
 

 

Environmentálna oblasť 
 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK je partnerom viacerých environmentálnych 

projektov ako napríklad: 

 

Projekt LIFE07 NAT/SK/000707Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených 

biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja  

• Cieľom projektu bolo zlepšiť stav ohrozených druhov vtáctva dunajských luhov. Z toho dôvodu 

bola cieľmi projektu obnova najohrozenejších prirodzených biotopov vtáctva a zavedenie vhodnej 

starostlivosti o územie, zlepšenie informovanosti a postoja verejnosti k ochrane prírody 

dunajských luhov. 

V rámci projektu VV, š.p. realizovala:  

• obnovu močiara Istragov - realizáciou opatrení sme dosiahli, že veľkú časť vegetačného 

obdobia je Istragovské rameno zavodnené a počas kratších období dochádza aj k zaplavovaniu 

pôvodného močiara Istragov. Opäť sa tu objavili niektoré druhy vodných rastlín a živočíchov, 

napríklad sa tu začali rozmnožovať viaceré druhy obojživelníkov. Na ramene opäť žijú niektoré 

menej náročné vodné vtáky – kačice divé, volavky popolavé a biele, rybáriky riečne a zaletuje sem 

aj vzácny bocian čierny.  

• revitalizácia ramenného systému Dunajské kriviny - po zrealizovaní uvedených opatrení sa do 

ramena dostali niektoré bežné druhy rýb a je zaznamenané postupné vytváranie brehovej 

vegetácie, zárasty vodných rastlín a osídľovanie vodnými živočíchmi. V roku 2014 tu bolo 

zaznamenané rozmnožovanie ropuchy bradavičnatej a skokana štíhleho. V roku 2015 bolo 

v lokalite Dunajských krovín zistených osem druhov vodných chrobákov. Vhodné potravné biotopy 

tu našiel aj rybárik riečny, ktorý sa tu pravidelne začal vyskytovať. Zlepšenie dotácie vodou má 

veľký význam aj pre okolité lužné lesy. 

• Biokoridor v sústave riečnych ramien pri Bake - po dokončení stavebných prác začali 

biokoridor využívať ryby a zlepšil sa aj vodný režim v ramienkach a močiaroch. Okrem rýb na nové 

biotopy zareagovali aj vtáky. Zahniezdili tu rybáriky riečne a zdržiavajú sa tu bociany čierne 

a volavky striebristé. 

• SprietočnenieVeľkolélskeho ramena – obnovilo sa prúdenie vody v ramene. Pozitívne výsledky 

sa prejavili v rýchlom oživení ramena.  

• Revitalizácia Ostrova orliaka morského - po revitalizácii územie znovu obsadili vodné vtáky – 

pravidelne tu loví potravu bocian čierny, hniezdi tu rybárik riečny a zaletujú sem volavky popolavé 

a kačice divé. Na  ostrove sa opäť začali rozmnožovať viaceré druhy obojživelníkov. 

• Rusovské ostrovy - Územie rezervácie nadobudlo vo väčšej miere prírodný vzhľad a vznikla tu 

zóna pokoja, kde sa s obľubou zdržiavajú mnohé druhy vtákov citlivých na vyrušovanie 

 



 

 

Zároveň sa v roku 2015 začali práce na projekte LIFE12 NAT/SK/001137 – Ochrana brehule hnedej, 

rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko--moravskom regióne. 

Podnik, ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR, aj naďalej pokračuje 

v  environmentálnych aktivitách na svojich pozemkoch. Podnik sa rozhodol podporiť chov drobných 

zvierat v Tepličke nad Váhom.Dôkazom ochoty podniku podieľať sa na environmentálnych aktivitách 

ochranárskych združení či jednotlivcov je napríklad  spoločný projekt Bratislavského regionálneho 

ochranárskeho združenia (BROZ) a VV, š.p. s pracovným názvom „ekologické kosačky na Vodnom 

diele Gabčíkovo.“ Ide o spásanie podnikových pozemkov ovcami a kozami. 

 

Projekt „Plastový odpad v a pozdĺž Dunaja“ v spolupráci s Ústavom polymérov SAV, Ústavom 

odpadového hospodárstva  (ABF) pri Univerzite prírodných vied a životného prostredia vo Viedni 

(BOKU), viadonau(Rakúska vodohospodárska spoločnosť zodpovedná za údržbu a rozvoj dunajskej 

vodnej cesty v Rakúsku), Národným parkom DonauAuen, slovenským občianskym združením 

RepaNet (nezisková mimovládna organizácia, aktívna v oblasti odpadového hospodárstva). Súčasná 

myšlienka projektu je podať celkový obraz o prenose a tvorbe plastového odpadu pozdĺž Dunaja od 

Viedne po vodné dielo Gabčíkovo. 

V tomto projekte bude prvýkrát spracovaná komplexná štúdia transportu krajinného odpadu cez rieky 

smerom k oceánom. Daný projekt je na samom začiatku. Dopad projektu má významnú úlohu pre 

trvalú udržateľnosť. 

 Podnik sa podieľa na organizovaní spoločenských podujatí zameraných na zvýšenie 

pozornosti v oblasti ochrany tokov a environmentu. 

Bezmála tri stovky zamestnancov rezortu životného prostredia a ich rodinných príslušníkov v máji 

v roku 2015  čistili breh Dunaja od odpadkov. Pripojili sa tak k iniciatíve Európskej komisie s oficiálnym 

názvom Let'sCleanUpEurope – Vyčistime si Európu. Na približne 10 kilometrovom úseku od 

vodného diela Čunovo po obec Dobrohošť vyzbierali zhruba 500 vriec s odpadom, ktorý putoval na 

legálnu skládku. Základnou myšlienkou akcie Vyčistime si Európu je zmobilizovať čo najviac 

dobrovoľníkov s cieľom odstrániť odpad vo svojom okolí, odbremeniť voľnú prírodu od odpadkov a 

čiernych skládok. Obnovila sa tak tradícia akcie zberu odpadu z brehov Dunaja, ktorú podnik po 

minulé roky (2011, 2012) organizoval pod názvom „Vyčistime si Slovensko“.  

 
 



 

 

 
 

VV, š.p. sa každoročne spoločne s ďalšími krajinami, cez ktoré preteká rieka Dunaj, zapája do 

projektu „DanubeDay“. V roku 2016 bolo podujatie spojené aj s Dňom otvorených dverí Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky. Vyše tisíc návštevníkov sa dozvedelo zaujímavosti 

o medzinárodnom veľtoku od odborníkov pracujúcich v oblasti vodohospodárstva, zúčastnili sa plavby 

loďou po Dunaji, pozreli si dunajské mikroorganizmy pod mikroskopom a mali možnosť zažiť aj rôzne 

iné zaujímavé aktivity. Najmladším návštevníkom porozprával príbehy o ochrane životného prostredia 

a vody pravý dunajský vodník. Na svoje si prišli aj obdivovatelia záchranárov a záchranárskej 

techniky.VV, š.p., tak úspešne pokračuje v organizovaní danej akcie, ktorej sa v roku 2015 na Vodnom 

diele v Gabčíkove zúčastnilo okolo 5000 návštevníkov. Daná akcia sa bude konať aj v roku 

2017.Podstatou tohto podujatia naďalej zostáva potreba pripomínať si, že Dunaj spája národy žijúce 

v povodí. Tie si na základe  Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, ktorý bol 

uzavretý v Sofii, v júni v roku 1994, každoročne pripomínajú potrebu jeho ochrany. Deň Dunaja 

oslavujú vo všetkých krajinách ktorými preteká. 

 
 

Pri príležitosti Svetového dňa vody vyhlásila VV, š.p. dňa 22.3.2015 tretí ročník výtvarnej súťaže pre 

základné školy. Témou súťaže bola harmónia vody a zeme.  Hlavnou myšlienkou súťaže bolo prepojiť 

v mysliach detí tieto dva nenahraditeľné elementy. Do súťaže sa zapojilo 39 základných škôl z celého 

Slovenska a spolu nám zaslali 232 výtvarných prác. Vyvrcholením súťaže bola vernisáž výstavy 

s názvom „Blysni sa vodným dielom alebo Živá voda pre Zem“, ktorá sakonala 22.4.2015 na 

Svetový deň vody v átriu Ministerstva životného prostrediaSlovenskej republiky. Deti, ktoré boli 

autormi  najkrajších prác, si prevzali diplomy a ceny z rúk I. štátneho tajomníka MŽP SR, generálneho 

riaditeľa VV, š.p.  a poradkyne pre školstvo Ministerstva vnútra SR. 
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V organizovaní výchovno-vzdelávacích programov pre deti a mládež pokračuje VV, š.p. aj v roku 2017 

a v apríli vyhlásila súťaž pre   

▪ žiakov základných škôl  - Téma: Výtvarný návrh maskota Vodného diela Gabčíkovo, ktoré tento 

rok oslavuje 25. výročie uvedenia do prevádzky (koláž s použitím minimálne dvoch rôznych 

prírodných materiálov), 

▪ študentov stredných škôl - Téma: Vytvor so spolužiakom/spolužiačkou video, ktorým svojich 

rovesníkov presvedčíte, aby chránili prírodu a mysleli ekologicky. Vo videu nesmú účinkovať 

ľudia. Podmienkou je, aby ste videom upozornili na konkrétne prípady znečistenia vôd 

a krajiny a ich možné dopady na život na Zemi. 

Obe súťaže s názvom „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO MOJIMI OČAMI“ sú zamerané na vzdelávanie 

mládeže v environmentálnej oblasti a zvyšovanie povedomia o význame vodných stavieb.  

 

 
 

 


