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Aktuálna situácia na vodných tokoch (19.12.2017) 

 
 
Banská Štiavnica, 19.12.2017 

 

Na Bodrogu a Latorici je ustálenosť pri vysokom vodnom stave, na ostatných tokoch 

východného Slovenska je ustálenosť až mierny pokles vodných stavov. Na hraničných vodných 

tokoch Latorica a Bodrog je pozorovaná kulminácia.  

 

 
Zvýšené vodné stavy (informácia ku 06.00 dnešného dňa) registrujeme na hraničných 

vodných tokoch, na rieke Latorica (Veľké Kapušany)  a Bodrog (Streda nad Bodrogom), kde 

platia 3. stupne povodňovej aktivity. Predpokladáme, že hladina kulminuje (dosahuje 

maximálny stav) a postupne bude klesať. 

 

Počas posledných dní sme na vodných tokoch na území východného Slovenska zaznamenali 

výrazný vzostup vodných hladín. Počas soboty kulminoval hraničný vodný tok Uh, kedy 

hladina dosiahla úroveň 870 cm v obci Lekárovce (úroveň 3. stupňa povodňovej aktivity je 

stanovená na 800cm výšky vodnej hladiny). Počas nedele sa situácia upokojila a k dnešnému 

dňu je hladina pod úrovňou stupňov povodňovej aktivity.  

 

V prevádzke sú aj prečerpávacie stanice vnútorných vôd (Stretávka, Jenkovce, Bežovce,  

Veľké Raškovce, Kamenná Moľva, Streda n/Bodrogom, Boľ, Čičarovce a Július), ktoré  

zabezpečujú prečerpávanie vnútorných vôd za účelom zníženia hladiny vody v kanálovej 

sieti.   

 

Pozorujeme tiež zvýšený prítok do vodných nádrží (najmä Zemplínska Šírava a Domaša). 

Uvedené vodné nádrže plnia svoju funkciu a dokážu vodu bezpečne zachytiť. Zároveň 

vypúšťame z týchto vodných nádrží vyššie množstvá vody ako je obvyklé. V prípade 

Zemplínskej Šíravy je to aktuálne 50m³/s (v bežnom režime to je 6m³/s) 

 

Počas zvýšených stupňov povodňovej aktivity pracujú naši zamestnanci v mimoriadnych 

službách a tiež je zvýšená hliadková činnosť. Počas tejto noci sme mali v teréne 70 

pracovníkov a 10 ks techniky. 
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Doplňujúca informácia pre médiá:  

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik bol založený v roku 1997. 

Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie 

Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu.  

 

Podnik 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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