojim mladším kolegom.  

 

EMANUEL ŠOŠOVEC 

Pracuje v našej organizácii od 12. 7. 1976 a je nielen služobne najstarším zamestnancom 

v kategórii „THZ“, ale aj celkovo za našu správu. Od nástupnej praxe prešiel funkciami na 

stredisku montážnych činností ako majster. Pod jeho vedením sa urobilo množstvo stavieb 

a stavebných úprav na tokoch. Svoje praktické skúsenosti od roku 2012 pretransformoval do 

funkcie stavbyvedúceho na úseku technicko-prevádzkových služieb. Svoju lásku k vode 

dokazuje aj vo voľnom čase ako vášnivý rybár.  

 

DUŠAN TURANEC 
nastúpil v 1. 8. 1982 ako automechanik na prevádzku v Krpeľanoch. Počas ďalších rokov 

prešiel viacerými funkciami ako strojný zámočník,  kapitán a lodník remorkéra 

vodohodpodársky robotník až napokon v roku 2002 nastúpil na úsek tokov Turiec ako 

poriečny, kde pracuje dodnes. Nad rámec svojej pracovnej činnosti vykonáva aj obsluhu 

traktora a pilčícke práce. Je držiteľom zlatej Jánskej plakety.  

 

PAVOL SENEŠI 

Nastúpil 1. 10. 1980 ako samostatný revízny technik energetických zariadení. Od roku 1992 

pracuje ako technický pracovník energetik. Zabezpečuje bezporuchovú prevádzku MVE 

v správe závodu. Vo svojej kompetencii má zabezpečovanie kontroly a revízií vyhradených 

technických zariadení v rámci správy. Eviduje odbery elektrickej energie a zodpovedá za 

správnosť vyhotovených faktúr.  

 

 

Správa povodia stredného Váhu I. Púchov 

  

JAROSLAV PAVEL   
Je zamestnaný v SVP, š. p. a jeho právneho predchodcu Povodie Váhu, š. p., nepretržite od 3. 

10. 1983. Svoju prácu vykonáva vždy svedomito, zodpovedne a na vysokej odbornej úrovni. 

Medzi kolegami je obľúbený pre svoj pozitívny prístup ako k  práci, tak aj ku všetkým 

spolupracovníkom. So svojimi vedomosťami, nadobudnutými v rámci  dlhoročnej praxe, sa 

vždy rád podelí s mladšími kolegami. Na  jednaniach s verejnými inštitúciami, obecnými 



úradmi a  firmami vždy kvalifikovane zastupuje našu firmu. Dvadsať rokov vykonáva funkciu 

predsedu ZO OZ DLV v pôsobnosti našej správy, kde sa tiež snaží pomáhať zamestnancom 

správy ako s pracovnými problémami, tak aj so súkromnými. Je to človek so vzácnymi 

ľudskými a morálnymi vlastnosťami. 

 

TIBOR TRNÍK   
Je pracovníkom SVP, š. p., a jeho právneho predchodcu Povodia Váhu, š. p. od 16. 2. 1981. 

Postupne prešiel viacerými funkciami na úseku stavebnej výroby, a to ako vodič traktora, 

vodič osobného vozidla, strojník  a vodič pracovných strojov a od roku 1997 ako strojník 

UDS 114. Na tomto mechanizme pracuje do súčasnosti. Osvedčil sa ako svedomitý 

pracovník, ktorý bol vždy ochotný aj v čase osobného voľna nastúpiť do práce, či už 

v prípade povodňového nasadenia alebo z iných dôvodov. Vypracoval sa na špičkového 

strojníka, ktorý nemá problém zastúpiť kolegu na inom  mechanizme alebo vozidle. Svoju 

prácu vykonáva  na vysokej profesionálnej úrovni a svedomito. 

 

ING. PAVOL FILADELFI 

Po ukončení vysokoškolského štúdia na STÚ v Bratislave na odbore „Vodné stavby a vodné 

hospodárstvo,“ nastúpil ako projektant na OZ Piešťany 1.8.1978. Po krátkom čase pôsobenia 

v Piešťanoch  bol pridelený na správu do  Nimnice na pozíciu majstra stavebnej výroby. 

Vzhľadom na technické vedomosti a zručnosť získanú na projekčnom oddelení prešiel opäť 

do funkcie projektanta, kde mohol počas dlhých rokov uplatňovať svoju vodohospodársku 

skúsenosť, ktorá bola zrealizovaná v podobe mnohých  úprav tokov. Pavol Filadelfi bol, je a 

bude vodohospodárom srdcom aj dušou, aj v súčasnom dôchodkovom veku prejavuje záujem 

o vodohospodársku problematiku. 

Na SVP š. p. odpracoval 37 rokov. 

 

 

Správa povodia stredného Váhu II. Piešťany 

 

ING. MILOŠ BUNDA 

Dlhoročný zamestnanec s bohatou odbornou praxou, prešiel úsekmi stavebnej a prevádzky, 

kde zastával  a zastáva  ťažiskové funkcie s vysokým nárokom na odbornosť a zodpovednosť. 

V súčasnosti je najdlhšie pôsobiacim úsekovým technikom na  Správe. Pracovné zaradenie: 

1988 až 1991 odborný prevádzkový technik na VS Trenčianske Biskupice – Horná Streda, 

1991 až 1993 -  technický pracovník – majster na úseku technicko – prevádzkových služieb, 

1993 až 2016 úsekový technik  - vedúci VS Drahovce – Madunice, od mája 2016 – doteraz,  

úsekový technik na úseku Piešťany – Hlohovec. 

 

KAMIL DZURO   
Dlhoročný zamestnanec s bohatou praxou, ktorý  k práci pristupuje s enormným zanietením,  

nevídanou kreativitou a osobitým humorom. Dlhé roky je oddaný ľuďom a technike 

bagrovacej súpravy Ratnovce. Svoje úlohy vždy rieši obetavo a svedomite neraz nehľadiac na 

dĺžku pracovného času, počas piatkov či sviatkov. Pracovné zaradenie: 1990 až  1997 funkcia 

elektrikár, od 1. 4. 1997 – doteraz,  funkcia technický pracovník  - majster na bagrovacej 

súprave Ratnovce. 

  

EMIL MANCA  
Od roku 1991 až doteraz pracuje ako poriečny na úseku vodohospodárskej prevádzky, 

prevádzkové stredisko Piešťany – Hlohovec. Je vzorný dlhoročný zamestnanec 

a charizmatický človek  spravujúci rozsiahle územie povodia toku Blava a VN Dolné Dubové. 



K úlohám na úseku pristupuje vždy priamo, samostatne a zodpovedne. Technicky je veľmi 

zručný, neraz preukázal svoju schopnosť poradiť si s opravou techniky priamo „na kolene“ 

v teréne, len aby prácu vykonal riadne a načas. 

 

 

RUDOLF HOLIČKA 

od roku 1993 až doteraz pracuje ako poriečny na úseku vodohospodárskej prevádzky, 

prevádzkové stredisko Trenčín – Veľké Bierovce. Svedomitý dlhoročný zamestnanec, ktorý  

do nášho podniku okrem iného priniesol množstvo znalostí o poľnohospodárskej technike 

všetkého druhu a stal sa tak garantom mnohých náročných opráv traktorov prevádzkového 

strediska. Práca sa mu stala koníčkom, okrem svojich manuálnych zručností  a zodpovedného 

prístupu k práci s obľubou sleduje všetky hydrologické javy v povodí, datuje povodne či 

denné úhrny zrážok v Bošáckej doline. 

 

 

Správa povodia dolného Váhu Šaľa 

 

NORBERT SZÁZ 

Pracovník nastúpil na Povodie Váhu š. p., Piešťany odštepný závod Šaľa 1. 3. 1996 ako lodný 

robotník, od 1. 4. 1999 pracuje ako lodník .Dlhodobo vykonáva práce na plavidlách. Prevažne 

sa jedná o ťažbu nános v toku Váh plávajúcim korčekovým bagrom, vytyčovanie plavebnej 

dráhy ako aj iné činnosti na toku, pri ktorých sa využíva tlačný remorkér, plávajúci korčekový 

bager, dnovýsypné člny. Pracovník si počas celej doby výkonu v organizácii svedomito plnil 

svoje povinnosti a svojím vzorným plnením je príkladom aj pre ostatných pracovníkov. 

 

JOZEF FARKAŠ  
Pracovník nastúpil u SVP š. p. na OZ Povodie Váhu Piešťany, Závod Šaľa ako automechanik-

vodič. Od 1. 8. 2000 pracuje ako technický pracovník. Ako TP má na úseku TPS na starosti 

stredisko dopravy a stredisko dielní. Svojím prístupom a riadením jemu podliehajúcemu 

pracovného kolektívu prispieva k plynulému chodu činnosti UTPS ako aj UVHČ v rámci 

správy. Pracovník počas celej doby výkonu práce v organizácii  príkladne vykonával svoju 

prácu, ako aj vhodným spôsobom reprezentoval zamestnávateľa voči okolitým organizáciám. 

 

ZDENKO TREPÁK 

Pracovník nastúpil na Povodie Váhu š. p. Piešťany, o.z. Šaľa 1. 5. 1997 ako vodohospodársky 

robotník, kde pracuje dodnes. Práce na zverenom úseku vykonáva svedomito a zodpovedne. 

Počas zvýšených prietokov a povodňových prietokov sa snaží v predstihu a aktívne 

pristupovať k riešeniu vzniknutých problémov. Svojimi schopnosťami a znalosťou 

prideleného úseku je prínosom pre organizáciu v krízových situáciách. 

 

RUŽENA MANDÁKOVÁ  

Zamestnaná na Povodí Váhu, podnik pre správu tokov Piešťany, závod Šaľa od 4. 7. 1978 ako 

technický pracovník – pomocný projektant. Od 1. 1. 1990 vykonáva prácu vo funkcii referent 

– mzdová účtovníčka. Dlhoročný zamestnanec k pracovným povinnostiam pristupuje aktívne, 

vykonáva ich samostatne a trvale na nadštandardnej úrovni nielen vo vzťahu k ostatným 

zamestnancom, ale aj externým organizáciám, ako sú Sociálna poisťovňa, Zdravotná 

poisťovňa. 

 

 

 



 

Správa povodia hornej Nitry, Topoľčany 

 

BEÁTA FÁBRYOVÁ 

Pracovný pomer menovanej trvá od 1. 1. 1982, kedy nastúpila ako pomocný projektant na 

Povodie Váhu, závod Topoľčany  a bez prerušenia pracuje pre SVP 35 rokov. Samostatne 

a zodpovedne vykonáva všetky povinnosti vyplývajúce z pracovnej náplne, ale častokrát aj 

nad  jej rámec a na úkor voľného času. Dosahuje veľmi dobré výsledky vďaka proaktívnemu 

prístupu, strategickému mysleniu, kreativite, cieľavedomosti, dôslednosti a vysokej miere 

zodpovednosti. Veľmi dobre pracuje v tíme, v ktorom je pre svoj profesijný i ľudský prístup 

veľmi obľúbená. Je otvorená a prístupná zmenám a ďalšiemu vzdelávaniu. 

 

JOZEF BABAŠTA 

Pracovný pomer menovaného trvá od 1. 1. 1982, kedy nastúpil ako prevádzkový elektrikár na 

Povodie Váhu, závod Topoľčany a bez prerušenia pracuje pre SVP 35 rokov. Počas svojej 

pôsobnosti v SVP prešiel viacerými pozíciami a od roku 2013 pracuje ako technický 

pracovník na VS Nováky. Zamestnanec veľmi zodpovedne pristupuje k plneniu pracovných 

povinností a pridelených úloh, častokrát aj nad rámec pracovných povinností  a ak si to 

situácia vyžaduje aj na úkor svojho voľného času. Vďaka svojmu prístupu je v kolektíve 

obľúbený a rešpektovaný pre svoje odborné vedomosti a skúsenosti aj vďaka ktorým 

prispieva k dobrej povesti podniku. 

 

FRANTIŠEK DUBNÝ 

Pracovný pomer menovaného trvá od 2. 7. 1979, kedy na stúpil ako vodič na Povodie Váhu, 

závod Topoľčany a bez prerušenia pracuje pre SVP 38 rokov. Zamestnanec patrí medzi 

najlepších pracovníkov vodičov motorových vozidiel, tak po stránke profesionálnej, ale 

i ľudskej,  svojim  zodpovedným prístupom k práci a plneniu pracovných povinností je 

príkladom pre svojich mladších kolegov. V prípade potreby je ochotný plniť svoje pracovné 

povinnosti aj mimo rámca pravidelného pracovného rozvrhu. 

  

 

DUŠAN MASARYK  

Pracovný pomer menovaného trvá od 2. 8. 1982, kedy nastúpil ako poriečny na Povodie 

Váhu, závod Topoľčany a bez prerušenia pracuje pre SVP 35 rokov. Zamestnanec patrí medzi 

jedného z najlepších pracovníkov po profesionálnej stránke, ale i svojím ľudským prístupom 

ku svojmu okoliu a zodpovedným prístupom k práci prispieva k vytváraniu dobrého mena pre 

SVP, š. p. Pri plnení pracovných povinností je príkladom pre svojich mladších kolegov, 

ktorým ochotne pomáha. V prípade potreby je ochotný plniť svoje pracovné povinnosti aj 

mimo rámca pravidelného pracovného rozvrhu. 

 

 

Správa povodia dolnej Nitry, Nitra 

 

MARIÁN FRAJKA 

Menovaný nastúpil do zamestnania 1. 11. 1984. Po štúdiu na lesníckej škole v Banskej 

Štiavnici a 5-ročnej práci v štátnych lesoch prišiel ako poriečny do Povodia Váhu, podnik pre 

správu tokov Piešťany, závod Nitra. Odvtedy nepretržite viac ako 30 rokov sa zodpovedne 

stará o úsek horného povodia rieky Žitavy. 

 

JÁN BAŠTRNÁK 



Nastúpil do zamestnania 6. 2. 1974, hneď po absolvovaní školy ako vodohospodársky 

robotník. Od 1. 3. 1975 po absolvovaní strojníckeho kurzu pracoval samostatne ako strojník, 

v kolektíve je obľúbený. V súčasnosti pracuje stále ako strojník na úseku technicko-

prevádzkových služieb. Pracovné povinnosti si plní zodpovedne a pre druhých pracovníkov je 

príkladom. 

 

 

 

ING. DANIELA HETÉNYIOVÁ 

 Nastúpila dňa 1. 8. 1978. Už 38 rokov pracuje u predchodcu SVP, Povodie Váhu, podnik pre 

správu tokov Piešťany, závod Nitra. Najprv ako asistent na projekcii, postupne prešla 

z asistentky na samostatnú projektantku. Od r. 1990 prešla  do funkcie samostatný odborno-

prevádzkový pracovník, a od roku 1993 pracuje ako technický pracovník, kde zabezpečuje 

správu a riadi prevádzku a údržbu vodohospodárskych diel /hať Nitra, Jelšovce a Dolné 

Krškany/. 

 

JÁN HERDA, STARŠÍ    

V našej organizácii pracuje nepretržite od 1. 7. 1975 po skončení odborného učilišťa, ktoré 

absolvoval na základe učebnej zmluvy uzatvorenej s naším predchodcom Povodím Váhu 

Piešťany, závod Nitra. Nastúpil na pracovnú pozíciu vodohospodársky robotník. Neskôr 

pracoval ako domovník – údržbár. V súčasnosti pracuje na pozícii obsluha pracovných 

strojov. Počas trvania pracovného pomeru si niekoľkokrát rozšíril kvalifikáciu absolvovaním 

školení a kurzov. V práci je iniciatívny, plní príkazy nadriadených, ochotne pracuje aj nad 

rámec pracovnej zmluvy. 

 

 

 

Odštepný závod Banská Bystrica 

 

Riaditeľstvo Odštepného závodu Banská Bystrica 

 

JÁN MEDVEĎ 

Je zamestnancom SVP, š. p., OZ Banská Bystrica od  roku 1978. Začal ako praktikant, neskôr 

pracoval ako konštruktér a technický pracovník útvaru projekcie. V súčasnosti pracuje ako 

Technický pracovník na Oddelení morfologického monitoringu. Jeho pracovnou náplňou je 

okrem iného výkon meračských prác v teréne, vykonávanie hydro-morfologického prieskumu 

vodných útvarov, digitálne spracovanie nameraných údajov, vytváranie terénnych modelov 

potrebných pre hydotechnické výpočty, zhotovenie a prerokovanie projektovej dokumentácie  

a projektových prác pre VH stavby. Pracovné povinnosti vyplývajúce z tejto pozície si plní 

zodpovedne, kvalitne a v stanovených termínoch. Je ústretový, ochotne spolupracuje 

s ostatnými kolegami, dlhoročné odborné skúsenosti sú zárukou vysokej kvality jeho práce. 

 

MGR. TATIANA MENIAROVÁ 

U zamestnávateľa pracovala od septembra 1979, ako praktikant - absolvent  na  útvare 

projekcie, v tom istom roku začala diaľkovo študovať popri zamestnaní na Právnickej fakulte 

UK v Bratislave, ktoré ukončila v roku 1985. V roku 1982 bola preradená na útvar kádrovej 



a personálnej práce Povodia Hrona, kde vykonávala práce spojené s výchovno-vzdelávacou 

činnosťou, v tom istom roku bola preradená na právne oddelenie. Od roku 1990 do r. 1992 

vykonávala funkciu vedúcej oddelenia personálnej činnosti,  neskôr bola menovaná do 

funkcie vedúcej referátu všeobecného práva. Od roku 2002 bola poverená vedením odboru 

zamestnaneckých vzťahov riaditeľstva odštepného závodu. Prijatím nového organizačného 

poriadku bola zaradená na funkciu vedúca právneho oddelenia a súčasne  poverená výkonom 

funkcie vedúceho odboru vnútornej správy neskôr odboru spoločných činností. S vysokou 

odbornosťou a znalosťou problematiky riadi zverený kolektív, úspešne zvláda aj náročné 

stresové situácie. Dlhoročné skúsenosti  a odborné znalosti v oblasti vodného hospodárstva 

využíva aj pri presadzovaní a uplatňovaní právnych postupov a legislatívy do 

vodohospodárskej praxe. Je členkou vedenia odštepného závodu. 

 

ING. ONDREJ KOSTIVIAR 

Po ukončení štúdia na SVŠT v Bratislave, odbor vodné stavby a vodné hospodárstvo, nastúpil  

do podniku ako praktikant – absolvent  od júla 1980. Od roku 1984 bol zaradený  na funkciu 

samostatný referent TPČ, následne samostatný odborný technický  pracovník, od februára 

1990 zastával funkciu vedúci odboru investičnej výstavby. Po zmene organizačnej štruktúry 

podniku sa stal vedúcim odboru inžinierskych činností. Riadi  oddelenie investičnej výstavby  

a oddelenie morfologického monitoringu. Za viac ako 30 rokov práce vo vodnom 

hospodárstve prispieva veľkou mierou k rozvoju v oblasti investičnej výstavby, uplatňuje 

a presadzuje vodohospodársku legislatívu pri rokovaniach s partnermi a spracovaní vyjadrení 

a vodohospodárskych stanovísk. Je členom povodňového dispečingu pri Technicko-

povodňovom štábe OZ Povodie Hrona Banská Bystrica, členom investičnej a dokumentačnej 

komisie SVP, š. p., ako zástupca OZ Banská Bystrica býva pozývaný do viacerých poradných 

orgánov a komisií riešiacich celopodnikové problémy v technicko-prevádzkovej oblasti. 

 

ING. ALOJZ PAŠERBA 

Uzatvoril pracovný pomer u zamestnávateľa ako asistent na úseku ochrany akosti vôd. Od 

roku 1986 bol zaradený ako samostatný odborný technický pracovník OOAV, od roku 1993 

ako technický pracovník, od roku 2008 bol zaradený ako špecialista – manažér kvality. 

Zmenou organizačného usporiadania a zmenou podnikového katalógu funkcií bol od apríla 

2011 zaradený na funkciu technický pracovník a od septembra toho istého roku až dodnes 

vykonáva funkciu vedúci odboru ekológie a vodohospodárskych laboratórií. S vysokým 

osobným nasadením a veľmi dobrej odbornej úrovni riadi pomerne rozsiahly kolektív 

zamestnancov VH laboratória, pričom aj sám zabezpečuje potrebné odborné práce 

v akreditovanom skúšobnom laboratóriu. Má odbornú spôsobilosť manažéra kvality 

v akreditovanom subjekte, odbornú spôsobilosť pre prácu s veľmi jedovatými látkami 

a prípravkami. Svojím empatickým prístupom vytvára dobrú kolegiálnu a pracovnú atmosféru 

na zverenom pracovisku, neodmieta odbornú pomoc mladším kolegom. 

 

ING. MARTIN RYBÁR  

Prvý pracovný pomer u zamestnávateľa uzatvoril v januári 1979 do septembra 1979 ako 

projektant. Po prerušení nastúpil k zamestnávateľovi opäť v roku 1985 ako vedúci odborný 

technický pracovník. Po reštrukturalizácii podniku a vytvorení Vodohospodárskeho regiónu 



Banská Bystrica od 1. 4. 1992 bol vymenovaný do funkcie námestníka pre správu 

vodohospodárskeho regiónu okresu Banská Bystrica a banskoštiavnických  jazier. Od roku 

2004 pracoval ako riaditeľ Závodu Povodie horného Hrona Banská Bystrica, neskôr po zmene 

názvu závodu ako riaditeľ Správy povodia horného Hrona Banská Bystrica až do konca roku 

2013. Od 1. 1. 2014 vykonáva funkciu technicko-prevádzkového námestníka riaditeľa 

Odštepného závodu Banská Bystrica. Za viac ako 30 rokov aktívnej odbornej činnosti vo 

vodnom hospodárstve veľkou mierou prispieva k riešeniu vodohospodárskych problémov, má 

veľký podiel na riešení protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice, je odborníkom na 

problematiku rybného hospodárstva, má za sebou bohatú publikačnú činnosť v tejto oblasti. 

Bol menovaný do funkcie vedúceho slovenskej časti Pracovnej skupiny pre Ipeľ Slovensko-

maďarskej komisie pre hraničné vody, je členom Technického štábu Krajskej povodňovej 

komisie v Banskej Bystrici, bol viac rokov členom redakčnej rady Vodohospodárskeho 

spravodajcu za SVP, š. p., OZ Banská Bystrica. 

 

DAGMAR BOHUŠOVÁ 

Pracovný pomer uzatvorila v roku 1985 ako absolvent v rámci nástupnej praxe,  následne ako 

odborný referent na sekretariáte riaditeľa podniku, po návrate z materskej dovolenky v roku 

1993 bola zaradená ako administratívno-technický pracovník na referáte všeobecného práva, 

v tom istom roku bola zaradená ako administratívno-technický pracovník ekonomiky na 

riaditeľstve Povodia Hrona, následne od roku 1994 ako referent na odbore ekonomickej 

analýzy, štatistiky a metodiky. S prijatím nového Organizačného poriadku v roku 2011, kedy 

bola celá agenda ekonomiky práce a miezd presunutá na oddelenie riadenia ľudských zdrojov,  

vykonáva až do dnešných dní funkciu mzdového referenta. Za dlhé roky práce v rámci 

ekonomických pozícií získala pani Bohušová rozhľad a vysokú odbornosť pre výkon 

zastávanej funkcie. Je ochotná pomôcť aj v iných oblastiach v prípade potreby, ochotne 

odovzdáva skúsenosti mladším kolegom. Viac rokov aktívne pracuje v odborovej organizácii 

DLV pri OZ Banská Bystrica. 

 

ING. OĽGA SOBOTKOVÁ   

U zamestnávateľa pracuje od roku 1985. Prešla funkciami asistent projekcie, projektant, 

samostatný projektant, od roku 1998 vykonávala funkciu vedúcej odboru projekcie. 

V súčasnosti pracuje ako vedúcej oddelenia morfologického monitoringu na Riaditeľstve OZ 

Banská Bystrica. Má získanú odbornú spôsobilosť ako autorizovaný stavebný inžinier 

s rozsahom oprávnenia na vodohospodárske stavby. Pani Ing. Sobotková na vysokej odbornej 

úrovni zabezpečuje projekčné a geodetické práce na zverenom oddelení, potrebné merania 

evidenčných a inundačných profilov vodných tokov a zanášania vodných nádrží. Koncepčne 

a s vysokou zodpovednosťou riadi kolektív oddelenia morfologického monitoringu, ochotne 

odovzdáva svoje dlhoročné odborné skúsenosti mladším kolegom. 

 

SOŇA MIHÁLIKOVÁ  

Nastúpila k právnemu predchodcovi SVP, š. p. v roku 1986 ako referent kádrovej 

a personálnej práce a v podstate celý profesijný život u zamestnávateľa pracuje ako referent 

personálnej a sociálnej práce, v súčasnosti referent na oddelení riadenia ľudských zdrojov na 

Riaditeľstve OZ Banská Bystrica. Na vysokej odbornej úrovni samostatne zabezpečuje 



personálnu a sociálnu agendu, evidenciu dochádzky zamestnancov, má na starosti vzdelávacie 

aktivity zamestnancov. Metodicky usmerňuje prácu s dochádzkovým systémom a personálnu 

prácu na jednotlivých správach povodí, ochotne spolupracuje s inými útvarmi v rámci OZ na 

riešení personálnych problémov zamestnancov. Na vysokej odbornej úrovni sa orientuje 

v pracovnoprávnej legislatíve, ako aj v ďalších predpisoch súvisiacich s jej činnosťou, 

ochotne poskytuje odbornú pomoc aj ostatným kolegom.    

 

ING. INGRID KUŠNIRÁKOVÁ 

vedúca odboru vodohospodárskeho rozvoja a plánovania. 

 

             

Správa povodia stredného Hrona Zvolen  

ING. ŠTEFAN MATUŠKA 

Je zamestnancom SVP,š.p. Správa povodia stredného Hrona Zvolen od  roku 1991. Od roku 

1997 zastáva pracovnú pozíciu vedúci vodohospodárskej prevádzky. Pracovné povinnosti 

vyplývajúce z tejto pozície si plní zodpovedne, kvalitne a v stanovených termínoch. Je 

ústretový, konštruktívne podporuje spoluprácu s  ostatnými zamestnancami. Vytvára 

podriadeným dobré pracovné podmienky, záleží mu na medziľudských vzťahoch. 

 

ŠTEFAN MITTER 

Je zamestnancom SVP, š. p., Správa povodia stredného Hrona Zvolen od  roku 1997. Zastáva 

pozíciu hrádzny na VS Môťová. Svoje odborné vedomosti využíva pri údržbe a opravách 

elektrických zariadeniach. Aj jeho zásluhou sú dlhodobo ovládacie zariadenia funkčné 

v prevádzky schopnom stave. Dlhoročné pracovné skúsenosti rád odovzdáva služobne 

mladším zamestnancom. 

 

PAVEL KOVÁČ  

Je zamestnancom SVP, š. p., Správa povodia stredného Hrona Zvolen od roku 1977. 

Vykonáva pozíciu vodič nákladnej dopravy. O zverené vozidlo sa stará vzorne. Kladie dôraz 

hlavne na technický stav aj iných vozidiel. Naplno využíva svoje vodičské oprávnenie, 

odbornú spôsobilosť. Ochotne v prípade potreby zastupuje aj iných kolegov na stredisku 

dopravy a mechanizácie.  

 

IGOR ZUBKA 

Je zamestnancom SVP, š. p., Správa povodia stredného Hrona Zvolen od  roku 1995. Je 

zaradený ako vodohospodársky robotník na prevádzkovom úseku Banskoštiavnické historické 

nádrže. Je všestranne  zručný v odborných  remeselných činnostiach. Pre jeho široké odborné 

schopnosti je využívaný aj na iných prevádzkových strediskách správy povodia, buď ako 

konzultant alebo priamo opravu aj vykoná. Pre jeho prístup k pracovným povinnostiam je 

hodnotený ako najlepší zamestnanec. 

 

KAROL TOMČÍK 



Je zamestnancom SVP na Správe povodia stredného Hrona Zvolen od roku 1995. Zastáva 

pozíciu hrádzny na VS Klinger. Svoje odborné vedomosti využíva pri údržbe a opravách na 

všetkých tajchoch, ktoré SPSH Zvolen v rámci prevádzkového strediska obhospodaruje. Je 

ochotný na mimoriadne udalosti nastúpiť aj cez sviatky, resp. dni pracovného voľna, aj preto 

je dlhodobo  hodnotený ako vzorný zamestnanec. 

 

JÁN SUJA 

Je zamestnancom SVP, Správa povodia stredného Hrona Zvolen, od roku 1999. Zastáva 

pozíciu hrádzny na VN Hriňová. Naplno využíva svoje strojnícke vedomosti pri údržbe 

a opravách technologických zariadení. Viackrát ochotne prevzal zodpovednosť za opravu 

náročných opráv ako sú dnové uzávery a malé vodné elektrárne. Pre jeho aktívny prístup 

k pracovným povinnostiam je príkladom aj pre ostatných zamestnancov.                   

 

Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa,  Levice 

ING. JARMILA MICHALKOVÁ 

Pracuje  vo vodnom hospodárstve od roku 1997 a postupne prešla viacerými pracovnými pozíciami. 

Začínala ako asistentka na vodohospodárskej prevádzke, od apríla roku 2000 bola technickou 

pracovníčkou – riečny dozor , od roku 2001 bola technickou pracovníčkou na hlavných melioračných 

zariadeniach, neskoršie prešla na odbor vodohospodárskej prevádzky ako vedúca. Od 01.05.2004 

pracuje na našej Správe povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice ako technicko-prevádzková 

námestníčka (vedúca úseku správy povodia). 

Je držiteľkou odbornej spôsobilosti- stavebný dozor s odborným zameraním Inžinierske stavby – 

vodohospodárske stavby. Ďalej je členkou technického štábu Obvodnej povodňovej komisie 

v Leviciach. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych konferenciách so zameraním na vodné hospodárstvo. 

Každoročne sa zapája do organizovania podujatia pri príležitosti Svetového dňa vody, kde 

školopovinným deťom približuje prácu firmy a hlavne starostlivosť o životné prostredie. Ochrana 

prírody a hlavne vody je jej hlavnou prioritou. Jej kreatívnosť je zárukou toho, že sa o podniku bude 

v konkurenčnom prostredí hovoriť s rešpektom. 

ING. PETER ÜRBÉNYI  

Pracuje od začiatku svojho nástupu do zamestnania vo sfére vodného hospodárstva. V roku 

2001 nastúpil ako technický pracovník v pozícií riečny dozor. Vedúceho odboru 

vodohospodárskej prevádzky a dispečingu vykonával od roku 2004. Od roku 2007 až do teraz 

vykonáva funkciu vedúceho úseku technicko-prevádzkových služieb. Svoju odbornosť 

získanú na STU – stavebnej fakulte odboru vodné hospodárstvo a vodné stavby v Bratislave 

uplatňuje v praxi pri riešení každodenných problémov. Výraznou mierou sa podlial  na 

investičných akcií správy ako aj pri výstavbe  protipovodňových opatrení na toku Nitra. 

Dlhoročné praktické skúsenosti uplatňuje hlavne pri riešení povodňových situácii a pri 

mimoriadnom zhoršení kvality vôd. Vykonával prekladateľskú činnosť na správe, ale aj 

v komisii hraničných vôd.  Je členom vodnej stráže. 

JÁN PACHER   

Po skončení strednej lesníckej školy nastúpil v r. 1965 na Lesný závod Šahy  ako technik, kde 

zotrval do 30. 6. 1969. Od. 1. 7. 1969 pracoval na Povodí Hrona Levice tiež ako úsekový 

technik na I. prevádzkovom úseku Levice. Bol členom vodnej stráže. Bol to všeobecne 

rozhľadený a vždy dobre pripravený zamestnanec, ktorý bol schopný posúvať chod firmy 



vpred. Bol nosným pilierom monitoringu a zabezpečovacích prácach pri povodňových 

situáciách v povodí Ipľa aj Hrona. V pracovnom kolektíve bol  veľmi obľúbený, svojím 

vystupovaním a vzorným správaním ho zoceľoval. Svoje skúsenosti ochotne odovzdával 

mladšej nastupujúcej generácii. 

 

JOZEF SABO  
Pracoval vo vodnom hospodárstve od roku 1963 a postupne prešiel viacerými pozíciami. 

Začínal ako pomocný projektant, kde bol oboznamovaný podrobne s meračskými prácami, 

niveláciou, tachymetriou, vytyčovaním a zhotovením mapových podkladov ako aj projektovej 

dokumentácii. Po delimitácii v roku 1966 pracoval dočasne u ZSVAK OZ Levice ako majster 

stavebnej výroby. Od 21. 11.1966 pracoval u Povodia Hrona v rôznych funkciách, ako 

technický dozor investora, majster stavebnej výroby, stavbyvedúci , úsekový technik a vedúci 

strediska vodohospodárskej činnosti, technického námestníka RZ. Pre zvýšenie svojich 

odborných vedomostí vo vodnom hospodárstve absolvoval úspešne pomaturitné štúdium 

v špecifikácii „Hydrotechnika“ v Energetickom inštitúte. V pracovnom kolektíve bol veľmi 

obľúbený, ktorý svojim vystupovaním a správaním stužoval. 

 

SVP, š. p., Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica 

ING. PAVOL OBORČOK  

Po ukončení vysokoškolského štúdia na SVŠT – stavebnej fakulte v Bratislave v roku 1979 je 

jedným z kmeňových zamestnancov organizácie. Počas svojho pracovného pôsobenia 

v podniku prešiel viacerými riadiacimi pozíciami. V rámci bývalého podniku Povodia Hrona 

menovaný pôsobil ako hlavný kontrolór podniku. Od  roku 1999 po vytvorení organizačnej 

jednotky VhR pracoval ako Vedúci odboru techniky až do roku 2007. V rámci organizačnej 

jednotky v roku 2007 bola vytvorená Správa povodia horného Hrona v rámci SVP, š, p. OZ 

Banská Bystrica, kde pracuje až do súčasnosti  ako vedúci Úseku technicko-prevádzkových 

služieb. Ing. Pavol Oborčok je držiteľom osvedčení o odbornej spôsobilosti člena vodnej 

stráže, osvedčenie o odbornej spôsobilosti cestnej nákladnej dopravy osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti na funkciu stavbyvedúci. Patrí medzi špičkových odborníkov na tvorbu 

a  kalkulácie cien prác vykonávaných v rámci stavebno-montážnych činností. Dlhodobo 

pôsobí ako zástupca riaditeľa správy povodia. 

 

PETER SRNKA 

V roku 1977 záverečnou učňovskú skúškou ukončil štúdium na Poľnohospodárskom učilišti v 

Banskej Bystrici ako traktorista - mechanizátor, opravár strojov. Od tohto času až do  30. 6. 

2001 pracoval na Poľnohospodárskom družstve Švermovo, Beňuš ako traktorista 

mechanizátor, opravár strojov. 10 rokov pracoval v investičnej výstavbe pri zakladaní stavieb, 

zemné práce, úprava terénov, rekultivácie. Na Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ 

Banská Bystrica, Správa povodia horného Hrona nastúpil od 1. 7. 2001 ako vodohospodársky 

robotník na Prevádzkové stredisko Brezno – práce vykonávané na úseku technicko-

prevádzkových služieb. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti mu bola zverená 

mechanizácia na kosenie trávnych porastov, automobil na prepravu osôb, vozidlo na prepravu 

nákladnej dopravy do osobnej starostlivosti. Pri výkone povolania sa osvedčili jeho dlhoročné 

znalosti a zručnosti tak, že bez problémov zvláda opravy bežných porúch  a údržbu  zverenej 



techniky bez nárokov na cudzie opravárenské služby. K pridelenej akejkoľvek práci 

pristupuje svedomito a veľmi zodpovedne. 

 

RÓBER VAJDA  

V roku 1993 ukončil Stredné odborné učilište stavebné v Banskej Bystrici ako murár. Od 

tohto času až do 31. 7. 2005 pracoval vo firme MIJAS Banská Bystrica  vo funkcii murár. Na 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného 

Hrona nastúpil od 1. 8. 2005 ako vodohospodársky robotník na Prevádzkové stredisko Banská 

Bystrica – práce vykonávané na úseku technicko-prevádzkových služieb. Vzhľadom na 

predchádzajúce skúsenosti vykonáva najnáročnejšie stavebné práce na akciách opravách 

a údržieb ako aj na investičných akciách. Veľmi aktívne sa zapája pri prácach pri 

povodňových aktivitách a ekologických haváriách aj mimo zamestnania ako dobrovoľný 

hasič. Zamestnanec sa zodpovedne stará o pridelenú kosaciu techniku ako aj vozidlo osobnej 

dopravy. Pri výkone povolania sa osvedčili jeho dlhoročné znalosti a zručnosti tak, že bez 

problémov zvláda všetky murárske, maliarske, natieračské a stolárske práce na veľmi dobrej 

úrovni.  K pridelenej akejkoľvek práci pristupuje svedomito a veľmi zodpovedne. 

 

ING. JURAJ SCHÖN 

Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej – odbor vodné stavby, vodné 

hospodárstvo v Banskej Bystrici pokračoval vo štúdiu na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave 

– odbor  vodné stavby, vodné hospodárstvo. Na Povodie Hrona, š. p. Banská Bystrica, závod 

Zvolen nastúpil v septembri 1990 ako poriečny. Od roku 1992 bol preradený na Povodie 

Hrona, š. p. Banská Bystrica ako technicko-hospodársky pracovník na zaškoľovací program 

po odboroch na PR B. Bystrica. Počas programovanej nástupnej praxe na podnikovom 

riaditeľstve Povodia Hrona absolvoval vstupnú časť na odbore vodohospodárskeho rozvoja. 

Mal možnosť zoznámiť so všetkými činnosťami, ktoré sa na odbore rozvoja v rámci podniku 

zabezpečovali, z nadhľadu vidieť prácu, resp. poslanie ktoré podnik na úseku odtokových 

pomerov v spravovaných povodiach Hrona, Ipľa a Slanej vykonáva. Menovaný bol ochotný 

vnímať a obohacovať tak svoje teoretické vedomosti konkrétnou prácou, ktorou bol v rámci 

jeho pôsobenia poverený. Od roku 1992 menovaný pôsobil ako technický pracovník – 

úsekový technik, práce vykonávané na úseku vodohospodárskej prevádzky, Prevádzkové 

stredisko Brezno. Z organizačnej jednotky VhR v roku 2007 bola vytvorená Správa povodia 

horného Hrona pri SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, kde pracuje až do súčasnosti ako úsekový 

technik prevádzkového strediska Brezno. V rámci svojej funkcie spolupracuje 

s vodohospodárskymi orgánmi a orgánmi ochrany prírody a životného prostredia, s ktorými 

má vytvorené dobré pracovné vzťahy. Zodpovedá za činnosť na prevádzkovom úseku a za 

funkčnosť vodných stavieb. Zabezpečuje rôznu ďalšiu prevádzkovú činnosť vyplývajúcu zo 

zákona o vodách a potrieb správy povodia horného Hrona. V prípade povodňovej aktivity sa 

aktívne podieľa na vykonávaní zabezpečovacích prác počas povodní. K svojej práci pristupuje 

veľmi svedomito a zodpovedne. 

 

 



Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota 

EVA POLCKOVÁ 

Pani Polcková nastúpila dňa 1. 3. 1987 na Povodie Hrona, podnik pre správu tokov Banská 

Bystrica, závod Rimavská Sobota, čo bol právny predchodca dnešného zamestnávateľa. V 

zamestnaní prešla rôznymi pracovnými pozíciami od robotníka v spojoch, administratívno-

technického pracovníka – telefonistu a obsluhy rádiostanice až po funkciu referenta kancelárie 

riaditeľa správy povodia od 10. 6. 1996, ktorú vykonáva aj v súčasnosti. Pri dlhoročnej práci 

na našej správe plne využíva svoje vysoko odborné vedomosti a k riešeniu pracovných úloh 

pristupuje s plnou zodpovednosťou. Vyznačuje sa dobrou pracovnou disciplínou, podáva 

vysoké pracovné výkony a vytvára dobré medziľudské vzťahy na pracovisku. 

 

PETER ZÁVADSKÝ    

Peter Závadský nastúpil 1. 11. 1983 na Povodie Hrona, podnik pre správu tokov Banská 

Bystrica, závod Rimavská Sobota, čo bol právny predchodca dnešného zamestnávateľa do 

funkcie vodiča nákladnej dopravy. Od 1. 11. 1993 vykonáva funkciu referenta materiálno- 

technického zabezpečenia a skladového hospodárstva. K svojej práci pristupuje zodpovedne a 

s plnou vážnosťou. Všetky pracovné úlohy si plní promptne a s vysokým pracovný 

nasadením. Pri zabezpečení pracovných povinností vyniká širokým prehľadom a odbornosťou 

vo svojej pracovnej oblasti, ktorú zastrešuje. V pracovnom kolektíve je obľúbený pre svoju 

spoľahlivosť, odbornosť a schopnosť vyjsť v ústrety svojim kolegom pri riešení pracovných 

úloh. 

 

PETER MOLNÁR 

Pán Molnár pracuje v našej organizácii od 1. 3. 1996, keď nastúpil do funkcie riečneho 

dozoru. Túto pozíciu zastával až do roku 2007, keď v dôsledku reorganizácie organizačnej 

štruktúry bol zaradený do funkcie technický pracovník-majster na úseku technicko-

prevádzkových služieb. Počas trvania jeho pracovného pomeru sa prejavil ako dobrý riadiaci 

pracovník s veľmi dobrými teoretickými a neskoršie aj praktickými znalosťami. Vyznačuje sa 

dobrými organizačnými schopnosťami a získal si značný prirodzený rešpekt u svojich 

podriadených zamestnancov, čo sa prejavuje tým, že permanentne jemu zverené stredisko 

dosahuje dobré až veľmi dobré pracovné výsledky.  

 

ZOLTÁN NAGY  

Pán Nagy pracuje v našej organizácii od 1. 2. 1994 t. j. už 23 rokov. Počas celej doby 

vykonáva funkciu vodohospodárskeho robotníka. Vykonáva práce pri údržbe vodných tokov a 

vodohospodárskych diel, zabezpečuje obsluhu malej mechanizácie od krovinorezov, 

motorových píl až po strojníka dvojosích samohybných kosačiek a traktorov. Vyznačuje sa 

veľmi dobrou pracovnou disciplínou, podávaním nadpriemerných pracovných výkonov a 

veľmi korektnými medziľudskými vzťahmi. 

 

 



Správa povodia horného Ipľa, Lučenec 

ING. ZUZANA TEPLANOVÁ 

Po ukončení SEŠ Lučenec odbor všeobecná ekonomika nastúpila 1. 6. 1983 ako sekretárka na 

Povodie Hrona, podnik pre správu tokov, Banská Bystrica, závod Lučenec. Titul inžinier 

získala na SPU v Nitre v roku 2012. V podniku pracovala na rôznych pracovných pozíciách 

ako strážnik, strážca v objekte P 222 Halič, referent hospodárskej správy a vedúca Úseku 

ekonomických služieb po súčasnosť. Svoje pracovné povinnosti si vždy plní zodpovedne a na 

vysokej profesionálnej úrovni. Je skromnej, tichej a pracovitej povahy, vždy ochotná pomôcť 

i mimo svojej pracovnej náplne a pracovného času. Za 34 rokov odrobených na povodí sa 

mnoho krát  podieľala výrazne pozitívnym plnením činností závodu a teraz správy povodia. 

 

VIERA PÁLOVÁ 

Pracovnú zmluvu s Povodím Hrona, podnikom pre správu tokov, Banská Bystrica uzavrela 1. 

7. 1975 po ukončení SEŠ v Lučenci odbor všeobecná ekonomika maturitnou skúškou ako 

samostatný administratívny pracovník. Od 1996 pracuje ako referent mechanizácie a dopravy, 

čo je 42 rokov.  Svoje pracovné povinnosti si vždy plní zodpovedne a svedomito.       

           

JÁN KAMENSKÝ 

Po ukončení ZDŠ uzavrel učebnú zmluvu s ČSAO, n. p. závod Lučenec kde absolvoval aj 

záverečnú učňovskú skúšku v učebnom odbore  karosár. Pracovnú zmluvu s Povodím Hrona, 

podnik pre správu tokov, Banská Bystrica, uzavrel 2. 3.1981 ako vodič nákladnej dopravy. Na 

tejto pozícii pracuje dodnes. Za 36 odrobených rokov na povodí sa mnoho krát podieľal na 

náročných prácach počas povodňových aktivít, aj pri odstraňovaní následkov povodňových 

škôd.  

 

ING. VAVRINEC MALJARČÍK 

Toho času je starobný dôchodca. Získal vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore 

Priemyselná výroba stavebných dielcov a polotovarov na stavebnej Fakulte Slovenskej 

vysokej škole technickej v Bratislave. Pracovnú zmluvu s Povodím Hrona, š. p. Banská 

Bystrica, závod Lučenec, uzavrel 1.,8.,1990 ako samostatný projektant, od 1. 10. 2002 ako 

vedúci oddelenia projekcie, do 31. 8. 2012 kedy odišiel do starobného dôchodku. Počas 

svojho pracovného pôsobenia na povodí sa vypracoval na rutinného projektanta s výbornou 

znalosťou svojej profesie. Tieto vedomosti iniciatívne zužitkovával pri riešení pracovných 

úloh. Vďaka výbornej znalosti problematiky vedel zaujať odborné stanoviská na pracovných 

rokovaniach a patril k najzdatnejším projektantom v oblasti vodného hospodárstva na SVP, š. 

p. OZ Banská Bystrica. 

 

 

 

 

 

 



Odštepný závod Košice 

 

Riaditeľstvo Odštepného závodu Košice 

ING. EVA KOLESÁROVÁ  

V SVP, š. p. pracuje od 1. 4. 1998 a v súčasnosti už 8-my rok zastáva funkciu riaditeľky 

Správy povodia Bodrogu, Trebišov. Túto neľahkú pozíciu vykonáva so vzorným prístupom 

k práci a neúnavným plnením  pracovných povinností, ktoré promptne rieši aj vďaka odbornej 

zdatnosti nadobudnutej štúdiom na SVŠT v Bratislave, odbor vodné hospodárstvo a vodné 

stavby, ktoré ukončila v roku 1989, ako aj absolvovaním postgraduálneho štúdia a v nemalej 

miere aj vďaka pracovným skúsenostiam, ktoré nadobudla prácou v odbore vodného 

hospodárstva ako projektant – Vodostav š. p., vedúci oddelenia štátnej vodnej správy – 

ObÚŽP Trebišov a prácou v SVP š. p. ako technický pracovník, neskôr vedúca úseku 

vodohospodárskej prevádzky a v súčasnosti ako riaditeľka Správy povodia Bodrogu, 

Trebišov.  Všetky odborné znalosti získané štúdiom a pracovné skúsenosti z doterajšej praxe 

spolu s húževnatosťou a neúnavným prístupom k práci zúročuje pri riadení Správy, príprave 

stavieb na TBD, pri riešení úloh hraničných vôd v spolupráci s Maďarskou republikou 

a Ukrajinou ako člen komisie hraničných vôd, a obzvlášť pri riadení zabezpečovacích prác 

počas každoročne sa vyskytujúcich povodní. Samotné pracovné nasadenie a výsledky práce 

pani riaditeľky boli aj v minulosti v rokoch 2005 a 2012 ocenené „Čestným uznaním“ 

ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti 

o životné prostredie a potvrdzujú jej postavenie ako správneho človeka na správnom mieste.         

 

ING. HELENA ONDREJČOVÁ 

Ekonomická námestníčka OZ Košice. Do SVP, š. p. nastúpila dňa 1. 1. 1998 na OZ Košice 

ako vedúca oddelenia hospodárskej politiky na ekonomickom úseku. Neskôr bola preradená 

za vedúcu odboru hospodárskej politiky a dňom 1. 10. 2016 bola poverená výkonom funkcie 

ako ekonomická námestníčka OZ Košice, ktorú zastáva doteraz. Menovaná za celé svoje 

pôsobenie v SVP, š. p. pristupuje vysoko odborne a zodpovedne k plneniu všetkých úloh 

vyplývajúcich z jej zaradenia. 

 

ING. MONIKA BRUGOŚOVÁ 

Do pracovného pomeru nastúpila do SVP, š. p. Odštepný závod Košice na Povodie Bodrogu 

a Hornádu dňa 26. 1. 1998 ako vedúca odboru informačnej sústavy a ekonomických analýz. 

Je členkou odborných pracovných komisií. Termínované úlohy rieši aj v mimopracovnej 

dobe. Svojim pracovným nasadením a odborným prístupom je príkladom aj pre ostatných. 

 

ING. LÝDIA MIZLOVÁ 

Referentka referátu kontroly. Menovaná na SVP, š. p. OZ Košice nastúpila dňa 1. 8. 1989 ako 

vedúca oddelenia informačnej sústavy. Postupne prešla na referát kontroly ako špecialista – 

kontrolór, vedúca oddelenia zákazky a verejného obstarávania, neskôr bola preradená ako 

špecialista odboru VHPaD, následne bola preradená opäť na druh práce referent referátu 

kontroly, kde je doteraz. Menovaná je ekonomicky zdatnou a zodpovednou zamestnankyňou  



v oblasti všeobecnej kontrolnej činnosti za jednotlivé činnosti OZ Košice a taktiež agendy 

verejného obstarávania. 

 

ING. LADISLAV BOJKO 

V rokoch 1999 – 2006 pracoval ako vedúci prevádzkového strediska Poprad, v rokoch  2006 

– 2012 bol technicko-prevádzkový námestník a od roku 2012 je riaditeľom Správy povodia 

Dunajca a Popradu v Poprade. Svojimi odbornými vedomosťami, ako aj dlhoročnými 

praktickými skúsenosťami patrí od svojho nástupu do organizácie medzi kľúčových 

zamestnancov, čo preukazuje pri zabezpečovaní vodohospodárskych povinností správcu 

tokov, plnení prevádzkových a výrobných úloh, realizovaní opráv a údržieb a investičných 

akcií, povinnosti na hraničných vodách, ale aj pri spolupráci s orgánmi štátnej správy 

v územnej pôsobnosti Správy povodia. Svojou odbornosťou a rozvážnosťou pri riešení 

zložitých úloh je pre spolupracovníkov dobrým kolegom a poradcom. 

PETER HOFFMAN 

Na Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach je zamestnaný od roku 1997. Pracoval na 

viacerých pracovných pozíciách: technický pracovník  (1997 – 2007), vedúci úseku 

technicko-prevádzkových služieb  (2007 - 2012), riaditeľ správy povodia (2013 – 2017). 

Zamestnanec, ktorý sa počas svojej 20 ročnej pracovnej kariéry reprezentuje firmu a vďaka 

svojím pracovným výsledkom sa prepracoval do riadiacej pozície na Správe Povodia Hornádu 

a Bodvy. K svojim pracovným povinnostiam vždy pristupuje zodpovedne a precízne s 

rešpektom. Je členom pracovnej skupiny komisie hraničných vôd s Maďarskom. Ako hlavný 

povodňový technik úspešne riadi a koordinuje činnosť počas povodňových stavov 

a zabezpečovacích prác. Za svoj významný prínos práve počas týchto stavov bol odmenený 

plaketou MŽP za práce pri povodniach v roku 1998, ktoré úspešne koordinoval a riadil. 

Aktívne komunikuje prácu vodohospodárov prostredníctvom masovo-komunikačných 

prostriedkov. Úspešne manažoval investičné stavby v rámci správy, ktoré boli financované 

z podnikových aj európskych zdrojov. Dôraz kladie na internú aj externú komunikáciu. Pod 

jeho vedením vykazuje Správa Povodia dlhodobo dobré výsledky, čo sa prejavuje aj na 

dosiahnutých hospodárskych výsledkoch. 

 

JUDr. PETER BARINKA 

Vedúci oddelenia riadenia ľudských zdrojov. Do pracovného pomeru nastúpil 1. 1. 1990 ako 

vedúci personálneho útvaru samostatného štátneho podniku Povodia Bodrogu a Hornádu 

Košice. Od 1. 7. 1997 vznikom SVP, š. p. bol zaradený ako vedúci odboru spoločných 

činností a od 1. 4. 2011 zaradený na pozíciu vedúceho odboru vnútornej správy. Od 1. 10. 

2012 sa stal vedúcim oddelenia riadenia ľudských zdrojov OZ doteraz. Pri vzniku SVP, š. p. 

bol členom komisií, ktoré tvorili základné interné a organizačné dokumenty a predpisy SVP, 

š. p. Počas celej doby pôsobnosti vo vodnom hospodárstve zodpovedne a kvalifikovane 

zabezpečuje personálne a pracovno-právne úlohy na úrovni OZ a metodicky na podriadených 

organizačných zložkách k vysokej spokojnosti vedúcich zamestnancov. 

 

 



ING. OTAKAR HRABOVSKÝ 

Technický pracovník  Oddelenia investičných činností SVP, š. p. OZ Košice. Do pracovného 

pomeru nastúpil 1. 9. 1999 ako kontrolór na referáte kontroly OZ Košice. Postupne bol 

zaradený na pozíciu špecialista odboru kontroly, špecialista odboru investičnej výstavby, 

vedúci oddelenia prípravy investičnej výstavby, vedúci odboru inžinierskych činností. 

Zamestnanec je držiteľom odborných spôsobilostí projektanta a stavebného dozoru pre 

vodohospodárske stavby. Svojou vysoko profesijnou znalosťou dlhoročne prispieva ku 

kvalitnému plneniu úloh OZ v oblasti vodného hospodárstva. 

 

Správa povodia  Hornádu a Bodvy Košice 

SLAVOMÍR LINDVAI 

Od 1.1. 2001 zamestnanec SPHaB Košice, najskôr zaradený ako vodohospodársky robotník, 

prevádzkové stredisko Košice. Od 1. 11. 2003 je zaradený ako poriečny na prevádzkovom 

stredisku Košice. Pán Lindvai si vzorne a načas plní všetky svoje pracovné povinnosti, 

vyplývajúce z jeho pracovného zaradenia. V prípade potreby je ochotný plniť pokyny 

nadriadených pracovníkov aj nad rámec svojho pracovného času. Počas zabezpečovacích prác 

sa aktívne zapájal do všetkých činností. Súčasne je slovenským reprezentantom v ultra 

maratónskych behoch, dosiahol výborné výsledky na svetovej európskej úrovni. Štartuje pod 

hlavičkou SVP, š. p. Správa PHaB Košice. 

 

VINCENT SCHMUCZER 

Od  1. 7. 1978 zamestnanec Povodia Bodrogu a Hornádu v Košiciach. Pracoval vo viacerých 

pracovných zaradeniach: praktikant  ( 1978 – 1982), referent čistoty vôd (1982-1984), 

referent ochrany akosti vôd (1984-1985), odborný technický pracovník resp. samostatný 

technický pracovník(1985-1991), od 1. 6. 1991 preradený na odbor VH laboratórií, od 1. 6. 

2007 – odbor ekológie, od 1. 8. 2010 je zamestnancom SPHaB Košice, pričom od 1. 12. 2011 

bol poverený vedením prevádzkového strediska Košice. Bol členom redakcie časopisu Hlas 

povodia. Dlhoročný zamestnanec, ktorý svoje vedomosti získané na  SPŠ – odbor vodné 

hospodárstvo naplno využil v praxi. Hneď po maturite  nastúpil ako praktikant na Povodie 

Bodrogu a Hornádu v Košiciach. Za takmer 40 rokov praxe podával na každej pracovnej 

pozícii vynikajúce výsledky. V rámci pracovného zaradenia vykonával a vykonáva  záslužnú 

a obetavú prácu. Pri plnení pridelených úloh je zodpovedný a spoľahlivý.  Zodpovedne vedie 

aj kolektív zamestnancov zaradených na prevádzkovom stredisku Košice. Ako bývalý  člen 

redakčnej rady sa zaslúžil aj o prezentáciu SVP.  

 

LADISLAV PAHULYI   

Ako 25 ročný si začal budovať kariéru na pracovnej pozícii poriečny, prevádzka Košice, na 

vtedajšom Povodí Bodrogu a Hornádu, podnik pre správu tokov, závod v Košiciach. Za 

krátky čas si našiel v práci záľubu, interes a pasiu, čoho dôsledkom bolo jeho preradenie na 

pracovnú pozíciu majster, ktorú zastáva dodnes na stredisku montážnej činnosti v Košiciach. 

Za jeho najväčší prínos pre SVP, š. p. sú považované investičné stavby v rámci územnej 

pôsobnosti mesta Košice a jeho blízkeho okolia v rokoch 2003 - 2014. Ide o stavby v lokalite 



Obišovce, Nižný Klatov, mestská časť Džungľa ako aj stavby v rámci prioritnej 

protipovodňovej ochrany mesta Košice. V máji roku 2010 sa významným spôsobom 

spolupodieľal na záchranných prácach so vzniknutou povodňovou situáciou v meste Košice 

a priľahlých obcí. Za takmer 35 ročnú kariéru v SVP, š. p. sa pričinil veľkou mierou 

o ochranu miest a obcí v povodí riek Hornád a Torysa.  

 

ATTILA ADAMKOVIČ  

Hneď po ukončení SOU poľnohospodárskeho v Čečejovciach nastúpil na pracovnú pozíciu 

automechanik pre Povodie Bodrogu a Hornádu, podnik pre správu tokov, závod Košice. Dnes 

je tomu takmer 31 rokov, čo je zamestnancom SVP, š. p. a v súčasnosti zastáva pracovnú 

pozíciu pracovník dielní a strojnej údržby. Jeho zmysel pre perfekcionizmus, dôslednosť, 

kreativitu a zodpovednosť ho radí medzi neoddeliteľnú súčasť fungovania podniku na 

stredisku iných činností. V prípade potreby jeho šikovných rúk v súvislosti s opravou 

mechanizácie, sa zásadným spôsobom podieľa na bezprostrednom uvedení späť do výkonu. 

Jeho práca je jeho koníčkom aj zmyslom života. Najväčšiu záľubu má vo zváraní a činnosti 

s tým súvisiacich.  

 

 

Správa povodia Laborca Michalovce  

Ing. JAROSLAV KORINOK 

Pracuje v SVP, š. p. od roku 1989. Od tohto obdobia bol zaradený na viacero pracovných 

pozícií, keď začal ako majster stavebnej výroby, úsekový technik, neskôr technický  

pracovník – vedúci VD Zemplínska Šírava. V rokoch 2007 až 2010 vykonával funkciu 

riaditeľa Správy povodia Laborca Michalovce. V súčasnosti pracuje ako úsekový technik – 

vedúci VD Zemplínska Šírava. Podieľal sa na realizácii množstva akcii opráv a údržby, 

zabezpečovacích prác ako aj investičných činnosti. Za všetky spomenieme jednu z tých 

posledných a to bola “Rekonštrukcia Bezpečnostného priepadu Zalužice“. Svojimi 

manažérskymi, odbornými a praktickými skúsenosťami je veľkým prínosom pre SVP, š. p., 

výrazne  sa podieľa na plnení a zabezpečovaní vodohospodárskych činnosti  na správe.  Svoje 

bohaté odborné a praktické skúsenosti už dlhodobo odovzdáva svojim mladším kolegom.    

 

JÁN KIŠ 

Pracuje v SVP, š. p. od roku 1986. Pri nástupe bol zaradený ako strojník čerpacích zariadení a 

na tejto pracovnej pozícii zotrval dodnes. Počas 31 rokov praxe ako strojník 

vodohospodárskych zariadení, či už pri zabezpečovaní bežnej prevádzky čerpacej stanice ako 

aj počas povodňových aktivít pri zabezpečovaní úloh povodňovej ochrany získal veľa 

cenných a odborných skúsenosti, čím sa z neho stal  veľmi skúsený a odborný pracovník. Je 

veľkým prínosom pre SVP, š. p., výrazne sa podieľa na plnení a zabezpečovaní 

vodohospodárskych činnosti. Počas jeho dlhoročného pôsobenia v SVP š. p. odovzdáva svoje 

bohaté skúsenosti svojim mladším kolegom. 

 

 



VILIAM BOLTUN 

Pracuje v SVP, š. p. od roku 1982. Od tohto obdobia bol zaradený na viacero pracovných 

pozícií, keď začal ako majster stavebnej výroby. V rokoch 2007 až 2010 pôsobil ako 

technický pracovník – vedúci VD Zemplínska Šírava. V súčasnosti pôsobí ako technický 

pracovník na stavebnej výrobe. V rokoch 2013 až 2015 sa významnou mierou podieľal na 

dôležitej a rozsiahlej investičnej akcii mimo územia našej správy „Stará Ľubovňa – PPO rieky 

Poprad rkm 63,500 –  64,500“, na ktorej viedol celý kolektív SPL Michalovce. Počas svojej 

pracovnej kariéry si neraz dokázal poradiť s mnohými zložitými úlohami, hlavne počas 

povodní. Svoje bohaté skúsenosti už dlhodobo odovzdáva svojim mladším kolegom.  

 

JURAJ ONDRIK 

Pracuje v SVP, š. p. od roku 1982. Počas 35 rokov pôsobenia v podniku pracoval ako  

technický pracovník, resp. úsekový technik. Riadil prevádzku prideleného úseku, 

zabezpečoval odbornú a technickú agendu na úseku. Počas dlhoročnej praxe, pri 

zabezpečovaní bežných prevádzkových činností  vrátane TBD, ale hlavne pri riadení 

a zabezpečovaní prác počas povodňových aktivít získal veľa praktických a odborných 

skúsenosti. Podieľal sa na realizácii mnohých dôležitých investičných akcii. Za všetky 

spomenieme aspoň jednu z nich „Komárovce – Sobranecký potok, zvýšenie brehovej čiary“. 

Dnes je jedným z najskúsenejších úsekových technikov na správe. Je veľkým prínosom pre 

SVP, š. p., výrazne sa podieľa na plnení a zabezpečovaní vodohospodárskych činnosti, svoje 

bohaté skúsenosti už dlhodobo odovzdáva svojim  mladším kolegom.  

 

Správa povodia Dunajca a Popradu Poprad   

JÁN KROJER    

Od roku 1986 do r. 1999 pracoval ako vodič nákladnej dopravy, od roku 2000 až doteraz 

pracuje na pozícii obsluha pracovných strojov – vodič. Je zodpovedný a spoľahlivý 

zamestnanec, ktorý si plní riadne a včas všetky úlohy, ktoré sú na neho kladené, o zverený 

stavebný stroj UDS 214.a sa vzorne stará. Svojím prístupom k uloženým pracovným úlohám 

prispieva každoročne k splneniu plánovaných OaÚ vodných tokov. Svoju odbornú 

a technickú zručnosť preukázal aj pri realizácii investičných akcií a pri zabezpečovacích 

prácach počas povodní v rokoch 2010, 2011, 2014 a 2016. Svojimi odbornými znalosťami 

a zručnosťami je príkladom aj pre ostatných kolegov. 

 

PAVOL FURDA  

Zamestnaný od 13. 8. 1984, do r. 2009 ako hrádzny – hatiar, následne až doposiaľ ako 

poriečny. Je zodpovedný zamestnanec, ktorý okrem svojej pracovnej náplne poriečneho 

vykonáva práce pri obsluhe traktora v zimnom období so štiepkovačom a v letnom období 

zabezpečuje kosby prostredníctvom kosacieho ramena. Je odborne spôsobilý na prácu 

s motorovou pílou, na obsluhu UKT. Svojou odbornou a technickou zručnosťou prispieva 

k plneniu predmetu činnosti v územnej pôsobnosti Správy povodia Dunajca a Popradu pri 

starostlivosti o vodné toky a vodohospodárske zariadenia. Úlohy, ktoré sú mu prideľované 



plní riadne a včas k spokojnosti priameho nadriadeného. O zverenú mechanizáciu sa vzorne 

stará.   

 

PETER OROLÍN    

Zamestnaný: od 10. 8. 1994. Je absolvent SOU vodohospodárskeho v Piešťanoch. 

Zodpovedný zamestnanec, ktorý okrem svojej pracovnej náplne poriečneho vykonáva práce 

pri obsluhe traktora v zimnom období so štiepkovačom a v letnom období zabezpečuje kosby 

prostredníctvom kosacieho ramena. Je odborne spôsobilý aj na prácu s motorovou pílou, na 

obsluhu UKT a obsluhu kosačky MT-8.  Svojou odbornou a technickou zručnosťou prispieva 

k plneniu predmetu činnosti v územnej pôsobnosti Správy povodia Dunajca a Popradu pri 

starostlivosti o vodné toky a vodohospodárske za riadenia. Úlohy, ktoré sú mu prideľované 

plní riadne a včas k spokojnosti priameho nadriadeného. O zverenú mechanizáciu sa vzorne 

stará. 

 

  

ING. MARIÁN PUŠKÁR    

Zamestnaný: od 1. 5. 1984, v rokoch 1984 – 1984 ako účtovník, od r. 1985  až doteraz ako 

vedúci úseku ekonomických služieb. Od svojho zaradenia na vedúcu funkciu patrí 

k spoľahlivým pilierom organizačnej jednotky. Zabezpečuje plnenie ekonomických ale aj 

iných úloh, či už na úseku správy budov, VO, CO, skladového hospodárstva, registratúry, 

OOPP, PO, BOZP. Termínované úlohy rieši aj v mimopracovnom čase. Je oporou aj 

kolegom, ktorí sa môžu oprieť o jeho skúsenosti, rozvahu a dobré nápady. Medzi jeho hlavné 

črty rozhodne patrí skromnosť a pracovitosť.  

 

Správa povodia Bodrogu Trebišov   

JÁN KUPA   

V SVP, š. p. pracuje od 1. 7. 1986 a zastáva funkciu úsekového technika – prevádzkové 

stredisko vo Vranove nad Topľou. Ako vedúci zamestnanec zodpovedá za prevádzku 

a údržbu prevádzkového úseku, podieľa sa na povodňových zabezpečovacích prácach 

a protipovodňovej ochrane, riadi činnosť poriečnych. Všetky tieto činnosti vykonáva 

s vysokou profesionalitou. Dosahuje vynikajúce výsledky vďaka aktívnemu prístupu k práci, 

dôslednosti a vysokej miere zodpovednosti. Svoje povinnosti si plní seriózne. Vzťahy 

s kolegami a podriadenými sú pre neho dôležité. Dokáže vytvárať prostredie, ktoré mobilizuje 

ostatných k práci.  

 

 

JÁN MATVEJ  

Od 1. 11. 1988 pracuje v SVP, š. p. vo funkcii úsekového technika na prevádzkovom úseku 

vo Svidníku. V oblasti vodného hospodárstva preukazuje odbornosť a profesionalitu najmä 

pri vzniknutých povodňových situáciách. Na zverenom prevádzkovom úseku si svoje 

povinnosti vedúceho zamestnanca plní zodpovedne a má zmysel pre rozhodovanie v zložitých 

situáciách. Pozitívne hodnotenie si zaslúži aj jeho schopnosť viesť poriečnych, komunikácia 



s podriadenými aj organizačné schopnosti. Je oddaný tomu, čo robí a v čo verí, má vysokú 

pracovnú morálku a je voči zamestnávateľovi lojálny.  

 

 

ANNA HREŠKOVÁ 

V SVP, š. p. je zamestnaná od 1. 7. 1977 vo funkcii referent výrobného účtovníctva. Hlavnou 

náplňou jej práce je samostatné vykonávanie ekonomických agend. Spracováva prvotné 

účtovné doklady,  účtuje dodávateľské faktúry, mesačné hlásenia odberu povrchovej vody. 

Účtuje vnútropodnikové doklady, nájomné za bytové a nebytové priestory a pozemky. 

Vyhotovuje mesačné tlačové zostavy účtovných výkazov, kontoplán na zákazky za Správu 

povodia Bodrogu, odberateľské faktúry za práce a služby. Na tejto pozícii dosahuje dobré 

výsledky vďaka zodpovednému prístupu k práci. Vzťah s kolegami a zamestnancami u nej 

zamestnávateľ hodnotí ako priateľský a otvorený. 

 

 

LEHEL KANDA  

Zamestnancom SVP, š. p., je od 1.1.1990 v profesii obsluha pracovných strojov. So zvereným 

strojom si vie poradiť v každej, aj veľmi ťažkej povodňovej situácii. Hlavným kladom sú jeho 

odborné vedomosti a skúsenosti. Výsledky práce na tejto pozícií zodpovedajú jeho reálnym 

schopnostiam. Rýchle vycíti, či je cieľ reálny a čo ma robiť v danej situácii. Dokáže bez 

predsudkov navrhnúť rozumné alternatívne riešenie. Ku kolegom je priateľsky, 

otvorený, ponúka vlastné nápady a ovplyvňuje druhých v dobrom slova zmysle.  

 

PAMÄTNÉ MEDAILY ZA PRÍNOS PRE  ROZVOJ  SLOVENSKÉHO 

VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p. 

Pamätnou medailou a ďakovným listom za rozvoj Slovenského vodohospodárskeho podniku, 

š. p., navrhol generálny riaditeľ pán Stanislav Gáborík oceniť bývalých generálnych 

riaditeľov štátneho podniku, jeho zakladateľov, podporovateľov, ako aj súčasných 

zamestnancov SVP, ktorí nielen na pozícii v podniku najvyššej, preukazovali alebo 

preukazujú svoju odbornosť, rozhodnosť, diplomaciu, pracovitosť, vzťah k štátnemu podniku, 

motivujú ostatných k lepším výsledkom alebo inšpirujú k vyšším výkonom. Pamätnú medailu 

a ďakovný list zo súčasných zamestnancov SVP získali: 

ING. STANISLAV FIALÍK 

– bývalý generálny riaditeľ SVP – v roku 2006, súčasný riaditeľ Závodu VD Gabčíkovo 

 

ING. MARIÁN MIŠČÍK 

– bývalý a súčasný riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy, Košice 

 



ING. PAVEL VIRÁG 

– technicko-prevádzkový riaditeľ Podnikového riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho 

podniku 

 

ING MIROSLAV SPÁL 

– riaditeľ Správy povodia dolného Váhu Šaľa 

 

ING. RÓBERT HOK 

– riaditeľ Správy povodia horného Váhu Ružomberok 

 

ING. SILVESTER VARGA 

– riaditeľ Správy povodia dolnej Nitry Nitra 

 

ING. JOZEFÍNA SLEZÁKOVÁ 

– riaditeľka Odštepného závodu Piešťany 

 

ING. EVA BENKOVIČOVÁ 

 vedúca odboru hospodárskej politiky PR SVP  

 

ING. MIROSLAV SELECKÝ 

– vedúci odboru vodohospodárskej prevádzky  PR SVP 

 

ING. PETER ČADEK 

– vedúci odboru inžinierskych činností Podnikového riaditeľstva Slovenského 

vodohospodárskeho podniku 

 

ING. LADISLAV KYŠEĽA 

– bývalý riaditeľ OZ Piešťany – dlhoročný vedúci odboru investičných činností 

 


