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Na obálke: Zahataný Dunaj pred Šafárikovým námestím v Bratislave v dobe 
kulminácie 6. júna 2013 (foto: Jozef Klinda)

Minister Peter Žiga poďakoval Minister Peter Žiga poďakoval 
vodohospodáromvodohospodárom

Na júnových záchranných a zabezpečovacích prácach sa spolupodieľali aj 
vodohospodári, hydrometeorológovia a výskumní pracovníci vo vodnom hospo-
dárstve. Za dobrú prácu im poďakoval minister životného prostredia Peter Žiga 
7. júla. Nový systém protipovodňovej ochrany Bratislavy, vybudovaný v rokoch 
2005 až 2010 za takmer 33 miliónov eur, teraz efektívne ochránil hlavné mesto 
Slovenska pred storočnou vodou, nové opatrenia sa významnou mierou osvedčili 
aj v Štúrove. V protipovodňových opatreniach bude rezort pokračovať aj naďalej.

„Bol to obrovský rozdiel v zabezpečovacích prácach oproti  roku 2002, keď 
vtedy ešte nedostatočne chránené naše hlavné mesto postihla zhruba taká istá 
povodeň ako tohto roku,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Ten 
ocenil aj rýchlu reakciu vodohospodárov z Bratislavy, Šamorína a Malaciek, ktorí 
už v nedeľu 2. júna, keď bežní ľudia ešte o hroziacej povodni prakticky ani 
netušili, mimoriadne nastúpili do práce a začali s montážou mobilných hradení 
v najviac ohrozených častiach mesta. Týmto činom sa včas podarilo zmontovať 
celý zhruba 2,4 km dlhý mobilný protipovodňový systém. 

Šéf rezortu zdôraznil, že táto povodeň všetkých presvedčila o potrebe inves-
tovať prostriedky do protipovodňovej ochrany. Slovenskí vodohospodári by v 
najbližšom programovom období mali získať na budovanie protipovodňových 
opatrení približne 400 mil. eur. 

Spoluprácu a podporu rezortu a ministra osobne pri tejto povodni ocenil aj 
generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. 
Zdôraznil, že v oblasti protipovodňových opatrení čaká vodohospodárov v 
nasledujúcich rokoch ešte veľa práce. K súčasným prioritám protipovodňovej 
ochrany bude potrebné urýchlene priradiť aj druhú najväčšiu slovenskú metro-
polu – Košice. Vodohospodári v júni začali s prvou etapou úpravy ľavého brehu 
koryta Hornádu v Košiciach. 

Zmeny čakajú aj protipovodňový systém ochrany Komárna. Pomôže pripra-
vený projekt vodohospodárov na vybudovanie novej ochrannej protipovodňovej 
línie v Komárne, podobným spôsobom, ako sa úspešne vybudovala v ďalšom 
podunajskom pohraničnom meste v Štúrove. 

Zdroj: SVP, odbor komunikácie MŽP SR

Júnová povodeň v Bratislave v dobe kulminácie 6. júna 2013 na 1 032 cm s prietokom 
10 540 m3/sek (najväčším doteraz nameraným) pri moste SNP
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