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Povodeň. Niektoré prevádzky pri Dunaji boli vytopené a nemohli včera otvoriť.  

Bratislava - Bratislava už môže začať rátať účty za rekordné záplavy. Prvé signály hovoria o tom, 
že náklady na odstránenie škôd sa môžu vyšplhať na desiatky tisíc eur. Teda podobne, ako pri 
veľkých povodniach v roku 2002. Aká bude ich konečná výška, sa však ukáže až po opadnutí vody. 
"Momentálne to nie je možné úplne vyčísliť," povedala hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Michaela Platznerová. Táto mestská časť bude potrebovať peniaze napríklad na upratanie Tyršovho 
nábrežia.  

Prevádzky rátajú škody  

Na investície sa musia pripraviť aj na opačnej strane Dunaja. Voda totiž zaliala aj sklad 
obchodného domu Eurovea. Manažérka centra Oľga Hammer tvrdí, že suterén často nevyužívajú, ale 
oveľa väčšie starosti im robí poškodenie nábrežia. Trávnik a chodník už raz zaliate vodou boli - v roku 
2010. Poisťovňa im vtedy preplatila 24-tisíc eur.  

Lepšie na tom nie sú ani iné prevádzky v blízkosti Dunaja, ktoré sú odvčera zatvorené. Bufet u 
Kozla, ktorý stojí pri hrádzi, bol ešte pred dvoma dňami otvorený. Jeho prevádzkar Mikuláš Cziczay si 
zo záplav ťažkú hlavu nerobil. "Utriem stoly a otvárame. Asi budú nižšie tržby, ale určite prídu nejakí 
ľudia, ktorí majú radi adrenalín," povedal ešte v stredu pre HN. Včera už bol vchod do jeho podniku 
ohradený policajnou páskou.  

Medzi vytopené podniky patrí aj kaviareň Propeller, ktorej vlastníkom je mestská časť Staré Mesto. 
Za zásah hasičov, ktorí z kaviarne včera dopoludnia odčerpali 15 až 20 centimetrov vody, neplatili nič.  

Podľa hovorcu mestskej časti Tomáša Halána je však možné, že určité investície si vyžiada 
sušenie stien.  

Takúto službu ponúka napríklad nitrianska firma Munters. Deň sušenia kondenzačným prístrojom 
stojí napríklad 15 eur. "Prídeme na obhliadku, vypočítame, koľko vody je v podlahe a murivách. Na 
základe toho vyrátame, ako dlho je nutné miestnosť sušiť a koľko to bude stáť," povedal konateľ 
spoločnosti Pavel Martinec.  

Čistenie chodníkov  

Zvýšeným výdavkom pre záplavy sa nevyhnú ani ďalšie mestské časti. A to Devínska Nová Ves a 
Devín. Budú totiž musieť zaplatiť napríklad čistenie chodníkov či úpravu parkov. Napríklad Staré 
Mesto v minulosti len na odstraňovanie škôd v roku 2002 minulo 50-tisíc slovenských korún (približne 
1 660 eur).  

Úroveň Dunaja je pritom ešte vyššia ako vtedy. "Pokiaľ viem, takáto vysoká hladina minimálne 200 
rokov nebola," hovorí vedúci odboru správy vodných tokov a povodí Slovenského vodohospodárskeho 
podniku. Na rozdiel od tohto obdobia má však Bratislava lepšiu protipovodňovú ochranu.  

----  

Koľko nás stáli povodne v minulosti:  

V roku 2002 sa náklady za povodne vyšplhali na Slovensku na takmer  

55 miliónov eur.  

V roku 2010 spôsobili záplavy škodu 700 miliónov eur.  

Tento rok budú minimálne v tisícoch eur.  

----  

Text k obr.: Aj keď hladina Dunaja bola vyššia ako pri záplavách v roku 2002, škody by nemali byť 
väčšie.  

 


