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VEC: odpoveď na Vašu reakciu na Žiadosť našej obce Kvakovce o zmenu manipulačného poriadku na VN 

Veľká Domaša 

      

Vážený pán Dobrotka,  

so znepokojením som si prečítal Váš list, ktorým reagujete na Žiadosť našej obce Kvakovce o zmenu 

manipulačného poriadku na VN Veľká Domaša z dôvodu kriticky nízkeho stavu vodnej hladiny. 

Upozorňujeme v nej na ekologické problémy, ktoré môžu nastať nezodpovedným a neregulovaným 

vypúšťaním vody z priehrady zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. (ďalej len SVP).  

 

Ako štátny zamestnanec platený z našich daní ste sa rozhodol šíriť demagógiu bez argumentov, podcenili 

ste vzniknutú situáciu a hroziacu ekologickú  katastrofu, za čo sa budete zodpovedať. Je preto potrebné 

držať sa faktov, poďme si to rozobrať pekne postupne:  

 

1. Návrh obce Kvakovce na zmenu manipulačného poriadku považujete za nekompetentný  

 

Fakty: Nikdy som netvrdil, že som odborník na danú oblasť, ale aj laik dokáže voľným okom posúdiť, že 

situácia na Domaši je dnes kritická a vymyká sa bežnému normálu. Snehu bolo málo, zrážky od jesene skoro 

žiadne a suchom trpí celý región. Našim občanom v obci vozíme vodu v cisterne už od októbra minulého 

roka. Nemôžu prať, variť, dôchodcovia, ktorí sú doma sami sa nevedia ani umyť, lebo im nemá kto vodu 

okrem našej obce priviezť.  

 

Vážený pán námestník, opustite prosím svoju luxusnú kanceláriu v Košiciach. Pozývam Vás v mene svojom 

aj v mene našich občanov na exkurziu do terénu. Príďte sa osobne pozrieť na Domašu, ako to tu vyzerá 

najmä vďaka Vám a uvidíte aj to, ako ľudia žijú bez vody v dôsledku dlhotrvajúceho sucha. Pre vyššiu 

autenticitu by som Vám vypol vodu na Vašom riaditeľstve v Košiciach v celej budove aspoň na jeden mesiac, 

aby ste vedeli, o čom hovorím.  

 

Celý Horný Zemplín a Horný Šariš trpí nedostatkom vlahy. My sme slušne upozornili na problém, ale podľa 

Vás sme  my tí nekompetentní a Vy pán Dobrotka, Vy ste ten najväčší odborník v republike. Spamätajte sa 

prosím a otvorte si tie Vaše odborné a kompetenté oči, lebo ste asi jedinou osobou, ktorá problém na 

Domaši nevidí. Zrejme preto, lebo ste ho zapríčinili Vy svojou nečinnosťou.  
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2. Podľa Vás bola situácia na Domaši najhoršia v roku 2004  

 

Fakty: Vo svojej reakcii ste uviedli, že najhoršia situácia na Domaši v jej doterajšej histórii bola na jar v roku 

2004. Nie je to pravda a aj to je dôkaz, že nie ste až taký kompetentný, ako to o sebe tvrdíte. Preto Vám 

ako nekompetentný laik ozrejmím situáciu a porovnám Vám dnešok s rokom 2004.   

 

Štatistické porovnanie výšky vodných hladín na vodnej nádrži Veľká Domaša  

v marci 2004 a v marci 2019 

 

Názov vodnej 

nádrže 
Dátum merania 

Výška vodnej 

hladiny v 

m.n.m. 

Výškový rozdiel hladiny 

oproti roku 2004 v 

metroch 

Domaša  
28.3.2004 157,55 

-1,74 
24.3.2019 155,81 

 

Toto porovnanie ste mali urobiť Vy, lebo za to beriete výplatu, preto ocením, ak svoj mesačný plat 

námestníka SVP venujete našej obci na kompenzáciu škôd z dôvodu Vami zapríčineného sucha.  

 

Aj na základe vyššie uvedenej tabuľky môžeme konštatovať, že na Domaši je momentálne preukázateľne 

najhoršia situácia v celej jej doterajšej viac ako 50 ročnej histórii. Výška vodnej hladiny je dnes v rovnakom 

období o 1,74 metra nižšia, ako to bolo v kritickom roku 2004.  

 

V roku 2004 ste z Domaše kvôli zlej hydrologickej situácii celý mesiac marec vypúšťali v priemere 2,5 m3 

vody za sekundu a od 1. apríla bol v nádrži stále udržiavaný úsporný režim. Vtedy sa až do mája vypúšťalo 

iba 3,5 m3 vody za sekundu.   

 

Dnes, keď je výška vodnej hladiny na Domaši v porovnaní s rokom 2004 nižšia o 1,74 metra a teda je 

preukázateľne hrošia, vypúšťate z nádrže viac vody, ako v roku 2004. Celý tohtoročný marec odteká 

v priemere 3,5 m3 vody za sekundu a od 1. apríla 2019 plánujete z Domaše vypúšťať 4,9 m3 vody za 

sekundu. Je to doslova škandál.  

 

Vážený pán Dobrotka,  

Vy mne píšete, že Ja nepoznám hydrologickú situáciu a som nekompetentný? Čísla sú jasným dôkazom 

toho, že Ja poznám lepšie situáciu, ako ju poznáte Vy v SVP.  

 

Je zrejmé, že ste hrubým nezodpovedným spôsobom zanedbali svoje povinnosti a podcenili rizikový stav na 

Domaši. Nemáte vôbec predstavu o tom, čo sa tu deje  a hazardujete s celým regiónom a ekológiou. Ak som 

Ja podľa Vás nekompetentný, tak sa pýtam, čo ste potom Vy, vážený pán námestník?  Za čo beriete plat? To 

si neviete porovnať ani to, že sme na tom oveľa horšie ako v roku 2004? Asi si to porovnať neviete, lebo 

podľa Vašej reakcie netreba robiť vôbec nič.  

 

Nie len Ja, ale aj verejnosť sa pýta, čo bude v letných mesiacoch, keď už teraz je vody nedostatok? Plánujete 

vypustiť celú nádrž? Čo urobíte, ak voda reálne nepritečie a Domaša úplne vyschne? Dobre viete, že 

v letných mesiacoch sa z nádrže odparí v priemere 0,5 m3 vody za sekundu. Čo urobíte potom?  

 

 

 



 

3. Nekompetentnosť kompetentných v SVP š.p. je zarážajúca 

 

Vážený pán Dobrotka,  

Vám a Vášmu podniku bola situácia na vodnej nádrži Veľká Domaša vždy úplne ľahostajná. Svedčí o tom aj 

tá skutočnosť, že od kritického roku 2004 prešlo dlhých jedenásť rokov a nedialo sa vôbec nič. Máme uveriť 

tomu, že ste viac ako jednu dekádu robili analýzu stavu z roku 2004, ako ste to uviedli vo svojej reakcii?  

 

Pravdou je, že ku zmene Manipulačného poriadku v roku 2015 nedošlo na základe Vašej analýzy, ktorú 

“nikto nikdy nevidel“, ale až po veľkom a neutíchajúcom tlaku zo strany verejnosti. Petíciu za záchranu 

Domaše vtedy podpísalo 12 787 ľudí, problémom sa zaoberal Samosprávny kraj, vtedajší minister Žiga 

a Okresný úrad životného prostredia.  Až na základe tohto verejného a neutíchajúceho tlaku došlo k zmene 

Manipulačného poriadku, ktorý počítal so šetrením vody z nádrže aspoň v zimných mesiacoch a aj to sa javí 

ako nedostatočné.  

 

Zdôrazňujem, že v roku 2004 aj v roku 2015 zástupcovia SVP opakovane šírili demagógiu, že znížením 

vypúšťania vody z Domaše dôjde k ekologickým škodám na dolnom toku Ondavy, pričom prax  ukázala, že 

k žiadnej ekologickej katastrofe nedošlo a to ani pri vypúšťaní 2,5 m3 vody za sekundu.  

 

4. Celý svet vodou šetrí, SVP sa správa ako “slon v porceláne“ a likviduje zásoby vody v území 

 

Vážený pán Dobrotka,  

 

Vy vo Vašom štátnom podniku zrejme stále žijete vo svete, keď platilo heslo  „poručíme větru dešti“.  To 

možno platilo za bývalého režimu, nie teraz. Spamätajte sa prosím, tie časy sú nenávratne preč, aj keď za 

nimi možno nostalgicky spomínate. Ak raz do nádrže voda nepriteká, nemôžete sa tváriť, že sa nič nedeje 

a likvidovať cestovný ruch, podnikanie a ekosystém v celom regióne.  

 

Aj Vaše vlastné štatistiky hovoria o tom, že prítoky do nádrže za ostatných 25 rokov výrazne poklesli o viac 

ako o 33 %.  

 

Žijeme v 21. storočí v čase špičkových technológií, ktoré dokážu predpovedať počasie veľmi presne a stále 

presnejšie sú aj meteorologické prognózy. Poznáme dokonca údaje o zásobách vody v snehu v povodí. Nie 

je preto možné, aby sme v dnešnej dobe mali na Domaši nepružný manipulačný poriadok, ktorý nijako 

nereaguje na zmeny a výkyvy počasia a nezmyselne podporuje plytvanie tým najcennejším - vodou.  

 

Ak ste v marci 2004 vypúšťali z Domaše 2,5 m3 vody za sekundu a nedošlo k žiadnej ekologickej katastrofe 

a narušeniu ekosystému na dolnom toku Ondavy, nestane sa tak ani dnes. Občania si oprávnene kladú 

otázku, prečo sa tak veľmi bránite zmenám? Kšeftujete s vodu? Riedite vodu v Ondave, lebo niekto tam 

niečo vypúšťa? Alebo je za tým iba Vaša ješitnosť a narcistické videne sveta?   

 

Vo svojej reakcii na našu žiadosť ste v závere uviedli: 

 

Považujeme návrh obce Kvakovce za nekompetentný, spracovaný v hrubom rozpore s aktuálnymi 

znalosťami v oblasti hydrogeologického režimu vodnej stavby. Z uvedeného dôvodu odporúčame orgánu 

štátnej vodnej správy sa návrhom obce Kvakovce na zmenu manipulácie na VS Veľká Domaša nezaoberať.  

Ďalšie prehodnocovanie predmetnej otázky, mimo predpísaného cyklu aktualizácie manipulačného 

poriadku, považujeme za plytvanie finančných prostriedkov štátu.  

 



 

Vážený pán Dobrotka,  

 

vyššie som Vám na základe jasných štatistických ukazovateľov a porovnaní súčasného stavu s kritickým 

rokom 2004 dokázal, že dnes je situácia na Domaši oveľa horšia ako v roku 2004.  

 

Ak Vy nevidíte dôvod sa touto kritickou situáciou zaoberať, je to dôkazom toho, že nie ste odborník, ale 

nekompetentný hazardér, ktorý nemá na svojom mieste čo robiť. Vy osobne a aj Vaši nadriadení preberáte 

plnú zodpovednosť za vzniknuté problémy a vzniknuté škody. Slovo vodohospodár znamená, že sa s vodou 

hospodári a nie hazarduje. Aj malé dieťa vie, že ak neprší, s vodou treba šetriť, len Vy v SVP to asi neviete.  

 

Ak sa situácia na Domaši v krátkej dobe nezlepší, nebude to z dôvodu zlých klimatických pomerov v území, 

pretože to sa už dnes dá predvídať. Bude to výlučne z dôvodu Vášho zlého hospodárenia s vodou 

a nepredvídaním rizík spojených s dlhodobým nedostatkom vlahy, na čo ste nijako nereagovali.  

 

Uisťujem Vás, že obce v okolí Domaše, zástupcovia dotknutých občianskych združení, zástupcovia 

samosprávneho kraja v regióne, podnikatelia, rybári, občania a návštevníci rekreačných oblastí, tí všetci 

budú spoločne a verejne požadovať vyvodenie najprísnejšej zodpovednosti za tento evidentný hazard 

s vodou voči Vám a Vašim nadriadeným a prípadnú ekologickú katastrofu vrátane hospodárskych škôd. 

Dosť bolo anarchie a svojvôle Vás a Vašich kolegov. Česť výnimkám.  

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

                                                           

Mgr. Radovan KAPRAĽ v.r.  

               starosta obce   

 

 

V prílohe:  

Dôkazy o Vašej nekompetentnosti a podcenení situácie  

 

 

 

 

Na vedomie:  

Minister životného prostredia 

Generálny riaditeľ SVP š.p.  

Riaditeľ SVP š.p. – Odštepný závod Košice 

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP 

Prešovský samosprávny kraj – predseda 

Poslanci PSK z regiónu  

Verejnosť 

 

 

 



 

Dôkaz kompetentnosti a odbornosti Ing. Dobrotku a SVP š.p. v 21. storočí  
 

Domaša Valkov – marec 2019 
 

 
 

Domaša Turany nad Ondavou  – marec 2019 
 

 
 
 

 



 

Správa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky z 1. Apríla 2014 

Vranov nad Topľou/Domaša 1. Apríla (TASR) – Vodohospodári sa po rokovaniach so zástupcami 

Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Prešove rozhodli opätovne zvýšiť odtok 

vody z Domaše. Jej hladina totiž v posledných týždňoch stúpla.  

 

Z Domaše sa pre nízky stav vody zapríčinený chýbajúcimi zrážkami počas zimy vypúšťalo od 8. Marca 

tohto roka oproti pôvodným 4,9 kubickým metrom (m3) zakotveným v štandardnom manipulačnom 

poriadku nádrže len 2,5 m3 vody za sekundu. 

 

Vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Prešove Miroslav Benko 

informoval, že dnešným dňom sa začalo z Domaše vypúšťať opätovne o niečo viac vody, a to 3,5 m3 

za sekundu. Táto úprava manipulačného poriadku bude podľa jeho slov v platnosti do konca mája tohto 

roka.  

 

     

 „Teraz je prítok stále mierne vyšší ako odtok, takže voda v Domaši stúpa. Napríklad v piatok 28. Marca 

mala hladina úroveň 157,55 metra nad morom, to znamená, že situácia je zatiaľ celkom 

dobrá,“ konštatoval Benko.  

 

Domašu pomáhal napĺňať v uplynulých rokoch na jar topiaci sa sneh. Pre jeho prakticky nulové zásoby 

v povodí Ondavy vkladajú kompetentní v tomto roku nádeje do dažďových zrážok. 

 

„Myslím si, že keď v apríli a máji nám poprší aspoň 8 dní v mesiaci, tak vodnú hladinu na úrovni 158 

metrov nad morom, ktorú si prajú starostovia priľahlých obcí v okolí Domaše, ako aj rekreanti, by tá 

vodná nádrž mohla mať,“ uzavrel Benko. 

Zdroj: https://www3.teraz.sk/regiony/hladina-voda-domasa-vodohospodari/79609-

clanok.html?mostViewedArticlesInSectionTab=2 

 

 Oficiálny údaj z 25.3.2019 zo stránky SVP š.p.  

 

 

Zdroj: http://www.povodia.sk/bh/sk/ 

 

Vodný stav H [m n.m.]:  

25.03.19 05:00    155,81  
Odtoky Q [m3.s-1]: 

25.03.19 05:00    3,5  
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