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U Z N E S E N I E 
 

13. valného zhromaždenia členov SPK 
 konaného dňa 23.4. 2013 

 

Rokovanie valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu sa uskutočnilo 
dňa 23. apríla 2013 v zasadacej miestnosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.      
– OZ Bratislava, Karloveská 2. Na Valnom zhromaždení boli prijaté nasledovné závery: 
 
A) Valné zhromaždenie berie na vedomie 
a) vyhodnotenie uznesenia 12. Valného zhromaždenia SPK 
b) správu o činnosti Predsedníctva Slovenského plavebného kongresu za obdobie                 

od 12. po 13. Valné zhromaždenie, t.j. od 22. marca 2012 do 23. apríla 2013 
c) správu Kontrolnej skupiny o financovaní činnosti Slovenského plavebného kongresu        

za rok 2012  
d) informáciu Prípravného výboru k stavu príprav 27. Plavebných dní 2013 
e) Informáciu predsedníctva SPK o menovaní predsedu ČPVS Doc. Ing. Juráška, CSc.         

za čestného člena SPK. 
 
B) Valné zhromaždenie schvaľuje 
a) správu o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2012 
b) návrh plánu činnosti Slovenského plavebného kongresu na rok 2013 
c) návrh rozpočtu Slovenského plavebného kongresu na rok 2013 
d) zmenu Stanov Slovenského plavebného kongresu 
 
C)  Valné zhromaždenie Predsedníctvu Slovenského plavebného kongresu ukladá 
1. Zabezpečiť prípravu a realizáciu úloh z Plánu činnosti na rok 2013 a to 

a) V priebehu roka zvolať valné zhromaždenie a minimálne šesť zasadnutí Predsedníctva 
Slovenského plavebného kongresu. 

T: priebežne 2013 
Z: predseda 

 
b) Uskutočniť 14. valné zhromaždenie Slovenského plavebného kongresu. 

T: 04/2014 
Z: predseda 

 
c) Pripraviť a vydať Spravodajcu Slovenského plavebného kongresu č.  17/2013.                                                                                                   

T: 06/2013 
Z: predseda 

 
d) Pripraviť a organizačne zabezpečiť 27. Plavebné dni.                               

T: priebežne 
Z: predseda 
    Prípravný výbor 

 
e) Zabezpečiť, po prerokovaní a schválení na Valnom zhromaždení, aktualizáciu           

Stanov SPK 
T: 12/2013 
Z: predseda 

 
f) Zabezpečiť aktualizáciu web stránky Slovenského plavebného kongresu a pravidelné 

zverejňovanie aktuálnych informácií na nej. 
T: priebežne 
Z: predseda, hospodár 
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g) Podieľať sa, ako odborný gestor, v spolupráci so Slovenským technickým múzeom, 
Múzeum dopravy Bratislava, na modernizácii a obnove plavidla Šturec uvažovaného 
pre účel lodného múzea. 

T: priebežne 
Z: členovia OS ŠTUREC 

  
h) Preveriť podmienky členstva v PIANC 

T: 12/2013 
Z: predseda 

 
i) Vykonať aktualizáciu členskej základne a osloviť potenciálnych nových IČ a KČ  

T: priebežne 
Z: predseda, hospodár 

 
j) Pokračovať v aktivitách zameraných na podporu rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej 

republike, najmä pri príprave koncepčných materiálov týkajúcich sa vodnej dopravy 
v Slovenskej republike a jej infraštruktúry v súlade so schválenými dokumentmi EÚ. 

T: priebežne 2013 
Z: členská základňa 

 
k) Podporovať projekt MreNa (Štúdia uskutočniteľnosti Rekreačná plavba po rieke 

Morava (r.km 0,00 – r.km 69,30)”, realizovaný Agentúrou rozvoja vodnej dopravy, 
ako lídrom projektu. 

T: priebežne 2013 
Z: členská základňa 

 
2. Čerpať finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu na rok 2013, v ktorom            

sa počíta  s príjmami vo výške     17 700,- € 
        s výdavkami vo výške   18 500,- €      

T: rok 2013   
Z: predseda,  hospodár       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. Sledovať vývoj v príprave štúdie uskutočniteľnosti výstavby širokorozchodnej trate           

v súvislosti s novou koncepciou verejných prístavov SR. 
T: priebežne 2013 
Z: predseda                        

  
4. Presadzovať, v rámci svojich možností, vládou schválenú Koncepciu rozvoja vodnej 

dopravy a Koncepciu rozvoja vodných ciest SR, ako aj ďalšie relevantné koncepčné 
dokumenty a legislatívu SR.               

T: priebežne 2013                                                                                                                                                                                                                                 
Z: členovia SPK        

                                                                                                                        
5. Presadzovať, v rámci svojich možností, na príslušných medzinárodných rokovaniach 

a konferenciách zlepšovanie podmienok pre vnútrozemskú plavbu. 
T: priebežne 2013   
Z: členovia SPK 

 
6. Sledovať vývoj v príprave realizácie projektu rakúskej strany pri úpravách koryta Dunaja 

v zmysle projektu „Súhrnných vodohospodárskych opatrení na východ od Viedne“,            
v úseku Vodné dielo Freudenau – VD Gabčíkovo. 

T: priebežne 2013                                   
Z: predseda a Ing. Holčík  
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D) Valné zhromaždenie odporúča  

všetkým individuálnym aj kolektívnym členom Slovenského plavebného kongresu         
na všetkých úsekoch svojho odborného pôsobenia naďalej podporovať najdôležitejšie 
úlohy Koncepcie rozvoja vodnej dopravy schválenej vládou Slovenskej republiky v roku 
2000, týkajúce sa najmä 

a) zlepšovania plavebných podmienok na existujúcich vodných cestách budovaním 
nových  prístavných technológií vo vnútrozemských prístavoch SR, 

b) dostavby, rozvoja a modernizácie Vážskej vodnej cesty, ako vnútrozemskej vodnej 
cesty medzinárodného významu E81 podľa AGN a súčasti V európskeho 
multimodálneho dopravného koridoru „sever-juh“ 

c) splavňovania ďalších riek, najmä Moravy, Bodrogu, Laborca, Latorice a Tisy, na rieke 
Morava v úvodnej fáze predovšetkým pre športovú a rekreačnú (malú) plavbu, 

d) snahy vládnej delegácie Slovenskej republiky pri rokovaní s Maďarskou republikou  
vo veci realizácie rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu k Zmluve 
o výstavbe a prevádzke sústavy vodných diel  Gabčíkovo – Nagymaros požadovaním 
výstavby a prevádzky dolného stupňa sústavy, 

e) iniciovania rokovaní s rakúskou stranou k zlepšeniu plavebných podmienok na úseku 
Dunaja medzi Viedňou a Bratislavou komplexným návrhom technických opatrení         
s vytvorením podmienok na splavnenie dolnej Moravy  

 

E) Valné zhromaždenie podporuje 

snahy vlády SR a vládneho splnomocnenca pre výstavbu SVD G-N a splnomocnenca 
vlády pre spoluprácu na hraničných vodách medzi Slovenskou republikou a Maďarskom,     
vo veci zlepšovania plavebných podmienok na Dunaji v úseku medzi Sapom a ústím rieky 
Ipeľ (t.j. medzi .rkm 1810,000 a 1708,200), v ktorom je zlepšenie podmienok podľa 
mienky SPK možné udržateľným spôsobom iba vzdutím hladiny energeticko-plavebným 
stupňom a nie regulačnými úpravami koryta rieky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava  23.4. 2013 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Účastníci 
                                                                                         13. valného zhromaždenia členov SPK 


