
Bratislava odvolala mimoriadny stav. Pozor na potraviny zo zaplavených 
oblastí 
(10.06.2013; www.pluska.sk; SPRÁVY, s. -; TASR, SITA) 

Povodňová situácia na južnom Slovensku sa už upokojila. Dunaj aj Váh naďalej klesajú a čoraz 
menej je aj prác v súvislosti s utesňovaním priesakov. V okolí Štúrova sa aj dnes sústreďujú 
záchranné zložky na boj s priesakmi v okolí Kamenice nad Hronom na sútoku Hrona a Dunaja. 
Vrecami s pieskom zaťažujú hrádzu. V Bratislave odvolali mimoriadny stav, krízové štáby pracujú 
ďalej.  

* Dunaj sa vrátil do starého koryta, prebiehajú čistiace práce  

* Bratislava odvolala mimoriadny stav, krízové štáby stále pracujú  

* Hygienici varujú pred potravinami zo zaplavených oblastí  

* Dom v Gabčíkove má vážne narušenú statiku, hrozí jeho zrútenie  

Podľa informácie Slovenského hydrometeorologického ústavu môže prísť k prechodnému slabému 
vzostupu Dunaja. Cez Nemecko sa presúva na východ zvlnené frontálne rozhranie spojené so 
zrážkovou činnosťou aj v povodí Dunaja.  

"Ak spadnú predpovedané zrážky, očakávame v utorok (11. júna) prechodný vzostup vodnej 
hladiny Dunaja v Devíne a Bratislave. Vzostup vodnej hladiny môže byť jeden až jeden a pol metra," 
uviedla dnes Danica Lešková, hydrologička SHMÚ.  

Ako dodala, "v utorok popoludní očakávame v povodí Dunaja ustávanie zrážok, čo už bude 
znamenať pokles vodných hladín a ukončenie tejto povodňovej situácie".  

Hygienici varujú  

Regionálne veterinárne a potravinové správy sa pri kontrolách zamerajú na potraviny, ktoré mohli 
byť zasiahnuté záplavami. Predovšetkým si budú všímať, či predávané čerstvé ovocie a zelenina 
nepochádzajú z oblastí postihnutých povodňami.  

Obchodníci musia deklarovať pôvod potravín  

Kontrolóri budú požadovať deklarácie pôvodu ovocia a zeleniny, uviedla pre agentúru SITA vedúca 
kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Paulína 
Komarová. Takéto usmernenie vydala ŠVPS pre jednotlivé regionálne správy.  

Nepoužívajte potraviny s poškodenými etiketami  

Hygienici varujú, aby ľudia nejedli potraviny zaplavené povodňovou vodou, bahnom a kalom, s 
výnimkou potravín hermeticky balených v skle, kovových obaloch či tuhých plastových obaloch, ktoré 
nie sú poškodené. Aj takéto balené potraviny je však potrebné pred ich opätovným uvedením do 
obehu očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať potraviny so zjavne poškodenými papierovými 
etiketami, respektíve ktoré sú úplne bez etikiet.  

Pozor na zaplavené plodiny  

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje, že za zdraviu škodlivé treba považovať aj všetky 
poľnohospodárske plodiny, ktoré zaplavila povodňová voda, bahno a kal. Ľudia by bez posúdenia 
príslušného orgánu verejného zdravotníctva v žiadnom prípade nemali jesť ani poľnohospodárske 
plodiny, ktoré boli len čiastočne zaplavené a ďalej rastú. O ich použití na kŕmenie zvierat musí 
rozhodnúť príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa. Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré 
nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou, hovorí 
Úrad verejného zdravotníctva SR. Klesla aj Morava  

Mimoriadnu situáciu vyhlásenú v dôsledku ohrozenia povodňami dnes odvolali vo Vysokej pri 
Morave na Záhorí. Ako uviedol starosta obce Dušan Dvoran, "hladina rieky Morava klesla pod hranicu 
tretieho povodňového stupňa a tak sme mohli mimoriadnu situáciu odvolať.  

Vysoká pri Morave bola v uplynulých dňoch ohrozená rekordným stavom rieky. Hrozilo preliatie 
hrádze, v protipovodňových zábranách sa na niektorých miestach objavili trhliny a tak obec pristúpila k 
vyhláseniu mimoriadnej situácie, v rámci ktorej krízový štáb pripravoval občanov aj na možnú 
evakuáciu.  

Situácia pri Gabčíkove  

Most nad Dunajom medzi obcou Medveďov a maďarským Vámosszabadi je naďalej uzavretý. 
Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová. 
Uzatvorený je aj úsek cesty od Vodného diela Gabčíkovo (VDG) po Bodíky a dvojkilometrový úsek 
cesty medzi obcami Sap a Medveďov. Zákaz vjazdu platí aj v Gabčíkove v lokalite starého prístavu.  



Dom pred spadnutím  

Cesta medzi Vodným dielom Gabčíkovo, smerom do starého prístavu, je úplne uzavretá. Do 
lokality môžu vojsť len záchranári a policajti. Dôvodom uzávery je obytný dom, ktorý neodolal prúdu 
podzemnej vody, naklonil sa na jednu stranu a hrozí jeho spadnutie. Pre TASR to uviedol starosta 
Gabčíkova Iván Fenes. "V súčasnosti situáciu preveruje zástupca starostu, ktorý je stavebným 
inžinierom. Múry budovy sú v katastrofálnom stave, a ohrozujú aj susedný dom," priblížil Fenes s tým, 
že sa uvažuje aj o jeho odstránení. Ako informoval, majiteľ budovy sa nachádza v Bratislave a je na 
ceste do Gabčíkova.  

Dunaj sa vrátil do starého koryta  

Podľa prednostu Obvodného úradu Dunajská Streda Richarda Kmeťa bude pravdepodobne po 
dnešnom zasadnutí krízového štábu v Gabčíkove otvorená cesta medzi Gabčíkovom a Bodíkmi. Voda 
Dunaja sa vrátila do starého koryta. Nanosené odpady, konáre stromov v prívodnom kanáli sa čistia 
pred VDG nepretržite.  

Prichádza aj ku konfliktom  

Starosta obce Gabčíkovo Iván Fenes konštatoval, že objekt prístaviska kompy nebol poškodený. 
"Ak aj maďarská strana v Dunaremete dokončí stavebné práce v určenom termíne, prevádzka kompy 
sa spustí v letných mesiacoch," uviedol s tým, že najviac starostí spôsobuje v súčasnosti podzemná 
voda, ktorá zaplavila domy v chatovej oblasti. Vo viacerých uličkách je odpojená elektrina, ľudia sú 
nervózni. Ako povedal šéf záchranárov Centrálnej komplexnej záchrannej služby Ján Culka, dochádza 
aj ku konfliktom. "Pani, ktorá bola nespokojná s našou prácou, fyzicky napadla príslušníka," podotkol. 
Pripomenul, že súčasné ohrozenie v lokalite spôsobuje nedbanlivosť majiteľov chát, ktorý bez 
povolenia si vytvorili hlboké jazerá.  

Vystúpila podzemná voda  

Medzi Gabčíkovom a Komárnom mohlo prísť v dôsledku povodní k vzostupu hladiny spodnej vody 
do 80 centimetrov (cm). Uviedli dnes hydrológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu 
(SHMÚ), ktorí merania uskutočnili na základe analógie nameraných údajov počas povodne z augusta 
2002.  

Podzemná voda sa priblíži úrovni terénu  

Ako uviedol hydrológ SHMÚ Eugen Kulman, hladiny podzemnej vody by mali byť prevažne 1,5 až 
2,0 metre pod terénom. "Možno s výnimkou úzkeho pásu pri Dunaji (napr. Medveďov), kde sa môžu 
hladiny podzemnej vody priblížiť k úrovni terénu," uviedol s tým, že pre oblasť Komárno - Štúrovo 
predpokladá SHMÚ miernejšiu odozvu povodne na Dunaji.  

Voda bude klesať päť týždňov  

"Maximálne hodnoty hladín podzemných vôd budú dosiahnuté za dva - tri týždne po kulminácii 
Dunaja, lokality v relatívnej blízkosti od Dunaja do troch - štyroch dní po kulminácii Dunaja," informoval 
Kulman. Hydrológovia predpokladajú, že v oblasti medzi Gabčíkovom a Štúrovom bude poklesová 
doba v priemere štyri - päť týždňov po odznení kulminácie na Dunaji.  

Údaje o povodni spracujú v auguste  

Podľa SHMÚ uvedené hodnotenie treba považovať za predbežné. "Celkové zhodnotenie súčasnej 
povodne na Dunaji z pohľadu podzemných vôd z reálne nameraných údajov z pozorovacích objektov 
bude spracované v auguste 2013," dodal Kulman. Komárno  

Alžbetin ostrov  

Život v Komárne sa po víkendových záplavách normalizuje, naďalej však platia niektoré 
obmedzenia. Zostáva uzatvorená prístupová cesta na Alžbetin ostrov, ktorá sa v dôsledku 
podmáčania na jednom úseku prepadla. Neprejazdná je aj asfaltová cesta popri Váhu, ktorá je stále 
zaplavená. "Cestu na Alžbetin ostrov budeme musieť opraviť," konštatoval Róbert Dobi z 
komárňanského mestského úradu.  

Nábrežie Dunaja  

Dunajské nábrežie je už otvorené, dodávky elektriny a plynu sú obnovené. Na nábreží naďalej 
zostávajú zábrany pre prípad, že by dážď v nasledujúcich dňoch spôsobil nejaké problémy na Dunaji. 
Otvorená pre vozidlá zostáva pešia zóna. "Stále sme v krízovom režime, preto sme nechali pešiu 
zónu otvorenú, ak by bol potrebný zásah záchranných zložiek. Žiadame vodičov, aby boli rovnako 
disciplinovaní ako doteraz a nezneužívali túto cestu," povedal Dobi.  

Podzemná voda  

Na ôsmich miestach na území mesta sa už odčerpáva podzemná voda, ktorá momentálne 
spôsobuje najväčšie problémy. Sústavný monitoring je zabezpečený na hrádzi medzi Komárnom a 
Kameničnou, kde zhruba 400 dobrovoľníkov počas včerajšieho dňa vyše 10.000 vrecami spevňovalo 



pätu presakujúcej hrádze. Podľa Dobiho dodávky pitnej vody pre obyvateľov mesta ani jej kvalita nie 
sú ohrozené.  

Uhynuté zvieratá  

Problémy nemá mesto ani s likvidáciou uhynutých zvierat. "Nemuseli sme zatiaľ takúto požiadavku 
riešiť. Na území samotného mesta nie sú chovy veľmi rozšírené. Tento problém mohol skôr nastať k 
niektorých mestských častiach, zatiaľ však nemáme takéto informácie."  

Premnoženie komárov  

Väčším problémom môže byť v najbližšom období premnoženie komárov. "Oslovili sme aj 
starostov a primátorov okolitých miest a obcí a budeme to riešiť spoločne. Nemá význam postupovať 
samostatne, pretože postrek len na jednom území by nebol účinný. Spoločne budeme žiadať štát, aby 
nám prispel na ochranu proti komárom, pretože to bude veľký problém," potvrdil Dobi. Bratislava  

Mimoriadna situácia je zrušená  

V Bratislave pre povodne už neplatí mimoriadna situácia. Primátor Milan Ftáčnik ju odvolal dnes 
o 14.00 h. Spolu s ňou už prestala platiť aj v troch mestských častiach, ktoré ju mali vyhlásené - v 
Starom Meste, Devíne a Devínskej Novej Vsi. "Práce s povodňami sa však ešte neskončili. Máme 
totiž pred sebou ešte situáciu, keď vzhľadom na dažde v Nemecku a v Rakúsku nám môže stúpnuť 
hladina, ale nemala by stúpnuť viac ako na druhý stupeň povodňovej aktivity," povedal po dnešnom 
poslednom zasadnutí krízového štábu primátor.  

Krízové štáby pracujú ďalej  

Hoci mesto odvolalo mimoriadnu situáciu, krízové štáby budú podľa Ftáčnika pracovať ďalej, aby 
dostali situáciu po povodni do normálu. Teraz sa bude zameriavať na čistenia a sprejazdnenie 
komunikácií i riešiť odpad po povodniach a škody. V Bratislave už počas víkendu odstránili mobilné 
zábrany a otvorili Starý most. Prejazdná je už aj Viedenská a Devínska cesta. Obmedzenie rýchlosti 
na Dolnozemskej ceste v Petržalke je tiež zrušené. Do normálneho stavu sa bude dlhšie dostávať 
lodenica v Karloveskom ramene, dodal Ftáčnik. "Priesaky, ktoré sa tam vyskytli, boli omnoho väčšie, 
ako sme predpokladali."  

Zosumarizujú sa poznatky  

Mesto sa rovnako podľa Ftáčnika teraz sústredí na to, aby zosumarizovalo poznatky z povodní. 
Spracuje, rovnako ako Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) či jednotlivé ozbrojené zložky, 
súhrnnú správu. "Z týchto správ sa potom budú dať odvodiť opatrenia, ktoré treba urobiť v najbližších 
rokoch na to, aby sme boli na ďalšiu povodeň pripravení ešte lepšie, ako sme boli teraz," dodal 
Ftáčnik s tým, že situáciu však teraz mesto zvládlo.  

Petržalský breh  

Športový areál na petržalskom brehu Dunaja v Bratislave je po opadnutí veľkej vody takmer celý 
od blata. Asfaltové parkovisko pred Divadlom Aréna je čisté, ale chodníky smerom k bývalému 
prístavu smerom k budove bývalej kompy bratislavského Prievozu cez Dunaj, až po tunajšiu 
reštauráciu sú pokryté tenkou vrstvou šmykľavého blata. Nachádza sa aj na športoviskách známej 
pláže, ktoré sú po veľkej vode poničené. Od blata sú aj všetky trávniky a ihriská petangu. V areáli sú 
naplavené kmene a konáre stromov, ktoré prinášal rozvodnený Dunaj.  

Riziko padania stromov  

Bratislavská mestská časť Petržalka žiada obyvateľov, aby sa vyhli lužným lesom ako aj Sadu 
Janka Kráľa. Pôda je po povodniach v hlavnom meste stále podmáčaná a pretrváva riziko pádu 
stromov.  

Možné kolízie so zverou  

Zver z lesov sa ešte stále zdržiava v blízkosti panelákov a chce postupne migrovať späť, brániť im 
v tom však môžu vozidlá aj majitelia psov, ktorí ich nemajú na vôdzkach. "Psi zver naháňajú a to 
komplikuje jej návrat," uviedla petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová. Mestská časť preto žiada 
ľudí, aby boli opatrní, najmä na Dolnozemskej a Panónskej ceste a na hrádzi, aby sa predišlo možným 
kolíziám so zverou.  

Likvidácia následkov povodne  

V Petržalke je stále zatopený podchod pri Ekonomickej univerzite popod Dolnozemskú cestu, 
hliadkuje tu mestská polícia. V Petržalke sa teraz budú sústrediť na práce spojené s likvidáciou 
následkov povodní. Z tohto dôvodu môže na niektorých miestach údržba zelene či detských ihrísk 
meškať, upozorňuje Platznerová. V hlavnom meste stále pretrváva mimoriadna situácia, ktorú pre 
hroziace povodne vyhlásili minulý týždeň v utorok. Petržalka už začala s likvidáciou následkov na 
zaplavených územiach.  

Most SNP  



Parkovisko už čistí upratovacia čata a pravdepodobne čoskoro sa pustia aj do chodníkov v 
športovom areáli. Z druhej strany, od reštaurácia po Most SNP, sú už chodníky na nábreží Dunaja 
relatívne čisté, aj tam ich práve upratujú. Na odstavených mólach ako aj chodníčkoch sa tiež 
nachádzajú naplavené brvná. Aj na tejto strane pokračujú upratovacie práce.  

Starý most  

Starý most v Bratislave nemá po povodni pre vysokú hladinu rieky či predmety, ktoré v Dunaji 
plávali, vážne narušenú statiku. Po zasadnutí krízového štábu to dnes potvrdil jeho vedúci Ľubomír 
Andrassy. "Predpoludním sme vykonali kontrolu pylónov aj celej konštrukcie mosta. Na základe 
obhliadky sme zistili, že nepotrebujeme prijímať žiadne mimoriadne opatrenia z hľadiska otvorenia 
mosta pre peších," uviedol Andrassy s tým, že vážne narušenie statiky sa nezistilo.  

Tyršovo nábrežie  

Pri dočisťovaní Tyršovho nábrežia na petržalskej strane Dunaja podmylo podľa Andrassyho časť 
komunikácie, ktorá spája parkovisko s Viedenskou cestou. Na probléme sa momentálne pracuje. 
"Chceme tú situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť tak, aby sme mohli nábrežie vyčistiť a budúci týždeň sa 
tam konali tie spoločensko-kultúrne podujatia, ktoré sú pripravené," vysvetlil Andrassy. Tyršovo 
nábrežie je zatiaľ pre upratovacie práce uzavreté. S čistením parkoviska pri Starom moste, zelených 
plôch aj detského ihriska by sa malo podľa Andrassyho skončiť ešte dnes alebo v utorok 11. júna. 
Potom nábrežie verejnosti otvoria.  

Devínska cesta je otvorená  

Devínsku cestu v Bratislave, ktorá bola niekoľko dní pre rozvodnený Dunaj uzavretá pre 
individuálnu aj verejnú dopravu, dnes o 10.00 h otvorili. "Na niektorých úsekoch sme však znížili 
rýchlosť na 30 km/h kvôli bezpečnosti ľudí, ktorí tam odstraňujú dôsledky povodní," uviedol vedúci 
krízového štábu Ľubomír Andrassy. Andrassy upozorňuje vodičov, že na ceste sa nachádzajú aj 
pracovníci spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), ktorí odstraňujú s pomocou 
veľkokapacitných kontajnerov odpad. Od 10.00 h môže cez Devínsku cestu rovnako jazdiť aj mestská 
hromadná doprava (MHD).  

Nepitná voda v Devínskej Novej Vsi  

Obyvatelia niektorých častí v bratislavskej Devínskej Novej Vsi stále nemajú pitnú vodu. Vo vode 
v ich domácnostiach bola totiž prekročená prípustná miera chlóru. V nedeľu (9. 6.) predpoludním ju 
preto až do odvolania vyhlásili za nepitnú a Devínskonovovešťania ju zatiaľ môžu používať len ako 
úžitkovú. "Ak sa však voda prevarí, je konzumná," podotkol Andrassy. Zvýšený obsah zvyškového 
chlóru v pitnej vode majú oblasti ohraničené ulicami Na hriadkach, Pod lipovým, Na grbe, Kosatcová, 
Delená, Vápencová, Istrijská, Nám. 6. apríla a tiež ulice Mlynská, Kremencová, Opletalova, Bystrická 
a Jána Jonáša. Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zatiaľ zabezpečené prostredníctvom cisterien 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Vodu museli podľa Andrassyho viac chlórovať, aby 
nedošlo k jej kontaminácii v dôsledku povodní.  

Sprístupnia Cyklomost slobody  

Cyklomost slobody, ktorý spája bratislavskú Devínsku Novú Ves a rakúsky Schlosshof, dnes o 
16.00 h opäť otvoria pre verejnosť. Neprístupný bol pre zvýšenú hladinu Moravy od 3. júna 
popoludnia, keď o to požiadala rakúska strana. Pre TASR to povedal starosta Devínskej Novej Vsi 
Milan Jambor.  

Opäť otvoria Slovenské národné múzeum  

Slovenské národné múzeum opäť sprístupnia verejnosti. Po obmedzení vstupu počas povodní 
bude sídelná budova Slovenského národného múzea pre návštevníkov otvorená od utorka 11. júna. 
Pre nebezpečenstvo zaplavenia bola budova Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží 
v Bratislave zatvorená, od stredy 5. júna do nedele 9. júna. "V sídelnej budove sa nachádza 
riaditeľstvo SNM a SNM Prírodovedné múzeum. Okrem obľúbených stálych expozícií Prírodovedného 
múzea si návštevníci môžu pozrieť aj výstavu o živote komunity izraelských Drúzov, pod názvom 
Poznaním seba spoznávaš iných. Ďalej je to oceňovaný multimediálny výstavný projekt o strhujúcom 
osude Juliany Korponayovej Levočská biela pani, mimoriadne úspešná výstava Štýl a móda 60. rokov, 
ktorú videlo už viac ako 10.000 návštevníkov a inštalácia Pamätník holokaustu," informoval Artur 
Šturmankin zo SNM.  

Plavbu po Dunaji neobnovia  

Plavba na slovenskom toku Dunaja sa v najbližšom čase neobnoví, povedala to hovorkyňa 
riaditeľa Štátnej plavebnej správy Jana Vadkertyová.  

Aj keď v Bratislave sa plavba podľa Vadkertyovej zastavuje pri výške Dunaja 7,5 metra, 
neznamená to, že hneď, ako Dunaj v hlavnom meste dosiahne túto úroveň, tak plavbu opäť povolia.  

Vo vodomernej stanici Bratislava, ktorá sa nachádza v centre mesta, namerali dnes o 9:30 podľa 



Slovenského hydrologického ústavu (SHMÚ) 684 centimetrov a platil tu 1. stupeň povodňovej aktivity.  

Lode však stále ohrozujú rôzne naplaveniny, stromy, konáre a ďalšie predmety, ktoré so sebou 
strhla povodňová vlna na Dunaji nielen na slovenskom, ale aj na nemeckom a rakúskom úseku 
európskeho veľtoku.  

Navyše, ešte stále platí zákaz pre plavbu v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku, upozornila Jana 
Vadkertyová.  

Straty na lodnej doprave  

Plavbu na Dunaji zastavili na slovenskom povodí v pondelok 3. júna o 18:00. Zastavenie plavby 
spôsobuje škody nielen osobnej ale aj nákladnej lodnej doprave.  

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy odhadla priame škody na majetku spôsobené povodňovou 
situáciou na Dunaji na pol milióna eur a škody na ušlom zisku na približne 1,5 milióna eur.  

Agentúru SITA o tom 6. júna informoval Juraj Bohunský, hovorca spoločnosti Slovenská plavba a 
prístavy (SPaP), ktorá sa zaoberá nákladnou riečnou prepravou, prekládkou a skladovaním tovarov a 
ostatnými súvisiacimi činnosťami.  

Spoločnosť je však podľa Bohunského poistená proti následkom živelných pohrôm. Vysoká hladina 
Dunaja zastavila nielen plavbu, ale prerušila aj prácu v prístavoch, najmä prekládku tovarov. Obnova 
prevádzky v prístavoch môže po opadnutí vysokej vody trvať dva až štyri týždne, dodal Bohunský.  

Situácia v pondelok ráno  

V Štúrove je o 22 centimetrov nižší ako v čase kulminácie, kedy dosiahol 812 centimetrov. Váh v 
Kolárove klesol z maximálnej výšky 739 centimetrov o 33 centimetrov.  

V územnom obvode Nitrianskeho kraja naďalej trvá mimoriadna situácia, ktorú vyhlásil 7. júna 
prednosta Obvodného úradu v Nitre.  

Dunaj sa dostal do normálu  

Hladina Dunaja pri Devíne dnes ráno o 8.00 h klesla na 634 centimetrov, čím sa dostala na 
úroveň, pri ktorej už nie je potrebné vyhlásiť žiadny stupeň povodňovej aktivity. Podľa ďalších 
informácií SHMÚ, na prvý najnižší stupeň povodňovej aktivity sa dostal Dunaj v Bratislave s 686 cm a 
v Gabčíkove s 622 cm.  

Výšku hladiny zodpovedajúcu tretiemu, najvyššiemu stupňu povodňovej aktivity ráno namerali v 
Medveďove (831 cm), Komárne (839 cm) a Štúrove (791 cm).  

Priesakov je menej  

Dunaj aj Váh naďalej klesajú a čoraz menej je aj prác v súvislosti s utesňovaním priesakov. V okolí 
Štúrova sa aj dnes sústreďujú záchranné zložky na boj s priesakmi v okolí Kamenice nad Hronom na 
sútoku Hrona a Dunaja. Vrecami s pieskom zaťažujú hrádzu.  

Ako ďalej informoval riaditeľ Správy vnútorných vôd Komárno Slovenského vodohospodárskeho 
podniku Juraj Fekete, v okolí Komárna sa robia už len práce menšieho rozsahu, ako je monitorovanie 
hrádzí a dopĺňanie vriec s pieskom na tých miestach, kde začína presakovať voda.  

"Teraz začíname boj s vnútornými vodami, musíme posilniť strojníkov na čerpacích staniciach, 
ktorí tieto presiaknuté vody dostanú naspäť," doplnil Fekete.  

Hasiči stále zasahujú  

Pre povodňovú situáciu zasahuje v Nitrianskom kraji viac než stovka hasičov, v teréne je aj 15 
kusov špeciálnej techniky.  

"Hasiči na úseku Kamenica nad Hronom v blízkosti viaduktu železničného mosta utesňujú priesaky 
a odčerpávajú vodu," informovala hasičská hovorkyňa Silvia Jančovičová.  

"Naďalej monitorujú okolie obce Obid a hrádzu medzi Komárnom a obcou Klížska Nemá," dodala. 
Dunaj na juhu Slovenska klesá, jeho hladina však stále dosahuje tretí stupeň povodňovej aktivity v 
Komárne a Štúrove.  

Text k obr.:  

Voda Dunaja sa vrátila do starého koryta. Čistia sa nanosené odpady, konáre stromov v prívodnom 
kanáli pred Vodným dielom Gabčíkovo.  

 


