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Na obálke: Čiernohronská železnica je úzkokoľajná lesná železnica s rozchodom 
760 mm. Premáva na trase Chvatimech – Čierny Balog – Vydrovská dolina 
(14 km) a Čierny Balog – Dobroč (4 km). Pred zrušením dopravy v roku 1982 
bola značne rozvetvená a mala celkovú dĺžku 131,98 km. Trate železnice viedli 
údoliami Čierneho Hrona a jeho prítokov. V roku 1982 bola vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku, v roku 2011 za jeden zo siedmich divov Banskobystrického 
samosprávneho kraja a v roku 2012 získala Cenu Slovenskej republiky za krajinu 
(pozri www.chz.sk), foto: Karel Pryl

Program protipovodňovej ochrany do roku 2020Program protipovodňovej ochrany do roku 2020

Ministerstvo životného prostredia SR so svojou rezortnou orga-
nizáciou Slovenským vodohospodárskym podnikom predstavili 
program protipovodňovej ochrany pre Slovensko. Obsahuje kon-
krétne projekty, ich náklady a obdobie výstavby do roku 2020. 
Minister životného prostredia Peter Žiga chce v rámci programu 
preinvestovať viac ako jednu miliardu 154 miliónov eur. 

Slovensko intenzívne rokuje s Európskou úniou o využití 400 miliónov eur z 
pripravovaného nového operačného programu Kvalita životného prostredia. V ro-
koch 2014 – 2020 bude zo zdrojov štátneho rozpočtu potrebných približne 700 
miliónov eur. Z vlastných zdrojov sú vodohospodári pripravení použiť 55 miliónov 
eur. V oblasti protipovodňovej ochrany má Slovensko veľký historický dlh, za po-
sledné desaťročie je podhodnotená o 450 miliónov eur. Pritom len v období rokov 
2000 – 2012 dosiahli škody a náklady spojené s povodňami 961 miliónov eur. 
Tohtoročný úspech modernej protipovodňovej ochrany Bratislavy jasne ukázal, že 
včasnými investíciami sa dá zabrániť vyšším škodám. Na Slovensku je známych 
559 lokalít, kde hrozí reálne riziko povodní. 

Stavať sa budú napríklad hrádze, poldre, vodné nádrže, úpravy tokov alebo čer-
pacie stanice. K významným plánovaným projektom patria aj projekty na ochranu 
väčších miest, ako je Banská Bystrica, Prešov alebo riešenie problémovej rieky 
Ondava v blízkosti Trebišova. Pracuje sa na ochrane Starej Ľubovne, naplánované 
sú opatrenia na rieke Žitava, kde boli veľké škody v roku 2010. Súčasťou opatrení 
je, napríklad protipovodňová ochrana Košíc, s ktorou nedávno súhlasila vláda na 
svojom výjazdovom rokovaní. V pláne je aj ochrana miest Bardejov, Kežmarok, 
Levice a ďalších. Lokálne budú vodohospodári pomáhať aj jednotlivým obciam pri 
údržbe tokov, napríklad bagrovať dno, upravovať brehy. SVP vykonáva len v roku 
2013 údržbu v 579 obciach v sume 12,260 mil. eur a podobne bude postupovať aj 
v ďalších rokoch. Zamestnanie pri týchto prácach nájdu aj miestni obyvatelia. 

Ministerstvo životného prostredia v septembri spustilo pilotný projekt čistenia 
vodnej nádrže Ružín, kde zamestnalo aj dlhodobo nezamestnaných. V podobných 
projektoch, kde sa bude pracovať na úprave a čistení brehov alebo likvidácii čier-
nych skládok, plánuje rezort pokračovať.

Zdroj: MŽP SR
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