


„Človeku môžete ukradnúť tašku, mobil alebo peňaženku. To robia zlodeji. 

Ľuďom môžte ukradnúť očakávania, ilúzie aj vieru. To robia politici. Nemôžete im 

však ukradnúť RIEKU. A to sa práve deje v Bardejove. Chceme tomu zabrániť. 

Preto vznikla aj táto skupina a Petícia za odstránenie múru z brehov rieky Topľa v 

Bardejove. Podpíšme ju a dajme najavo, že nám na našej rieke záleží a že ju máme 

radi viac ako arogantných mocipánov a nekompetentných úradníkov, ktorí o stavbe 

múru okolo rieky Topľa rozhodli bez vás a bez verejnej diskusie.“   









FAKTY 

 

Protipovodňová stavba zahŕňa preložku lávky, úpravu rieky Topľa, preložku vzdušného 

vedenia, preložky NN vzdušných vedení, preložku verejného osvetlenia, osadených bude 

92  uličných svietidiel, preložky telekomunikačných vedení a preložku optického kábla, 

zrekonštruované budú trafostanice pri základnej škole a pri Dome dôchodcov. 

 

Koryto bude upravené na prietok storočnej vody 330 m3/s, zvýšený o 40 %, teda celkovo na 

prietok 462 m3/s. 

 

Celkom bude vykonaná úprava koryta v dĺžke 1 460 metrov medzi  mostami na uliciach Pod 

Vinbargom a Štefánikova. 

 

Na dne koryta bude zhotovených 14 stabilizačných prahov z lomového kameňa, upravené 

brehy budú spevnené kamennou rovnaninou opretou o kamennú stabilizačnú pätku a časť 

bude osiata trávou o výmere 6 525 m2. 

 

Pozdĺž celého úseku stavby budú vybudované protipovodňové múry zo železobetónu, na 

úpravu koryta a jeho brehov bude použitých 11 200 m3 lomového kameňa, 5 900 m3 betónu 

a 13 500 m2 kamenného obkladu. 

 

Celkovo sa musí presunúť 44-tisíc ton materiálu. 

 





  

PETÍCIA ZA ODSTRÁNENIE MÚRU Z BREHOV RIEKY TOPĽA 

 

My, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona 

č 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Z.z. o Petičnom práve 

žiadame primátora mesta Bardejov, MUDr. Borisa Hanuščáka a mestské zastupiteľstvo 

mesta Bardejov, aby odstránili neestetický ,,protipovodňový múr,, z brehov rieky Topľa 

v mestskej rekreačno-športovej časti, ktorý považujeme za neprimeraný, výrazne 

zasahujúci do životov obyvateľov mesta, a aby sprístupnil rieku obyvateľom Bardejova 

tak , ako to bolo v minulosti. 

 





  

Petícia je len začiatok, jej cieľom je zachytiť masívnu vlnu nespokojnosti, a kreovať 

politický kapitál, ktorý bude použitý v prospech bardejovskej občianskej spoločnosti, 

krátkodobý cieľ 1000 podpisov (potom obligátne prejednanie v MsZ BJ + s petičným 

výborom), dlhodobý – zber podpisov elektronicky v kombinácii s papierovou formou do 

konca protipovodňovej stavby (jeseň 2016)  





  

verejnosť: petícia, FB, foto, ankety, dotknuté skupiny (šport, rybári, laici, žijúci okolo), 

zahraniční Bardejovčania 

 

odborníci: autority, opinion lídri, architekti, stavbári, ekológovia, zoológovia, 

ichtyológovia, vodohospodári, hydrológovia, univerzity, novinári, poslanci, europoslanci, 

právnici, zahraniční experti (zabezpečenie prekladu projektu) referencie, stanoviská, 

názory  

 

poslanci MsZ a NR SR: tvorba legislatívy v zmysle budúcej nevyhnutnosti prejednávať 

podobné zásahy/projekty s odbornou a laickou verejnosťou (arch. súťaže, verejné 

obstarávanie, mediálny a lokálny laický a verejný diskurz atď) 

 

politici: téma v predvolebnej kampani, ponuka 

 

EÚ: preverenie neporušenia podmienok a zámeru poskytnutia dotácií  40-mil. eur 

(eurofondy ako protipovodňový tunel-betón-biznis, v tom je 5,5-miliónov do BJ), 

vytvorenie a eskalácia celoslovenskej témy 





  

dokumentácia: všetky dostupné materiály o projekte, Slovensky vodohospodársky podnik, 

Mesto Bardejov, Ministerstvo životného prostredia SR, ateliér A-typ, info zákon, lobby, 

podlinková osobná komunikácia 

 

legislatíva: vyhodnotenie a porovnanie procedúr a postupov v tomto projekte, chyby, slabé 

a silné miesta, technika, efekt, simulácia, dizajn, vplyvy na prostredie, sociálny aspekt   

  

konzultanti: Michal Kravčík (hydrológ), Martin Kováč (hydrológ aktivista), Vladimír Mosný 

(expert na protipovodňové stavby STU BA), Stanislav Géci (hlavný ichtyológ Slovenska) 

 

médiá: print, Bardejovské Novosti, Prešovské Noviny, Korzár, RTVS (Maroš Černý), 

rozhlas, Markíza (Pavol Sivák), JOJ, TA3, študenti VŠMU (tvorba dokumentu), 

fotodokumentácia, oslovenie zahraničných verejnoprávnych médií s fokusom na životné 

prostredie (ORF, BBC), žiadosť o diskusiu v lokálnej bardejovskej televízii BTV  




