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Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 
berie na vedomie 

 
Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach na území 
hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 04.06.2013 do 12.07.2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
 

 V období od  04.06.2013 do 12.07.2013 boli vplyvom povodňovej aktivity rieky 
Dunaj na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy povodne s vyhlásením 3. 
a 2. stupňa povodňovej aktivity.    

V čase od 04.06.2013 12:30 hod.  do 10.06.2013 14:00 hod.. bola primátorom 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyhlásená mimoriadna situácia. 

 Od 11.06.2013 do 12.07.2013 – odvolania 2. stupňa povodňovej aktivity prebiehali 
práce na odstraňovanie povodňových škôd. 
 Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach na 
území hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 04.06.2013 do 12.07.2013 obsahuje 
vyčíslenie nákladov na záchranné práce a opravu škôd spôsobených povodňovou aktivitou 
rieky Dunaj za uvedené obdobie. Táto Súhrnná správa bola v zmysle vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce 
a povodňových škôd  dňa 31.07.2013 predložená na Obvodný úrad Bratislava. Na základe 
tejto Súhrnnej správy v zmysle horeuvedenej vyhlášky štát vykoná preplatenie nákladov 
uvedených v tejto správe. 
 Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č 949/2013 zo dňa 
12.09.2013 Metská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR zobrať na vedomie Súhrnnú správa o priebehu 
povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach na území hlavného mesta SR 
Bratislavy za obdobie od 04.06.2013 do 12.07.2013. 
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1. Opis priebehu povodne: 
 
 Dňa 04.06.2013 o 12:30 hod. na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, bola 

primátorom vyhlásená mimoriadna situácia spôsobená povodňovou aktivitou rieky Dunaj. 
Tomuto predchádzalo vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity rieky Dunaj Ministerstvom 
životného prostredia dňa 02.06.2013 o 11:00 hod.. Dňa 04.06.2013 o 12:45 hod. vyhlásilo 
Ministerstvo životného prostredia III. stupeň povodňovej aktivity rieky Dunaj. III. stupeň 
povodňovej aktivity bol odvolaný dňa 9.6.2013 a II. stupeň povodňovej aktivity bol odvolaný 
dňa 12.7.2013. 

 
 Mimoriadna situácia bola odvolaná primátorom hl. mesta SR Bratislavy dňa 10.6.2013 

o 12:00 hod. na zasadnutí Krízového štábu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Priebeh povodne Mestská časť Bratislava –Devín: 
 

02.06.2013 
 

- 18:00 hod. zvolanie krízového štábu v počte 6 ľudí (viď. prezenčná listina) 
- 19:00 hod. vyhlásenie mimoriadnej situácie zvolaným krízovým štábom Mestskej časti    

Bratislava–Devín, na základe vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity Dunaja 
Ministerstvom životného prostredia 

- príprava textu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Mestskej časti Bratislava–Devín 
- vydanie jednotlivých príkazov starostu Mestskej časti Bratislava–Devín, pre plnenie 

úloh spojených s mimoriadnou situáciou, spôsobenou stúpajúcou hladinou rieky Dunaj 
- vyrozumenie Obvodného úradu Bratislava 
- zabezpečenie vyhlásenia mimoriadnej situácie v hromadných informačných 

prostriedkoch, vývesných tabuliach a na internetovej stránke 
- vyrozumenie Dobrovoľného hasičského zboru Devín a jeho materiálne zabezpečenie 

 
03.06.2013 

 
- 09:00 hod. zasadnutie krízového štábu za účasti Štátneho vodohospodárskeho podniku 

Bratislava, Dobrovoľných hasičov Devín, Hasičského a záchranného útvaru Bratislava 
(viď. prezenčná listina) 

- II. stupeň povodňovej aktivity Dunaja v priebehu dňa zmenený na III. Stupeň 
povodňovej aktivity Dunaja 

- rozdelenie záplavových častí na 4 úseky:  
1. úsek číslo 1 -  parkovisko pod Hradom Devín 
2. úsek číslo 2 - Slovanské nábrežie pred reštauráciou Srnčík 
3. úsek číslo 3 - Devínska cesta obývaná časť 
4. úsek číslo 4 - Devínska cesta Most na ostrov Sihoť 

- Štátny vodohospodársky podnik buduje hliníkové nadstavby protipovodňovej hrádze 
na úseku číslo 1 a 2 

- uzavretie prístupových ciest na úsekoch 1 a 2 príslušníkmi Policajného zboru 
- prvé priesaky podzemnej vody na úseku 2 
- odčerpávanie zabezpečené Dobrovoľným hasičským zborom Devín, 
- zabezpečenie piesku na plnenie vriec používaných na spevnenie hrádze 
- napĺňanie 500 kusov vriec pieskom na úseku 1, na parkovisku pod Hradom Devín 

pracovníkmi Miestneho úradu Bratislava-Devín 



 

- vyrozumenie civilného obyvateľstva ampliónom o mimoriadnej situácii v Mestskej 
časti Bratislava-Devín 

- zasielanie pravidelných správ na dispečing Obvodného úradu Bratislava 
 

04.06.2013 
 

- 09:00 hod. zasadnutie krízového štábu za účasti Štátneho vodohospodárskeho podniku 
Bratislava, Dobrovoľných hasičov Devín, Hasičského a záchranného útvaru 
Bratislava, príslušníkmi PZ z OR v Bratislave IV (viď. prezenčná listina), III. stupeň 
povodňovej aktivity Dunaja 

- vydanie príkazu starostky Mestskej časti Bratislava-Devín o uzavretí prevádzky 
materskej školy a súkromnej základnej školy počas mimoriadnej situácie 

- zabezpečenie pohonných hmôt pre čerpadlá a vozidlá Dobrovoľného hasičského zboru 
Devín z vlastných zdrojov Miestneho úradu 

- na úseku 1 odčerpávanie spodných vôd, zabezpečené Štátnym vodohospodárskym 
podnikom Bratislava 

- na úseku 2 nepretržité odčerpávanie priesakov Dobrovoľným hasičským zborom 
Devín a Hasičským a záchranným zborom Bratislava a Štátnym vodohospodárskym 
podnikom 

- uzavretie oboch prístupových ciest do Mestskej časti Bratislava-Devín príslušníkmi 
PZ a Mestskej polície z dôvodu blížiaceho sa zatopenia Devínskej cesty od Karlovej 
Vsi a od Devínskej Novej Vsi, vjazd povolený len pre domácich obyvateľov Mestskej 
časti Devín a zasahujúcich bezpečnostných zložiek 

- žiadosť a dodanie 1000 kusov jutových vriec od Obvodného úradu Bratislava 
- na úseku 3 zatopenie obytných domov a chát pri ramene Dunaja, pod hrádzou 
- zabezpečenie piesku prostredníctvom Štátneho vodohospodárskeho podniku na 

plnenie vriec na úsek 1 a následný odvoz naplnených vriec na úsek 2 pracovníkmi 
Miestneho úradu Devín 

- zabezpečenie večernej stravy a pitného režimu pre zásahové jednotky 
 

05.06.2013 
 

- 09:00 hod. zasadnutie krízového štábu za účasti Štátneho vodohospodárskeho podniku 
Bratislava, Dobrovoľných hasičov Devína, Hasičského a záchranného útvaru 
Bratislava, príslušníkmi PZ z OR v Bratislave IV (viď. prezenčná listina), III. stupeň 
povodňovej aktivity Dunaja 

- zhodnotenie aktuálnej situácie, hladina Dunaja a Moravy stále stúpa 
- zaliatie prístupovej komunikácie do Mestskej časti Bratislava-Devín od Karlovej Vsi 

pri úseku 4 
- príchod Armády SR dvomi Tatrami 815, ktoré zabezpečujú prevoz obyvateľov 

a potrebného materiálu 
- zabezpečenie stravovania a pitného režimu pre všetky záchranné a zásahové jednotky 

a pracovníkov Miestneho úradu Devín  
- vydávanie potvrdenia Miestneho úradu Bratislava-Devín o mimoriadnej situácii pre 

obyvateľov Devína 
- vyrozumenie obyvateľstva o preprave Armádou SR prostredníctvom ampliónu, 

v hromadných informačných prostriedkoch a vývesných tabulách 
- každých 6 hodín podávanie informácií na Obvodný úrad Bratislava 
- žiadosť na Obvodný úrad Bratislava o ďalších 3000 kusov vriec 
- zabezpečenie piesku Štátnym vodohospodárskym podnikom na úseku 1 



 

- príchod príslušníkov PZ zo Strednej odbornej školy PZ v Bratislave na plnenie vriec 
a ich distribúciu na jednotlivé povodňové úseky 

- prvé väčšie priesaky na úseku 1, odčerpávanie zabezpečené Štátnym 
vodohospodárskym podnikom a príslušníkmi dobrovoľných hasičských zborov 
z okolitých miest a mestských častí Bratislavy, 

- príchod ministra vnútra SR, jeho informovanie o aktuálnom stave, budúcich 
prognózach, jeho prísľub potrebnej pomoci pri záchranných prácach 

- nepretržité odčerpávanie pritekajúcej vody na úseku 2 Štátnym vodohospodárskym 
podnikom a príslušníkmi dobrovoľných hasičských zborov z okolitých miest a 
mestských častí Bratislavy 

- zaplavovanie cestnej komunikácie na úseku 3, budovanie protipovodňovej hrádze 
pomocou gumených vakov naplnených vodou, utesňovanie priesakov pomocou vriec 
s pieskom 

- žiadosť na Minosterstvo vnútra SR o pohonné hmoty do čerpadiel zasahujúcich 
dobrovoľných hasičských zborov z okolitých miest a mestských častí Bratislavy 

- žiadosť o odpojenie verejného osvetlenia a elektrického prúdu na úseku 2, 3 a 4 
- zabezpečenie rýchlej zdravotnej pomoci do Mestskej časti Bratislava-Devín 

s nepretržitou službou, ich rozvoz po mestskej časti zabezpečený osobným 
motorovým vozidlom starostky 

- v nočných hodinách prejazd do Devína umožnený len cez Devínsku kobylu pomocou 
terénnych vozidiel, akákoľvek preprava osôb a vecí cez Devínsku cestu smerom na 
Karlovu Ves zakázaná z dôvodu vysokej hladiny rieky Dunaj 

 
 06.06.2013 
 

- 02:00 hod. vyhlásená evakuácia na Devínskej ceste v úseku číslo 2 
02:30 hod. evakuovaných 25 osôb do Domu kultúry Devín 

- zabezpečenie stravy, 30 kusov postelí, 30 kusov prikrývok pre evakuovaných 
- hladina Dunaja prekonala provizórnu povodňovú hrádzu z gumených vakov na úseku 
č. 3 

- zatopenie rodinných domov a chát na úseku číslo 3, všetci obyvatelia včas evakuovaní, 
- zatopenie niektorej zásahovej techniky na úseku číslo 3 
- zabezpečenie 20 kusov záchranných viest a ich následná distribúcia záchranným 

zložkám 
- 09:00 hod zasadnutie krízového štábu za účasti Štátneho vodohospodárskeho podniku 

Bratislava, Dobrovoľných hasičov Devín, Hasišského a záchranného útvaru 
Bratislava, príslušníkmi PZ z OR PZ v Bratislave IV, pracovníkmi Ministerstva vnútra 
SR zo sekcie krízového riadenia (viď. prezenčná listina), III. stupeň povodňovej 
aktivity Dunaja 

- žiadosť MV SR o pohonné hmoty pre zasahujúce jednotky na všetkých 3 úsekoch 
- úsek 4 – Sihoť monitorovaný len záchranným člnom Hasičského a záchranného zboru 

Bratislava  
- zatopenie prístupovej komunikácie od Devínskej Novej Vsi z dôvodu vysokej hladiny 

vody rieky Morava 
- príchod ministra vnútra SR, ministra obrany SR a premiéra SR, ich informovanie 

o aktuálnom stave 
- zabezpečenie stravy a pitného režimu pre všetky zásahové jednotky 
- prevzatie pohonných hmôt od MV SR, 500 litrov nafty a 200 litrov benzínu,  
- distribúcia pohonných hmôt pre dobrovoľné hasičské zbory vozidlom starostky 



 

- plnenie posledných 1000 kusov vriec pieskom príslušníkmi PZ SOŠ PZ Bratislava 
a príslušníkmi armády SR 

- nepretržité monitorovanie a odčerpávanie priesakovej vody na úsekoch 1 a 2 
- zaobstaranie defibrilátora pre rýchlu zdravotnú pomoc cez Obvodný úrad Bratislava 

 
07.06.2013 

 
- 09:00 hod. zasadnutie krízového štábu za účasti Štátneho vodohospodárskeho podniku 

Bratislava, Dobrovoľných hasičov Devín, Hasičského a záchranného útvaru 
Bratislava, príslušníkmi PZ z OR v Bratislave IV (viď. prezenčná listina), III. stupeň 
povodňovej aktivity Dunaja 

- stav z predchádzajúceho dňa nezmenený, kritický stav na úsekoch 1 a 2, kde prebieha 
nepretržité odčerpávanie vody záchrannými zložkami a ŠVP 

- úsek 3 zatopený vodou 
- zabezpečenie stravy pre zásahové jednotky 
- žiadosť MV SR o dodanie pohonných hmôt, olejov a aditív do benzínu 
- pravidelné informovanie Obvodného úradu Bratislava o situácii 
- evakuácia 1 osoby so zdravotnými problémami za pomoci člna zo Slovanského 

nábrežia, osoba evakuovaná do budovy Miestneho úradu Devín pod 24 hodinovú 
kontrolou lekára Rýchlej zdravotníckej pomoci 

- zabezpečenie stráženia opustených domov a chát na úseku 3 príslušníkmi Policajného 
zboru  

 
08.09.2013 

 
- 09:00 hod. zasadnutie krízového štábu za účasti Štátneho vodohospodárskeho podniku 

Bratislava, Dobrovoľných hasičov Devín, Hasičského a záchranného útvaru 
Bratislava, príslušníkmi PZ z OR v Bratislave IV (viď. prezenčná listina), III. stupeň 
povodňovej aktivity Dunaja, hladina vody mierne klesá 

- úseky 1 a 2 nepretržite odčerpávané záchrannými zložkami a Štátnym 
vodohospodárskym podnikom 

- na úseku číslo 3 čerpanie vody zbytočné, neúčinné, pokiaľ hladina Dunaja neklesne na 
nižšiu úroveň 

- zabezpečenie stráženia zaplaveného úseku 3 príslušníkmi Policajného zboru 
- zabezpečenie stravy a pitnej vody pre zásahové jednotky 
- dodanie 200 litrov benzínu a 300 litrov nafty pre dobrovoľné hasičské zbory a ich 

následná distribúcia 
 

09.06.2013 
 

- 09:00 hod. zasadnutie krízového štábu za účasti Štátneho vodohospodárskeho podniku 
Bratislava, Dobrovoľných hasičov Devín, Hasičského a záchranného útvaru 
Bratislava, príslušníkmi PZ z OR v Bratislave IV (viď. prezenčná listina), II. Stupeň 
povodňovej aktivity Dunaja, hladina vody mierne klesá 

- na úsekoch 1 a 2 zredukovanie zásahových jednotiek, odčerpávanie priesakov spodnej 
vody s technickými prestávkami 

- zber a likvidácie vriec na úsekoch 1 a 2 
- na úseku 3 čiastočné odčerpávanie zo zaplavených domov 
- zabezpečenie stravy a pitného režimu pre zásahové jednotky 
- žiadosť o dodanie 100 litrov benzínu a 100 litrov nafty pre zvyšné zásahové jednotky 



 

- príchod dobrovoľníkov na odstraňovanie škôd spôsobených povodňou, likvidácia 
vriec s pieskom (v počte 5000 ks). 

 
10.06.2013 

 
- 09:00 hod zasadnutie krízového štábu za účasti Štátneho vodohospodárskeho podniku 

Bratislava, Dobrovoľných hasičov Devín, Hasičského a záchranného útvaru 
Bratislava, príslušníkmi PZ z OR PZ v Bratislave IV, zástupca dobrovoľníkov, 
zástupca Magistrátu hl. mesta Bratislavy (viď. prezenčná listina), II. Stupeň 
povodňovej aktivity Dunaja, hladina vody prudko klesá 

- analýza jednotlivých úsekov a vzniknutých škôd po povodniach na majetku Miestneho 
úrad Devín a Magistrátu hlavného mesta Bratislavy 

- zabezpečenie stravy a pitného režimu pre zásahové jednotky a dobrovoľníkov 
- distribúcia čistiacich prostriedkov pre postihnutých povodňami 
- ukončenie krízového stavu v čase o 14:00 hod. 
- na úseku 3 odčerpávanie vody z pivníc a chát príslušníkmi hasičského záchranného 

zboru Bratislava a Dobrovoľného hasičského zboru Devín 
- zabezpečenie pohonných hmôt pre dobrovoľný hasičský zbor Devín 
- na úseku 1 a 2 zabezpečené len monitorovanie a hliadkovanie príslušníkmi 

Policajného zboru 
- demontáž protipovodňovej hrádze na úsekoch 1 a 2 Štátnym vodohospodárskym 

podnikom 
- Distribúcia vysúšacej techniky pre zaplavené domácnosti  

 
11.06.2013 – 15.06.2013 

 
- vydanie príkazu starostky Mestskej časti Bratislava-Devín na odstraňovanie následkov 

povodne pre členov poriadkovej jednotky CO po ukončení mimoriadnej situácie 
- na úseku 3 odčerpávanie vody z pivníc a chát príslušníkmi hasičského záchranného 

zboru Bratislava 
- čistenie jednotlivých zaplavených verejných komunikácii zamestnancami Miestneho 

úradu Devín, Dobrovoľným hasičským zborom Devín, dobrovoľníkmi a charitou 
- odstraňovanie naplavených konárov a zeminy pomocou ťažkej techniky 
- odvoz pomocou veľkokapacitných kontajnerov 

 
 
Priebeh povodne Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves: 
 
      V rámci povodňou zaplavených území MČ Bratislava–Devínska Nová Ves boli  
vykonávané  povodňové zabezpečovacie a záchranné práce. Prebiehali najmä práce 
s čerpaním vody a  stavania hrádzí. V dobe platnosti II. stupňa povodňovej aktivity Dunaja sa 
v čase od. 04.06.2013 do 12.06.2013 naďalej vykonávali povodňové aktivity a  záchranné 
práce, čistenie ciest, likvidácia nánosov  po povodni a čerpanie vody.   
Práce boli vykonávané najmä na zasiahnutých územiach ulíc Na Hriadkach a Na Mýte, 
zasiahnutých miestnych komunikáciách, rodinných domoch a dvoroch, kde sa stavali 
povodňové hrádze z vriec s pieskom a odčerpávala sa voda z pivníc rodinných domov 
a organizácií nachádzajúcich sa v zaplavenom území. K pripravenosti boli vyzvané jednotky 
troch evakuačných stredísk. 
 



 

Na odstraňovanie následkov povodní  boli  nasadené jednotky civilnej ochrany – 
prieskumné a vyslobodzovacie družstvo (členovia OHZ) a zamestnanci príspevkovej 
organizácie Denovy. 

 V rámci MČ bola  k zabezpečovacím a záchranný prácam využitá technika OHZ a PO 
Denovy na základe príkazov starostu MČ.  K vykonaniu činností  boli využívané najmä  
elektrocentrála a čerpadlá v počte 8 ks a mechanizmy  PO Denova v počte 4  (multicar, 
kontajnerové vozidlo a nakladač).  Pri zabezpečovacích prácach došlo k poškodeniu 1 ks 
čerpadla typu Honda s výkonom 800 litrov/min. a elektrocentrály typu Hern Obecného 
hasičského zboru, ktoré musia byť odoslané do opravy. 
 
Priebeh povodne Mestská časť Bratislava-Čunovo 
 
     Mestská časť Bratislava – Čunovo v dobe vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity na 
rieke Dunaj Ministerstvom životného prostredia SR bola požiadaná operačným strediskom 
HZZ SR v Bratislave o poskytnutie pomoci pri odčerpávaní  vody Dobrovoľným hasičským 
zborom Čunovo. DHZ zabezpečil v rámci záchranných prác na základe tejto požiadavky 
odčerpávanie vody v dňoch 07.06. 2013 v priestoroch Botanickej záhrady Bratislava v MČ 
Bratislava–Karlova Ves motorovým vozidlom Škoda CAS 25 v rozsahu 12 hodín v počte 4 
dobrovoľných hasičov (Tomáš Bankovich, Richard Bán, Jakub Heizer a Pavol Novotný). 
 
 Dňa 8.6.2013 sa na záchranných prácach odčerpávaním vody pod mostom SNP 
v rozsahu  12 hodín taktiež motorovým vozidlom Škoda CAS 25 podieľali 2 dobrovoľní 
hasiči (Richard Bán a Daniel Bankovich). 
 
 Okrem toho MČ Bratislava–Čunovo vykonávala povodňové zabezpečovacie práce 
podávaním pravidelných informácií na základe požiadavky prednostky Obvodného úradu 
Bratislava a odboru civilnej ochrany a krízového riadenia v rozsahu každé 4 hodiny a každých 
6 hodín počas vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity na rieke Dunaj. Zároveň MČ 
Bratislava–Čunovo zabezpečovala nepravidelnú hliadkovú činnosť na vodnej zdrži Hrušov 
v blízkosti Mestskej časti Bratislava-Čunovo. Podávaním pravidelných informácií 
a hliadkovou činnosťou bola poverená zamestnankyňa MČ Bratislava–Čunovo Mgr. Monika 
Černáková. 
 
 
Priebeh povodne Mestská časť Bratislava – Karlova Ves: 
 
      Dňa 3. júna 2013 s ohľadom na hydrologickú situáciu rieky Dunaj zodpovední pracovníci 
miestneho úradu vykonali obhliadku povodia v Karlovej Vsi. Výška hladiny prudko stúpala, 
preto už popoludní boli o nebezpečenstve informovaní členovia krízového štábu. Výška 
hladiny zodpovedala II. Stupňu povodňovej aktivity.  Dňa 4. júna 2013 dosiahla hladina 
Dunaja úroveň 904 cm.  Štátny vodohospodársky podnik mal pripravenú ochranu do úrovne 
950 cm, čo zodpovedalo III. Stupňu povodňovej aktivity.  
 
     Dňa 4. júna 2013 zasadal ráno krízový štáb a hodnotil kritickú situáciu. Výška hladiny 
Dunaja  vytvárala predpoklad, že úroveň presiahne výšku vodného toku nameranú v roku 
2002, ktorá bola na úrovni 991 cm. Štátny vodohospodársky podnik týmto predpokladom 
prispôsobil aj zvýšenie ochrany. 
 
      Starostka v súlade s rozhodnutím krízového štábu vydala pokyny na preventívne 
zabezpečovacie práce. Tie sa vykonávali na miestach najviac ohrozovaných vodou. Bol to v 



 

prvom rade obytný dom na Devínskej ceste č. 1, kde bývalo 18 osôb. Podľa skúseností z 
minulých povodní, zabezpečovacie práce boli zvýšené na vyššiu hladinu. Rýchlo sa 
zabezpečila dodávka vriec a piesku. Ďalej sa preventívne zabezpečovali priestory na 
Botanickej ulici (Lodenica a ubytovne Univerzity Komenského). Na preventívnych prácach sa 
zúčastnilo 25 osôb, použilo sa 630 vriec naplnených pieskom a vytvorila sa ochrana v dĺžke 
250 m. 
 
 V priebehu ďalších dní starostka a krízový štáb zabezpečovali koordináciu 
záchranných a zabezpečovacích prác vlastnými silami a prác, ktoré vykonávali aj iné zložky, 
hlavne hasiči a  polícia. Členova krízového štábu nepretržite sledovali situáciu a zasahovali na 
miestach ohrozenia. Oproti predpokladom nastal problém s presakovaním vody.  
  
a) Priebeh povodne v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ukazuje nasledujúca tabuľka. 

 
 

Dátum Hladina Následky Opatrenia 

03.06.13 780 II. SPA 
Zatiaľ neprejavené 

Vodohospodársky podnik pri Botanickej záhrade 
prikladal zábrany na úroveň 950 cm. Podľa 
predpokladu to stačiť nebude. 

04.06.13 904  
 

III. SPA 

Postupné zvyšovanie hladiny v 
inundačnom území. 

Uvedenie do pohotovosti Krízového štábu. Vyhlásenie 
III. Stupňa  povodňovej aktivity.  
Vodohospodársky podnik zvyšoval prehradenie. 
Zasadanie krízového štábu. 
Ustanovená nepretržitá hliadková a hlásna služba. 
Zabezpečovacích prác sa zúčastnili 4 zamestnanci MÚ 
a 4 dobrovoľníci. 

05.06.13 987 
 

Oh III. SPA 

Ohrozená  je Devínska cesta, obytný dom č. 
1 na Devínskej ceste a dom Lodenice na 
Botanickej ulici  – aktuálne voda 
nezasahuje do budov.  

Zasadanie krízového štábu. 
Uzavretá cesta od križovatky na pri Riviére  smerom k 
Devínu. Protipovodňové zábrany boli zriadené podľa 
plánu. 
Vrecia v požadovanom množstve (500 ks) boli dodané, 
väčšia časť je naplnená a uložená ako zábrana 
obytného domu na Devínskej ceste č.1 a pri dome v 
Lodenici. Pri objektoch ja trvalá kontrola dostatočnosti 
opatrení na ich ochranu. 
Na prácach sa zúčastnilo 12 zamestnancov a 6 
dobrovoľníkov. 
Hliadková služba je vykonávaná nepretržite, členmi 
Krízového štábu MČ a pracovníkmi Miestneho úradu. 
V súčasnej dobe pracovníci miestneho úradu 
vykonávajú opatrenia na Botanickej ulici. 
Evakuácia zatiaľ nebola vyhlásená. 

06.06.13 1031 
 

 III. SPA 
Bytový dom č. 1 na Devínskej ceste : 
voda v rôznej výške pivničných okien, 
hladina je takmer ustálená. 
Vpust Čierneho potoka do Dunaja je v 
prevádzkovom režime, priestor na odtok 
vody je dostatočný. 
Karloveské rameno č. 6 a 8 : viac 
účelové budovy majú zabezpečenú 
dostatočnú ochranu. 
Areál Študentského domova Družba : 
voda v spodnej časti jednej z budov. 
1.Areál Štátneho veterinárneho a 

Zasadanie krízového štábu. 
Hlavné cesty v mestskej časti zatiaľ nie sú uzavreté.  
Uzavretá je iba cesta od križovatky Karloveská – 
Devínska cesta smerom na Devín, prepravu 
zabezpečujú záchranné zložky. Policajný zbor bol 
požiadaný o uzatvorenie Botanickej ulice pre 
obyvateľov, smerom k protipovodňovým zábranám. 
V bytovom dome na Devínskej ceste č. 1 vrecami s 
pieskom sú chránené pivničné priestory. Napriek tomu 
voda sa dostáva aj do pivníc. Túto prečerpávajú 
šiestimi čerpadlami obyvatelia svojpomocne. K 
dispozícii majú ešte jedno výkonné čerpadlo na prípad 
zhoršeného stavu. Ďalšiu pomoc nepožadujú.  



 

potravinárskeho ústavu : bez znakov 
ohrozenia. 
2.Budovy na Botanickej ulici v blízkosti 
povodňových zábran :  viacúčelová 
budova a internátne ubytovacie 
zariadenie Univerzity Komenského -  
presakovanie má trvalú tendenciu a 
pribúda aj voda z iných častí 
Karloveského ramena.  Za ostatné 
hodiny vzostup priesaku sa nemení -  cca 
o 10 cm od ostatnej správy. 

Na prácach sa zúčastnilo 12 zamestnancov a 7 
dobrovoľníkov. 
V Študentskom domove Družba nie sú zatiaľ potrebné 
žiadne opatrenia. 
Študenti ubytovaní vo švédskych domoch na 
Botanickej ulici opustili ubytovňu. 
Budova lodenice UK na Botanickej ulici ohrozovaná 
priesakmi je chránená pieskom. 
Povodňovú časť  Karlovej Vsi trvale kontrolujeme , 
hasiči neustále prečerpávajú vodu. 
Evakuácia zatiaľ nebola vyhlásená, ale MČ je 
pripravená na vyhlásenie po zhoršení situácie. 

07.06.13 990 
 

III. SPA 
Bytový dom č. 1 : voda v rôznej výške 
pivničných okien, hladina je postupne 
klesá. 
Cesta smerom na Devín v časti po  
odbočku na Dlhé diely prejazdná 
Vpust Čierneho potoka do Dunaja bez 
zmien : je v prevádzkovom režime, 
priestor na odtok vody je dostatočný. 
Areál Študentského domova Družba : 
voda 10 cm ,archív je uchránený. 
 

Zasadanie krízového štábu. 
Hlavné cesty v mestskej časti zatiaľ  sú prejazdné.  
Upravuje sa cesta smerom na Devín, aby sa umožnil 
doprava pre obyvateľov smerom na Dlhé diely.   
Policajný zbor bol požiadaný o uzatvorenie Botanickej 
ulice pre obyvateľov, smerom k protipovodňovým 
zábranám, kde obyvatelia bez príčin jazdili autami a 
zabránili tým bezproblémové využitie komunikácie na 
potrebné opatrenia ( prísun záchranných zložiek a 
pod.)  
V bytovom dome na Devínskej ceste č. 1  voda upadá. 
Obyvatelia naďalej prečerpávajú vodu z pivníc 
svojpomocne.  Ďalšiu pomoc nepožadujú. Mierny 
pokles hladiny v okolí obytného domu. 
Budovy na Botanickej ulici sú chránené prečerpávaním 
priesakovej vody hasičmi . 
Na prácach sa zúčastnilo 12 zamestnancov a 12 
dobrovoľníkov. 

08.06.13 894 
 

III. SPA 
Hladina Dunaja 894 cm.  Hladina  od 
poslednej správy znížená o  14  cm,  
predpoklad  smerom nadol. 
Žiadna ulica ani územie s výnimkou 
inundačného priestoru v Karlovej Vsi 
nie sú zaliate vodou. 
Bytový dom Devínska cesta č. 1 : voda  
budovu  neohrozuje, v okolí  voda klesá.  
Areál Študentského domova Družba : 
nie je vodou ohrozovaný . 
Budovy na Botanickej ulici  č. 7 v 
blízkosti povodňových zábran -  
Lodenica a internátne ubytovacie 
zariadenie Univerzity Komenského nie 
sú ohrozené, voda upadla, hasiči odišli, v 
pohotovosti jedno čerpadlo. 
Zospodu záchranných bariér  voda už 
nepresakuje. 

Zasadanie krízového štábu. 
Zjazdnosť cesty Devínska cesta – Dlhé diela je 
zabezpečená. 
V bytovom dome na Devínskej ceste č. 1  obyvatelia 
čistia okolie budovy.  Ďalšiu pomoc nepožadujú. 
Hladina vody  v okolí obytného domu klesá. Prác sa 
zúčastnili 3 zamestnanci a 3 dobrovoľníci. 
V Študentskom domove Družba nie sú už potrebné 
ochranné opatrenia.   
Budovy na Botanickej ulici č. 7 (Lodenica a 
ubytovacie priestory UK) : sú záchranné práce 
ukončené. 
Povodie Dunaja v Karlovej Vsi je  trvale kontrolované.  

09.06.13 756 
 

II. SPA 
Hladina Dunaja 756 cm.  Hladina  od 
poslednej správy znížená o  36  cm,  
predpoklad  smerom nadol. 
Žiadna ulica ani územie s výnimkou 
inundačného priestoru v Karlovej Vsi 
nie sú zaliate vodou. 
Bytový dom Devínska cesta č. 1 : voda  
budovu  neohrozuje, v okolí  voda klesá. 

Zasadanie krízového štábu -  bude zasadať   podľa 
potreby až do odvolania SPA. 
Zjazdnosť cesty Devínska cesta – Dlhé diely je 
zabezpečená. 
Na všetkých úsekoch začnú upratovacie práce . 
V bytovom dome na Devínskej ceste č. 1  obyvatelia  
pomoc nepožadujú.  
Priestor Klubu vodných športov Botanická ulica 59  
upratujú členovia. V Študentskom domove Družba nie 



 

Obyvatelia upratujú okolie.  
Priestor Klubu vodných športov 
Botanická ulica 59  je suchý. Niektorí 
členovia robia upratovanie. 
Cesta k cyklistickej trase v Karloveskom 
ramene je pokrytá vrstvou bahna  spolu s 
priľahlým parkoviskom. Vstup k 
cyklistickej trase zakázaný policajnou 
páskou. 
Cyklistická trasa v časti Karlovej Vsi je 
miestami suchá, pokrytá rôznou vrstvou 
bahna, v časti je ešte zaplavená vodou. 
Areál Študentského domova Družba : 
nie je vodou ohrozovaný, okolie je 
suché, čiastočne pokrytá tenkou vrstvou 
bahna.  
Priestor na Botanickej ulici č. 13 
zanesený vrstvou bahna. 
Budovy na Botanickej ulici  č. 7 
Lodenica a internátne ubytovacie 
zariadenie Univerzity Komenského v 
blízkosti povodňových zábran -  nie sú 
ohrozené, voda upadla . Okolie je suché 
– nevyčistené. 
Inundačné územie ako celok nie je ešte 
odkryté, nie je možno určiť jeho stav. 
 

sú už potrebné  opatrenia.   
V priestore Botanickej 13 začnú práce 10.6. 2013. 
Priestor Botanickej ulici č. 7 (Lodenica a ubytovacie 
priestory UK) treba vyčistiť. 
MČ pripravuje opatrenia na likvidáciu následkov 
hlavne v inundačnom území Karloveského ramena, 
ktoré je ešte zaplavené. 

10.06.13 666 II. SPA 
ObÚ životného prostredia 0 12,00 hod. 
Odvolala II. SPA 
Dunaj , hladina 666cm.  Hladina  od 
poslednej správy znížená o  30  cm,  
predpoklad  smerom nadol. 
Zo všetkých  priestorov v Karlovej Vsi  
sa voda vrátila do koryta. Zatopená je 
iba časť inundačného územia. 
Celý deň pokračuje upratovanie 
priestorov, vlastnými prostriedkami. 
Cesta k cyklistickej trase v Karloveskom 
ramene je pokrytá tenkou vrstvou bahna  
spolu s priľahlým parkoviskom.  
Cyklistická trasa v časti Karlovej Vsi je 
miestami suchá, miestami pokrytá 
rôznou vrstvou bahna. 
Inundačné územie ako celok nie je ešte 
odkryté, nie je možno určiť jeho stav. 

Zasadanie krízového štábu. 
MČ pripravuje opatrenia na likvidáciu následkov 
hlavne v inundačnom území Karloveského ramena, 
ktoré je ešte zaplavené. 
Iné opatrenia nie je potrebné prijímať. 
Zajtra budú obyvatelia vyzvaní na podávanie žiadostí o 
náhradu v súvislosti so škodami, ktoré im povodňou 
vznikli. 

11.06.13 640 Ostatné zasadnutie krízového štábu. 
Hodnotenie situácie. 
 

Vydané pokyny na činnosť v súvislosti s 
vyhodnocovaním priebehu a následkoch povodne. 
Zadané úlohy pri podávaní žiadostí o náhradu škody a 
výdavkov počas povodne. 

12.06.13 638 stretnutie zástupcov MČ Bratislava 
Devín, MČ Bratislava - Karlova Ves, 
Hlavného mesta SR a   spoločnosti AG-
E, s.r.o. za účelom zhodnotenia stavu 
Devínskej cesty po záplavách. 
 
 

Zástupca Hl. mesta, Ing. Meštaníková prisľúbila na 
základe odbornej  
obhliadky pracovníkov AG-E, s.r.o. objednávku na 
vykonanie geodetických prác, ktorých cieľom bude 
zistenie poškodení vozovky a priľahlých  svahov, 
sutín, skál a kameniva. 
 
 



 

 

13.06.13 620 Krízový štáb nezasadal . 
Dunaj 620 cm - bez stupňov povodňovej 
aktivity, tendencia mierny pokles 
Celý deň pokračuje upratovanie 
priestorov, vlastnými prostriedkami aj 
dodávateľským spôsobom. 

Pokračovali opatrenia na likvidáciu následkov hlavne v 
inundačnom území Karloveského ramena, z hľadiska 
zdravotníckych opatrení. Sledovať situáciu z hľadiska 
komárov.  
Zástupcovia i subjektov zasiahnutých povodňou 
spresňujú škody a výdavky.  
Ďalšie  opatrenia nie je potrebné prijímať. 

14.06.13 600 Krízový štáb nezasadal . 
Dunaj 600 cm - bez stupňov povodňovej 
aktivity, tendencia hladina ustálená. Celý 
deň pokračovalo upratovanie priestorov, 
vlastnými prostriedkami aj 
dodávateľským spôsobom. 
 

Pokračovalo sa v likvidácii následkov. Obnovoval sa 
pôvodný stav zatopeného územia. Do činnosti sa 
zapojili poškodení vlastníci a nájomcovia, aj 
dobrovoľníci. 
Zástupcovia subjektov zasiahnutých povodňou 
spresňujú škody.  Ďalej sa pokračuje v čistení územia 
od bahna. Nasledovať bude vysúšanie budov a vecí, 
oprava omietok a pod. Poškodený inventár sa bude 
odvážať do zberných dvorov. 
Zrušené bolo predkladanie priebežných správ na ObÚ. 

 
     
  Povodeň bola charakterizovaná náhlym zvyšovaním hladiny. Hladina 3. júna 2013 zo 720 
cm stúpla na 822 cm (zvýšenie o 102 cm), čo zodpovedalo II. Stupňu povodňovej aktivity. 
Nasledujúci deň 4. júna 2013 stúpla hladina na 947 cm (zvýšenie o 125 cm), čo zodpovedalo 
III. Stupňu povodňovej aktivity. Dňa 5. júna to bolo 1007 cm (zvýšenie o 60 cm), 
a kulminovala 6. júna 2013 na úrovni 1032 cm.  Obdobne po  kulminácii  hladina klesala  
rýchlo,  dňa 07. júna 2013  o 61 cm, 08. júna 2013 o 113 cm, 09. júna 2013 o 78 cm a 10. júna 
2013 o 87 cm. 
    
 
Priebeh povodne Mestská časť Bratislava – Ružinov: 
 
      Dňa 04.06.2013 o 12:30 hod. bola na území Hlavného mesta Slovenskej republiky 
vyhlásená mimoriadna situácia, spôsobená povodňovou aktivitou rieky Dunaj. V náväznosti 
na túto situáciu starosta MČ Bratislava-Ružinov zvolal Krízový štáb, ktorého zasadnutie sa 
konalo 05.06.2013 o 09:00 hod.. Starosta členov krízového štábu oboznámil so vzniknutou 
situáciou spôsobenou povodňami. Na základe toho bol vydaný „Príkaz starostu MČ č. 1“, 
ktorý obsahuje úlohy, termíny plnenia určenie zodpovednej osoby za ich plnenie. 
 

  Obecný hasičský zbor bol uvedený do pohotovosti za účelom výkonu záchranných 
prác. Sily a prostriedky boli nasadené podľa požiadaviek Hasičského a záchranného zboru 
Bratislava. Na základe odvolania II. stupňa povodňovej aktivity dňa 12.07.2013 o 18:00 hod. 
starosta MČ zvolal krízový štáb dňa 15.07.2013 o 09:00 hodine. „Príkazom starostu MČ č. 2 
odvolal nasadenie síl a prostriedkov. Boli prerokované výdavky obcou na povodňové 
záchranné práce. Výška výdavkov bola overená a schválená za účelom refundácie. 
 
 
Priebeh povodne Mestská časť Bratislava – Petržalka: 
 

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka Ing. Vladimír Bajan, ihneď po 
vyhodnotení bezpečnostnej situácie súvisiacej z vyhlásením II. stupňa povodňovej aktivity na 
vodnom toku Dunaj v V. až VIII. povodňovom úseku, na vodnom toku Dunaj, ešte pred 
vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity, rozhodol dňa 3. 6. 2013 o 08:00 hod. zvolať 2. 



 

zasadnutie krízového štábu MČ, kde vydal k uvedenej situácii konkrétne príkazy a 
vedúcemu krízového štábu uložil konkrétne úlohy súvisiace s možným vyhlásením III. stupňa 
povodňovej aktivity, prípadne vyhlásením Mimoriadnej situácie. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností boli zo strany vedúceho krízového štábu 

bezodkladne prijaté konkrétne opatrenia smerujúce k pohotovosti krízového štábu s cieľom 
zabezpečenia okamžitej a plnej pripravenosti na riešenie mimoriadnej situácie 
prostredníctvom všetkých členov KŠ a prizvaných. Bezprostredne boli členmi krízového 
štábu vykonané konkrétne opatrenia, ktoré umožňovali okamžité plnenie úloh v prípade 
vyhlásenia mimoriadnej situácie.  

 
V priebehu povodne boli vykonané nasledovné opatrenia: 

 
Preverený stav pohotovosti krízového štábu, vytipované náhradné evakuačné 

zariadenia v najbližšom okolí, upozornení vedúci evakuačných zariadení na plnenie 
konkrétnych úloh pri umiestnení evakuantov, pre zabezpečenie ubytovania a stravy. 
Zabezpečené akty na vyhlásenie evakuácie. Okamžite bola nadviazaná súčinnosť a spolupráca 
s poriadkovými jednotkami z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava V a 
Mestskou políciou Petržalka a Dobrovoľným verejným požiarnym zborom Petržalka (ďalej 
len „DVPZ“) a miestnym podnikom Verejnoprospešných služieb – Petržalka (ďalej len 
„VPS“). 
 
 Činnosť KŠ Petržalky po vyhlásení III. SPA dňa 4. júna  2013 o 12:45 hod., ktorú 
vyhlásil predseda Ústrednej povodňovej komisie Ministerstva životného prostredia 
a Mimoriadnej situácie (ďalej len „MS“), ktorú dňa 4.6. 2013 o 12:30 hod. vyhlásil primátor 
Hlavného mesta SR Bratislavy. Mimoriadne zasadanie krízového štábu, ktorý zároveň plnil aj 
úlohy povodňovej komisie 
 
3. zasadnutie Krízového štábu Petržalka 4.6.2013. 

 

Prijaté konkrétne opatrenia : 

 

- opatrenia v rámci možnej evakuácie, povodňové hliadky zriadené zo zamestnancov      
z MÚ MČ Bratislava-Petržalka, kontrola povodňových opatrení, opakovane preverený 
stav pohotovosti krízového štábu, príprava a preverenie evakuačných zariadení, 
príprava a zabezpečenie techniky, monitorovacia činnosť 

- uvedenie do pohotovosti DVPZ Petržalka 

- nepretržitá služba dobrovoľných požiarnikov Petržalka, v službe bola zabezpečená 
pohotovosť – operátor + 10 členovia dobrovoľníci +  2   motorové vozidlá a 1 čln 

- pripravenosť dokumentácie na zabezpečenie možnej evakuácie 

- zriadenie nepretržitého výkonu služby v rámci referátu krízového riadenia kancelárie 
starostu MČ Bratislava-Petržalka 

- zriadenie nepretržitej telefonickej linky (02/6828830) na pomoc spoluobčanom 
a prenášanie informačného toku smerom k Obvodnému úradu Bratislava - bolo 
informované koordinačné stredisko IZS 

- spolupráca s mestskou políciou – koordinácia hliadok v oblasti Tyršovho nábrežia 
a Viedenskej cesty, so štátnou políciou, koordinácia hliadok v celom úseku Dunaja – 
v rámci Petržalky, spolupráca pri uzatvorení Tyršovho nábrežia pri Viedenskej ceste, 



 

- vykonaná preventívna informácia občanov s pobytom v tesnej blízkosti hrádze, 
v prípade potreby evakuácie a dodržiavania pokynov poriadkových jednotiek, 
zverejnené aj Webe Petržalky 

- zabezpečenie núdzového ubytovania a stravovania (ZŠ Černyševkého 8) – v tejto 
súvislosti boli preventívne vyžiadané prikrývky a lehátka po 50 ks. 

- preverené zabezpečenie autobusov na prípadnú evakuáciu s pánom Ing. Bendom 
z DPMB 

- dohodnutá technika na evakuáciu s riaditeľom hraničnej a cudzineckej polície 
v Bratislave 

 
 
Priebeh povodne Mestská časť Bratislava–Staré Mesto: 
 
1. Priebeh povodne 
 
 Na základe predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu, zo začiatku 
mesiaca jún, hladina Dunaja v oblasti Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, mala presiahnuť 
III. stupeň povodňovej aktivity. Vzhľadom na extrémne zrážky na hornom toku 
Dunaja, neustále sa zvyšujúcu hladinu a narastaní rizika povodní a po vyhlásení II. stupňa 
povodňovej aktivity, bolo zvolané dňa 03.06.2013 o 14:00 hod. zasadnutie krízového štábu. 
Členovia krízového štábu sa oboznámili so situáciou, boli rozdelené úlohy, príprava 
dokumentov pre ďalšiu činnosť krízového štábu a v oblasti záchranných prác a možnej 
evakuácie. Bolo konštatované, že pri raste hladiny na predpovedanú úroveň reálne hrozí 
vyliatie hladiny Dunaja z koryta, čomu ale môžu zabrániť mobilné zábrany, ktoré začal 
budovať správca toku. Napriek tomu riziko prenikania spodných vôd do objektov 
v dotknutom území, v dôsledku tlaku vodného stĺpca (výška hladiny viac ako 1 m nad 
okolitým terénom), bolo veľmi vysoké. Tiež nebolo vylúčené zlyhanie mobilných zábran, či 
havárie na nich.  
 Na svojom druhom zasadnutí 04.06.2013 o 11:00 hod. krízový štáb rozhodol 
o vyhlásení mimoriadnej situácie od 12:00 hod. a na zasadnutí o 16:00 hod. rozhodol 
o zabezpečení vriec a piesku pre občanov, ktorým hrozí vniknutie vody do okien pivničných 
priestorov, alebo dverí. Piesok sa vydával na občiansky preukaz, aby bolo zrejmé o aký objekt 
sa jedná. 
 Krízový štáb zasadal celkom osem krát a hladina kulminovala v podvečerných 
hodinách 06.06.2013 na výške 10,35 m. Od tej doby začala klesať. Pod úroveň III. stupňa 
povodňovej aktivity a do svojho koryta sa hladina dostala v raňajších hodinách 08.06.2013. 
Mimoriadna situácia bola odvolaná 10.06.2013 od 14:00 hod. a III. stupeň povodňovej 
aktivity 10.06.2013 od 12:00 hod. Počas tohto obdobia bolo zabezpečené monitorovanie 
územia ohrozeného povodňou a zasielanie priebežných správ o povodňovej situácii. 
 
 
Priebeh povodne Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 
   
      Primátor hlavného mesta SR Bratislavy zvolal dňa 3.6.2013 o 14:00 hod. zasadnutie 
krízového štábu Hlavného mesta SR Bratislavy za účasti zástupcov štátnej polície, mestskej 
polície, HaZZ, mestských častí ohrozovaných možnými záplavami, SVP, SPP, BVS a ZSE. 
Na rokovaní prebehla informácia  a rozdelenie úloh pre prípad vyhlásenia mimoriadnej 
situácie z dôvodu povodňovej aktivity rieky Dunaj. 
 



 

      Dňa 4.6.2013 zvolal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy mimoriadne zasadnutie 
Krízového štábu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu povodňovej aktivity rieky Dunaj, 
bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Zasadnutia sa zúčastnili členovia krízového 
štábu a prizvaní odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, KR HaZZ, KRPZ, 
MsP, vojska, BSK, ZSE, BVS a SPP. Na úvod primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. 
RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. privítal účastníkov a informoval o vyhlásení mimoriadnej 
situácie na území Hlavného mesta SR Bratislavy o 12:30 hod. Zástupca SVP p. Soták 
informoval o povodňovej situácii na rieke Dunaj a o jej pravdepodobnom vývoji. Dunaj by 
mal dosiahnuť maximálnu hladinu 980 – 1020 cm vo štvrtok večer až piatok ráno a potom by 
mala hladina začať klesať. Na Rakúskom úseku Dunaja Passau klesla hladina  Dunaja o 10 
cm , čo je dobrá správa. 
 

- V MČ Bratislava-Devín je zabezpečená v prípade zaliatia prístupovej cesty náhradná 
doprava potravín a v prípade potreby aj osôb. 

- P. Krta z Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto informoval o uzavretí Fajnorovho 
nábrežia, kde je už zaliate parkovisko. 

- P. Pekár z Ružinova informoval o zaliatí priestoru pred EUROVEOU. 
- Zástupcovia BVS, ZSE a SPP informovali, že nie je ohrozená dodávka médií – pitnej 

vody, plynu a elektriny a to ani v prípade max. kulminácie hladiny Dunaja. 
- Ing. Maťašovský z OBÚ Bratislava informoval o vyhlásení 3 stupňa povodňovej 

aktivity na rieke Dunaj  a o aktivácii Evakuačných zariadení v mestských častiach. 
- Pplk. Glváč zástupca veliteľa posádky Bratislava – 35 vojakov je nasadených na 

pomoc, môžu byť nasadený vo viac smennej prevádzke, k dispozícii sú dva autobusy a 
Tarta 613. 

- Ing. Timko HaZZ – hasiči sú v stopercentnej pohotovosti, vrátane techniky a to aj 
leteckej, amjú 3 monitorovacia pracoviská. 

- P. Hmírová z MV SR – bola zriadená nonstop informačná linka pre občanov na MV 
SROV. 

- Na záver primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.  
oznámil termín ďalšieho zasadnutia Krízového štábu Hlavného mesta SR Bratislavy 
na 5.6.2013 o 13:30 hod.. 
 

     Dňa 5.6.2013 o 13:30 zvolal primátor hlavného mesta SR Bratislavy mimoriadne 
zasadnutie Krízového štábu Hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu povodňovej aktivity 
rieky Dunaj, bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Zasadnutia sa zúčastnili členovia 
štábu a prizvaní odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, KR HaZZ, KRPZ, 
MsP, vojska, BSK, ZSE, BVS a SPP. 
 

- Na úvod primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. 
privítal účastníkov. Informoval o zakotvení uvoľneného pontónu nad Propelerom, aby 
sa neuvoľnil a nespôsobil škody. 

- P. Štefány z Petržalky informoval o zasadnutí Petržalského krízového štábu a stave 
protipovodňovej ochrany na Petržalskom brehu Dunaja. Evakuačné strediská 
v Petržalke sú spohotovené. 

- Ing. Sloboda z ObÚ Bratislava informoval o dodávkach vriec na protipovodňové 
zábrany prostredníctvom ObÚ. ObÚ zabezpečí vrecia, piesok do nich subjekty 
z vlastných zdrojov, popr. z SVP. 

-  Primátor uviedol informáciu, že zvieratá postihnuté záplavami bude riešiť riaditeľ 
Mestských lesov – tel. č. 0910 929 992. 



 

-  P. Andrassy, vedúci  krízového štábu: Prijať opatrenia, aby polícia chránila majetok 
v zaplavených domoch na Devínskej ceste. Je zabezpečená kyvadlová doprava 
vojenskou technikou Devín – Bratislava a späť. Cesta na Devín je uzavretá už od 
úseku Botanickej záhrady. Bratislava má voľné ubytovacie kapacity pre 25 ľudí 
v prípade evakuácie. 

-  Hl. mesto SR Bratislava zabezpečilo odvoz komunálneho odpadu z Devína. 
V Devínskej Novej Vsi je stabilizovaná situácia, bola nainštalovaná mobilná 
protipožiarna hrádza. 

-  Starosta Ružinova p. Pekár: Pri EUROVEI bol zaznamenaný mierny nárast hladiny, 
bola postavená hrádza z vriec. 

- Starostka MČ Karlova Ves, p. Hanulíková: V lodenici v Karlovej Vsi stúpa spodná 
voda, priebežne ju odčerpávajú. V Bytovke pri lodenici v Karlovej Vsi presakuje tiež 
spodná voda, ktorá je odčerpávaná. 

- P. Soták, SVP : Dunaj momentálne hladina 926 cm, stúpa. Očakáva sa vo štvrtok 
kulminácia v rozpätí 990 – 1020 cm v priebehu dňa. V Rakúsku poklesol Dunaj o 19 
cm. SVP zvyšuje prietok Dunaja regulovaním hrádze Gabčíkovo. Priesaky spodnej 
vody sú stabilizované, na Slovanskom nábreží je 5 mobilných čerpadiel SVP a 5 BVS, 
2 čerpadlá HaZZ. Pri Botanickej záhrade sú veľké priesaky pod stenou, odčerpávajú sa 
4 čerpacími agregátmi. Najkritickejší bod  je pod mostom SNP, BVP má prichystané 
vrecia a piesok na utesnenie zábradlia na nábreží po RIVER PARK. 

- P. Zajacová MsP : MsP zabezpečuje pešie hliadkovanie 12 hliadkami v spolupráci so 6 
hliadkami štátnej polície. V kritických úsekoch MsP osadzuje pevné zábrany, 
zabezpečuje zákaz vjazdu a vstupu do ohrozených oblastí. 

- Pplk. Grnáč VoP Bratislava: Vojsko poskytlo na Devíne 1 kus ťažkej techniky – 
obrnený transportér a 21 vojakov. Pre prípad potreby je pripravených cca 500 vojakov 
58 ks, vojenskej techniky. 

- P. Timko HaZZ: čerajú vodu svojimi čerpadlami na Devíne a Sihoti. 
- P. Náhly ZSE: Osobný prístav, Tyršovo nábr. Je vypnutá dodávka el. energie. 

Zamestnaci ZSE monitorujú každé dve hodiny úseky pri Dunaji a sú pripravení 
operatívne vypínať el. prúd. Tel. na p. Náhleho : 0918 718 246. 

- P. Požgay SPP: Dodávka plynu je zatiaľ olynulá, ohrozená je len stanica pod Novým 
mostom. 

- P. Hegedus SVP: Čov sú zatiaľ mimo ohrozenia, sú pripravené tri cisterny na prepravu 
vody v prípade ohrozenia alebo odstávky dodávky vody. 

- P. Sloboda ObÚ: ObÚ monitoruje situáciu, zabezpečujú a vydávajú vrecia na piesok 
a majú k dispozíci vodné čerpadlá. 

- Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.: hrádza 
má podľa predpokladu vývoja situácie rezervu cca 50 cm, nie sú potrebné žiadne 
obmedzenia, voda by nemala prekročiť hrádzu. 

- P. Lúčanský KRPZ : treba odkloniť cyklistické preteky okolo Slovenska, ktoré by mali 
končiť pri ohrozenej EUROVEI. 

- P. Andrassy vedúci  krízového štábu: Či by nebolo dobré priviezť vodu do Devína 
skôr ako nebude znemožnená jej doprava rozliatym Dunajom. 

- P. Soták SVP: Devínska cesta by podľa prognóz nemala Devínsku cestu zaliať 
natoľko, aby bol znemožnený dovoz vody pre prípad potreby. 

- Na záver primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.  
poďakoval všetkým prítomným a oznámil termín ďalšieho zasadnutia Krízového štábu 
Hlavného mesta SR Bratislavy na 6.6.2013 o 13:30 hod.. 
 



 

Dňa 6.6.2013 o 13:30 zvolal primátor hlavného mesta SR Bratislavy mimoriadne 
zasadnutie Krízového štábu hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu povodňovej aktivity 
rieky Dunaj, bol vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity.  Zasadnutia sa zúčastnili členovia 
štábu a prizvaní odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, KR HaZZ, KRPZ, 
MsP, vojska, ObÚ, BSK, ZSE, BVS a SPP.  
 

- Na úvod primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. 
privítal účastníkov.  

- P. Krta MČ Bratislava-Staré Mesto : stavia sa nová hrádza v osobnom prístave, 
Propeler bude zatopený, ohrozený pontón pri moste SNP sa odtrhol, ale našťastie 
klesol na dno a tak nespôsobil ďalšie škody. Staré Mesto použije 10 ton piesku a 
vrecia na navýšenie hrádze. 

- P. Štefánik z Petržalky: situácia v Petržalke je stabilizovaná, priesaky v Pečnianskom 
lese neohrozujú zatiaľ tamojší vodný zdroj, Petržalka je pripravená na evakuáciu 
obyvateľov v prípade záplav. 

- P. Jambor starosta Devínska Nová Ves: Situácia je stabilizovaná, 30 cm navýšenie 
hrádze by malo zabrániť záplavám Devínskej Novej Vsi. Treba apelovať na 
novinárov, aby svojou prítomnosťou na ohrozených miestach nebránili činnosti pri 
záchranných prácach a rešpektovali pokyny samosprávy. 

- Primátor informoval o uzavretí Starého Mosta kvôli nedisciplinovanosti ľudí a potrebe 
informovanosti ľudí kvôli krádeži skrutky z hrádze. Polícia a Mestská polícia 
hliadkuje popri hrádzi, aby už k jej poškodzovaniu neprišlo. 

- Starosta Ružinova p. Pekár: boli evakuovaní ľudia z chatiek v Malom Pálenisku, 
chatky opustili sami a dobrovoľne. 

- Vedúci krízového štábu p. Andrássy: Minister obrany SR je na ceste na zasadnutie 
krízového štábu hl. mesta SR Bratislavy. Treba zabrániť zaliatiu Einsteinovej ulice, 
aby z nej nebola znemožnená cesta diaľnicou. Poďakoval  MsP a polícii za rýchle 
umiestnenie pások a zábran okolo protipovodňovej hrádze. Vrecia s pieskom na 
ochranu EUROVEA zabezpečí samospráva. Samospráva nepovoľuje vstup novinárom 
na nebezpečné miesta, avšak niektoré ministerstvá áno. Je potrebné na Dolnozemskej 
ceste osadiť značky obmedzujúce rýchlosť kvôli prebiehajúcej zvery unikajúcej zo 
zatopených lesov. Poďakoval HaZZ, MsP a polícii za vysoké a odborné nasadenie pri 
ich činnosti. V internáte Lafranconi študenti ubytovaní na nižších podlažiach kvôli 
bezpečnosti prespali v jedálni.  

- P. Soták SVP: kulminácia Dunaja je očakávaná dnes večer o 20:00 hod so stavom – 
Devín 985 cm, Bratislava 1040 v rozptyle + - 10 cm. SVP na niektorých úsekoch 
navýši protipovodňovú hrádzu. Hrádza by mala zabrániť preliatiu, má rezrvu 55 cm. 

- Minister obrany p. Glváč: vojsko v Devíne zabezpečuje kyvadlovú dopravu 2 
vozidlami, 3 vozidlá vozia piesok, 1 vozidlo PHM a 1 vozidlo + 5 vojakov preváža 
naplnené vrecia. Uviedol, že vrtuľníkom MV SR, ktorým priletel previezli na žiadosť 
záchranárov 3 ročné dievčatko do nemocnice Kramáre z Devína. 

- P. Pavlík KRPZ BA: polícia uzavrela o 13:15 hod. nábrežie Dunaja medzi Mostom 
SNP a Mostom Lafranconi, podieľala sa na evakuácii 20 ľudí z Malého Páleniska a 
plní hliadkovú a hlásnu službu. 

- Primátor informoval políciu, že mesto ich môže podporiť v zmysle zákona NR SR č. 
42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva. 

- P. Zajacová náčelníka MsP: Msp sa podieľala na evakuácii Malého Páleniska, plní 
hlásnu službu na Malom Dunaji, informovala o nedisciplinovanosti občanov – traja 
mladíci na člne na Malom Dunaji. MsP posilnila hliadky aj nočnú službu. 



 

- p. Blaha KR HaZZ: hasiči 2x denne letecky monitorujú Dunaj a ohrozené zóny 
preverujú na člnoch. Z Devínskej cesty bolo evakuovaných 25 občanov, vybudovali na 
druhej strany cesty od Dunaja provizórnu hrádzu. 

- P. Maťašovský ObÚ BA:  Vrecia pre EUROVEA zabezpečuje SVP. ObÚ BA 
odovzdal pre MČ 8200 vriec, Slovnaftu vydali 3000 vriec. Vrecia pre právnické osoby 
vydáva ObÚ BA na žiadosť MČ. Bol zaslaný list ohrozovateľom, aby urobili 
opatrenia proti únikom nebezpečných látok, tieto opatrenia splnili do 12:00 hod.. 

- P. Náhly ZSE: Oblasť Malý Dunaj vypnuté rozvody nízkeho napätia, vypnutá 
trafostanica Devínska cesta, následkom toho je cca 200 ľudí bez elektriny. 

- P. Požgay SPP: dodávka plynu je všade plynulá. 
- P. Hegedus BVS: poďakoval HaZZ za vzornú spoluprácu a požiadal silové zložky, 

aby umožnili prepravu zamestnancom BVS do Devína. Kanalizácia a ČOV sú 
v poriadku a plne funkčné, čo mu p. minister vnútra ihneď zariadil. 

- P. Jambor starosta Devínska Nová Ves: požiadal BVS o informáciu či Dunaj prekročí 
hrádzu a budú ju musieť provizórne navršovať, alebo či ju Dunaj neprekročí, na čo ho 
p. Soták  z SVP  ubezpečil, že Dunaj sa cez hrádzu nepreleje. 

- P. Soták, SVP: SVP bude pre istotu plniť do zásoby ďalšie vrecia s pieskom, aby 
mohli byť v prípade potreby ihneď použité. Pošle zamestnanca SVP do Slovnaftu na 
oboznámenie so situáciou. 

- P. Ivica  MV SR upozornil aby si starostovia včas vyhlásili mimoriadnu situáciu 
a nerobili opatrenia pred jej vyhlásením. Koordináciu požiadaviek nech robia krízové 
štáby jednotlivých častí, aby nedošlo k ich duplicite. 

- P. Maťašovský ObÚ BA:  Potvrdil slová p. Ivicu, nakoľko niektoré požiadavky chodia 
duplicitne alebo sú zmätočné. Zároveň povedal, že nakoľko táto situácia trvá už štyri 
dni, je to možno únavou ľudí. 

- Na záver primátor Hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.  
poďakoval všetkým prítomným a oznámil termín ďalšieho zasadnutia Krízového štábu 
Hlavného mesta SR Bratislavy na 7.6.2013 o 13:30 hod..  

 
Dňa 7.6.2013 o 13:30 zvolal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy mimoriadne 

zasadnutie Krízového štábu z dôvodu povodňovej aktivity rieky Dunaj, bol vyhlásený III. 
stupeň povodňovej aktivity.  Zasadnutia sa zúčastnili členovia štábu a prizvaní odborníci zo 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, KR HaZZ, KRPZ, MsP, vojska, ObÚ, BSK, ZSE, 
BVS a SPP. 

- Na úvod primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. 
privítal účastníkov.  

- P. Soták, SVP : Dunaj klesá, očakáva sa, že v nedeľu podvečer klesne hladina pod 2 
stupeň povodňovej aktivity. SVP začína s demontážou mobilných hrádzí. 

- P. Krta Staré Mesto: Situácia je pokojná, ľudia už nežiadajú o vrecia. Opýtal sa ako 
budú realizované upratovacie práce po povodniach. 

- P. Masár Petržalka: dokedy budú potrebné hlásenia na ObÚ každé 4 hodiny? Kedy 
bude Tyršovo nábr. Možné používať? 

- P. Pekár Ružinov: voda klesá, pomáhajú dobrovoľní hasiči + hasiči z letiska, 
poďakoval príslušníkom HaZZ, polície a MsP. Vyzval na základe tohtoročných 
skúseností lepšie sa pripraviť na povodne. 

- P. Hanulíková Karlova Ves: lodenica je pod vodou, hasiči odčerpávajú vodu 15 
čerpadlami. Pomoc ponúkla Katolícka charita, dala na nich kontakt ObÚ.  

- P. Andrássy vedúci krízového štábu: Devín stále odrezaný, odčerpáva sa Slovanské 
nábrežie. Mesto bude čistiť komunikácie. Mesto podáva ihneď žiadosť na MžP na 
postrek proti komárom. 



 

- P. Grnáč VePba: Armáda stále zabezpečuje kyvadlovú dopravu z Devína. 
- P. Jajcaj KRPZ BA: uzávierky ciest sú bezo zmeny, pre peších je uzavretý Starý most 

do soboty rána do 08:00 hod., kedy bude otvorený. 
- Polícia postupne stiahne ľudí a odstráni zábrany podľa klesania Dunaja. Monitoruje 

mobilné hradenie kvôli možnosti odcudzenia. 
- Primátor: či  treba ešte chrániť aj protipovodňový múrik. 
- P. Soták BVS: je možné už odstrániť pásky od múrikov, v sobotu na obed bude možné 

Devínsku cestu otvoriť pre dopravu. 
- P Andrássy vedúci KŠ BA: ak voda ustúpi o 07:00 hod. je možné otvoriť Starý most 

pre verejnosť. 
- P. Kožík MsP: zameriavajú sa na hľadanie uhynutých zvierat kvôli epidémii. 
- P. Maťašovský ObÚ: ObÚ zabezpečil PHM pre Devín. Požiadal na zasadnutí Krajskej 

povodňovej komisie o 9:00 hod. o postrek proti komárom. 
- P. Sekula MV SR: informoval o postupe pri uplatňovaní náhrad škody. 
- P. Náhly ZSE: kedy môžu Malé Pálenisko opäť zapojiť – odpovedal p. Soták BVS – 

v sobotu ráno. 
- P. Požgay SPP: dodávka plynu je v poriadku. 
- P. Hegedus BVS: boli problémy na ČOV Petržalka, od 11:00 dnes sú vyriešené. 
- P. Kántor Slovnaft: Slovnaft má situáciu pod kontrolou, poďakoval za možnosť účasti 

zástupcov Slovnaftu na KŠ BA. 
- Primátor: Mesto zabezpečí upratovanie komunikácií, ale nemá prostriedky na 

odpratanie stromov – odpovedal p. Bláha KR HaZZ – toto zabezpečia hasiči. 
- P. Andrássy vedúci KŠ BA: Otázka na p. Sotáka – kedy bude možné otvoriť hrádzu 

pre cyklistov? 
- P. Soták: Hrádzu je možné otvoriť najskôr v pondelok. 
- Na záver primátor Hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.  

poďakoval všetkým prítomným a oznámil termín ďalšieho zasadnutia Krízového štábu 
Hlavného mesta SR Bratislavy na pondelok 10.6.2013 o 13:30hod.. 

 
Dňa 10.6.2013 o 13:30 zvolal primátor hlavného mesta SR Bratislavy mimoriadne zasadnutie 
Krízového štábu Hlavného mesta SR Bratislavy z dôvodu povodňovej aktivity rieky Dunaj. 
Zasadnutia sa zúčastnili členovia štábu a prizvaní odborníci zo Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, KR HaZZ, KRPZ, MsP, vojska, ObÚ, BSK, ZSE, BVS a SPP. 
 

- Na úvod primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. 
privítal účastníkov.  

- P. Soták, BVS: Dunaj klesá, očakáva sa, že Dunaj stúpne kvôli dažďom ale potom 
opäť klesnem toto by malo trvať max. 24 hodín. SVP pokračuje s demontážou 
mobilných hrádzí. Plavba po Dunaji je ešte zastavená. 

- P. Krta Staré Mesto: Situácia je pokojná, čistí sa Fajnorovo nábrežie, chystajú sa 
odvolať mimoriadnu situáciu.  

- P. Masár Petržalka: Situácia je pokojná, v Sade Janka Kráľa presakuje spodná voda. 
Ako bude mesto postupovať na Tyršovom nábreží? Aký postup treba dodržať pri 
odškodňovaní? 

- P. Maturkaničová Ružinov: voda klesá, pomáhajú dobrovoľní hasiči pri odstraňovaní 
škôd spôsobených záplavami. 

- P. Hanulíková Karlova Ves: pri Dunaji je na cyklotrase 10 cm vysoký nános blata, 
bude sa odstraňovať. Sú k dispozícii vysušovače do zvlhnutých stravieb? 

- P. Jambor Devínska Nová Ves: Kto bude vykonávať analýzu vody v studniach či je 
pitná. Navrhuje odvolať priebežné hlásenia na ObÚ Bratislava. 



 

- P. Kolková Devín: odčerpáva sa voda na Slovanskom nábreží. Pri domoch na 
Devínskej ceste je zamorený odpad, vďaka p. Andrássymu, vedúcemu krízového štábu 
BA sú naň kontajnery z OLO, treby zabezpečiť ľudí na naloženie a odvoz týchto 
kontajnerov. Kto sa postará o odvoz uhynutej zveri z Devína? Devín je pripravený 
odvolať mimoriadnu situáciu. 

- P. Andrássy vedúci krízového štábu: Vojsko bolo z Devína stiahnuté. Odvoz uhynutej 
zvery zabezpečí príslušné poľovnícke združenie v spolupráci so Slobodou zvierat. 
Ráno bola preverená statika Starého mosta, je v poriadku. Na dolnozemskej ceste je 
zabezpečené dopravné značenie obmedzujúce rýchlosť  50 km/h kvôli prebiehajúcej 
zveri. Regionálny úrad verejného zdravotníctva zabezpečí kontrolu vzoriek vody v D. 
N. Vsi a podľa potreby i inde. . Regionálny úrad verejného zdravotníctva odporúča 
postrek proti premnoženiu komárov a to i na chránených územiach, s čím 
pravdepodobne vyjadrí súhlas aj Ministerstvo životného prostredia SR.  

- P. Grnáč VeP Ba: Armáda oddnes neposkytuje sily ani prostriedky, sťahujú ich na 
základe platnej legislatívy. 

- P. Pilip KRPZ BA: polícia vykonáva naďalej stráženie mobilnej hrádze a reguluje 
podľa potreby dopravu. Na Tyršovom nábreží bolo zistené prepadnutie vozovky. 

- P. Bláha KR HaZZ: do soboty hasiči odčerpávali vodu, sú pripravení nasadiť čerpadlá 
podľa potreby na celom území Bratislavy. 

- P. Maťašovský ObÚ: Na Hlavné mesto i mestské časti boli z ObÚ zaslané e.mailom 
informácie o postupe pri odškodňovaní. Naďalej sú potrebné priebežné hlásenia na 
ObÚ BA so stavom ku 06:00 a 18:00. V Devíne bola odvolaná Evakuácia 09.06. 2013 
o 18:00 hod. sa opäť otvorí cyklomost do Rakúska. 

- P. Zajacová MsP: Msp zmiernila režim bezpečnostných opatrení, o 18:00 bude 
otvorený cyklomost do Rakúska. 

- P. Náhly ZSE: ZSE obnovuje dodávky el. Energie na Devínskej ceste. 
- P. Požgay SPP: dodávka plynu je bez obmedzení. 
- P. Hegedus BVS: ČOV i kanalizácia sú bez problémov, kto zabezpečí odvoz uhynutej 

zveri z Pečne. 
- Primátor: oznamuje odvolanie Mimoriadnej situácie na území Bratislavy o 14:00. Kto 

odprace veľké stromy naplavené Dunajom? HaZZ pomôže tieto stromy uvoľniť 
svojou technikou, mesto sa postará o ich odvoz. Je potrebné urobiť preverenie situácie 
a realizovať nové projekty protipovodňovej ochrany Bratislavy na základe skúseností 
z týchto záplav. 

- P. Králik SKR MV SR: MŽP predloží podklady za HaZZ, políciu a ObÚ BA na 
odškodňovanie. 

- Primátor: požiadal o prístup k týmto hláseniam. Mesto poskytne Devínu pomoc pri 
odvoze odpadu zo záplav. 

- P Andrássy vedúci KŠ BA: môže pri nakladaní kontajnerov v Devíne odpadom 
pomôcť dobrovoľníkom vojsko? 

- P. Grnáč VePba: Armáda môže nasadiť okamžite 35 ľudí ale len na ochranu zdravia a 
majetku ľudí, čo už nie je, nemôžu preto ľudí ďalej nasadiť. 

- Primátor: Preverím spolu s p. Andrássym stav  skaly nad Devínom, aby nedošlo ku jej 
zosunu. Potrebné vysušovače zabezpečuje Katolícka charita. Mestské časti pošlú na 
hlavné mesto SR Bratislavu vyplnenú súhrnnú správu v zmysle §2 ods. 4) a 5) 
vyhlášky MžP SR č. 252/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní 
priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich 
následkoch a vykonaných opatreniach, ktoré zabezpečí ich odoslanie na ObÚ 
Bratislava. 

- P. Andrássy vedúci KŠ BA: Mesto zmobilizuje  dobrovoľníkov na čistenie Devína. 



 

- P. Hanulíková Karlova Ves: poďakovala príslušníkom HaZZ za nesmierne obetavú 
činnosť počas povodní. 

- P. Masár Petržalka: Petržalka žiada tiež o kontajner od OLO na odvoz odpadu. 
- P. Soták, BVS: BVS vykoná nový prieskum geologického podložia a technicky 

zabezpečí, aby sa neopakovali záplavy  z priesakov v budúcnosti. 
- P. Maťašovský ObÚ: podotkol, že odvolaním mimoriadnej situácie sa nekončí činnosť 

Krízového štábu. 
- Na záver primátor hlavného mesta SR Bratislavy doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.  

poďakoval všetkým prítomným, povedal že bol príjemne prekvapený súčinnosťou 
krízového štábu a všetkých zúčastnených zložiek, čo vyjadrí ďakovným listom. 
Ukázali sme, že dokážeme zvládnuť mimoriadnu situáciu a ukončil zasadnutie 

krízového štábu.  
 

- opatrenia v rámci možnej evakuácie, povodňové hliadky zriadené zo zamestnancov      
z MÚ dotknutých MČ, kontrola povodňových opatrení, opakovane preverený stav 
pohotovosti krízového štábu, príprava a preverenie evakuačných zariadení, príprava 
a zabezpečenie techniky, monitorovacia činnosť 

- uvedenie do pohotovosti DVPZ MČ 

- nepretržitá služba dobrovoľných požiarnikov MČ, v službe bola zabezpečená 
pohotovosť  

- pripravenosť dokumentácie na zabezpečenie možnej evakuácie 

- zriadenie nepretržitého výkonu služby v rámci referátu krízového riadenia kancelárie 
primátora a starostov MČ 

- zriadenie nepretržitej telefonickej linky 0902 985 836 na pomoc spoluobčanom 
a prenášanie informačného toku smerom k Obvodnému úradu Bratislava - bolo 
informované koordinačné stredisko IZS 

- spolupráca s mestskou políciou – koordinácia hliadok v oblasti Tyršovho nábrežia 
a Viedenskej cesty, so štátnou políciou koordinácia hliadok v celom úseku Dunaja – 
v rámci Petržalky, spolupráca pri uzatvorení Tyršovho nábrežia pri Viedenskej ceste, 

- vykonaná preventívna informácia občanov s pobytom v tesnej blízkosti hrádze, 
v prípade potreby evakuácie a dodržiavania pokynov poriadkových jednotiek, 
zverejnené aj Webe Petržalky 

- zabezpečenie núdzového ubytovania a stravovania (ZŠ Černyševkého 8) – v tejto 
súvislosti boli preventívne vyžiadané prikrývky a lehátka po 50 ks. 

- preverené zabezpečenie autobusov na prípadnú evakuáciu s pánom Ing. Bendom 
z DPMB, 

- dohodnutá technika na evakuáciu s riaditeľom hraničnej a cudzineckej polície 
v Bratislave, 

 

      Najdôležitejšie opatrenie na ochranu pred povodňami bolo vybudovanie protipovodňovej 
ochrany, ktorú realizoval Slovenský vodohospodársky podnik vybudovaním protipovodňovej 
ochrany pod zaústením Karloveského ramena v úseku od existujúceho oplotenia areálu UK a 
Botanickej záhrady na kótu 140,90 m n. m. a v časti úseku Zaústenie Čierneho potoka do 
ramena Dunaja, areálu BVS a uzatváracieho objektu na kótu 142,40 m n. m.  malo zásadný 
vplyv na obmedzenie následkov povodne. 
 



 

     Mestské časti za účelom ochrany pred možnou povodňou zaradila do úloh a povinností 
krízového štábu aj úlohy  súvisiace s preventívnymi opatreniami. Krízové štáby mestských 
častí  v plnom rozsahu zabezpečovali úlohy stanovené povodňovej komisii. Zodpovední 
zamestnanci Mestských častí sa pravidelne  zúčastňovali prehliadok povodia a sledovali stav 
aj z hľadiska zachovania žiaducich podmienok životného prostredia v povodí. Na úseku 
územného plánovania sledovali zachovanie stanovených podmienok určených na inundačné 
územie. 
 
     Obyvatelia dotknutých mestských časti boli informovaní o možných ohrozeniach života, 
zdravia a majetku v prípade mimoriadnych udalostí informáciou na webovej stránke 
mestských častí. 
 
      Mestské časti zabezpečili pre občanov v dotknutom území vrecia s pieskom pomocou 
ktorých si svojpomocne občania vybudovali zátarasy proti prieniku vody. 
 
     V objekte „Propeller“ na nábreží, ktorý je vo vlastníctve mestskej časti Staré mesto, boli 
vybudované zátarasy z vriec piesku. Tento objekt obchádzajú mobilné protipovodňové 
zábrany, nakoľko nebolo technicky možné to zrealizovať inak. Leží tak v inundačnom pásme. 
Napriek tomu pieskové zátarasy sa ukázali ako účinné a aj keď dochádzalo k miernym 
priesakom a nutnosti prečerpávania vody späť do koryta, objekt nebol vážnejšie poškodený 
a po vyčistení a dezinfekcii bol opäť funkčný. 
 
       Detské ihrisko a parkovisko na Fajnorovom nábreží, ktoré leží v inundačnom pásme, bolo 
podľa očakávania zaplavené a na celom území tohto priestoru vznikli hrubé vrstvy naplavenín 
bahna a piesku. Značnú prekážku spôsobili aj naplavené stromy. Tento priestor bol po 
opadnutí vody vyčistený, zbavený naplavenín  za pomoci firiem, ale aj zamestnancov 
miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
      Obyvatelia mestskej časti boli informovaní o možných ohrozeniach života, zdravia a 
majetku v prípade mimoriadnych udalostí informáciou na webovej stránke mestskej časti. 
 
      K ochrane významnou mierou prispelo včasné nasadenie síl a prostriedkov na záchranné 
zabezpečovacie práce ako i ochota obyvateľov. Mestská časť sa pri príprave zodpovedných 
zamestnancov priebežne venovala ich riadiacej činnosti po vzniku mimoriadnej udalosti. Pri 
II. Stupni povodňovej aktivity preto bez problémov v predstihu za počali zabezpečovacie 
práce. V prvom rade boli vytipované najviac ohrozené úseky a im sa venovala najväčšia  
pozornosť. Priebeh povodne potvrdil správnosť takého rozhodnutia na úseku  Devínskej cesty 
a na úseku Botanickej ulice.  
 
      Priebežná príprava zamestnancov miestnych úradov a Hlavného mesta SR Bratislavy a 
informácie pre obyvateľov mali aj pri tejto povodni význam v znížení možných následkov. 
Naďalej treba  pokračovať v prehlbovaní odborných poznatkov v oblasti ochrany pred 
povodňami, hlavne v dokonalejšom zvládnutí právnych predpisov u zodpovedných 
zamestnancov a jasnom definovaní kompetencií, právomoci. 
 
 
 
 
 
 



 

Opis problémov a nedostatkov zistených počas vykonávania opatrení na ochranu pred 
povodňami: 
 
 
      Technické riešenie protipovodňovej ochrany realizované Slovenským vodohospodárskym 
podnikom  preukázalo aj niektoré nedostatky. V dôsledku vysokej hladiny Dunaja dosť 
výrazne vystúpili spodné vody, čo mohlo byť v dôsledku nedostatočnej hĺbky povodňovej 
zábrany. To sa prejavilo v škodách hlavne na budovách, ktoré boli zaplavené touto vodou, 
hoci ich voda nemala ohroziť.  Tento poznatok je návod na riešenie nie len pre dodávateľa 
ochrannej stavby, ale aj pre ďalších zainteresovaných ( projektant, geológ a pod.). 
      Doteraz nespracovaná mapa povodňového rizika značne sťažovala rozhodnutia a rýchle 
akcie na zabezpečovacie práce a ochranu obyvateľov a ich majetku. Taký dokument je pre 
rýchle rozhodovanie veľmi dôležitý. Dokument by zároveň spresnil možné riziká a ich mieru 
v predstihu, čo by mestská časť vedela využiť pri príprave zodpovedných osôb i pri bližšej 
špecifikácii ohrození pre obyvateľov. Na jeho základe vypracovaná dokumentácia 
záchranných a zabezpečovacích prác by skvalitnila pripravenosť mestskej časti na riešenie 
situácie pri povodni. 
 
      Bolo zistené, že napriek utesneniu hrádze do hĺbky 5 m. voda napriek tomu na niektorých 
miestach presakovala popod hrádzu. Mobilnú hrádzu zasa ohrozovali a poškodzovali 
nedisciplinovaní obyvatelia, čo si vyžiadalo sústavné hliadkovanie ako Štátnou, tak aj 
mestskou políciou. Niektorí obyvatelia zasa ohrozovali svoje životy riskantným približovaním 
sa ku rozvodnenému Dunaju, dokonca bol Mestskou políciou zaznamenaný prípad, keď sa po 
rozvodnenom Malom Dunaji na člne plavila skupinka podnapitých mladých ľudí. 
 
      Pani Wimmerová z mestskej časti Bratislava – Devín podala sťažnosť na priebeh 
evakuácie vodou ohrozených obyvateľov Devínskej cesty a zároveň žiadosť, aby starostka 
Devína odpovedala na otázku, ako chce do budúcnosti riešiť otázku Devínskej cesty v čase 
povodní. Na  Devínskej ceste podľa nej najviac škody spôsobil laxný prístup, zlé a  
nekompetentné hodnotenie danej situácie, zlá organizácia a v neposlednom rade odvolanie 
všetkých záchranných zložiek v čase najväčšej potreby. 
 
Informácie o úrazoch a haváriách: 
 

Neboli zaznamenané žiadne úrazy ani havárie na území hlavného mesta  SR Bratislavy. 
 
 
Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred povodňami, 
ktorých realizácia je v kompetencii zhotoviteľa súhrnnej správy: 
 
      Je potrebné v rámci školenia obyvateľstva  na CO ( POSO VP ) na území Dunajom 
ohrozených mestských častí hlavného mesta  SR Bratislavy venovať dôraz na upozornenie 
obyvateľov na  správanie sa počas povodní – nepoškodzovanie mobilných hrádzí, 
nepribližovanie sa ku rozvodnenému toku a pod. 
 
      V rámci spolupráce orgánov ochrany pred povodňami navrhujeme urýchliť spracovanie 
mapy povodňového rizika v časti karloveského ramena, hlavne spresnenie inundačného 
územia na tomto úseku Dunaja. To vytvorí predpoklad na spresnenie povodňových 
záchranných a zabezpečovacích prác.  
       



 

      Vo vlastnej kompetencii Mestských častí zvýšiť informovanosť  obyvateľov, hlavne v 
blízkosti Karloveského  ramena a Devínskej cesty o možných následkoch povodní. Zavedenie 
lokálnej informatívnej a hlásnej služby pre obyvateľov bývajúcich v úseku Dunaja. 
 
Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane pred povodňami, 
ktorých realizácia vyžaduje spoluprácu orgánov ochrany pred povodňami: 
 

Je potrebné zabezpečiť správcom protipovodňovej hrádze na Bratislavskom toku Dunaja  
odborne posúdiť dostatočnosť vybudovanej ochrany z hľadiska prenikania spodnej vody do 
územia za vybudovanou ochranou, popr. zabezpečiť zaizolovanie hrádze do väčšej hĺbky ako 
5 metrov, aby sa predišlo priesakom v budúcnosti. 

 
      Skúsenosti ukázali, že pri mimoriadnych situáciách zohráva veľmi dôležitú úlohu 
informovanosť širokej verejnosti prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov. 
Veľmi dôležitou otázkou však zostáva rozsah osobného zapájania, vťahovania novinárov do 
oblastí, ktoré sú „krízové“ a ich prítomnosť môže vyváženej, nevyhnutnej informovanosti 
viac poškodiť ako pomôcť. To platí hlavne o preferovaní niektorých médií zo strany 
predstaviteľov štátu, ústavných činiteľov, ministrov. Vstup do ohrozenej oblasti by mal byť 
v maximálnej miere usmerňovaný z pozície krízového štábu a pravidla musia platiť pre 
každého v rovnakej miere, to platí aj o všetkých novinároch. 

  
      Odporúčame, aby minimálne raz ročne bola povinnosť krízových štábov pôsobiacich na 
úrovni štátnej správy, verejnej správy, iných orgánov verejnej moci či v privátnych 
spoločnostiach, informovať obvodný úrad o členoch štábu a nevyhnutných telefónnych či 
mailových kontaktoch. Takáto základná informácia by bola zverejnená aj na oficiálnej stránke 
obvodného úradu, aby bola verejne prístupná a v čase mimoriadnej situácie mohli jednotlivé 
zložky využívať kontakty na zodpovedné inštitúcie, osoby.  

 
      Na zváženie je otázka definovania práce, resp. pravidiel zapájania dobrovoľníkov do 
riešenia, odstraňovania dôsledkov mimoriadnych situácií, pretože pomoc verejnosti je viac 
ako prínosom, ale musí byť koordinovaná zodpovedným krízovým štábom, poverenou osobou 
a kapacity nasadzovaná podľa reálnej situácie.  Dobrovoľníci nemôžu byť zapájaní do takých 
aktivít, činností, kde môže byť ohrozené ich zdravie, život. 
 
     Hlavné mesto odporúča, aby na úrovni odborných inštitúcií prebehla diskusia o prínose 
protipovodňovej ochrany na území Bratislavy a navrhli sa na základe skúseností, poznatkov 
opatrenia, ktoré by riešili zistené nedostatky, alebo navrhli ďalšie možné projekty, ktoré by 
pomohli mestu, regiónu ochrániť majetky, životy ľudí v prípade mimoriadne vysokého stavu 
vody v Dunaji či na rieke Morava.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabuľková časť 
 

Tabuľka 1b 
Výdavky na povodňové zabezpečovacie a záchranné práce 

vykonané v Mestskej časti Bratislava - Devín 
počas povodne od 02.06.2013 do 10.06.2013 

 
v eur 

Bežné výdavky 
spolu 

Kapitálové 
výdavky 

Výdavky 
spolu Mestská časť Bratislava-Devín  

600 700 600 + 700 

Príkaz starostu č.3 (mat.techn. vybavenie) – VPD 
676 

230,46    230,46  

Príkaz starostu č.3 (mat.techn. vybavenie) – VPD 
684 

174,2    174,2  

Príkaz starostu č.3 (mat.techn. vybavenie) – VPD 
722 

221,66    221,66  

Príkaz starostu č.3 (mat.techn. vybavenie) – VPD 
723 

61,61    61,61  

Príkaz starostu č.3 (mat.techn. vybavenie) – VPD 
740 

200,00  200,00 

Príkaz starostu č. 4 (stravovanie) – faktúra č. 13/2013 996,60  996,60 

Príkaz starostu č. 5 (mot. vozidlo) –  VPD č.748 110,89  110,89 

Príkaz starostu č. 5 (mot. vozidlo) –  VPD č.766 109,80  109,80 

Príkaz starostu č.3 (mat.techn. vybavenie) – VPD 
708 

200,99  200,99 

Spolu 2306,21  2306,21 

 
 

Tabuľka 1b 
Výdavky na odstraňovanie následkov povodní 
vykonané v Mestskej časti Bratislava - Devín 
počas povodne od 10.06.2013 do 03.07.2013 

v eur 

Bežné výdavky 
spolu 

Kapitálové 
výdavky 

Výdavky 
spolu Mestská časť Bratislava-Devín  

600 700 600 + 700 

Príkaz starostu č. 5 (odstraňovanie následkov) – VPD 825 521,60  521,60 

Príkaz starostu č. 10 (odstraňovanie následkov) – 
fakt.134021 

2052,01  2052,01 

Príkaz starostu č. 10 (odstraňovanie následkov) – fakt. 
633/2013 

104,58  104,58 

Príkaz starostu č. 10 (odstraňovanie následkov) – fakt. 
130100061/2013 

108,00  108,00 

Spolu 2786,19  2786,19 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabuľka 2bx) 

Výdavky na zabezpečovacie a záchranné práce 
vykonané v Mestskej časti Bratislava - Devín počas povodne od 02.06.2013 do 10.06.2013 

v eur 

Bežné výdavky 

Mzdové 
výdavky 

Poistné 
a príspevok 
do poisťovní 

Ostatné 
bežné 

výdavky 

Bežné 
výdavky 

spolu 

Kapitálové 
výdavky 

Výdavky 
spolu Mestská časť Bratislava-Devín  

610 620 630 + 640 600 700 600 + 700 

  5753,27  2010,76  5092,40   12856,43   12856,43  

              

              

Spolu 5753,27   2010,76   5092,40   12856,43    12856,43 

 
 

                                              Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce 

                                            vykonané Mestskou časťou Bratislava – Dev. N. Ves 

                                                  počas povodne od 4.6.2013 do12.7.2013  

    

   v Eur 

Názov subjektu Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky  Výdavky spolu 

  600 700 600 + 700 

Mestská časť Bratislava-D. N. Ves 15 945,238 0 15 945,238 

OHZ DNV 7450,105 0 7450,105 

Denova 2078,17 0 2078,17 

W Hotel 190,40 0 190,40 

Spolu 15 945,238 0 15 945,238 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                      Príloha č. 2 
       

Tabuľka 2b 
       

Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce vykonané zložkami MV SR  počas povodní od 
 04.06. 2013 do 12. 07. 2013  

 
       

Bežné výdavky 

Mzdové 
výdavky 

Poistné 
a príspevok 
do poisťovní 

Ostatné 
bežné 

výdavky 

Bežné 
výdavky 

spolu 

Kapitálové 
výdavky 

Výdavky 
spolu Názov subjektu 

610 620 630+640 600 700 600+700 
Mestská časť Bratislava-D. 

N. Ves 
4 189,204 

 
1 464,1255 

 
573,23 

 
6 556,5639 

 
0 
 

15 945,238 
 

OHZ DNV 5 520,641 1 929,464 0 7 450,105 0 7 450,105 

Denova 0 0 2 078,17 2 078,17 0 2 078,17 

W Hotel 0 0 190,40 190,40 0 190,40 
SPOLU 
 

9 709,8476 
 

3 393,583 
 

2841,8074 15 945,238 
 

0 
 

15 945,238 
 

 
 

 
Tabuľka 1b 

Výdavky na povodňové záchranné a zabezpečovacie práce vykonané počas povodne od 4.6.2013 do 12.7.2013 
                       v eur 

Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky Výdavky spolu 
Názov subjektu 

600 700 600 + 700 

MČ Bratislava - Čunovo  zabezpečovacie práce 132,32 - 132,32 

Dobrovoľný hasičský 
zbor Čunovo 

záchranné práce 
543,25 - 543,25 

 
 

   

 
 

   

Spolu 675,57 - 675,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabuľka 2b 

     
                       

Príloha č. 1  
Výdavky na povodňové záchranné práce vykonané zložkami MV SR  počas povodní od 

 04.06. 2013 do 12. 07. 2013  
 
       

Bežné výdavky 

Mzdové 
výdavky 

Poistné 
a príspevok 
do poisťovní 

Ostatné 
bežné 

výdavky 

Bežné 
výdavky 

spolu 

Kapitálové 
výdavky 

Výdavky 
spolu Názov subjektu 

610 620 630+640 600 700 600+700 

Mestská časť BA - Čunovo 81,00 26,22 568,35 675,57 0 675,57 

       

SPOLU 
 

0 
 

 
0 
 

    675,57 675,57 
 

0 
 

 
675,57 

 
 
 
 
 

Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce 
vykonané v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

počas povodne od 4. júna do 10. júna 2013 
 

Tabuľka 1b 
 

Bežné výdavky 
spolu 

Kapitálové 
výdavky 

Výdavky spolu Názov subjektu+++) 

600 700 600 + 700 

Mestská časť Bratislava 
– Karlova Ves 

6.306,03 Eur  6.306,03 Eur 

Mestská časť Bratislava 
– Karlova Ves 

7.121,89 Eur  7121,89 Eur 

    

Spolu 13.427,92 eur  13.427,92 eur 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabuľka 2b   
 

Výdavky na povodňové záchranné práce vykonané zložkami MV SR  počas povodní od 
 01. 05. 2013 do 12. 07. 2013   

  
        

Bežné výdavky 

Mzdové 
výdavky 

Poistné 
a príspevok do 

poisťovní 

Ostatné bežné 
výdavky 

Bežné 
výdavky 

spolu 

Kapitálové 
výdavky 

Výdavky 
spolu Názov 

subjektu 

610 620 630+640 600 700 600+700 
Mestská časť 
Bratislava – 
Karlova Ves 4.672,86 eur 1.633,17 eur 7.121,89 eur 

13.427,92 
eur 0 eur 

13.427,92 
eur 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabuľka 3c 
 

Žiadosti o peňažné náhrady za škodu na majetku v priamej súvislosti s 
vykonávaním 

povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác 
v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves počas povodne od 4. júna do 10. 

júna 2013 v eur 
 

Dátum 
predloženia 

Názov a adresa 
subjektu++) 

Dôvod 
uplatnenia 

nároku 

Výška 
uplatnenej 
náhrady 

Priznaná 
výška 

náhrady 

Dátum 
rozhodnutia 

18.6.2013 Kanoistický klub 
Karlova Ves, Botanická 

8, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

7168 Eur 7168 Eur 27.6.2013 

18.6.2013 Univerzita Komenského 
v Bratislave, 

Vysokoškolský internát 
Družba VI., Botanická 

25, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

2386 Eur 2386 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 Klub vodného slalomu 
Karlova Ves, Líščie 

údolie 33, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

2732,5 Eur 2732,5 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 Klub rýchlostnej 
kanoistiky Vinohrady, 

Botanická 9, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

20447 Eur 20447 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 Klub Mark Twain o.z., 
Gabčíkova 2, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

3500 Eur 3500 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 Klub vodných športov 
Karlova Ves, Botanická 

59, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

2989 Eur 2989 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 SBYT s r.o. Košická 37, 
82004 BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

3000 Eur 3000 Eur 27.6.2013 

      

SPOLU 42222,5 
Eur 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
Tabuľka 1b 

Výdavky na povodňové záchranné práce MČ Bratislava-Ružinov počas povodne od  05.06.2013 do 
10.06.2013 

             v eur 

Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky Výdavky spolu 
Názov subjektu 

600 700 600 + 700 

 MČ Bratislava-Ružinov 642,37 - 642,37 

Spolu 642,37 - 642,37 

 
 
 

                                              Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce 

                                            vykonané Mestskou časťou Bratislava - Petržalka 

                                                  počas povodne od 4.6.2013 do12.7.2013  

    

   v Eur 

Názov subjektu Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky  Výdavky spolu 

  600 700 600 + 700 

Mestská časť Bratislava-Petržalka 2179,06 0 2179,06 

Spolu 2179,06 0 2179,06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      Príloha č. 2 
 
 
       

Tabuľka 2b 
       

Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce vykonané zložkami MV SR  počas povodní od 
 04.06. 2013 do 12. 07. 2013  

 
       

Bežné výdavky 

Mzdové 
výdavky 

Poistné 
a príspevok 
do poisťovní 

Ostatné 
bežné 

výdavky 

Bežné 
výdavky 

spolu 

Kapitálové 
výdavky 

Výdavky 
spolu Názov subjektu 

610 620 630+640 600 700 600+700 
Mestská časť BA-
Petržalka 

1 545,50 
 

540,14 
 

93,42 
 

2 179,06 
 

0 
 

2 179,06 
 

       
SPOLU 
 

1 545,50 
 

540,14 
 

93,42 
 

2 179,06 
 

0 
 

2 179,06 
 



 

 
 
 

Tabuľka 1b 
Výdavky na povodňové záchranné práce 

vykonané v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
počas povodne od 04.06.2013 do 12.07.2013 

 
v eur 

Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky Výdavky spolu 
Názov subjektu+++) 

600 700 600 + 700 

 Mestská časť Bratislava Staré-Mesto  2882,87     2882,87 

 Baumax SR s.r.o 109,96    109,96  

 Stumbach s.r.o  61,99    61,99 

Došek Radoslav 102,96  102,96 

Piesok-SK s.r.o 130,64  130,64 

Rempo s.r.o 347,26  347,26 

Tesco Stores SR a.s. 18,00  18,00 

Agrax s.r.o 127,80  127,80 

Madmat s.r.o 835,20  835,20 

Vepos Bratislava s.r.o 500,00  500,00 

Vepos Bratislava s.r.o 4800,00  4800,00 

Spolu 9916,68    9916,68  

 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 1b 
Výdavky na povodňové záchranné práce 
vykonané v hlavnom meste SR Bratislava 

počas povodne od 04.06.2013 do 12.07.2013 
 

v eur 

Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky Výdavky spolu 
Názov subjektu 

600 700 600 + 700 

CHEMIX-D, s.r.o. 37 365,00  37 365,00 

CHEMIX-D, s.r.o. 96 990,00  96 990,00 

CHEMIX-D, s.r.o. 42 135,00  42 135,00 

CHEMIX-D, s r.o. 54 537,00  54 537,00 

AG&E spol. s r.o. 1 800,00  1 800,00 

Mobilita servis, spol. s r.o. 3 134,42  3 134,42 

A.R.K. technické služby, s r.o. 30 945,64  30 945,64 

SIEMENS s.r.o. 25 569,86  25 569,86 

Pittel + Brausewetter s.r.o. 7 997,18  7 997,18 

Pittel + Brausewetter s.r.o. 9 981,12  9 981,12 

OSVETLENIE, s.r.o. 11 500,00  11 500,00 

Spolu 321 955,22 0,00 321 955,22 



 

 
 

Tabuľka 2b 
       
Výdavky na povodňové záchranné a zabezpečovacie práce vykonané hlavným mestom SR  Bratislava počas povodní 

od  04.06. 2013 do 12. 07. 2013 
 

Bežné výdavky 

Mzdové 
výdavky 

Poistné 
a príspevok do 

poisťovní 

Ostatné bežné 
výdavky 

Bežné výdavky 
spolu 

Kapitá
lové 

výdavk
y 

Výdavky spolu 
Názov subjektu 

610 620 630+640 600 700 600+700 
CHEMIX-D, s.r.o. 0,00 0,00 37 365,00 37 365,00 0,00 37 365,00 

CHEMIX-D, s.r.o. 0,00 0,00 96 990,00 96 990,00 0,00 96 990,00 

CHEMIX-D, s.r.o. 0,00 0,00 42 135,00 42 135,00 0,00 42 135,00 

CHEMIX-D, s r.o. 0,00 0,00 54 537,00 54 537,00 0,00 54 537,00 

AG&E spol. s r.o. 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 
A.R.K. technické služby, 

s r.o. 
0,00 0,00 

30 945,64 30 945,64 
0,00 

30 945,64 

SIEMENS s.r.o. 0,00 0,00 25 569,86 25 569,86 0,00 25 569,86 
Pittel + Brausewetter 

s.r.o. 
0,00 0,00 

7 997,18 7 997,18 
0,00 

7 997,18 
Pittel + Brausewetter 

s.r.o. 
0,00 0,00 

9 981,12 9 981,12 
0,00 

9 981,12 
OSVETLENIE, s.r.o.   11 500,00 11 500,00  11 500,00 

SPOLU 
 0,00 0,00 321 955,22 321 955,22 

0,00 
321 955,22 

 
 
 
 

Tabuľka 1b 
Výdavky na povodňové záchranné práce 

vykonané Hlavným mestom SR Bratislava a mestskými časťami  
počas povodne od 04.06.2013 do 12.07.2013 

 
v eur 

Bežné výdavky spolu Kapitálové výdavky Výdavky spolu 
Názov subjektu 

600 700 600 + 700 

M. Č. Bratislava - Devín  12 856,43 0,00 12 856,43 

M. Č. Bratislava – Devínska Nová Ves 15 945,24 0,00 15 945,24 

M. Č. Bratislava - Čunovo 675,57 0,00 675,57 

M. Č. Bratislava – Karlova Ves 13 427,92 0,00 13 427,92 

M. Č. Bratislava - Ružinov 642,37 0,00 642,37 

M. Č. Bratislava - Petržalka 2 179,06 0,00 2 179,06 

M. Č. Bratislava – Staré Mesto 9 916,68 0,00 9 916,68 

Hl. mesto SR Bratislava  321 955,22 0,00 321 955,22 

Spolu 377 598,49 0,00 377 598,49 

 
 



 

Tabuľka 2b 
       
Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce vykonané Hlavným mestom SR Bratislava a mestskými časťami počas 

povodní od 
 04.06. 2013 do 12. 07. 2013  

 
Bežné výdavky 

Mzdové 
výdavky 

Poistné 
a príspevok 

do 
poisťovní 

Ostatné 
bežné 

výdavky 

Bežné výdavky 
spolu 

Kapitálov
é výdavky 

Výdavky spolu 
Názov subjektu 

610 620 630+640 600 700 600+700 
M. Č. Bratislava - Devín  5 753,27 2 010,76 5 092,40 12 856,43 0,00 12 856,43 

M. Č. Bratislava – 
Devínska Nová Ves 9 709,85 3 393,58 2 841,81 15 945,24 

0,00 
15 945,24 

M. Č. Bratislava - 
Čunovo 81,00 26,22 568,35 675,57 

0,00 
675,57 

M. Č. Bratislava – 
Karlova Ves 4 672,86 1 633,17 7 121,89 13 427,92 

0,00 
13 427,92 

M. Č. Bratislava - 
Ružinov 0,00 0,00 642,37 642,37 

0,00 
642,37 

M. Č. Bratislava - 
Petržalka 1 545,50 540,14 93,42 2 179,06 

0,00 
2 179,06 

M. Č. Bratislava – Staré 
Mesto 2 090,27 730,40 7 096,01 9 916,68 

0,00 
9 916,68 

Hl. mesto SR Bratislava  0,00 0,00 321 955,22 321 955,22 0,00 321 955,22 
SPOLU 
 23 852,75 8 334,27 345 411,47 377 598,49 

0,00 
377 598,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabuľka 3c 
 

Žiadosti o peňažné náhrady za škodu na majetku v priamej súvislosti s 
vykonávaním 

povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác 
v Hlavnom meste SR Bratislava počas povodne od 4. júna do 10. júna 2013 

v eur 
 

Dátum 
predloženia 

Názov a adresa 
subjektu++) 

Dôvod 
uplatnenia 

nároku 

Výška 
uplatnenej 
náhrady 

Priznaná 
výška 

náhrady 

Dátum 
rozhodnutia 

18.6.2013 Kanoistický klub 
Karlova Ves, Botanická 

8, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

7168 Eur 7168 Eur 27.6.2013 

18.6.2013 Univerzita Komenského 
v Bratislave, 

Vysokoškolský internát 
Družba VI., Botanická 

25, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

2386 Eur 2386 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 Klub vodného slalomu 
Karlova Ves, Líščie 

údolie 33, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

2732,5 Eur 2732,5 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 Klub rýchlostnej 
kanoistiky Vinohrady, 

Botanická 9, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

20447 Eur 20447 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 Klub Mark Twain o.z., 
Gabčíkova 2, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

3500 Eur 3500 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 Klub vodných športov 
Karlova Ves, Botanická 

59, BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

2989 Eur 2989 Eur 27.6.2013 

19.6.2013 SBYT s r.o. Košická 37, 
82004 BA 

Poškodenie 
povodňou 

oznámené v 
žiadosti 

3000 Eur 3000 Eur 27.6.2013 

      

SPOLU 42222,5 
Eur 

  

 
 
 
 
 
 



 

Tabuľka 1 
 

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity (PA) 
 
 
 

Vyhlásený Odvolaný Čiastkové 
povodie 

Vodný tok, 
vodná stavba 

Povodňový 
úsek 

Okres / 
kraj 

Stupeň 
PA dňa hod. dňa hod. 

 Dunaj  BA II. 
02.06 
2013 

11:00 
12.7. 
2013 

18:00 

 Dunaj  BA III. 
04.06. 
2013 

12:00 
10.06 
2013 

12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka 2 
 

Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie 
 
 
 

Mimoriadna situácia 

vyhlásená odvolaná Územie 

dňa hod. dňa hod. 

Hlavné mesto SR Bratislava 4.06.2013 12:30 10.6.2013 14:00 
 
 
 
Tabuľka 3 
 

Prehľad pracovných síl počas povodne na území  Hlavného mesta SR Bratislavy 
počas obdobia 4.6.2013 – 12.7.2013 

 

Pracovné sily Počet osôb 

Fyzické osoby 98 

Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami  

Členovia povodňových komisií  

Členovia krízových štábov 114 

Príslušníci Hasičských a záchranného zboru 62 

Príslušníci ostatných hasičských jednotiek 104 

Príslušníci Policajného zboru 203 

Príslušníci ostatných zložiek Integrovaného záchranného systému 6 

Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky 25 

Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce 82 

Iné pracovné sily 27 

S P O L U  719 
 
 



 

Tabuľka 4 
 

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou 
 

na území  Hlavného mesta SR Bratislavy 
počas obdobia 4.6.2013 – 12.7.2013 

 
 

Druhy strojov a zariadení Počet 

Elektrocentrála Honda 1 ka 

Čerpadlo 33 ks 

Multicar 2 ks 

Kontajnerové vozidlo Mercedes 1 ks 

Kontajnerové vozidlo LIAZ 1 ks 

Nakladač CAT 2 ks 

Motorový čln SK-0-1-01200 1 ks 

Rozbrusovačka Stihl 1 ks 

Motorová píla Stihl 1 ks 

Motorová kosačka MG 20211 1 ks 

Záchranné laná 6 ks 

Automobil CAS 1 ks 

Automobil IVECO Magirus 1 ks 

Automobil Škoda Fabia 1 ks 

Automobil Škoda prepravný 1 ks 

HON UNC nakladač 1 ks 

Vozidlo Renault 1 ks 

Kompresor nesený 2 ks 

Elektrocentrála 2 kW 1 ks 

Motorová píla  2 ks 

Traktor DORADO MT-8 2 ks 

Traktor Zetor Solaris-35 2 ks 

Traktor Zetor Solaris-45 1 ks 

LIAZ kontajnerové vozidlo 2 ks 

Fúrik 2 ks 

Drobné náradie 20 ks 

Elektrocentrála 2 ks 

Veľkokapacitné kontajnery 22 ks 

TATRA 815 CAS 32 1 ks 

Iveco CAS 10 1 ks 

Elektrocentrála HONDA 1 ks 

Mercedes kontajnerové vozidlo 1 ks 

Škoda CAS 25 1 ks 
 
 



 

Tabuľka 5 
 

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou 
 

na území  Hlavného mesta SR Bratislavy 
počas obdobia 4.6.2013 – 12.7.2013 

 
 

Druh materiálu Merná jednotka Množstvo 

Vrecia na piesok ks 3 020 

Kamenivo 1 tona 105 

Piesok 1 tona 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka 6 
 

Zaplavené územie  počas obdobia 4.6.2013 – 12.7.2013 
 

Rozsah zaplaveného územia 
Názov obce 

Intravilán 
Poľnohospodárska 

pôda 
Lesná pôda Spolu 

Hl. mesto SR 
Bratislava 

6,83685 442,63  449,46685 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabuľka 7        Následky spôsobené povodňou na území  Hlavného mesta SR Bratislavy 
počas obdobia 4.6.2013 – 12.7.2013 

Následky spôsobené povodňou Počet alebo dĺžka 

Postihnutí obyvatelia celkom 120 

celkom 26 
osoby bez prístrešia 

z toho detí  

evakuované osoby  

zachránené osoby  

zranené osoby  

usmrtené osoby  

z toho 

nezvestné osoby  

Zaplavené bytové budovy celkom  

bytové domy  

rodinné domy 27 

z toho 

ostatné budovy na bývanie 26 

Zaplavené nebytové budovy celkom 12 

priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá  

poľnohosp. budovy a sklady, stajne a maštale  
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými 
budovami 

 

nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia  

z toho 

ostatné nebytové budovy 12 

Poškodené inžinierske stavby celkom  

železničné, lanové a iné dráhy  

diaľnice a rýchlostné komunikácie (m)  

cesty I. triedy (m)  

cesty II. triedy a cesty III. triedy (m) 2000 

miestne a účelové komunikácie (m)  

lesná dopravná sieť (m)  

chodníky (m) 2200 

mosty  

diaľkové ropovody a plynovody  

miestne rozvody plynu  

diaľkové a miestne rozvody vody  

diaľkové a miestne rozvody pary  

vodné zdroje a úpravne vody  

kanalizácie a čistiarne odpadových vôd  

diaľkové a miestne rozvody elektriny  

lesné sklady  

z toho 

ostatné inžinierske stavby  

Evakuované hospodárske zvieratá  

Evakuovaná hydina a drobné zvieratá  

Uhynuté hospodárske zvieratá  

Uhynutá hydina a drobné zvieratá  

Hmotnosť evakuovaného materiálu (t)  

Zaplavené dopravné prostriedky  

Odplavené drevo   
 



Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach 

kód uzn.: 10.3.5 

25.1 

 

Uznesenie č. 949/2013 
     zo dňa 12. 09. 2013 

 

Mestské rada prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  

zobrať na vedomie Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných 

opatreniach na území hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 04. 06. 2013 do 12. 07. 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


