
 

   

 
Projekty Kohézneho fondu schválené v roku 2005  BRATISLAVA 

 

Názov:  Bratislava protipovodňová ochrana 
 

 
Rozhodnutie Európskej komisie:  CCI 2004 SK 16 C PE 007;  13. decembra 2005 
Žiadateľ:               Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
 
Projekt rieši medzery a nedostatočne chránené úseky dunajského protipovodňového systému na 
Slovenskom území, ktorý bol vybudovaný na ochranu Bratislavy a rozsiahleho územia 
západoslovenského regiónu.  

Pozostáva z nasledujúcich častí: 

 rekonštrukcia protipovodňovej línie v úseku Prístavný most – Most Apollo 

 rekonštrukcia protipovodňovej línie v úseku Starý most – Nový most 

 výstavba protipovodňovej línie v úseku sútok s potokom Vydrica – sútok s Čiernym potokom 

 výstavba protipovodňovej línie v úseku rieky Dunaj v mestskej časti Devín 

 výstavba protipovodňovej línie v úseku rieky Morava v mestskej časti Devín 

 výstavba protipovodňovej línie v úseku rieky Morava v mestskej časti Devínska Nová Ves 

 výstavba protipovodňovej línie na pravom brehu v úseku Starý most – protipovodňová hrádza 
Petržalka-Wolfsthal 

 zvýšenie bezpečnosti ľavostrannej hrádze odpadového kanála Vodného diela Gabčíkovo 

 dodávka zariadenia na meranie a spracovanie dát 

 

Indikátor Množstvo/ Jednotka 

Konštrukčná podzemná tesniaca stena        860 m 

Podzemná tesniaca stena (injektáž)   14 460 m 

Tesniaca fólia 125 000 m
2
 

Ochranná hrádza     2 760 m 

Protipovodňový múrik     5 640 m 

Mobilné prvky     3 600 m 

Zariadenie            3 ks 

   

Projektom sa okrem iného predchádza ohrozeniu znečistenia zdrojov pitnej vody 
zásobujúcich 1,5 mil. obyvateľov Slovenska.  
 

Územie: Bratislavský kraj / Bratislava- mestské časti Karlova Ves, Staré Mesto, Petržalka, Ružinov, 
Devín, Devínska Nová Ves / a Trnavský kraj /okres Dunajská Streda/ 

Projektové územie zahŕňa hlavné mesto Bratislavu a jej mestské časti Devín a Devínsku 
Novú Ves a ďalej územie medzi obcami Gabčíkovo a Sap na Žitnom ostrove. 

 
Protipovodňová ochrana: 

 priamo pre 490 000 obyvateľov 

 383 km
2
 zastavaného územia a 2 000 km

2
 poľnohospodárskej pôdy 

Výstavba: začiatok 1. júl 2006, ukončenie 30. jún 2010 

Zamestnanosť: novovytvorené pracovné miesta počas výstavby: priame 25 / nepriame 0 
  novovytvorené pracovné miesta počas prevádzky: priame 3 / nepriame 0 

   
Financovanie: celkové náklady 37 436 110 € 
   oprávnené náklady 31 238 748 € 
  Kohézny fond 26 552 936 € 85% 


