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Aktuálna situácia na vodných tokoch  
 

Banská Štiavnica, 12.02.2016. 

Pracovníci SVP vykonávajú na vodných tokoch pravidelný monitoring, odstraňujú prekážky 

obmedzujúcich plynulý odtok vody. V prípade potreby tiež vykonávajú mimoriadnu 

manipulácia na vodných stavbách.  

 

Situáciu na vodných tokoch budeme pravidelne aktualizovať. 

 

 

A. Vodné toky v správe SVP, Odštepný závod Piešťany 

 

 V priebehu dňa 11.2.2016 hladina vody toku Handlovka a jej prítokoch mala klesajúcu 
tendenciu. Na základe vývoja počasia a poklesu hladín mesto Handlová dňa 11.2.2016 
o 14,15 hod. odvolalo II. stupeň povodňovej aktivity (PA) . 

 Počas včerajšieho dňa pretrvával ešte I. st. PA na toku Turiec v Ivančinej s postupným 
poklesom vodného stavu. 

 Situácia na ostatných monitorovaných tokoch je stabilizovaná s klesajúcou tendenciou, 
vodné stavy už poklesli pod úroveň  I. st. PA 

Na území SVP, Odštepného závodu Piešťany bola Povodňová aktivita ukončená 
11.2.2016 o 14,15 hod. 
 
 
 

B. Vodné toky v správe SVP, Odštepný závod Banská Bystrica 

 

Počas včerajšieho dňa postupne dochádzalo ku odvolávaniam zvýšených stupňov 

povodňovej aktivity. Dôvodom boli minimálne zrážky a pokles teploty.  

 

Správa povodia stredného Hrona Zvolen   
V priebehu sledovaného obdobia  na celom území správy sa vyskytli minimálne zrážky a 
nočné teploty klesli pod bod mrazu. V dôsledku toho došlo k poklesu hladín vodných tokov. 
 

Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice  
V nočných hodinách došlo k ustáleniu zrážok na celom území správy. Pokles hladiny na toku 
Ipeľ na stanici Vyškovce nad Ipľom pod I. st. PA, kulminácia hladiny na toku Hron na stanici 
Jur nad Hronom a pokles pod I. st. PA, kulminácia hladiny na toku Hron na stanici Kamenín. 

 

Správa povodia horného Ipľa Lučenec  
Zrážky na území správy ustali, včera slnečné počasie, noc jasná, počas minulej noci a v 
ranných hodinách prebehla kulminácia na vodných tokoch na všetkých troch povodňových 
úsekoch, dochádza k poklesu hladín vodných tokov.  

. 

 

Správa povodia Slanej Rimavská Sobota   
V priebehu noci z 11.2.2016 na 12.2.2016 pretrvávalo polooblačné počasie bez zrážok. Na 
vodných tokoch bol zaznamenaný pokles hladín. Na vodných stavbách VS Klenovec, VS 
Teplý Vrch bol zaznamenaný  mierny pokles hladín. 
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Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica 
V priebehu dňa 11.2.2016 a nočných hodín  došlo na všetkých vodných tokoch v územnej 
pôsobnosti Správy povodia horného Hrona k poklesu vodných hladín.  
 
 

C. Vodné toky v správe SVP, Odštepný závod Košice 
 
V priebehu dňa bol zaznamenaný vzostup hladiny vodného toku Uh v profile Lekárovce 
vplyvom dotoku z Ukrajiny, ktorý dňa 11.2.2016 kulminoval o 12,00 hod. pri vodnom stave 
643 cm.  Naďalej pretrváva mierny vzostup na toku Latorica. 
Na hraničnom úseku rieky Hornád nebolo zistené vybreženie vodného toku na Slovenskú 
stranu.  
Na ostatných vodných tokoch východného Slovenska je pozorovaný pokles vodných hladín.  

 

 
Starosta  obce Belá nad Cirochou (okres Snina) vyhlásil II° PA na vodnom toku Barnov potok 
v katastrálnom území obce k 09,00 hod. dňa 12.02.2016. Vysoký vodný stav vodného toku, 
v dôsledku čoho došlo k brehovým nátržiam v intraviláne obce. 

 

 
Starosta  obce Zemplínske Hámre (okres Snina)vyhlásil II° PA na vodnom toku Barnov potok 
v katastrálnom území obce k 09,00 hod. dňa 12.02.2016. Vysoký vodný stav vodného toku, 
v dôsledku čoho došlo k brehovým nátržiam v intraviláne obce. 
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