
KRITICKÁ SITUÁCIA NA VN VEĽKÁ DOMAŠA 

VEREJNÁ VÝZVA NA TRANSPARENTNÉ VYSVETLENIE SITUÁCIE 
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,  

 

výška vodnej hladiny na vodnej nádrži Veľká Domaša pred letnou turistickou sezónou  je najhoršia 

v celej jej doterajšej histórii. Aj keď sme v regióne svedkami dlhodobého sucha, situácia na Domaši 

je omnoho horšia, ako je to na iných vodných nádržiach na Východnom Slovensku.  Aj tam bojujú 

so suchom, ale iba na Domaši je kritický stav. Aj z tohto dôvodu oprávnene vzniká množstvo 

otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď.  

 

Nedostatok vody v Domaši reálne ohrozuje vzácne živočíchy, sme svedkami erózie brehov, 

náletové dreviny sa nekontrolovane rozširujú. Hrozia rozsiahle ekonomické škody, pretože podniky 

závislé od vody môžu z dôvodu jej nedostatku odstaviť výrobu. 

 

Slovenský vodohospodársky podnik je štátnym podnikom a teda patrí všetkým občanom 

Slovenskej republiky. Nemali by ste sa preto skrývať pred ľuďmi a za svojho hovorcu. Je Vašou 

povinnosťou transparentne vysvetliť nám aj verejnosti dôvody, prečo je dnes na Domaši kritická 

situácia.  

 

Ako je možné, že v porovnaní s inými vodnými nádržami na Východnom Slovensku sme iba u nás 

svedkami extrému, aký história nepamätá?  

 

Prečo sú ohrozené vzácne živočíchy, priemysel, cestovný ruch a stovky pracovných miest? Ako 

chcete tento nepriaznivý stav zvrátiť? Potrebujeme poznať odpoveď aj na to, aký máte plán B pre 

prípad, že hladina v nádrži klesne pod minimálnu prevádzkovú hladinu. Kto za súčasný stav a 

vzniknuté škody vo Vašom aj našom podniku preberá zodpovednosť?  

 

Situácia je vážna a laická aj odborná verejnosť je pobúrená práve z dôvodu, že nepozná jasné 

a zrozumiteľné odpovede. Zahmlievanie problému zo strany SVP dnes nikomu nepomôže a situáciu 

to ešte viac zhoršuje.  

 

Medzi ľuďmi sa začínajú šíriť rôzne neoverené teórie o kšeftovaní v SVP s vodou, o vypúšťaní vody 

na čierno, hovorí sa o úplatkoch pre ľudí v SVP za to, že sa nadmerne vypúšťa voda a riedia sa 

ekologické záťaže v Ondave, vina sa kladie aj elektrárňam či priemyselným podnikom.   

 

Za všetky tieto teórie zodpovedáte Vy, lebo dodnes ste nedokázali transparentne a zrozumiteľne 

verejnosti vysvetliť dôvody súčasného stavu. Argumenty, ktoré na vysvetľovanie používate 



nedávajú verejnosti žiadnu logiku. Práve to podporuje šírenie bludov a dezinformácií medzi ľuďmi. 

Alebo je na tom predsa len niečo pravdy?  

 

Vyzývame Vás preto, aby ste prišli na miesto činu. Zorganizovali sme pre Vás tlačovú konferenciu, 

na ktorú pozývame všetkých novinárov. Tlačová beseda bude odvysielaná naživo na facebooku, 

aby všetci dotknutí občania mohli počuť argumenty kompetentných osôb a teda Vás. Ste štátni 

úradníci platení z daní občanov. Netreba sa skrývať, je potrebné prísť, situáciu zrozumiteľne 

vysvetliť, odpovedať na všetky otázky odbornej verejnosti, laikov aj novinárov. Je to Vaša 

povinnosť ako zamestnancov štátu – teda nás všetkých. Všetci očakávajú, že buď vyvrátite všetky 

podozrenia, alebo prevezmete zodpovednosť za svoje konanie.   

 

Miesto Vašej tlačovej konferencie:  zasadačka hotela Zelená lagúna, k dispozícii budete 

mať projektor, tabuľu aj internet vrátane dostatočného 

počtu miest pre Vás a Vašich kolegov 

 

Dátum Vašej tlačovej konferencie:   piatok, 26. 4. 2019 o 9.00 hodine 

 

Pozvané médiá:    všetky média v SR, tj. televízie, rádiá, tlačové agentúry 

aj printové médiá  

 

Na Vašu účasť sa teší:   odborná aj laická verejnosť 

 

Signatári 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, 15. 4. 2019 


