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Alexandra VAŽANOVÁ, redaktorka:  

"Júnové povodne boli z pohľadu prietoku ako aj vodného stavu rieky Dunaj najväčšie od roku 1870. 
Bratislava ich napriek tomu zvládla bez vážnejších komplikácií. Pomohla najmä protipovodňová 
ochrana za 30 miliónov eur."  

Žena:  

"Sledovala som v televízii, ale bola som mimo republiky, takže neviem."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Ako ste to prežívali?"  

Žena:  

"Ťažko. Bývam v strede mesta a dosť blízučko sa tá vodička proste... bolo ju vidieť."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Mali ste strach?"  

Žena 2:  

"No, mala. Nebolo to príjemný pocit. Jednak my máme Dunaj kúsok za domom a tých ľudí, teda... 
hrôza."  

Boris KOVÁČ, Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Bratislava:  

"Bola to vyslovene povodeň z dažďa. Boli to extrémne zrážky v Bavorsku, ktoré nám vyviedli takúto 
situáciu. Ďalšia vec bola veľmi, veľmi dlhá zima tento rok, takže aj rýchlosť nástupu povodňovej vlny 
bola ovplyvnená tým, že koryto ani inundačné územia neboli zarastené. Boli veľmi jednoducho 
priechodné pre tú vodu, takže ten nástup povodne bol pomerne veľmi rýchly."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Rovnako rýchlo ako povodňová vlna prišla, tak aj odznela. Veľká voda za sebou nechala na 
niektorých územiach Bratislavy výrazné škody. V Petržalke ich samospráva vyčíslila na 15 000 eur. 
Najviac peňazí zhltlo Tyršovo nábrežie."  

Vladimír BAJAN, starosta Petržalky:  

"To bolo čistenie Tyršovho nábrežia, všetky tie ihriská tam, detské ihriská a podobne, lavičky a tak 
čiže my sme ešte neobišli tak zle. Myslím si, že musíme sa aj pripraviť na to, čo bude ďalšie roky, 
pretože s veľkou pravdepodobnosťou možno očakávať, že ten problém sa môže opakovať, takže 
budeme korigovať naozaj aktivitu na pravom brehu Dunaja tak, aby tie škody boli minimálne."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Júnové povodne sa v Bratislave našťastie obišli bez straty na životoch. Mnohí hovoria o zázraku. 
Ľudia totiž doslova hazardovali."  

Muž:  

"No boli veľmi múdri asi, nie? Keď takéto riziká... však to jak môžu s malýma deťma a dávať ich na 
múrikoch! Však to je proti zdravému rozumu asi, nie?"  

Žena:  

"Nezodpovedné je to, že tá zábrana, čo bola popri Dunaji, a že tam niekto vylúpil a vyškrabal tie 
skrutky, tak tomu bych usekala ruky. To teda... to bolo hrubo nezodpovedné."  

Žena 2:  

Nemala som strach, ale bála som sa o niektorých tých ľudí, ktorí sa tam nakláňali cez ten most a to 
bolo také dosť nebezpečné."  

A. VAŽANOVÁ:  

"Máte pocit, že Bratislava dobre zvládla povodne?"  

Žena 2:  

"Ja si myslím, že určite áno."  

V. BAJAN:  

"Možno viac pôsobiť na ľudí, aby sa nám nestávalo také... zvrátenosti, že niekto si chce na 
pamiatku ukradnúť časť protipovodňovej steny, alebo že on má tam pristavenú loď, ktorá už dávno 
mala byť v doku. Teda v zimnom prístave. Je tu pár vecí, ktoré musíme naozaj riešiť tak, aby tie 
pravidlá boli jednoznačné a myslím si, že aj činnosť, koordinácia činností medzi mestom a mestskými 
časťami musí byť nejakým spôsobom definitívne jasná."  



A. VAŽANOVÁ:  

"Podľa starostu Vladimíra BAJANA je potrebné jasne zadefinovať najmä pravidlá fungovania 
krízového štábu. Jednoducho povedané, to čo sa v rámci júnových povodní osvedčilo, dať na papier, 
aby v prípade tých ďalších každý vedel, kde je jeho miesto a aké má kompetencie."  

 


