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Aktuálna povodňová situácia na Slovensku k 06.00 hod. dňa 15. 10. 
2020  
 
Banská Štiavnica, 15. 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 od večera v teréne viac ako 180 vodohospodárov, 60 kusov 
techniky, použil ďalších 3500 jutových vriec a 100 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 včerajšišeho dňa a dnešnej noci 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. 
 
Od včerajšieho večera ostávajú v platnosti (pribudla obec Beniakovce) 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, Beniakovce 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. 
___________________________________________________________________ 
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Väčšina vodných tokov dosiahla povodňové stupne, avšak v priebehu ranných hodín 
nastáva kulminácia a je predpoklad mierneho poklesu hladín. 
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. 
Okresný úrad Rimavská Sobota dňa 14.10.2020 vyhlásil od 19:30 II. stupeň 
povodňovej aktivity pre vodný tok Rimava a jeho prítoky v úseku r. km 0,000 – 
21,725 a pre vodný tok Blh a jeho prítoky v úseku 0,000 – 50,000.  Na hornej časti 
vodného toku Ipeľ a jeho prítokoch  Ipľa  boli dosiahnuté, avšak v noci nastala na 
väčšine kulminácia vodných stavov a v priebehu ranných hodín došlo k mierneho 
poklesu hladín. Pod vplyvom zrážok z predchádzajúcich dní došlo k vzostupu hladín 
na vodných tokoch Hron a Ipeľ. Vzhľadom na povodňové prietoky bola znížená 
hladina na vodnej stavbe Hať Veľké Kozmálovce na ochranných hrádzach vodného 
toku Hron. 
 
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.  
 
Okrem už vyhlásených SPA od včerajšie aktualizácie včera podvečer starostka obce 
Sklené vyhlásila III. SPA na vodnom toku Sklené. V dôsledku výdatných 
dlhotrvajúcich zrážok došlo k vybreženiu vodného toku v intraviláne obce. Starostka 
obce Malý Čepčín vyhlásila III. SPA na vodnom toku Teplica. V dôsledku výdatných 
dlhotrvajúcich zrážok došlo k vybreženiu vodného toku v intraviláne obce. Primátor 
mesta Turčianske Teplice vyhlásil III. SPA na území mesta – mestská časť Dolná 
Štubňa, z dôvodu zaplavenia územia vodou z povrchu. Dňa 14.10.2020 o 18:00 
hodine starosta obce Prašník odvolal III. SPA a zároveň vyhlásil II. SPA na  toku 
Holeška a Podkylavský potok. Primátor mesta Nové Mesto nad Váhom  vyhlásil II. 
SPA na  toku Klačenica. Starosta obce Omšenie  vyhlásil II. SPA na  toku Teplička – 
prítok Kamenický potok. 
 
Odtok z vodnej stavby Horné Orešany bol od 15,00 hod 4,3 m3/s a hladina vody vo 
vodnej nádrži stále stúpala. Prietok 4,3 m3/s v intraviláne obce Horné Orešany 
nespôsobuje vybreženie toku Parná. V zmysle manipulačného poriadku a 
povodňového plánu bol OÚ Trnava požiadaný o vyhlásenie II. SPA na toku Parná. 
Na vodnej stavbe Horné Orešany nastala kulminácia o 24,00 hod. Hladina mierne 
klesla.  
Odtok z vodnej stavby Boleráz bol od 15,00 hod. 6,0 m3/s a hladina vody v nádrži 
stúpala. V zmysle manipulačného poriadku a povodňového plánu bol OÚ Trnava 
požiadaný o vyhlásenie III. SPA na toku Trnávka. Na VS Boleráz kulminácia nastala 
o 24,00 hod. 
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V dôsledku intenzívnych zrážok na území celej správy povodia hornej Nitry došlo v 
priebehu dňa a noci 14.10.2020 k vzostupu hladín vody a dosiahnutiu III.SPA na  
vodných tokoch Nitra, Nitrica, Bebrava Handlovka, Radošinka a ich,  prítokoch 
okrem okresu Trenčín. 
V obci Veľké Ripňany vyhlásil starosta obce vyhlásil II.SPA na toku Radošinka, 
nakoľko dochádzalo v obci k vzostupu hladín a záplavám prítokov, vzostupu 
spodných vôd. V obci Lehota pod Vtáčnikom vyhlásil starosta obce III. SPA na toku 
Suchý potok – dochádzalo k zaplavovaniu a zaplneniu retenčného priestoru poldra 
nad obcou. V obci Veľká Čausa vyhlásila starostka obce II. a III. SPA na toku 
Handlovka - došlo k vybreženiu vody v úseku medzi cestnými mostami boli ohrozené 
RD + bytový dom.  V obci Chrabrany dochádzalo na prítokoch do toku Bojnianka k 
vybreženiu vody  s korýt . Starosta obce požiadal o spoluprácu. V úseku Bánovce n. 
B. a Biskupice nad sútokom Bebravy a Radíše došlo k vybreženiu vody. Boli 
zaplavené záhradky a poľnohospodárske pozemky, pri dosiahnutí II. SPA boli 
ohrozené aj rodinné domy –  vykonávalo sa vrecovanie.   Vo večerných hodinách  v 
obci Jacovce dochádzalo na toku Chotina k vybreženiu vody z koryta v spolupráci s 
obcou sa vykonávalo vrecovanie. V noci v k.ú. Partizánske na sútoku roek  Nitra a 
Nitrica a pod železničným mostom došlo vzdutiu hladín a následnému vybreženiu 
vôd na ochrannej hrádzi.  
 
___________________________________________________________________ 
  
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) 
a v obci Vrbovce je vyhlásený III.SPA na vodnom toku Morava. 
_________________________________________________________________ 
 
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 

mailto:hovorca@svp.sk


 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

 

 

Kontakt pre médiá: Marián Bocák, hovorca 

                               hovorca@svp.sk, 0911.085.521 

území vodného toku nesie so sebou riziko ich poškodenia počas povodňových 
situácií. 
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