
II. VEREJNÁ VÝZVA PRE FUNKCIONÁROV SVP š.p.  
ADRESOVANÁ PRE 

 

Mgr. Romana Ivanča, PhD. 

riaditeľa SVP š.p. - OZ Košice 

a 

Ing. Stanislava Dobrotku 

technicko-prevádzkového námestníka SVP š.p. - OZ Košice 

 

Vážený pán riaditeľ, vážený pán námestník,  

 

dňa 15. 4. 2019 sme Vám ako zástupcovia ľudí, ale aj podnikateľov a rekreantov pôsobiacich 

v okolí Domaše adresovali Verejnú výzvu, v ktorej sme sa dožadovali transparentného vysvetlenia 

kritickej situácie s vodou na vodnej nádrži Veľká Domaša.  

 

Našim cieľom bolo, aby ste odpovedali na všetky otázky laickej aj odbornej verejnosti, ktoré sa 

týkajú problémov s vodou na Domaši. Chceli sme hľadať pravdu a vyvrátiť všetky množiace sa 

špekulácie.  

 

Tlačovú konferenciu sme pre Vás zvolali na piatok, 26.4.2019 na Domašu (miesto činu), do 

kongresovej sály hotela Zelená Lagúna. Na túto udalosť sme pozvali aj všetky médiá pôsobiace 

v regióne. O tejto skutočnosti ste boli písomne informovaní.  

 

Sme nemilo prekvapení, že ste dnes, poza náš chrbát prostredníctvom svojho hovorcu zvolali 

tlačovú konferenciu na štvrtok, 25.4.2019 a zmenili ste aj miesto konania z Domaše na zasadačku 

Okresného úradu v Prešove. O to viac je zarážajúce, že ste na túto tlačovú konferenciu nepozvali 

nás, ktorí sme Vás vyzvali na transparentné vysvetlenie situácie.  

 

Vážení funkcionári SVP – štátneho podniku a teda podniku, ktorý patrí nám všetkým. Vaše konanie 

nemá s transparentnosťou nič spoločné a je to neúcta voči všetkým našim občanom, podnikateľom 

a rekreantom, ktorých záujmy zastupujeme a hájime.  

 

Pýtame sa Vás verejne, prečo chcete obísť miesto činu a teda Domašu? Je to azda preto, aby ste 

zakryli výsledky Vašej vodohospodárskej práce? Prečo Prešov a nie Vranov nad Topľou, Stropkov 

a prečo nie Domaša, kde máme s vodou problém?  

 

Súhlasíme so zmenou termínu z 26.4.2019 ( z piatka ) na 25. 4. 2019 ( na štvrtok ). Trváme však na 

mieste konania tlačovej konferencie na Domaši, kde je reálne problém. K dispozícii budete mať 

kongresovú sálu hotela Zelená lagúna od skorých ranných hodín vrátane multimédií.  

 

Žiadame Vás, aby ste nám najneskôr do stredy, 24.4.2019 do 15.00 hodiny oznámili, či na tlačovú 

konferenciu na Domašu prídete. V prípade, že tak neučiníte, budeme informovať ministra 

životného prostredia a predsedu vlády o  nevhodnom správaní sa Vás ako štátnych zamestnancov 

a na tlačovú konferenciu prídeme do Prešova, dňa 25.4.2019.  

 



Signatári II. výzvy: 

 

Mgr. Radovan KAPRAĽ v.r. 

starosta obce Kvakovce 

 

Ladislav VRÁBEĽ v.r. 

Starosta obce Bžany 

 

Mgr. Ján  JAKUBOV v.r. 

starosta obce Turany nad Ondavou 

 

PhDr. Jaroslav MAKATÚRA v.r. 

starosta obce Malá Domaša 

 

Lenka HIERZER ŠTIBER v.r. 

starostka obce Slovenská Kajňa 

 

Ing. Martina TIMKOVÁ v.r. 

riaditeľka OO CR Horný Zemplín a Horný Šariš 

 

Slavomír BRENDZA v.r. 

Starosta obce Breznica a predseda Rady starostov okresu Stropkov 

 

na Domaši, 23. 4. 2019 

 

 

 

 

Na vedomie:  

Všetky médiá pôsobiace v regióne 

Minister životného prostredia 

Prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou 

Prednosta Okresného úradu v Stropkove  

Verejnosť 

 

 


