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Starý most od zajtra otvoria, petržalská hrádza zostane uzavretá celý víkend.  

19:10 Dobrovoľníci idú pomáhať  

V oblastiach zasiahnutých povodňami inicioval Bratislavský samosprávny kraj (BSK) už počas 
tohto víkendu dobrovoľnícku pomoc pri odstraňovaní škôd. "Prihlásili sa nám desiatky ľudí aj kolektívy 
z viacerých firiem. Dobrovoľnícke práce budeme robiť tento víkend, pričom dobrovoľníci majú 
zabezpečenú dopravu aj občerstvenie. Autobusy budú spod Mosta SNP odchádzať v sobotu aj nedeľu 
o 11.30 h," povedal predseda BSK Pavol Frešo.  

19:04 Dunaj v Komárne stále stúpa  

Hladina Dunaja v Komárne aj Štúrove stále stúpa. Za dnešný deň stúpla približne o pol metra.  

18:27 Dopravné obmedzenia  

Polícia prijíma adekvátne opatrenia i dopravné obmedzenia za účelom zabezpečenia ochrany 
života, zdravia a majetku občanov.  

Došlo k opätovnému sprejazdneniu Matejkovej ulice v smere na Dlhé diely, ako i z Dlhých dielov. 
Naďalej je uzatvorená a neprejazdná Viedenská cesta od vjazdu na parkovisko Incheba po Starý most 
a rovnako aj Tyršovo nábrežie. Uzatvorené je aj Fajnorovo nábrežie od Starého mosta po Most SNP, 
ako aj Starý most, kde nie je možný vstup ani z mestskej časti Bratislava Staré Mesto, ani z mestskej 
časti Petržalka.  

Dopravné obmedzenia naďalej platia na Panónskej a Dolnozemskej ceste, kde je z dôvodu pohybu 
lesnej zvery najvyššia dovolená rýchlosť na celom úseku obmedzená na 50 km/h. V Devíne je naďalej 
uzatvorené Slovanské nábrežie. Dopravné obmedzenia v súčasnosti pretrvávajú aj na Devínskej 
ceste a účelovej komunikácii medzi Devínskym jazerom a Vysokou pri Morave, ktoré sú neprejazdné. 
Uzatvorená je od štvrtka aj účelová komunikácia od Čunova po Gabčíkovo.  

17:53 S odčerpaním pivníc majú Bratislavčania počkať  

Bratislavský krízový štáb odporúča majiteľom domov, ktorým sa pre rozbúrený Dunaj či Moravu 
vytlačila do pivníc voda, aby sa ju v tejto chvíli ešte nepokúšali kompletne z priestorov odčerpať. "Ak 
by došlo k rýchlemu odčerpaniu vody zo zatopených pivníc, mohla by sa narušiť statika domu a 
nastala by v tejto situácii ešte väčšia tragédia, ako sú zatopené pivnice," radí vedúci krízového štábu 
Ľubomír Andrassy.  

17:50 V obci Bodíky Dunaj klesá  

V Bodíkoch v okrese Dunajská Streda hladina rieky Dunaj klesla o pár centimetrov, v Gabčíkove 
voda zatiaľ stagnuje. Povedal to dnes starosta obce Bodíky Robert Soós po návrate z obchôdzky pri 
rieke.  

"Chatová oblasť v záplavovom území obce Bodíky je pod vodou, ale obyvatelia dediny nie sú 
ohrození. Tým, že hladina Dunaja začala klesať, podľa pravidiel stúpa spodná voda, " ozrejmil 
starosta s tým, že z chatovej oblasti vysťahovali všetkých obyvateľov.  

17:48 Najvyšší Dunaj sme zvládli, tvrdí Ftáčnik  

Hoci Dunaj v Bratislave klesá, mimoriadna situácia v hlavnom meste trvá aj naďalej. Mesto však 
začne opatrenia pomaly uvoľňovať a Bratislavčanov v sobotu už pustia napríklad aj na Starý most. 
Primátor Milan Ftáčnik (nezávislý s podporou Smeru-SD) však varuje pred prehnaným optimizmom. 
"Síce sme najrizikovejšiu situáciu zvládli, ale ešte sme nepreskočili," uviedol po dnešnom rokovaní 
bratislavského krízového štábu.  

Mesto sa však už chystá zmierniť opatrenia, ktoré sa týkajú prístupu Bratislavčanov k Dunaju.  

17:01 Ohrozenému Komárnu pomáha aj Gabčíkovo  

Ministri vnútra Robert Kaliňák, životného prostredia Peter Žiga a obrany Martin Glváč sú 
presvedčení, že Komárno nápor vody zvládne a ľudia sa nemajú čoho obávať. Rezorty spolupracujú 
na realizácii záchranných prác a nasadené ľudské i technické zdroje sú postačujúce, potvrdili. Okrem 
štandardného počtu hasičov i policajtov je v Komárne pripravených i sto policajtov z Policajnej školy v 
Pezinku, uviedol Kaliňák.  

"Techniku postupne presúvame po celom toku Dunaja, ako postupuje voda. Rezerva na hrádzi v 
Komárne vyzerá relatívne dostačujúca, pohybuje sa od 80 do 120 centimetrov. Väčší problém majú na 
maďarskej strane Dunaja," skonštatoval minister vnútra. O vynaložených finančných nákladoch je 
podľa jeho slov predčasné hovoriť, výška zachránených hodnôt je však už teraz vyššia, ako 
vynaložená investícia.  



16:34 Najkritickejšia je Karloveská lodenica  

Najkritickejšia situácia v Bratislave je v Karloveskej lodenici, kde bežia neustále čerpadlá, sú tam 
nekontrolované priesaky popod vybudovanú hrádzu.  

16:20 Uzavretá hrádza  

Počas celého víkendu bude uzavretá petržalská hrádza, otvorili by ju v prípade poklesu hladiny na 
druhý povodňový stupeň.  

16:19 Ľudia sa dostanú aj na Starý Most  

Strážiť sa bude podľa primátora Milana Ftáčnika iba mobilné hradenie. Zajtra sa už bude možné 
dostať sa na Starý most.  

15:34 Starostka Devína: Nezneužívajte kyvadlovku  

Starostka Devína Ľubica Kolková žiada verejnosť, aby nezneužívala krízovú kyvadlovú dopravu 
medzi Devínom a Karlovou Vsou.  

"Kyvadlová doprava zabezpečuje iba dopravu pre ľudí s trvalým pobytom, ktorí vlastnia 
nehnuteľnosť, prípadne podnikajú v mestskej časti Bratislava - Devín ," píše vo výzve Kolková. 
Dodala, že tieto skutočnosti budú musieť ľudia preukázať policajnej hliadke pri nástupe na dopravu na 
stanovišti Riviéra.  

15:14 Hladiny na východe Slovenska nerastú  

Hladiny vodných tokov na východe Slovenska stagnujú alebo klesajú. " Na všetkých tokoch v 
povodiach východného Slovenska je ustálenosť až mierny pokles vodných hladín. Dnes bude 
premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, miestami prehánky s úhrnom zrážok do 5,0 mm, pri búrkach 
lokálne aj viac. Na základe predpokladaného vývoja poveternostnej situácie neočakávame žiadne 
povodne, " uviedla Martina Psotová, hydrologička SHMÚ v Košiciach.  

15:10 Komárno vyzýva občanov, aby neblokovali dopravu  

Hladina Dunaja v Komárne dosiahla 857 centimetrov a naďalej stúpa. Uzavretá je prístupová cesta 
na Alžbetin ostrov a Dunajské nábrežie, kde presakuje voda. Touto trasou nepremávajú ani autobusy 
mestskej hromadnej dopravy. Na hraničnom priechode do Maďarska je zhustená premávka. Dunajský 
i Vážsky most sú prejazdné bez obmedzení, mesto však vyzýva občanov, aby obmedzili dopravu 
autami len na nevyhnutné prípady. "Most využívajú všetky záchranné zložky, preto nám zvýšená 
premávka môže spôsobiť problémy," uviedol Róbert Dobi z komárňanského mestského úradu. "Ak už 
chcú ľudia vidieť na vlastné oči, čo sa deje na Dunaji, uľahčí nám situáciu, ak prejdú pešo."  

14:47 Dunaj klesol pod 10 metrov  

Hladina rozvodneného Dunaja dnes krátko po 14,00 hodine klesla v Bratislave pod desať metrov. 
Najprv na úroveň 999, neskôr 997 cm a naďalej sa znižuje.  

14:38 Na muške je teraz Gabčíkovo  

V najbližších hodinách a dňoch sa teda najväčšia pozornosť bude upierať na Vodné dielo 
Gabčíkovo a úsek Dunaja pod týmto vodným dielom až po Štúrovo.  

Na základe dnešného ranného rozhodnutia technického štábu VD Gabčíkovo sa bude podľa neho 
postupne každú hodinu až každé dve hodiny znižovať vypúšťanie vody z Čunova do starého koryta 
Dunaja, a to z ranných 7450 m3/sekundu na popoludňajších 6500 m3/s, aby bola čo najefektívnejšie 
využitá vodná elektráreň v Gabčíkove.  

14:27 V Gabčíkove je 400 čerpadiel  

Minister vnútra Robert Kaliňák, minister životného prostredia Peter Žiga a minister obrany Martin 
Glváč navštívili Vodné dielo Gabčíkovo, aby skontrolovali vývoj povodňovej situácie.  

"Monitorujeme celý úsek Dunaja od Bratislavy až po Štúrovo. Prijímame rôzne opatrenia," uviedol 
Kaliňák s tým, že čo sa týka regiónu Gabčíkova, sily a prostriedky MV SR sú pripravené zasiahnuť v 
obciach, ktoré ohrozuje podzemná voda. Ako vysvetlil, ak vznikne rozdiel medzi úrovňami hladín, 
odčerpanie vody bude zabezpečené. "Pripravili sme štyristo čerpadiel, ktoré sa použijú popri hrádzi 
Dunaja, kde si spodná voda vypýta pravidelne svoju daň," ozrejmil.  

14:24 Dunaj v Komárne stúpol na 856 cm  

Hladina Dunaja v Komárne stále rastie. Momentálne je na úrovni 856 centimetrov. Komárno sa 
pripravuje na záplavovú vlnu. Dunaj by tu mal kulminovať v sobotu okolo obeda.  

14:15 Podzemné vody môžu meškať dva dni  

Podzemné vody dosiahnu najvyššie stavy s niekoľkohodinovým, až dvojdňovým omeškaním za 
kulmináciou Dunaja.  

SHMÚ predpokladá, že odozva povodne v oblasti podzemných vôd územia Žitného ostrova (v 
širšom okolí oblasti od Bratislavy - Gabčíkovo) dosiahne najvyššie stavy hladín podzemných vôd s 



niekoľkohodinovým až dvojdňovým posunom v porovnaní s kulmináciou Dunaja a v závislosti od 
vzdialenosti lokality od rieky Dunaj.  

Podzemné vody môžu byť o 15 až 40 cm vyššie ako pri povodni v roku 2002.  

13:52 Do zaplavených častí Bratislavy sa vracia život  

13:13 K rabovaniu u nás nedošlo  

Bratislavská polícia, na rozdiel od polície v povodňami sužovaných niektorých mestách v Nemecku 
alebo Českej republike, nezaznamenala prípady krádeží či rabovania alebo poškodzovania majetku či 
inej trestnej činnosti v súvislosti s povodňovou situáciou.  

"Oznámenie o trestnej činnosti v súvislosti s povodňovou situáciou sme v piatich bratislavských 
okresoch dosiaľ neprijali," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR 
PZ) Petra Hrášková. "Až po ukončení a vyhodnotení všetkých prijatých opatrení bezpečnostného 
charakteru v súvislosti s povodňovou situáciou sa budeme môcť k veci komplexne vyjadriť," dodala 
hovorkyňa.  

13:12 Dunaj zalial prístav v Patinciach  

Dunaj zaplavil prístav v Patinciach v okrese Komárno. "Celý prístav je kompletne zatopený, 
hliadkuje tam služba," uviedol jeden zo zamestnancov prístavu. Osobná loď Wellness 1, ktorá 
zabezpečuje výletné plavby v okolí Patiniec, do Štúrova, Ostrihomu a Komárna, je bezpečne 
zakotvená rovnako ako jachty, ktoré sa v prístave nachádzajú. Trafostanica je odpojená už od 
včerajšieho večera. Cesta k prístavu je uzatvorená. Záplavy by nemali zasiahnuť Wellness hotel, ktorý 
sa nachádza v blízkosti prístavu. "Pokiaľ sa nepretrhne hrádza, je hotel v bezpečí a normálne 
funguje," potvrdil zamestnanec hotela.  

12:45 Európsky fond solidarity je pripravený pomôcť  

12:22 V Komárne zatvorili daňový úrad  

Pobočka daňového úradu Nitra v Komárne je od dnes od 10.30 hod zatvorená až do odvolania. 
Dôvodom je stúpajúca hladina Dunaja. Pobočka daňového úradu je totiž priamo na nábreží. Jej 
pracovníci už od rána premiestňovali spisy a iné materiály z archívu v suteréne do zasadačky na 
poschodí. Následne v spolupráci s políciou obložili okná a dvere na prízemí vrecami s pieskom.  

12:16 Nábrežie v Bratislaveje stále uzavreté  

Nábrežie medzi Novým a Starým mostom v Bratislave ostáva stále uzatvorené. Rovnako je 
neprístupný verejnosti aj Starý most. Viedenská cesta pri Tyršovom nábreží je pre autá stále uzavretá, 
pešo sa sem však dá dostať. Na otázku, kde by sa mali zákazy v centre mesta zrušia, nevedel 
strážiaci policajt redaktorovi HN odpovedať.  

11:45 Devín aj Petržalka sú stabilizované  

V bratislavských mestských častiach, ktoré sú v dotyku s rozvodneným Dunajom či Moravou, je 
situácia stabilizovaná. Okrem Devína, ktorý je stále odrezaný od zvyšku mesta pre neprejazdnú 
Devínsku cestu a ľudí vozí armáda, problémy z ostatných mestských častí nehlásia. Situáciu však 
monitorujú.  

V bratislavskej Petržalke sú v teréne okrem policajných hliadok aj inšpektori z miestneho úradu. 
"Kontrolujú situáciu najmä na Tyršovom nábreží a pri Einsteinovej ulici pre priesaky vody. Nemáme 
však hlásené žiadne výnimočné stavy," opísala situáciu v mestskej časti Michaela Platznerová z 
miestneho úradu.  

Obyvatelia Kočánkovej, Klokočovej a Májovej ulice, ktorým tento týždeň zamestnanci miestneho 
úradu spolu s políciou vysvetľovali, ako sa nachystať a čo si zbaliť v prípade, že by ich museli 
evakuovať, sú podľa Platznerovej stále v pohotovosti. "Na uliciach je to zatiaľ v poriadku, situáciu tam 
monitorujeme, no pripravenosť sme ešte nezrušili," zdôraznila.  

11:43 Nábrežie v Komárne uzavreli  

Hladina Dunaja v Komárne dosiahla už 850 centimetrov a naďalej stúpa. Na viacerých miestach 
presakuje voda, vodohospodári spolu s dobrovoľníkmi plnia vrecia s pieskom na Dunajskom moste a 
pri univerzite. Od rána je neprejazdná cesta na Alžbetinom ostrove. "V týchto chvíľach je už 
uzatvorené aj Dunajské nábrežie, kde plynári a energetici odpájajú budovy od plynu a elektriny," 
potvrdil hovorca Mestského úradu v Komárne Róbert Králik. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by 
mal byť od poludňajších hodín uzatvorený aj cestný Vážsky most.  

11:34 Hladina v Komárne stúpa  

11:12 Slovenskí hasiči odišli pomáhať do Česka  

Slovenskí hasiči odišli do Česka pomáhať odstraňovať škody, ktoré tam spôsobili povodne. Do 
Ústeckého kraja so sebou berú veľkokapacitné čerpadlo Sigma s maximálnym prietokom 15.000 litrov 
vody za minútu, ale aj veľké terénne auto a univerzálny záchranný čln.  



"Táto skupina je zložená zo šiestich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 
predpokladané nasadenie je sedem dní," povedal dnes Marián Dritomský, vrchný radca špecialista 
HaZZ. Hasiči odchádzajú do oblasti Litoměřice v Ústeckom kraji. Dritomský uviedol, že o pomoc Česi 
nežiadali, ponúklo im ju Slovensko. "Česká republika ponuku akceptovala," doplnil. Skupina sa bude 
prepravovať troma vozidlami - malým terénnym, ramenovým nakladačom a veľkým terénnym autom s 
možnosťou brodenia.  

10:55 V Bratislave trvá mimoriadna situácia. Nové opatrenia však neprijíma  

Hladina rozvodneného Dunaja v Bratislave už klesá a mesto v noci na dnes nemuselo prijímať 
žiadne mimoriadne opatrenia. Napriek tomu je mimoriadna situácia v meste vyhlásená aj naďalej, lebo 
hladina toku je stále vysoká. Pre TASR to uviedol vedúci krízového štábu Ľubomír Andrassy.  

V noci podľa Andrassyho nevznikli žiadne nové kritické udalosti a stále sú v pohotovosti všetky 
bezpečnostné zložky. Tvrdí, že dnes však mesto najviac trápia priesaky. Najkritickejšia situácia s 
priesakmi je podľa Andrassyho na Slovanskom nábreží, pri Botanickej záhrade a v Karloveskej 
zátoke. Tam na ne doplatila lodenica. "Monitorujeme tiež priesaky na Pečnianskej hrádzi v dotyku s 
Einsteinovou ulicou kvôli tomu, aby sa voda na Einsteinovu nedostala. Tým by bola ohrozená tranzitná 
aj mestská doprava," upozornil Andrassy. Rovnako stále krízový štáb podľa jeho slov sleduje 
presakovanie vody do kanála Malého Dunaja pri Slovnafte.  

10:25 Doprava v Bratislave sa dostáva do normálu  

Autobusová linka č. 901 od dnešného rána už premáva po svojej pôvodnej trase. Pri ostatných 
spojoch naďalej platia obmedzenia v súvislosti s aktuálnou hladinou Dunaja. Linky č. 28 a 128 
premávajú po odklonených a skrátených trasách a linka č. 29 bola zrušená. Linka č. 128, ktorá z 
dôvodu vysokej hladiny Dunaja premávala po odklonenej trase, nemohla mať nástupište pre 
presakujúcu vodu na zastávke Na hriadkach, ale priamo na výstupišti. Ostatné linky premávali a 
premávajú podľa platných cestovných poriadkov.  

Od rozhodnutia predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Dopravného podniku Bratislava 
(DPB) Ľubomíra Belfiho, ktorý v utorok 4. júna stanovil krízový plán v súvislosti so stúpajúcou hladinou 
Dunaja, sú všetky zložky DPB v nepretržitej pohotovosti. "Počas všetkých zasadnutí Krízového štábu 
DPB dôsledne dbáme na kontrolu a dodržiavanie všetkých prijatých opatrení, ktoré potrvajú až do 
odvolania mimoriadneho stavu. Vďaka súčinnosti všetkých našich zložiek sa darí situáciu zvládať a 
sme pripravení poskytnúť pomoc v prípade ohrozenia obyvateľov našimi dostupnými prostriedkami. 
Nielen Krízový štáb DPB, ale aj všetci zamestnanci vyčlenení na zásah v prípade krízovej situácie sú 
stále v maximálnom nasadení," deklaroval Belfi.  

10:08 V Štúrove je zatiaľ pokoj  

Situácia v Štúrove je zatiaľ relatívne pokojná, Dunaj neohrozuje obyvateľov mesta. Hladina rieky 
dosiahla krátko pred deviatou hodinou 741 centimetrov a naďalej stúpa. "Po vrch hrádze máme 
rezervu vyše metra," informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Nitre Viliam Pánsky. Vodohospodári spolu s hasičmi od rána navyšujú betónovú hrádzu mobilnými 
kovovými nadstavcami.  

Obec Chľaba je naďalej odrezaná od okolitých obcí, samotná obec však nie je ohrozená. Jediná 
prístupová cesta medzi Kamenicou nad Hronom a Chľabou je neprejazdná a postupne ju zalieva 
voda. "Vodohospodári naviezli k ceste pod viaduktom ďalšiu fúru piesku, hrádza sa bude posilňovať," 
povedal Pánsky. Voda sa začína blížiť k Domovu sociálnych služieb Kováčov, klienti zariadenia však 
nie sú ohrození. "Zrejme nebude potrebná ich evakuácia, pretože voda by sa k zariadeniu, ktoré je na 
vyvýšenom mieste, nemala dostať," potvrdil Pánsky.  

10:02 Treba sa pripraviť na najhoršie, varuje Maďarov Orbán  

Maďarsko čelí na Dunaji najväčšej záplavovej vlne všetkých čias a treba sa pripraviť aj na 
najhoršie. Vyhlásil to dnes v Györi predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý v sídle 
Rábsko-mošonsko-šopronskej župy osobne riadi protipovodňové opatrenia.  

Najviac práce je podľa premiéra v oblasti obce Györujfalu, kde vo štvrtok došlo k poškodeniu 
hrádze, ktorú už ale opravili. V župe pracujú na hrádzach ôsmich obcí a miest, doposiaľ evakuovali 25 
ľudí, uviedla agentúra MTI.  

V susednej Komárom-ostrihomskej župe museli vysťahovať 38 ľudí a obce Dömös a Pilismarót sú 
odrezané od sveta. Orbán oznámil, že úrady sú pripravené na to, aby v prípade potreby evakuovali 
pacientov komáromskej nemocnice.  

09:42 Komárno začína byť kritické  

Situácia v Komárne začína byť kritická, hladina Dunaja v týchto chvíľach dosahuje úroveň 844 
centimetrov a naďalej stúpa. Počas posledných veľkých záplav v roku 2002 Dunaj kulminoval na 
úrovni 843 centimetrov. Do Komárna smerujú posily z celého kraja. "Máme zabezpečenú pomoc 



armády, dobrovoľníkov, prichádzajú ďalší hasiči," informoval Imrich Csontos z Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Komárne. Voda už presakuje na viacerých miestach. "Priesakové 
miesta dopĺňame vrecami s pieskom," konštatoval.  

09:21 Dunaj v Maďarsku stúpol nad rekord  

Hladina Dunaja pri severomaďarskom Nagybajcsi v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe dnes o 
03.00 h prekročila rekordne nameranú hodnotu o štyri centimetre a stúpla na 879 centimetrov. 
Agentúru MTI o tom informovali maďarskí vodohospodári. Kulminácia sa očakáva v sobotu ráno na 
výške 900 centimetrov.  

Pri Komárome namerali 785 centimetrov, kulmináciu tam očakávajú v nedeľu nadránom na 830 
centimetroch. Pri Budapešti stúpla hladina Dunaja na 773 centimetrov, kulminovať bude podľa 
vodohospodárov v pondelok.  

Dunaj stále stúpa v Medveďove, Gabčíkove, Komárne a Štúrove.  

08:50 Negatívny dopad na ekonomiku  

Povodne tak majú podľa analytika Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Martina 
Vlachynského vždy a za každých okolností negatívny ekonomický vplyv.  

"Zdroje, ktoré sme mali odložené na letnú dovolenku, nákup chladničky, alebo opravu výtlkov, budú 
miesto toho použité na odstraňovanie povodňových škôd," priblížil Vlachynský pre TASR. Hrubý 
domáci produkt síce môže vzrásť, ale práve takáto situácia je podľa neho príkladom, že HDP je ako 
meradlo bohatstva v spoločnosti zavádzajúce. "Predstava, že budeme bohatší len preto, lebo nám 
voda odplaví dom a my si namiesto toho postavíme nový, je scestná," skonštatoval analytik.  

08:11 Komárno sa chystá na kulmináciu Dunaja  

07:23 Výstraha pred búrkami  

SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami pre celé územie krajiny. Výstraha platí až do 21. 
hodiny.  

06:40 Klesá aj Dunaj v iných častiach  

Podľa údajov SHMÚ klesá Dunaj aj v Devíne (949 cm) a vo Vysokej pri Morave (614 cm). Naopak, 
veľtok stúpa v Gabčíkove (832 cm), v Medveďove (969 cm), Komárne (839 cm) a v Štúrove (733 cm). 
Vo všetkých týchto lokalitách dosahuje tretí stupeň povodňovej aktivity.  

Stále tak platí hydrologická výstraha tretieho stupňa pred povodňami v okresoch Malacky, 
Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky - juh.  

06:15 Predpoveď počasia  

Dnes sa očakáva premenlivá oblačnosť, ojedinele, popoludní miestami prehánky alebo búrky. 
Najvyššia denná teplota by mala byť 19 až 25 stupňov Celzia. Predpokladané množstvo zrážok: 0 až 
10 milimetrov, pri búrkach 10 až 25 mm.  

06:00 Dunaj klesol na 10,18 metra  

Pozrite sa, ako klesala hladina Dunaja počas noci. Od polnoci sa znížila o zhruba desať 
centimetrov. Hladina je však stále na úrovni najvyššieho stupňa povodňovej aktivity.  

00:10 Pohľad na povodne z Rakúska  

Vo štvrtok podvečer sme sa vybrali do rakúskej dediny Markthof. Natočili sme unikátne letecké 
zábery na rozvodnenú Moravu medzi bratislavskými mestskými časťami Devínska Nová Ves a 
Devín. Pozrite si video.  

00:05 O polnoci bol Dunaj na úrovni 10,27 metra  

Veľká voda pomaly opúšťa Bratislavu. Dunaj dosiahol o polnoci 1027 centimetrov a je tak o päť 
centimetrov nižší, ako bolo jeho maximum.  

 


