
Zápisnica 

zo zasadnutia krízového štábu mesta Krompachy dňa 14.10.2020 

z dôvodu vzniknutej povodne dňa 13.10.2020  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

Dátum a hodina: 14.10.2020 o 14,00 hod. 

 

Zasadnutie krízového štábu otvoril Ing. Dárius Dubiňák, zástupca primátorky mesta 

Krompachy. Privítal prítomných a oboznámil prítomných so situáciou počas povodne dňa 

13.10.2020 a dnešnou situáciou. Poďakoval záchranným zložkám za ich činnosť najmä proti 

povodni na rieke Hornád na Hornádskej ulici.  

Povodňou postihnutým matkám s deťmi bola poskytnutá strava (bageta, čaj). Všetkým ľuďom 

z postihnutej oblasti bola poskytnutá tepla strava vo forme teplej fazuľovej polievky s 2 

krajcami chleba ktorú niektorí vylievali. Na ukrytie a prenocovanie boli im poskytnuté priestory 

v ZŠ s MŠ, Špeciálna škola na SNP  a CVČ na ulici SNP a komunitné centrum  

Ľudia a perspektíva.  

Na prístupovej ceste k priemyselnému areálu vykonal obhliadku riaditeľ HaZZ  

Spišská Nová Ves a zástupca primátorky mesta Krompachy. Bolo dohodnuté, že 1 hodinu pred 

zvýšením hladiny rieky Hornád budú oboznámené spoločnosti v priemyselnom areáli pre 

uvoľnenie priestoru, presunutiu motorových vozidiel. Následne pred priemyselným areálom 

HaZZ umiestni vodnú zábranu. 

Riaditeľka ZŠ SNP Mgr. Mária Žiltová oboznámila členov krízového štábu so situáciou 

umiestnenia postihnutých matiek s deťmi v priestoroch školy. Pre 30 matiek s 51 deťmi boli 

vyhradené dve miestnosti.  Momentálne sa v tam nachádza 38 žiakov a 30 matiek s menšími 

deťmi. Boli im poskytnuté bagety, z ktorých niektoré skončili v odpade. Bola im taktiež 

poskytnutá teplá strava – polievky, čaj. Činnosť spojenú s umiestnením týchto obyvateľov škola 

zabezpečuje svojimi zamestnancami v spolupráci s terénnymi pracovníkmi mesta. 

Prednostka MsÚ Krompachy informovala, že v priestoroch Špeciálnej základnej školy sú 

umiestnení 20 žiaci. Starostlivosť o nich zabezpečujú zamestnanci školy. V CVČ informovala 

pani prednostka, že je napätá situácia. Sú tam umiestnené matky s deťmi, približne v počte 50 

v jednej miestnosti. Ďalej informovala, že mesto má pripravené ďalších 70 ks vriec s pieskom. 

Zástupca riaditeľa OOPZ Krompachy, mjr. Mgr. Martin Hudák informoval krízový štáb 

o počtoch hliadok v nočných a denných hodinách vrátane psovodov a o ich činnosti pri 

zabezpečovaní verejného poriadku. Informoval, že obyvatelia Hornádskej ulice pri znížení 

hladiny rieky Hornád sa sťahujú späť do obydlí. 

Náčelník MsP Krompachy Jozef Kuna informoval krízový štáb o  činnosti MsP a MOPS pri 

zabezpečovaní protipovodňových opatrení verejného poriadku v školách a CVČ. Informoval, 

že aj v ateliéri na Ulici J. Jesenského bolo ubytovaných povodňou postihnutých 100 dospelých 

obyvateľov a 65 detí z Hornádskej ulice.  



Ing. Ján Gabonay, výrobný riaditeľ spoločnosti SEZ Krompachy, a.s. sa informoval 

o protipovodňových opatreniach priemyselného parku, prístupovej cesty.  

Vysvetlenie k protipovodňovým opatreniam, vodným zábranám, miesto a spôsob ich 

umiestenia poskytol riaditeľ HaZZ Krompachy mjr. Ing. Igor Rostáš. Ako bolo povedané, po 1 

hodine od vyhlásenia zvýšenia hladiny rieky Hornád bude uložená vodná zábrana. Do tohto 

času je potrebné, aby vozidlá opustili priestory priemyselnej zóny. Čas montáže vodnej zábrany 

je približne 20 minút. Upozornil, že vracajúci sa obyvatelia Hornádskej ulice môžu byť 

ohrození v prípade zvýšenia hladiny rieky Hornád.  

 

Úlohy: 

1. Mesto Krompachy zabezpečí ďalších 100 ks vriec s pieskom pre Hornádsku ulicu. 

2. OO PZ a MsP Krompachy budú naďalej zabezpečovať verejný poriadok na Hornádskej 

ulici, ako aj v meste, a taktiež sprísnia dohľad v objektoch, kde sú ubytovaní povodňou 

postihnutí obyvatelia a v ich okolí.  

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Ivo Hinďoš 

V Krompachoch, dňa 14.10.2020 


