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Aktuálna situácia na vodných tokoch 

 

Banská Štiavnica, 29.04.2017 

 

Vplyvom intenzívnych zrážok došlo v uplynulých dňoch ku zvýšeniu hladiny vodných tokov. Na 

viacerých miestach boli vyhlásené zvýšené stupne povodňovej aktivity (v pôsobnosti 

Odštepných závodov Banská Bystrica a Piešťany). Hladiny vodných tokov už dosiahli 

maximum (kulminovali), postupne sa ich výška znižuje. Pracovníci Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š. p. (SVP) postupne opravujú poškodené brehy. Ohrozeným 

obciam poskytli tiež vrecia na stavanie provizórnych zátarasov.   

 

 

 

Situácia na vodných tokov  - Odštepný závod Banská Bystrica 

 

Vplyvom intenzívnych zrážok došlo ku výraznému nárastu hladín vodných tokov a boli  

vyhlásené 3 stupne povodňovej aktivity (PA) v obciach Mýto pod Ďumbierom - Štiavnička, 

Bystrá a Jasenie. 2 stupne PA boli vyhlásené v Bystrej - Bystrianka, Banská Bystrica - Hron, 

a vo Zvolene. 

 

Na týchto miestach došlo ku vybreženiu vodných tokov a poškodeniam brehov. Vodné toky 

už kulminovali (dosiahli maximálnu hladinu). Po opadnutí hladiny bude pracovníci 

Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. (SVP) sanovať poškodené brehy lomovým 

kameňom. 

 

Situácia na vodných tokov  - Odštepný Piešťany 

 

Vplyvom intenzívnych zrážok došlo ku výraznému nárastu hladín vodných tokov.  

 

V obci Demänovská Dolina na vodnom toku Demänovka vodohospodári odstraňovali nánosy 

a naplaveniny za účelom sprietočnenie a zkapacitnenia koryta vodného toku, boli nasadené 

ťažké mechanizmy. Práce začali včera, pokračovali aj v priebehu dnešného dňa (29.4.2017). 

Vodný tok zalial cestu, ktorá je stále neprejazdná. 

 

Dnes vodohospodári zasahovali aj v obci Boca (rieka Bocianka). Zvýšená hladina poškodila 

brehy, boli sanované lomovým kameňom. 

 

Situáciu výrazne ovplyvnila aj manipulácia na vodných nádržiach Oravská priehrada 

a Liptovská Mara. 

VN Liptovská Mara dokázala za poslední dva dni zadržať 75 mil. m³ vody. Prítok do tejto 

nádrže bol dnes ráno 280 m³ vody za sekundu, odtok bol na úrovni 10 m³/s. Akumulácia vody 

výrazne pomohla na nižšie položených miestach Váhu. Liptovská Mara má ešte voľný objem 

cca 50 mil. m³. 

Napriek tejto výdatnej pomoci dnes doobeda na vodnej nádrži Hričov bol prietok viac ako 

900 m³ za sekundu. Dôvodom je aj výrazný odtok z vodnej nádrže Oravská priehrada. 
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V súčasnosti vodné toky už kulminovali, postupne klesajú. Ďalší vývoj bude záležať od 

množstva zrážok. 

 

Vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity: 

 

 Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine starosta obce Demänovská Dolina odvolal 3.SPA 

a následne vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Demänovka v k.ú. Demänovská Dolina. 

 Dňa 28.04.2017 o 11:00 hodine starosta obce Liptovský Ján odvolal 3.SPA a následne 

vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Štiavnica (v správe Lesy SR) v k.ú. Liptovský Ján. 

 Dňa 28.04.2017 o 20:00 hodine starosta obce Valča vyhlásil 3.SPA na vodnom toku 

Valčiansky p. v k.ú. Valča.  Došlo k vybreženiu toku v dolnej časti obce pričom boli 

ohrozené dva rodinné domy.  

 Dňa 28.04.2017 o 16:00 hodine starosta obce Zázrivá vyhlásil 3.SPA na vodnom toku 

Zázrivka + prítoky: Havranský, Kozinský, Biela, Plešivá, Malá Petrová v k.ú. Zázrivá. 

Vplyvom intenzívnych dlhotrvajúcich zrážok  došlo k zvýšeniu vodných hladín na tokoch 

a neskôr aj k pomiestnemu vybreženiu, pričom bola zaplavená miestna komunikácia. 

 Dňa 28.04.2017 o 18:25 hodine starosta obce Liptovské Revúce vyhlásil 2.SPA na vodnom 

toku Revúca v k.ú. Liptovské Revúce.  Došlo k vybreženiu toku v intraviláne obce. 

 Dňa 28.04.2017 o 18:25 hodine starosta obce Liptovské Sliače vyhlásil 3.SPA na vodnom 

toku Sliačanka v k.ú. Liptovské Sliače. 

 Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine primátor mesta Liptovský Mikuláš vyhlásil 3.SPA na 

vodnom toku Demänovka v k.ú. Liptovský Mikuláš. 

 Dňa 28.04.2017 o 24:00 hodine primátor mesta Liptovský Mikuláš odvolal 3.SPA 

a následne vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Demänovka v k.ú. Liptovský Mikuláš. 

 Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine starosta obce Svätý Kríž vyhlásil 3.SPA na vodnom toku 

Palúdžanka v k.ú. Svätý Kríž. 

 Dňa 28.04.2017 o 15:45 hodine starosta obce Lazisko vyhlásil 3.SPA na vodných tokoch 

Palúdžanka a Moštenica v k.ú. Lazisko. 

 Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine starosta obce Lazisko odvolal 3.SPA a následne vyhlásil 

2.SPA na vodných tokoch Palúdžanka a Moštenica v k.ú. Lazisko. 

 Dňa 28.04.2017 o 18:30 hodine starosta obce Liptovské Kľačany vyhlásil 3.SPA na 

vodnom toku Kľačianka v k.ú. Liptovské Kľačany. 

 Dňa 28.04.2017 o 23:30 hodine starosta obce Liptovské Kľačany odvolal 3.SPA a následne 

vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Kľačianka v k.ú. Liptovské Kľačany. 

 Dňa 28.04.2017 o 20:30 hodine starosta obce Vyšná Boca vyhlásil 3.SPA na vodnom toku 

Bocianka v k.ú. Vyšná Boca. 

 Dňa 28.04.2017 o 21:00 hodine starosta obce Nižná Boca vyhlásil 3.SPA na vodnom toku 

Bocianka v k.ú. Nižná Boca. 
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 Dňa 28.04.2017 o 23:15 hodine primátor mesta Ružomberok vyhlásil 3.SPA na vodnom 

toku Revúca v k.ú. Ružomberok – miestna časť Biely Potok. 

 Dňa 28.04.2017 o 18:00 hodine starosta obce Vyšný Kubín vyhlásil 3.SPA v k.ú. Vyšný 

Kubín (tok nie je známy). 

 Dňa 28.04.2017 o 21:00 hodine starosta obce Krušetnica vyhlásil 3.SPA na vodnom toku 

Biela Orava v k.ú. Krušetnica. 

 Dňa 28.04.2017 o 21:00 hodine starosta obce Krušetnica odvolal 3.SPA a následne 

vyhlásil 2.SPA na vodnom toku Biela Orava v k.ú. Krušetnica. 
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Doplňujúca informácia pre médiá:  

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch 

štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy 

a Hornádu.  

 

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných 

hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela 

Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².  

 

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi 

odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými 

správami povodí. 

 

 

 

 

 

Odštepný závod Bratislava  

 Závod Dunaj 

 Závod Gabčíkovo 

 Správa povodia Moravy 

 Správa vnútorných vôd Komárno 

 Správa vnútorných vôd Šamorín 

 

 

Odštepný závod Piešťany 

 Správa povodia horného Váhu 

 Správa povodia stredného Váhu 1 

 Správa povodia stredného Váhu 2 

 Správa povodia dolného Váhu 

 Správa povodia hornej Nitry 

 Správa povodia dolnej Nitry 

 

Odštepný závod Banská Bystrica  

 Správa povodia horného Hrona 

 Správa povodia stredného Hrona 

 Správa povodia dolného Hrona 

a povodia dolného Ipľa 

 Správa povodia horného Ipľa 

 Správa povodia Slanej 

 

Odštepný závod Košice  

 Správa povodia Hornádu a Bodvy 

 Správa povodia Bodrogu 

 Správa povodia Laborca 

 Správa povodia Dunajca 

a Popradu  
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