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Vodohospodári si odhalením pamätnej tabule pripomínajú ničivú povodeň z roku 1965  

 

Komárno, 17.06.2017 

 

Presne pred 52 rokmi (v roku 1965)  začala jedna z najväčších povodní na Dunaji. 

Vodohospodári si dnes na znak úctu pripomenú túto smutnú udalosť odhalením pamätnej 

tabule na sútoku riek Váh a Dunaj. Na odhalení pamätnej tabule sa zúčastnil Ing. Jozef Dúcz, 

riaditeľ Odštepného závodu Bratislava zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 

a poslanec NR SR Tibor Basternák. 

 

 

V júni 1965 dosiahla hladina rieky Dunaj v Komárne výšku 794 cm. Obrovský tlak vody 

nevydržala ochranná hrádza pri dedine Čičov. Stalo sa tak 17.6.1965. Pod vodou sa ocitli 

obce Patince, Iža, Chotín, Marcelová a Zelený Háj. Povodne vyhnali z domovov viac ako 

54.000 ľudí zo 46 obcí. 

 

Aj táto udalosť si vyžiadala zmenu pohľadu na ochranu obyvateľov pred povodňami na 

Dunaji a začalo sa s plánmi na výstavbu sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nygymaros. 

Súčasťou sa stala aj rekonštrukcia, resp. výstavba nových ochranných hrádzí na Dunaji. 

 

„Dnes sme pred povodňami na tomto úseku chránení lepšie, ako to bolo v roku 1965. Je však 

našou povinnosťou starať sa o hrádze, pravidelne ich rekonštruovať a opravovať, aby sa 

podobné tragédie už neopakovali“, povedal Ing. Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu 

Bratislava zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 
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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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