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Aktuálna povodňová situácia na Slovensku k 18.00 hod. dňa 14. 10. 
2020  
 
Banská Štiavnica, 14. 10. 2020 

 
Z dôvodu nepriaznivého hydrologického vývoja na Slovensku naďalej pretrváva 
povodňová situácia spolu s vyhlasovaním stupňov povodňovej aktivity (SPA). V 
niektorých prípadoch spolu so splachmi pôdy z okolitých polí a dotokov 
z povrchových vôd spôsobili záplavy a s tým spojené vyhlasovanie SPA. 
V súčasnosti správca vodných tokov monitoruje situáciu v teréne a v prípadoch, kde 
to situácia vyžaduje mal dnes v teréne viac ako 270 vodohospodárov, 85 kusov 
techniky, použil ďalších 6500 jutových vriec a 250 ton piesku. Vzhľadom na zvýšené 
vodné stavy nebolo zatiaľ  možné určiť presný rozsah povodňových škôd a rozsah 
zabezpečovacích prác, ktoré bude správca toku vykonávať. Aktuálne SPA sa môžu 
aj počas dňa meniť.  
 
Počas dnešného dna došlo k postupnému ustáleniu vodných hladín v povodí rieky 
Hornád a Hnilec pri vysokom vodnom stave. V povodí rieky Torysa je pozorovaný 
naďalej vzostup vodných hladín. Vo viacerých obciach došlo k vybreženiu vodných 
tokov na území obce. Zaplavené boli miestne komunikácie, priľahlé pozemky, došlo k 
ohrozeniu resp. zaplaveniu rodinných domov, ohrozeniu zdrojov pitnej vody. 
Zahltené boli aj odvodňovacie priekopy a rigoly, došlo k následnému vyliatiu na 
komunikácie alebo do vodného toku na území obce. Vzhľadom na rozsiahlosť 
územia postihnutého výdatnými zrážkami správca preveruje situáciu v jednotlivých 
obciach priebežne v rámci kapacitných možností.  
 
Okresným úradom Košice  bol vyhlásený III. SPA k 15:30 hod. dňa 13.10.2020 na 
vodných tokoch Hornád s prítokmi a Hnilec s prítokmi, v okresoch Spišská Nová Ves, 
Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, vrátane vodnej stavby  Ružín a 
Palcmanská Maša. II.SPA platí pre vodné toky Torysa, Bodva, Trnávka a prítoky, 
Roňava a  prítoky a pre hraničný úsek rieky Poprad. 
 
Starostami vyhlásené  III. SPA v obci Baldovce, Betlanovce, Vlková, Spišský Hrušov, 
Oborín, Spišský Štiavnik, Markušovce, Harakovce, Radatice, Jasov, Hranovnica, 
Lipany, Vydrník, Petrova, Turňa nad Bodvou,  Hrišovce, Jamník, Kendice, Kvačany, 
Huncovce, Vyšné Ružbachy, Veľká Lodina, Spišská Teplica, , Dvorníky - Včeláre 
Malá Franková, Kysak a obec Jamník . II. SPA platí pre mestá Krompachy, Stará 
Ľubovňa, Moldava nad Bodvou,  a Kežmarok a obce, Hrabušice, Fintice, Kolinovce, 
Spišské Bystré, Letanovce, Kechnec, Rokytov, Smižany, Obišovce, Ličartovce, 
Drienov a obec Ľubovec vplyvom vnútorných vôd – voda spôsobená splachom z 
územia. 
___________________________________________________________________ 
 
Na spodných úsekoch vodných tokov Blh, Rimava, Turiec, Slaná a Muráň sa 
očakáva  v priebehu nasledujúceho obdobia vzostup hladín na sledovaných vodných 
staniciach z dôvodu dotekania z horných úsekov jednotlivých vodných tokov. Na 
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hornom Hrone a na Slatine je ustálenosť pri vysokých vodných stavoch, na 
strednom a dolnom Hrone mierny vzostup až vzostup vodných hladín. Na rieke Ipeľ 
je mierny vzostup až vzostup vodných hladín. Na dolných úsekoch Slanej, vrátane 
dolného úseku Turca a Rimavy je vzostup a v horných častiach povodí prevažne 
ustálenosť pri vysokých vodných stavoch. Podľa predpokladaného vývoja situácie 
očakávame v stredných a dolných častiach povodí vzostup vodných hladín 
(kulminácie v nočných a ranných hodinách) s možnosťou dosiahnutia vodných stavov 
zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity aj v ďalších staniciach a na ostatných 
tokoch pretrvávanie vysokých vodných stavov, aj na úrovni stupňov povodňovej 
aktivity. 
 
Okrem už vyhlásených stupňov povodňovej aktivity vo Zvolenskej Slatine, Dobrej 
Nive, Veľkej Lúke a Nemeckej  sú od ranných hodín vyhlásené aj nasledovné 
stupne povodňovej aktivity:  
• Okresný úrad Banská Bystrica vyhlásil 14.10.2020 od 6:00 pre celé územie 
okresu Banská Bystrica II. stupeň povodňovej aktivity na toku Hron a prítokoch;   
• Obec Lovča vyhlásila dňa 14.10.2020 od 8:00 II. SPA na toku Hron, kde je 
nutné prečerpávanie vnútorných vôd na toku Hron;  
• Mesto Zvolen vyhlásilo dňa 14.10.2020 od 10:00 III. SPA  na toku Hron, 
došlo k zaplaveniu záhradkárskej a chovateľskej osady, ktorá sa nachádza 
v záplavovom území; 
• Obec Prochot vyhlásila dňa 14.10.2020 od 14:15 II. stupeň povodňovej 
aktivity na vodnom toku Prochotský potok a na území obce kvôli vodám z 
povrchového odtoku; 
• Obec Brehy vyhlásila dňa 14.10.2020 od 17:00 III. stupeň povodňovej 
aktivity na vodnom toku Hron, kde je nutné prečerpávanie vnútorných vôd za OH na 
toku Hron; 
• Mesto Banská Bystrica vyhlásilo dňa 14.10.2020 od 11:00 II. stupeň 
povodňovej aktivity na toku Hron a jeho prítokoch, no zároveň je potrebné dodať, že 
k vyliatiu rieky z koryta v tejto chvíli nedošlo. Na miestach, kde v súčasnosti nie je 
dokončená výstavba protipovodňových múrov, prebieha preventívne osádzanie 
mobilných hradení a vriec. Zároveň došlo k dočasnému uzavretiu podchodu pod 
malou železničnou stanicou na Hronskom predmestí. Od 17:00 hod. bude až do 
odvolania uzavretý most na Ul. 9. mája. Doprava bude presmerovaná v smere na 
Mičinskú cestu a Cestu k Smrečine tak, ako počas výstavby protipovodňových 
opatrení v tomto úseku v letných mesiacoch.   
 
Na vrchných úsekoch vodných tokov Turiec a Východný Turiec došlo ku kulminácii 
až k miernemu poklesu hladiny. Na spodných úsekoch vodných tokov Blh, Rimava, 
Turiec, Slaná a  Muráň došlo v priebehu dnešného dňa k vzostupu hladín na 
sledovaných vodných staniciach z dôvodu dotekania z horných úsekov jednotlivých 
vodných tokov. Počas dňa boli lokalizované a monitorované viaceré zaplavenia 
poľnohospodárskej vnútornými a svahovými vodami na vodných tokoch Slaná, 
Rimava, Blh, Turiec, Muráň a ich prítokoch. 
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• V obci Gemer, kde bol vyhlásený II.SPA došlo k zaplaveniu rodinných domov 
a miestnej prístupovej komunikácie. Vyhlásené stupne povodňovej aktivity naďalej 
pretrvávajú. 
• Obec Veľké Dravce vyhlásila od 6:00 III. SPA na vodnom toku Suchá. 
Vodný tok Suchá vybrežil ľavobrežne na plochu o rozlohe cca 5 ha, došlo tiež k 
zaplaveniu intravilánu obce. Vysoká hladina na vodnom toku Suchá spôsobila na 
vodnom toku Dravecký potok vybreženie pod vplyvom spätného vzdutia v intraviláne 
obce až po premostenie na hlavnej ceste Veľké Dravce – Fiľakovo.  
• Obec Veľká Čalomija vyhlásila od 8:00 II. SPA na vodnom toku Čalomijský 
potok a kanáloch vnútorných vôd; 
 
Vyhlásené stupne povodňovej aktivity naďalej pretrvávajú. 
___________________________________________________________________ 
 
V priebehu dňa 14.10.2020 trvalý dážď opätovne spôsobil vzostup vodných hladín 
v pôsobnosti Správy povodia horného Váhu Ružomberok a Správ povodí 
stredného Váhu I Púchova stredného Váhu II Piešťany.  
 
Dňa 14.10.2020 starostka obce Bobrovník odvolala III. SPA a zároveň vyhlásila II. 
SPA na vodnom toku Bobrovník + voda s povrchového odtoku na území obce 
Bobrovník. Starosta obce Liptovský Ján odvolal III. SPA  a zároveň vyhlásil II. SPA 
na vodnom toku Štiavnica + voda s povrchového odtoku na území obce Liptovský 
Ján. Starostka obce Príbovce vyhlásila II. SPA na vodnom toku Turiec + prítoky v 
k.ú. Príbovce. Došlo k upchatiu mostného profilu na štátnej ceste križujúcej vodný tok 
a taktiež k zaplaveniu záhrad dvoch rodinných domov. Starosta obce Blažovce dnes 
vyhlásil III. SPA na vodnom toku Dolinka. V dôsledku výdatných dlhotrvajúcich 
zrážok došlo k vybreženiu vodného toku a zaplaveniu záhrad dvoch rodinných 
domov. Starosta obce Moškovec vyhlásila III. SPA na vodnom toku Turiec.. 
Moškovec. V dôsledku výdatných dlhotrvajúcich zrážok došlo k vybreženiu vodného 
toku a ohrozeniu troch rodinných domov v intraviláne obce. Podvečer starosta obce 
Dubové vyhlásil III. SPA na vodných tokoch Turiec a Besná Voda, čím došlo k 
vybreženiu vodných tokov na ich sútoku a k zaplaveniu príjazdovej cesty do obce.  
 
Dnes ráno vyhlásil starosta obce II. SPA pre územie obce Visolaje na vodnom toku 
rieky Pružinka a prítokoch. Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde dochádza v obci Beluša 
k vybreženiu potokov-hlavne Slatinského potoka. Starosta obce vyhlásil dnes III. 
SPA. Došlo k pretrhnutiu hrádze a hrozí riziko zaplavenia cesty 3. triedy, dvoch 
cestných podjazdov a taktiež podmočenie telesa diaľnice aj z dôvodu prítomnosti 
bobra vodného v predmetnej lokalite. Vzhľadom na jeho výskyt  správca nedostal 
povolenie na výkon činností v snahe prečistiť a vykonať úpravy na prevenciu pred 
povodňami. Primátor mesta Nová Dubnica vyhlásil  III. SPA  na Novodubnickom  
potoku. Vybreženie vody z koryta vodného toku hrozí aj na Kolačínskom potoku.  
Vzhľadom na niekoľkodňové prívalové dažde dochádza v obci Červený Kameň, kde 
je vyhlásený II.SPA  k vybreženiu bočných prítokov Tovarského potoka na viacerých 
miestach v obci, upchatiu prietokového profilu potrubia v hornej časti obce, 
zaplaveniu ciest a pivníc obecných aj súkromných budov. Starosta obce Streženice 
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III. SPA na vodných tokoch Štepnický a Keblianský potok a starosta obce Lednica II. 
SPA  na vodnom toku Lednica a prítoky. 
 
Na základe  situácie, keď došlo k vybreženiu Turnianského potoka v lokalite 
priemyselného parku  v Trenčianskej . Turnej a rýchlému stúpaniu hladiny  na 
prítokoch , starostka obce dnes vyhlásila II. SPA na toku Turňanský potok a prítoky. 
Starosta obce Drietoma vyhlásil II. SPA na  toku Drietomice-  potoku Liešnanskom / 
Žitkovskom / a potoku Brusné. Starosta obce Nemšova vyhlásil II. SPA na  toku 
Vlára, kvôli stúpajúcej hladine toku Vlára, ktorý dosiahol výšku hladiny 
zodpovedajúcu III. SPA. Starosta obce Prašník vyhlásil III. SPA na  toku Holeška a 
Podkylavský potok, kvôli vybreženiu toku v intraviláne obce. Starosta obce Prašník 
odvolal III. SPA a zároveň vyhlásil II. SPA na  toku Holeška a Podkylavský potok. 
Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom dnes  vyhlásil II. SPA na  toku Klačenica a 
starosta obce Omšenie  vyhlásil II. SPA na  toku Teplička – prítok Kamenický potok. 
 
Manipulácie na vodnej stavbe Čerenec  na vodnom toku  Holeška pod obcou Prašník 
prebiehajú v zmysle manipulačného poriadku a v nočných hodinách . predpokladáme 
dosiahnutie  I. SPA. Obce pod nádržou, Krakovany, Trebatice sú ovplyvnené 
manipuláciami . Ostatné SPA ostávajú nezmenené. 
___________________________________________________________________ 
  
Vplyvom výrazného vzostupu vodných hladín na celom toku rieky Morava i jej 
prítokoch tu bol vyhlásený II. a III. SPA. Na vodnom toku Dunaj ustálenosť až mierny 
vzostup vodných hladín. Na vodnom toku Myjava a prítokoch bol Mestom Myjava 
vyhlásený II. a III. SPA. Po intenzívnej zrážkovej činnosti nad územím Slovenka 
došlo k rýchlemu vzostupu hladín a prietokov na vodných tokoch v oblasti Malých 
Karpát a následne k zvýšeniu hladiny na Šúrskom kanáli, kde je vyhlásený III.SPA. 
Mestom Skalica bol vyhlásený III.SPA na votnom toku Chvojnica (Polder Oreské). 
_________________________________________________________________ 
 
SVP spravuje vodné toky v dĺžke viac ako 55 tisíc km, 303 vodných nádrží, 2 
811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. SVP vykonáva 
správu vodných tokov v rámci finančných možností, ktoré od štátu má a tiež s 
technickým a personálnym obsadením ktorým disponuje. Čistenie a úpravy 
korýt sa vykonávajú v zmysle Plánu opráv a údržby na daný rok, no v prípade 
povodňových situácií sú technika a zamestnanci  prioritne presúvaní na 
povodňou postihnuté miesta. 
 
Záverom je potrebné zdôrazniť, že znižovanie povodňových prietokov sa darí 
eliminovať najmä prostredníctvom vodných stavieb, ktoré zachytávajú  
desiatky miliónov kubických metrov vody z výdatných zrážok. Manipulácia na 
vodných stavbách prebieha v zmysle manipulačného poriadku a pripomíname, 
na čo ľudia najmä pri povodniach zabúdajú,  že umiestňovanie akýchkoľvek 
objektov a zariadení v právne deklarovanom záplavovom resp.  inundačnom 
území vodného toku nesie so sebou riziko ich poškodenia počas povodňových 
situácií. 
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