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ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE

Správca vodohospodársky významných vodných tokov  v 
Slovenskej republike je 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.



ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE

Zákon o vodách (vodný zákon) – č.364/2004 Z.z.

§ 11 a § 48 definuje úlohy správcu vodných tokov :

- správa , prevádzka  a údržba vodných tokov a vodných stavieb

- protipovodňová ochrana a zabezpečovacie práce

- zabezpečenie dodávok povrchovej vody pre pitné účely, priemysel ,
energetiku a poľnohospodárstvo

- sledovanie množstva a kvality povrchových vôd a ich 
ochrana 



ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE

Členenie Slovenskej republiky podľa OZ povodí

OZ Bratislava OZ Piešťany

OZ Banská Bystrica

OZ Košice
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SVP, š.p. OZ Košice – základné údaje

• SVP, š.p. OZ Košice spravuje územie o rozlohe 14 492 km2 , čo je 30% plochy územia SR.

• zahŕňa 4 čiastkové hydrologické povodia – Bodrog, Hornád, Bodva a Poprad.

• priemerná hustota riečnej siete je 1,01 km.km-2.



ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE

OZ Košice spravuje:

10 651 km vodných tokov, z toho 1563  km upravených

629 ochranných hrádzí

2 475 km odvodňovacích kanálov                               riečna sieť v správe OZ Košice

632,9 km umelých kanálov a 
privádzačov

80 čerpacích staníc povrchovej vody

40 hatí

55 vodných nádrží s celkovým 
objemom 734 mil. m3, z toho 8 nádrží s                             
objemom nad 1 mil. m3
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o 

hodnotení a manažmente povodňových rizík - implementovaná do právneho systému 

SR zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

Ukladá členským štátom vykonať do 22. decembra 2011 predbežné hodnotenie  

povodňového rizika s cieľom určiť oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné  

povodňové riziká alebo možno predpokladať ich pravdepodobný výskyt.

Pre tieto oblasti vyhotoviť do  22. decembra 2013 :

a) mapy povodňového ohrozenia, ktoré zobrazia rozsah záplav územia povodňami s 

rôznymi dobami opakovania,

b) mapy povodňového rizika, ktoré znázornia pravdepodobné následky povodní  

zobrazených na mapách povodňového ohrozenia na obyvateľstvo, hospodárske 

aktivity, kultúrne dedičstvo a životné prostredie.
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Vypracovanie prvého predbežného hodnotenia povodňového rizika zabezpečovalo  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  prostredníctvom Slovenského 

vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica  ako správcu vodohospodársky  

významných vodných tokov.

Prvé predbežné hodnotenie povodňového rizika na území SR bolo vykonané v 

čiastkových povodiach v súlade s vyhláškou č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti  o predbežnom hodnotení povodňového rizika, a o jeho prehodnocovaní 

a aktualizovaní.

Podkladmi pri spracovaní boli informácie, ktoré sú dostupné alebo ich možno ľahko získať-

správy o povodniach, Vodný plán Slovenska, správy vedecko-technických projektov, územné 

plány, program starostlivosti o lesy, projekty pozemkových úprav, scenáre klimatickej zmeny ...
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Hodnotenie existujúceho potenciálne významného povodňového rizika.

Do procesu hodnotenia bolo zahrnutých 2459 geografických  oblastí, v 

ktorých bol od začiatku roku 1997 do konca roku 2010 aspoň raz vyhlásený 

III. stupeň povodňovej aktivity vyjadrujúci reálne ohrozenie príslušnej lokality 

povodňou.
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Výsledky prvého predbežného hodnotenia povodňového rizika:

Po analýze dostupných informácií bolo v správnych územiach povodí a v čiastkových 

povodiach na území SR identifikovaných spolu 559 oblastí (1 286,445 km) s výskytom 

významného povodňového rizika, z toho:

a) 378 geografických oblastí, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko,

b) 181 geografických oblastí, v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný 

výskyt významného povodňového rizika.
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Prehľad výsledkov prvého predbežného hodnotenia povodňového rizika v 

jednotlivých čiastkových povodiach OZ Košice:

Bodrog   129 oblastí

Hornád   57 oblastí *

Bodva  5 oblastí

Dunajec a Poprad 31 oblastí

Spolu:   222 oblastí

Výsledky prvého predbežného hodnotenia nezahŕňajú všetky lokality, v ktorých je potrebné riešiť 

protipovodňové opatrenia (napr. oblasti pri súvisle ohradzovaných úsekoch tokov VSN alebo 

oblasti, kde možno predpokladať pravdepodobný výskyt potenciálne významného povodňového 

rizika podľa §3 vyhlášky 313/2010 Z.z.).

*  + 29 oblastí pre ktoré sú spracované MPO a MPR –

projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“ – financovaný z NFM
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Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne 

povodňové riziká, na základe vyhodnotenia informácií získaných z 

predbežného hodnotenia povodňového rizika, máp povodňového ohrozenia 

a máp povodňového rizika stanoviť vhodné ciele manažmentu povodňových 

rizík a najneskôr do 22. decembra 2015 vypracovať 

plány manažmentu povodňových rizík.
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Návrh časového a vecného harmonogramu – predmet diskusií na rokovaniach PS 5      „ 

Povodne „      - uverejnený  22.12.2012

Vecný obsah :  daný Prílohou č.1 k Vyhláške MŽP SR č. 112/2011 Z. z.

„ Obsah prvého plánu manažmentu povodňového rizika „ 

Časový harmonogram  : rozčlenenie procesu spracovania do niekoľkých  časových etáp

Pilotný PMPR povodia Bodvy  :
– zriadenie pracovnej skupiny na OZ Košice – rozdelenie úloh pre efektívne spracovanie     

jednotlivých kapitol

– spracovaný vo februári 2013 –ukázal čo možno z dostupných podkladov urobiť

– prezentovaný koordinátorom ostatných čiastkových povodí

– dohodnutý ďalší postup prác na kapitolách, ktoré spracováva SVP

– dohodnutá koordinácia aktivít ďalších spolupracujúcich organizácií ( VÚVH, SHMÚ,VV ... )

Začiatok prác na PMPR
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Podklady pre návrh opatrení

- Spracované Mapy povodňového ohrozenia – len niektoré úseky hlavných tokov  povodia Hornádu

- Projektové dokumentácie stavieb

- Štúdie odtokových pomerov

- Geodeticko-hydrografické pasporty vodných tokov 

- Digitálny terénny model 

- Ortofotomapy

- Prieskum o tokoch v intravilánoch miest a obcí

- Hydrologické údaje (vypočítané z regionálnych vzorcov a odvodené na rôznej úrovni presnosti a 

aktuálnosti)

- Informácie z povodní

- Navrhované opatrenia a odporúčania spolupracujúcich organizácií (Lesy SR, Vojenské lesy a majetky 

SR, Štátne lesy TANAPU
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Mapy povodňového ohrozenia a Mapy povodňového rizika

 Pre 222 geografických oblastí (OZ Košice) - dokončené  mapy 22. decembra 2013

- Spracované na podklade DTM a hydrologických dát v generalizácii a so zohľadnením 

kartografickej interpretácie pre výstupy v mierke 1:50 000

- Využitie výhradne  pre vyhotovenie prvých plánov manažmentu povodňového rizika 

- Zverejnené na stránke http://mpomprsr.svp.sk

- Na základe máp spresnenie návrhov opatrení

- V súčasnosti prebieha  spresnenie máp v mierke 1:10 000

 Pre 29 oblastí povodia Hornádu – dokončené pred 22.decembrom 2010 – mapy pre 

Q1000 dopracované v roku 2014
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Návrh konkrétnych preventívnych protipovodňových opatrení 

- pre 222 oblastí, ktoré boli identifikované v predbežnom hodnotení 

povodňového rizika a

- pre 29 oblastí z povodia Hornádu, v ktorých bolo povodňové riziko 

identifikované už v minulosti a pre ktoré už má SVP š.p., OZ Košice 

spracované Mapy povodňového ohrozenia a Mapy povodňového rizika
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Výpočet povodňových škôd

- Sumárne výsledky za jednotlivé čiastkové povodia

Čiastkové povodie
Celková škoda pre 
jestvujúci stav 
(v €)

Počet ohrozených 
obyvateľov

Dunajec a Poprad 572 700 841 12 652

Bodva 57 306 649 4 574

Bodrog 604 225 053 20 838

Hornád 1 068 127 591 30 636
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Pracovný návrh ekonomickej efektivity navrhovaných opatrení

- Porovnanie vypočítaných povodňových škôd a odhadovaných nákladov navrhovaných 

opatrení 

Povodňové škody  > odhadované náklady

- Úprava návrhu typu opatrení

- Vylúčenie neefektívnych opatrení
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Súhrn všetkých navrhovaných preventívnych opatrení 

v členení podľa § 4 ods. 2 písm. a) až e) zákona   - uvedené v tabuľke 6.1.

a) opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť 

povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia 

územie pred zaplavením povrchovým odtokom, ako sú úpravy v lesoch, úpravy na poľnohospodárskej 

pôde a úpravy na urbanizovaných územiach,

b) opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne, ako je výstavba, údržba, oprava 

a rekonštrukcia vodných stavieb a poldrov,

c) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, 

výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií pozdĺž 

vodných tokov

d) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vnútornými vodami, ako je výstavba, údržba, oprava 

a rekonštrukcia zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd,

e) opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov 

z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku.

a) opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z 

povodia do vodných tokov, zvyšujú 

retenčnú schopnosť povodia alebo 

podporujú prirodzenú akumuláciu vody 

v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia 

územie pred zaplavením povrchovým 

odtokom, ktorým je zložka celkového 

odtoku odtekajúca z povodia po povrchu 

terénu do vodných tokov alebo iných 

vodných útvarov, ako sú úpravy v lesoch, 

úpravy na poľnohospodárskej pôde a 

úpravy na urbanizovaných územiach,

Celkové náklady

b) opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny 

prietok povodne, ako je výstavba, údržba, 

oprava a rekonštrukcia vodných stavieb a 

poldrov; polder je vodná stavba na ochranu 

pred povodňami, ktorej súčasťou je územie 

určené na zaplavenie vodou pre potreby 

sploštenia povodňovej vlny,

Celkové náklady

c) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z 

vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, 

údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí alebo 

protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov

Celkové náklady

d) opatrenia, ktoré chránia 

územie pred zaplavením 

vnútornými vodami, ako je 

výstavba, údržba, oprava a 

rekonštrukcia zariadení na 

prečerpávanie vnútorných vôd,

Celkové náklady

e) opatrenia, ktoré 

zabezpečujú prietokovú 

kapacitu koryta vodného 

toku, ako je odstraňovanie 

nánosov z koryta vodného 

toku a porastov na brehu 

vodného toku; breh je 

postranné obmedzenie 

koryta vodného toku od 

jeho dna po brehovú čiaru,

Celkové nákladyÚdaje o vodnom toku
Úsek vodného 

toku
Lokalita
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Komplexné riešenie protipovodňovej ochrany v povodí:

Plán manažmentu povodňového rizika zahŕňa podporu postupov trvalo udržateľného využitia pôdy, 

zlepšenie zadržiavania vody, rovnako ako aj riadené záplavy určitých oblastí pri povodni        

 plošné opatrenia protipovodňovej prevencie : protierózne opatrenia, vodozádržné opatrenia, 

spôsob výrubu a výsadby lesov,  spôsob obrábania pôdy na dlhšie obdobie

 opatrenia na zvýšenie ochrany majetku a osôb tam, kde už nie je možné zvýšenie ochrany 

opatreniami protipovodňovej prevencie a hrozia rozsiahle hospodárske škody, dobudovanie 

zariadení na ochranu územia v čase povodne (dočasné retenčné plochy, suché poldre a objekty 

na riadené vypúšťanie vody do záplavového územia, v nevyhnutnej miere aj líniové objekty)

 opatrenia, ktoré zabezpečia pripravenosť pre prípad výskytu povodne najmä: povodňové plány, 

vymedzenie záplavových území
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Zelené opatrenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde

Opatrenia v lesoch: 

 Zlepšovanie kvality vodohospodárskych funkcií krajiny ( lesných ekosystémov ) - odstránenie 

eróznych rýh na telesách objektov lesnej dopravnej siete, budovanie/znovu sfunkčnenie 

odrážok, úprava zárezových a násypových svahov, vybudovanie nových/obnova pôvodných 

odvodňovacích priekop a priepustov s protieróznou úpravou ich vyústení, príp. rekultivácia už 

nepotrebných dočasných približovacích ciest, zasakovacie pásy/jamy, protierózne priekopy, 

zápletové plôtiky a pod.

Opatrenia na poľnohospodárskej pôde: 

 Zmena alebo úpravy v obrábaní pôdy, zmena alebo úprava osevných postupov, zmena ornej pôdy 

na trávne porasty, ochrana poľnohospodárskej pôdy pred eróziou (výsadba účelovej 

poľnohospodárskej a ochrannej zelene, vrstevnicová agrotechnika, striedanie plodín s ochranným 

účinkom, bezorbová agrotechnika, osevné postupy so striedaním plodín s ochranným účinkom)
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Tam, kde zelené opatrenia nepostačovali napĺňať ciele podľa čl.1 smernice o hodnotení a 

manažmente povodňových rizík ( znížiť nepriaznivé dôsledky na ľudské zdravie, životné 

prostredie , kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, navrhovali sa aj „sivé“ technické 

opatrenia .
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Typy navrhovaných opatrení na ochranu pred povodňami 
• Vodná nádrž

• Úprava toku

• Ochranné hrádze

• Poldre

• Prehrádzky 

• Stabilizácia koryta toku sústreďovacími stavbami

• Rekonštrukcia existujúcich úprav a ochranných hrádzí na Q100

• Prestavba mostných objektov s nedostatočnou kapacitou

• Priečna stavba na vybudovanie cielenej záplavy

• Ponechanie územia na prirodzenú retenciu

• Vybudovanie stavidla na odľahčenie prietokov

• Zariadenia na prečerpávanie vnútorných vôd

• Údržba tokov - odstránenie nánosov z korýt a porastov z brehov vodných tokov
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Súhrn odhadovaných nákladov v čiastkových povodiach OZ Košice

Čiastkové povodie Celkové náklady (tis.€)

Bodva 40 678

Dunajec a Poprad 80 333

Hornád 247 790

Bodrog 164 769

Spolu 533 571
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Čiastkové povodie Bodrogu

Charakteristika povodia:

- v hornej časti vrchoviny 

a pahorkatiny, v dolnej časti 

nížina

- kulminačné prietoky vo flyšových 

oblastiach veľmi vysoké, až 

extrémne

- na VSN zmiešané povodne z 

topenia sa snehu v horských 

polohách a dlhodobého dažďa

- ohradzované toky na VSN, horná 

časť povodia úpravy v 

intravilánoch sídiel

- plocha povodia 7272 km2
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Súhrn navrhovaných opatrení v čiastkovom povodí Bodrogu s odhadom nákladov

Opatrenie počet objektov dĺžka v km
Celkové náklady 

(tis.€)

Prehrádzky 42 - 1 680

Vodná nádrž 1 - 20 000

Poldre, cielené 

záplavy
18 - 28 873

Úpravy, ochranné 

hrádze, stabilizácie 

koryta toku

- 30,73 64 456

Prebudovanie mostov 7 - 1 770

Prečistenie koryta 

toku
- 24,50 1 654

Opatrenia v lesných 

porastoch
- - 46 336

Spolu 164 769
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Navrhované opatrenia v hornom povodí Ondavy 

Vyšná Polianka Bardejov

Varadka Bardejov

Nižná Polianka Bardejov

Mikulášová Bardejov

Cigla Svidník

Dubová Svidník

Vyšný Orlík Svidník

Nižný Orlík Svidník

Hunkovce Svidník

Krajná Poľana Svidník

Ladomirová Svidník

prestavba zemného valu a vybudovanie pravostrannej ochrannej hrádze v rkm 11,400 - 12,300

pravostranná ochranná hrádza v rkm 6,600 - 7,600; prestavba mosta v rkm 6,600

Opatrenia v lesných porastoch obhospodarovaných v normálnom režime a opatrenia v lesných porastoch postihnutých 

plošnou kalamitou

prečistenie a pomiestna stabilizácia koryta toku

úprava koryta toku v rkm 141,700 - 142,300

cielená záplava v priestore medzi Nižnou Poliankou a Mikulášovou vytvorením priečnej stavby

rekonštrukcia existujúcej úpravy v rkm 137,500 - 138,140 a dobudovanie úpravy v rkm 137,200 - 137,500

stabilizácia pravého brehu v rkm 134,700 - 135,000 

úprava koryta toku v rkm 131,200 - 131,600 

rekonštrukcia a dostavba obojstrannej ochrannej hrádze v rkm 124,400 - 125,500 na Q100

prečistenie koryta toku v rkm 122,200 - 123,400

polder na toku Šivárna

prečistenie koryta toku v upravenom úseku v rkm 14,500 - 15,000

stabilizácia koryta toku v rkm 140,000 - 140,150 
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Spolupracujúce organizácie

Kontaktné osoby – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

- Oblasť rozvoja vidieka, MPRV SR

- Hydromeliorácie, š.p.

- Správcovia drobných vodných tokov: Lesy SR, š.p. Banská Bystrica 

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.

Štátne lesy TANAPu

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

- Národné lesnícke centrum, Zvolen
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Zapracovanie návrhov do plánov manažmentu povodňových rizík v alternatívach

Prípravu a realizáciu opatrení v lesoch a na poľnohospodárskej pôde budú zabezpečovať vlastníci 

alebo správcovia príslušných pozemkov.

a) opatrenia, ktoré 

spomaľujú odtok vody z 

povodia do vodných 

tokov, zvyšujú retenčnú 

schopnosť povodia 

alebo podporujú 

prirodzenú akumuláciu 

vody v lokalitách na to 

vhodných a ktoré 

chránia územie pred 

zaplavením 

povrchovým odtokom, 

ktorým je zložka 

celkového odtoku 

odtekajúca z povodia 

po povrchu terénu do 

vodných tokov alebo 

iných vodných útvarov, 

ako sú úpravy v lesoch, 

úpravy na 

poľnohospodárskej 

pôde a úpravy na 

urbanizovaných 

územiach

Celkové náklady

b) opatrenia, ktoré 

zmenšujú maximálny 

prietok povodne, ako je 

výstavba, údržba, 

oprava a rekonštrukcia 

vodných stavieb a 

poldrov; polder je vodná 

stavba na ochranu pred 

povodňami, ktorej 

súčasťou je územie 

určené na zaplavenie 

vodou pre potreby 

sploštenia povodňovej 

vlny

Celkové 

náklady

c) opatrenia, ktoré chránia 

územie pred zaplavením 

vodou z vodného toku, ako 

je úprava vodných tokov, 

výstavba, údržba, oprava a 

rekonštrukcia ochranných 

hrádzí alebo 

protipovodňových línií 

pozdĺž vodných tokov

Celkové náklady

d) opatrenia, ktoré 

chránia územie pred 

zaplavením 

vnútornými vodami, 

ako je výstavba, 

údržba, oprava a 

rekonštrukcia 

zariadení na 

prečerpávanie 

vnútorných vôd

Celkové 

náklady

e) opatrenia, ktoré 

zabezpečujú prietokovú 

kapacitu koryta 

vodného toku, ako je 

odstraňovanie nánosov 

z koryta vodného toku 

a porastov na brehu 

vodného toku; breh je 

postranné obmedzenie 

koryta vodného toku od 

jeho dna po brehovú 

čiaru

Celkové 

náklady

Názov 

vodného 

toku

ID Začiatok Koniec Dĺžka Kraj Okres Obec  v tis. € v tis. € v tis. € v tis. € v tis. €

Opatrenia v lesných 

porastoch 

obhospodarovaných v 

normálnom režime - 1; 

Opatrenia v lesných 

porastoch postihnutých 

plošnou kalamitou - 2

21 7713,659/16964,505

prehrádzky na 

Švedlárskom potoku 

a Kopagrunde

23 80,000

prehrádzky na Starej 

vode 
23 10,000

regulácia Starej vody a 

vyčistenie koryta toku
23 15,00

na potoku Kubov 

vyčistenie od nánosov, 

oprava mosta v 

intraviláne obce

23 20

2

Opatrenia v lesných 

porastoch 

obhospodarovaných v 

normálnom režime - 1; 

Opatrenia v lesných 

porastoch postihnutých 

plošnou kalamitou - 2

21 7713,659/16964,505
úprava toku v rkm 33,000-

35,20 kamennou dlažbou
23 2 859,12
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Preventívne opatrenia §4, bod.2, Zákona 7/2010

Údaje o vodnom 

toku
Úsek vodného toku

K
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ia

K
ód
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en
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10

Šv
e

d
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1

H
ni

le
c

4-32-02-2009 33,000 37,000 4,000

K
oš

ic
ký

 k
ra

j

Gelnica Švedlár

úprava toku v rkm 33,00 – 

35,20 na Q100
23 1 984,36



ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE

Mapa existujúcich a 

navrhovaných opatrení - ukážka



ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE

Najbližšie kroky

- Dokončenie textovej časti - detailnejší popis opatrení 

- Dopracovanie mapovej  prílohy

- Priority opatrení a opatrenia navrhované do roku 2021 - Tabuľka 6.2

kritériá podľa:

 počtu obyvateľov ohrozených povodňami v jednotlivých geografických oblastiach 

 hodnoty majetku, ktorý budú chrániť navrhované opatrenia

 predpokladov o obmedzení a ekonomických následkoch obmedzenia hospodárskych 

aktivít na povodňami zaplavených územiach

 pomeru výdavkov a prínosov navrhovaných opatrení na ochranu pred povodňami



ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE

Ochrana pred povodňami je nekonečný proces!

Podľa smernice  2007/60/ES, povodňové  mapy a 
plány manažmentu povodňových rizík sa musia 

pravidelne prehodnocovať a podľa potrieb 
aktualizovať

každých šesť rokov .



ODŠTEPNÝ ZÁVOD KOŠICE

Ďakujem za pozornosť!


