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Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami vykonané podľa Programu 
protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 

 

1.  Projekt „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997-1999, odstránenie následkov a 
preventívne opatrenia“ 

Projekt „Povodne na území Slovenska v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov 
a preventívne opatrenia“ bol   vypracovaný ako reakcia na katastrofálne povodne na Dunaji 
v rokoch 1997 – 1999. 
Súčasťou uvedeného projektu boli tri podprojekty. V rámci protipovodňových opatrení 
podprojektu „A“ sa na rieke Morave rekonštruovali, zvyšovali a spevňovali ľavostranné 
ochranné hrádze, budovali sa podzemné tesniace steny a rekonštruovala sa odvodňovacia 
sústava na Záhorí vrátane čerpacích staníc a prevádzkových objektov. Podprojekt „B“ riešil 
rekonštrukciu ochranných hrádzí na tokoch  Uh, Bodrog, Latorica, Laborec a Trnávka. 
V podprojekte „C“ sa realizovali protipovodňové opatrenia v tých územiach, obciach 
a mestách Slovenska, ktoré boli v rokoch 1997 – 1999 najviac postihnuté povodňami. Na 
tokoch Myjava a Chvojnica sa okrem čiastkových úprav tokov vybudovali aj tri poldre. 
V povodí Ipľa na tokoch Štiavnica, Krupinica, Olvár, Selecký a Veľký potok sa okrem 
čiastkových úprav vybudovali aj ochranné hrádze. Ďalej sa upravili prítoky Hrona, realizovali 
sa čiastkové úpravy na tokoch Svinka, stredný Hornád, horná Torysa a stredný Poprad.  
 
Práce na projekte boli ukončené k 30. júnu 2005. 
V rokoch 1999 – 2005 boli zrealizované práce v celkovom objeme 2 181,418  mil. Sk z toho: 

vlastné zdroje SVP š.p.      250,752 mil. Sk 
štátny rozpočet 634,887 mil. Sk 
štátny vodohosp. Fond                                                40,237 mil. Sk 
CEB (pôžička Rozvojovej banky Rady Európy)     1 255,542 mil. Sk 

 
2. Fondy Európskej únie: 
 
Z fondu ISPA bol zrealizovaný projekt „Odborná pomoc pre prípravu prioritných 
protipovodňových opatrení v Slovenskej republike“ s celkovými nákladmi 1 012 000 EUR, 
z toho príspevok z fondu ISPA 759 000 EUR.  
 
Z Kohézneho fondu bol schválený projekt "Bratislava - protipovodňová ochrana" - 
s celkovými nákladmi 1 187 072 424 SK, z toho príspevok z Kohézneho fondu 1 009 011 560 
SK.  
 
Štrukturálne fondy   
V rámci Operačného programu Základná infraštruktúra boli protipovodňové opatrenia 
zahrnuté v priorite 2 Environmentálna infraštruktúra, opatrenie 2.1 Zlepšenie a rozvoj 
infraštruktúry na ochranu a racionálne využívanie vôd. Celkovo bolo v rámci uvedeného 
opatrenia schválených 22 projektov protipovodňových opatrení. Celkové náklady projektov 
predstavovali 285 215 354,11 Sk. Z uvedenej sumy predstavovali zdroje ERDF 240 181 
350,83 Sk. Do 31.7. 2007 boli zrealizované oprávnené výdavky vo výške 137 759 786,45 Sk, 
z toho zdroje ERDF 116 008 240,95 Sk.  
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3. Humanitárna pomoc  

Mimoriadne prírodné katastrofy v postihnutých štátoch sú spravidla sprevádzané 
nárastom ľudskej spolupatričnosti s postihnutými, ktorá sa prejavuje aj formou humanitárnej 
pomoci. Takúto humanitárnu pomoc po povodniach v roku 2002 Slovensku poskytla 
Švajčiarska vláda vo výške 2 458 162 EUR, tj. cca 101 mil. Sk. Z týchto zdrojov bola riešená 
ochrana obcí Brezno, Ľubietová, Lehota pod Vtáčnikom, Prešov, Sučany, Frička a Vyšný 
Tvarožec. V roku 2005 boli všetky stavby ukončené v celkovej hodnote prác 117 070 tis. Sk 
z toho pomoc Švajčiarskej vlády predstavuje 100 758 tis. Sk a vlastné zdroje organizácie sa 
podieľali sumou 16 312 tis. Sk.  

 

4.Protipovodňové stavby realizované z  vlastných zdrojov Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. resp. za spoluúčasti štátneho rozpočtu  

SVP, š.p. riešil a zabezpečoval aj ďalšie úlohy, medzi ktoré boli zaradené: 

- Autonómne systémy varovania a vyrozumenia, kde boli zrealizované práce na 8 
vodných stavbách s nasledujúcim objemom investícií za r. 2000 – 2004:  

 Celkom                                              231 060 tis. Sk  
z toho zo štátneho rozpočtu              146 886 tis. Sk 

   z vlastných zdrojov SVP š.p.    84 174 tis. Sk 
 

- ďalšie protipovodňové opatrenie (okrem projektu Povodne na území Slovenska 
v rokoch 1997 – 1999, odstránenie následkov a preventívne opatrenia“)  s nasledujúcim 
objemom investícií za r. 2000 – 2004:  

  Celkom                                           595 826 tis. Sk 
   z toho zo štátneho rozpočtu  171 245 tis. Sk 

z vlastných zdrojov SVP š.p.          424 581 tis. Sk       

 


