
 

 

         Telefón                          Fax                             E-mail   
+421 45 5306 101      +421 45 5306 102                 sekretariat@vlm.sk 

 

 

Vojenské lesy a majetky SR získali viac ako päť miliónov eur na 
protipovodňové projekty 

Tlačová správa MO SR – KOd zo dňa 10. 03. 2021 

 

Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR získal od Ministerstva životného 

prostredia SR nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 5 073 500,41 eur 

na realizáciu projektov protipovodňových opatrení v povodí tokov Malina a 

Balážov potok.  
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„Vďaka týmto financiám bude možné zabezpečiť zníženie povodňového ohrozenia 

obyvateľov mesta Malacky a zabezpečiť tiež ochranu majetku štátu v tejto oblasti, 

ktorý je v pôsobnosti Vojenských lesov a majetkov SR,“ priblížil generálny riaditeľ 

štátneho podniku Ján Jurica. 

Ako ďalej priblížil, výška nenávratného finančného príspevku na projekt 

protipovodňových opatrení v povodí toku Malina je 2 518 222,18 eur pri celkových 

nákladoch projektu 2 798 024,64 eur a na projekt protipovodňových opatrení v 

povodí Balážovho potoka je zazmluvnený nenávratný finančný príspevok vo 

výške 2 555 278,23 eur pri celkových nákladoch projektu 2 839 198,03 eur. 

Úspech štátneho podniku spadajúceho pod rezort obrany ocenil aj minister 

obrany SR Jaroslav Naď, ktorý predmetnú oblasť pred časom navštívil aj osobne. 

„Ochrana a bezpečnosť obyvateľov je pre nás v rezorte obrany na prvom mieste, a to 

aj takýmto spôsobom. Som si istý, že okrem mňa ocenia úsilie vojenských lesov a 

majetkov aj všetci obyvatelia tejto lokality,“ vyzdvihol. 

Súčasťou rekonštrukcie existujúcich objektov bude aj realizácia tzv. zelených 

opatrení zameraných na vybudovanie ostrovov pre hniezdenie miestneho 

vtáctva, vybudovanie lagúny pre obojživelníky a zvýšenie dna pre podporu 

akvakultúrneho spoločenstva, pričom dve oblasti budú od jestvujúcich rybníkov v 

rámci prác oddelené hrádzami z dôvodu podpory obnovy jelšového porastu. 

Rezortný štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR realizoval v oblasti 

protipovodňovej ochrany už viaceré projekty, pričom dodnes vybudoval už 

celkovo 11 protipovodňových poldrov a realizoval 230 technických a 

biotechnických opatrení. 

 

Zdroj:  https://www.mosr.sk/48917-sk/vojenske-lesy-a-majetky-sr-ziskali-viac-ako-pat-

milionov-eur-na-protipovodnove-projekty/  
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1.   Vyše päť miliónov eur, ktoré VLM získal od MŽP sa majú použiť na 

protipovodňové opatrenia v povodí potoku Malina a Balážovho potoku. Môžete 

ich konkretizovať, čo si máme predstaviť v tomto prípade pod pojmom 

protipovodňové opatrenia? 

Ide o stavebné práce, predmetom ktorých je riešenie protipovodňovej ochrany 

urbanizovaného územia mesta Malacky vo forme stavebných a prevádzkových 

opatrení na jestvujúcich vodných stavbách. Stavebné práce sú rozdelené na dve 

samostatné časti - protipovodňové opatrenia na Balážovom potoku a 

protipovodňová ochrana na toku Malina.  

V rámci prvej časti (Balážov potok) bude realizovaná rekonštrukcia a úprava 

súčasných hrádzí v rámci tzv. Marhečských rybníkov, a to tak, aby mohli byť 

využívané aj na protipovodňovú ochranu. Súčasťou prác bude napríklad zvýšenie 

zadržiavacej kapacity rybníkov či výmena/rekonštrukcia manipulačných zariadení 

(uzávery a pod.). Hrádze budú  pretesnené a odstránia sa z nich neželané 

drevinové porasty. Z dôvodu zlepšenia ochrany prírodného spoločenstva budú 

ďalej pre dva z rybníkov riešené nové oblasti so zvýšeným dnom pre podporu 

akvakultúrneho spoločenstva a dve oblasti sa v rámci podpory obnovy jelšového 

porastu oddelia hrádzami od jestvujúcich rybníkov. 

V druhej časti (Malina) pôjde o rekonštrukciu a modernizáciu objektov na 

rybníkoch, čim sa dosiahne možnosť zvýšenia zadržiavacej kapacity rybníkov, 

ktoré tak budú plnič aj účel protipovodňovej ochrany. Kapacita rybníkov bude 

zvýšená aj odstránením dnových sedimentov a zmenou manipulačných 

poriadkov. Súčasťou prác je aj odstránenie zistených závad na vodných stavbách, 

oprava trhlín, vypadnutých kusov betónu a cementových omietok na stavebných 

konštrukciách či výmena a ošetrenie kovových konštrukcií a súčastí. Zároveň 

uvádzame, že vzhľadom na technický stav viacerých objektov ide o už 



Strana 4 z 5 
 

 

         Telefón                          Fax                             E-mail   
+421 45 5306 101      +421 45 5306 102                 sekretariat@vlm.sk 

nevyhnutný zásah potrebný pre to, aby sa predišlo možným škodám. Účel 

a využitie rybníkov na chov rýb pritom ostanú zachované aj po ukončení prác.  

2.   Aký je časový harmonogram prác, kedy sa s nimi začne, v akých etapách sa 

budú riešiť a kedy by malo prísť k ukončeniu? Kedy plánujete rozbehnúť 

verené obstarávanie na jednotlivé práce obnovy? 

Realizácia projektu sa predpokladá v časovom rozmedzí 30 mesiacov, pričom 

začiatok prác je naplánovaný na máj – jún tohto roka v závislosti od termínu 

ukončenia verejného obstarávania. To je aktuálne vo fáze vyhodnocovania 

jednotlivých ponúk. 

3.   Ak sa hovorí o znížení povodňového ohrozenia obyvateľov mesta Malacky... 

Kedy bolo prosím naposledy toto okresné mesto a jeho okolie vystavené riziku 

lokálnych povodní v dôsledku zvýšenia hladiny potoka Malina a Balážovho 

potoka? 

Oblasť Malaciek a jeho okolia býva ohrozovaná vysokou hladinou vodných tokov 

najmä na jar, kedy dochádza k topeniu snehovej pokrývky v Malých Karpatoch 

a voda je zvádzaná potokmi až do Malaciek a následne do rieky Morava. Tieto 

situácie sa opakujú pravidelne, prevažne v mesiaci marec. Počas povodne v marci 

2006 došlo napríklad k roztrhnutiu jednej vodnej stavby na toku Tančibok 

a následnému vytopeniu lokality „Vampíl“. Nebezpečenstvo zvýšených hladín vôd 

hrozí aj pri dlhšie trvajúcich dažďoch, kedy sa  rýchlo napĺňajú zadržiavacie 

kapacity rybníkov. Naposledy bola takáto situácia v októbri 2020, kedy lokálna 

povodeň zaplavila aj areál firmy IKEA.  

Najúčinnejším opatrením na ochranu pred povodňami je ich včasná prevencia 

a dostatočné protipovodňové opatrenia, ktorými sa predchádza vzniku vážnejším 

škodám. Realizácia projektu Vojenských lesov a majetkov SR pritom prispeje 
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nielen k prevencii pred možnými škodami, ale aj k zvýšenej ochrane životného 

prostredia – napríklad ochrane prírodného spoločenstva v chránenom území, 

podpore obnovy jelšového porastu, vybudovaniu ostrovov pre hniezdenie 

miestneho vtáctva či vybudovaniu lagúny pre obojživelníky. 

 

Mgr. Martina Kovaľ Kakaščíková 

 hovorkyňa MO SR 

 


