
Správa

o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných opatreniach na ochranu pred 

povodňami za obdobie október - december 2005 

Správa o povodniach v roku 2005 bola vypracovaná za obdobie január – september 

2005. Prerokovaná vládou Slovenskej republiky bola 9. novembra 2005 a bolo k nej prijaté 

uznesenie č. 892/2005. 

Do konca roka 2005 sa vyskytlo ešte niekoľko lokálnych povodní spôsobených najmä 

dažďovými zrážkami za súčasného topenia sa snehu. Po prudkom vzostupe hladín sa najmä 

začiatkom decembra na viacerých miestach vyskytli povodne a boli preto vyhlásené stupne 

povodňovej aktivity. Priebeh ich vyhlasovania a odvolávania je uvedený v prílohe č. 1.

K najvýraznejším vzostupom hladín došlo na tokoch Nitra, Žitava, Bebrava, 

Krupinica, Štiavnica a ďalších menších tokoch. Na tokoch sa vytvárali zátarasy z naplavených 

stromov a naplaveného komunálneho odpadu. Vybreženie vôd z korýt vodných tokov 

spôsobilo v intravilánoch obcí zaplavenie záhrad, nádvorí rodinných domov a zaplavenie 

niekoľkých pivníc. Zvýšená hladina na Ipli znemožnila gravitačný odtok a spôsobila stúpnutie 

hladín vnútorných vôd v oblasti Veľkej Vsi a Balogu nad Ipľom.

V priebehu povodňovej aktivity boli aktivované príslušné povodňové komisie, 

vykonávaná hliadková činnosť a opatrenia na uvoľňovanie prietoku vo vodných tokoch. 

Vzhľadom na stúpanie hladín vnútorných vôd v oblasti obcí Balog nad Ipľom, Kosihy nad 

Ipľom a Veľká Čalomija bola počas II. stupňa povodňovej aktivity uvedená do nepretržitej 

prevádzky Čerpacia stanica Balog nad Ipľom. 

Prehľady o následkoch spôsobených povodňami, použitých prostriedkoch na 

záchranné a zabezpečovacie práce a o výške nákladov a škôd spôsobených povodňami sú 

uvedené v prílohách č. 2 až 8. K najväčším škodám (výmole a nánosy) došlo na Krivánskom 

potoku v okrese Lučenec a na miestnych komunikáciách v majetku obcí v okrese Prievidza.

Do tejto správy sú zahrnuté aj údaje za KÚŽP v Žiline a KÚŽP v Košiciach 

z predchádzajúceho obdobia roku 2005, ktoré boli predložené, alebo upresnené dodatočne, po 

odovzdaní správy o povodniach, ktorú vláda SR prerokovala v novembri 2005. 

Celkové náklady a škody spôsobené povodňami v závere roka 2005, resp. ktoré neboli 

uvedené v predchádzajúcej správe za rok 2005, predstavujú 76,6 mil. Sk. Z toho 523 tis. Sk 

boli náklady na vykonané záchranné a zabezpečovacie práce, 52 mil. Sk sú škody na vodných 

tokoch a protipovodňových stavbách prevažne na severnom Slovensku v obvode Námestovo. 

Na majetku občanov vznikli škody vo výške 660 tis. Sk a na majetku obcí 23,4 mil. Sk.  




