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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.  

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

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.  

Petržalka začína odstraňovať následky povodní  

Bratislavská Petržalka začína postupne odstraňovať následky povodní. Pracovníci príslušných 
oddelení miestneho úradu momentálne kontrolujú územia, ktoré boli zaplavené a spisujú plán práce 
pre budúce čistenie.  

Hoci voda postupne ustupuje zo zaplavených častí, samospráva naďalej žiada obyvateľov, aby sa 
vyhli lužným lesom aj Sadu Janka Kráľa. "Pôda je stále podmáčaná a pretrváva riziko pádu stromov," 
upozorňuje Michaela Platznerová z kancelárie petržalského starostu. Samospráva rovnako 
upozorňuje obyvateľov na stále zaplavený podchod popod Dolnozemskú cestu pri Ekonomickej 
univerzite. "Hliadkuje tu mestská polícia, chodci i vodiči by mali byť maximálne obozretní," pripomína 
Platznerová.  

Zver z lesov sa podľa Platznerovej ešte stále zdržiava v blízkosti panelákov a chce postupne 
migrovať späť. "Brániť im v tom však môžu jednak vozidlá a jednak majitelia psov, ktorí svojich 
miláčikov nemajú na vôdzkach. Psi zver naháňajú a to komplikuje jej návrat," vysvetľuje.  

Petržalka preto žiada všetkých, aby boli voči migrujúcej zveri maximálne opatrní tak, aby sa 
predišlo možným kolíziám najmä na Dolnozemskej a Panónskej ceste či na hrádzi. Petržalský 
starosta Vladimír Bajan dodáva, že situácia v mestskej časti je stabilizovaná a samospráva ju naďalej 
monitoruje. "Našťastie neprišlo k ujme na zdraví ani na životoch obyvateľov." Devínsku cestu už 
otvorili, Devínska Nová Ves stále nemá pitnú vodu  

Devínsku cestu v Bratislave, ktorá bola niekoľko dní pre rozvodnený Dunaj uzavretá pre 
individuálnu aj verejnú dopravu, v pondelok o 10.00 otvorili. "Na niektorých úsekoch sme však znížili 
rýchlosť na 30 km/h kvôli bezpečnosti ľudí, ktorí tam odstraňujú dôsledky povodní," uviedol pre TASR 
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 
môže cez Devínsku cestu rovnako jazdiť aj mestská hromadná doprava (MHD). 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 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.  

Život v Komárne sa normalizuje  

ivot 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.  

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.  

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

Pobočky daňového úradu Nitra v Komárne a Štúrove sú od rána opäť v štandardnej prevádzke. 
Daňové úrady bol v piatok zatvorené, nakoľko vysoká hladina Dunaja ohrozovala zamestnancov. 
Navyše hrozilo, že v prípade zatvorenia mostov cez Dunaj či Váh by sa zamestnanci nemali ako vrátiť 
domov. Keďže sa situácia v Komárne aj Štúrove stabilizovala, daňové úrady sú opäť občanom k 
dispozícii. Informácie poskytla hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR Patrícia Macíková.  

Text k obr.:  

Situácia na nábreží Dunaja v piatok ráno. Rieka už vtedy v týchto miestach naďalej klesala.  

 


