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VEC: žiadosť o zmenu manipulačného poriadku VN Veľká Domaša z dôvodu hroziacej ekologickej 
katastrofy 
      
Vážený pán Benko,  

 

výška vodnej hladiny na vodnej nádrži Veľká Domaša je k dnešnému dňu na úrovni 155,19 m n.m. čo je 

vysoko pod dlhodobý priemer. Treba uviesť, že podobná situácia, aká na vodnej nádrži nastala dnes bola 

v roku 2012 a v roku 2014 avšak s tým rozdielom, že po roztopení snehu stúpla výška vodnej hladiny 

v Domaši skoro na maximum.  

 

Dnes sme v stave, že skoro všetok sneh je roztopený, k jeho roztopeniu došlo skoro o mesiac skôr, ako po 

iné roky a výška vodnej hladiny po roztopení snehu je v Domaši porovnateľná s rokmi 2012 a 2014 pred 

roztopením snehu.  

 

Je viac ako pravdepodobné, že voda do Domaše nemá odkiaľ pritiecť a podľa súčasne platného 

manipulačného prietoku sa má odtok z nádrže ešte zvýšiť na 4,9 m3/s. Ak si porovnáte štatistiky a merania z 

posledných rokov, tak v jarných a letných mesiacoch je prítok do vodnej nádrže minimálny, teploty vzduchu 

prekračujú dlhodobé priemery a len samotná strata vody výparom je predpokladaná vo výške 0,518 m3/s.  

 

Upozorňujeme, že podľa zistení Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava prítoky do nádrže za 

ostatných 25 rokov poklesli o viac ako 2,5 m3/s, čo predstavuje pokles o 33 % oproti 77 ročnej strednej 

hodnote 7,5 m3/s. Až 1/3 jednotlivých ročných hodnôt je nižšia ako 6 m3/s, t.j. ako pôvodné nadlepšenie.  

 

Zdôrazňujeme, že podľa manipulačného poriadku  z roku 1991, teda v čase, keď boli prítoky do nádrže 

omnoho väčšie bol zaručených odtok z nádrže regulovaný nasledovne:  

 

Ak hladina k 31.5. je nižšia ako 154,6 m n.m. alebo k 30.9. je nižšia ako 151,6 m n.m. potom Qz = 2,41 m3/s.  

 

Podľa nášho názoru ak nedôjde k operatívnej úprave súčasne platného manipulačného poriadku, ktorý 

zohľadní klimatické zmeny posledných rokov, hrozí na Domaši najhoršia situácia v celej jej doterajšej 

histórii a úplné vyschnutie vodnej nádrže.  
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Je predpoklad, že v letných mesiacoch v čase horúčav bude výška vodnej hladiny vďaka odpadom pod 

úrovňou minimálnej prevádzkovej hladiny. Ohrozený je život živočíchov, na dne vodnej nádrže sa rozmnožia 

náletové dreviny, je ohrozená stabilita hrádze a je ohrozený život aj po vodnou nádržou Domaša.  

 

Aj na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o zodpovedné zhodnotenie kritickej situácie a bezodkladnú 

zmenu manipulačného poriadku tak, aby flexibilne reagoval na klimatické zmeny a stále častejšie suchá 

s celoročnou úpravou manipulačného poriadku nasledovne:  

 

Ak hladina k 31.3. je nižšia ako 159, m n.m. alebo k 30.9. je nižšia ako 156, m n.m. potom Qz = 2,41 m3/s.  

 

 

Za Váš záujem a snahu v tejto oblasti Vám vopred ďakujem.  

 
S úctou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                                                                                                   Mgr. Radovan KAPRAĽ 
                 starosta obce   
 


