
14.VZ-02/11 
 

 
 

VYHODNOTENIE UZNESENIA 13. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
SLOVENSKÉHO PLAVEBNÉHO KONGRESU 

 
Predsedníctvo Slovenského plavebného kongresu na svojom zasadnutí dňa 18.3.2014 vyhodnotilo 
plnenie uznesenia 13. valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu, ktoré Vám teraz 
predkladám, nasledovne: 
 
Účastníci 13. valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu uložili predsedníctvu 
Slovenského plavebného kongresu: 

 
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 

                                                                                                                 T: priebežne 2013 
                                                                                                                 Z: predseda 
 

  Plnenie: 13. Valné zhromaždenie Slovenského plavebného kongresu sa uskutočnilo dňa 
23. 4. 2013 a celkom sa uskutočnilo sedem zasadnutí Predsedníctva SPK 
s prizývaním členov Kontrolnej skupiny v dňoch: 

  
p. č.  rokovanie dátum 

1. 14. rokovanie P-SPK 28.02.2013 
2. 15. rokovanie P-SPK 11.04.2013 
3. 16. rokovanie P-SPK 25.06.2013 
4. 17. rokovanie P-SPK 30.07.2013 
5. 18. rokovanie P-SPK 03.09.2013 
6. 19. rokovanie P-SPK 29.10.2013 
7. 20. rokovanie P-SPK 05.12.2013 

  
                                                                                                 Úloha splnená 
 
 

b) uskutočniť 14. Valné zhromaždenie členov Slovenského plavebného kongresu. 
 T: 04/2014 

Z: predseda 
 

Plnenie: 14. Valné zhromaždenie členov Slovenského plavebného kongresu sa 
uskutočnilo dňa 1.4.2014   

                                                                                                     Úloha splnená 
 
 

c) Pripraviť a vydať Spravodajcu Slovenského plavebného kongresu č.  17/2013.                                                                                                  
T: 06/2013 
Z: predseda 

        
 Plnenie:  V decembri 2013 bol vydaný Spravodajca SPK č. 17. Posun termínu bol 

prerokovaný operatívne na predsedníctve SPK, okrem iného z dôvod informovať 
v Spravodajcovi č. 17 už aj o 27. Plavebných dňoch 2013.       

            Úloha splnená 
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d) Pripraviť a organizačne zabezpečiť 27. Plavebné dni.                               
T: priebežne 
Z: predseda 

                 Prípravný výbor 
  

  Plnenie:  27. Plavebné dni sa uskutočnili 18.-20.9.2013 v hoteli Holiday Inn v Žiline 
 
           Úloha splnená 

  
 
e) Zabezpečiť, po prerokovaní a schválení na 13. Valnom zhromaždení, aktualizáciu Stanov 

SPK 
T: 12/2013 
Z: predseda 

   
Plnenie: Predseda SPK podal na Ministerstve vnútra SR žiadosť o registráciu 

aktualizovaných stanov SPK tak, ako bola prerokovaná a schválená                
na 13. Valnom zhromaždení. Ministerstvo vnútra SR vzalo zmenu 
na vedomie a aktuálne Stanovy registrovalo dňa 24.7.2013 pod číslom 
VVS/1-901/90-9617-1. Týmito Stanovami sa v plnom rozsahu rušia Stanovy 
registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 29.4.1994 pod číslom spisu 
VVS/1-900/90-9617.  

           Úloha splnená 
 
 

f) Zabezpečiť aktualizáciu web stránky Slovenského plavebného kongresu a pravidelné 
zverejňovanie aktuálnych informácií na nej. 

T: priebežne 
Z: predseda, hospodár 

 
Plnenie: Hospodár SPK pripravil vizuál novej web stránky, o ktorom informoval 

členov predsedníctva SPK. Následne boli diskutované obsah a rozsah novej 
stránky, pričom v roku 2013 nedošlo k definitívnemu ukončeniu diskusie. 
Úloha bola preto presunutá do roku 2014. Nakoľko sa úlohy ujal hospodár 
SPK osobne došlo v roku 2013 k ušetreniu finančných prostriedkov 
na predmetné aktivity, pričom sa navrhuje ich presun na rok 2014.  

           
        Úloha čiastočne splnená 
        a presunutá na rok 2014  

 
 

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 

   
Plnenie: OS ŠTUREC sa pravidelne stretávala na plavidle a operatívne riešila 

technické otázky (odstránenie „hrubých“ nečistôt z paluby a vnútorných 
priestorov plavidla, prípravy na odčerpanie odpadových vôd z plavidla, 
prípravy na vytiahnutie plavidla na opravárenskú polohu v južnom bazéne 
Verejného prístavu v Bratislave. Okrem toho riešil predseda SPK s riaditeľom 
STM, Múzea dopravy Bratislava PhDr. Marákym administratívne záležitosti 
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a záležitosti súvisiace s možným financovaním obnovy a modernizácie 
Šturca. V neposlednom rade sa riešili otázky informovanosti a publicity. 
Podrobnosti sú k dispozícii v Správe o činnosti SPK od 13. do 14. Valného 
zhromaždenia členov SPK, ako aj v Spravodajcovi č.17 a v neposlednom rade 
v zápisniciach z rokovaní OS ŠTUREC, ktoré sú k dispozícii u jej vedúceho 
kpt. Nováka.  

              
           Úloha splnená 

 
 

h) Preveriť podmienky členstva v PIANC 
T: 12/2013 
Z: predseda 

 
Plnenie: Predseda SPK preveril možnosť členstva SPK v PIANC, pričom na úrovni 

predsedníctva SPK nedošlo v roku 2013 k rozhodnutiu v predmetnej 
záležitosti, nakoľko aktuálne členské (v prípade korporátneho členstva 
v krajinách, ktoré nemajú národnú sekciu PIANC) je 950 EUR/rok 
pre organizácie, resp. inštitúcie nad 20 zamestnancov a 475 EUR/rok 
pre organizácie, resp. inštitúcie pod 20 zamestnancov. Podrobnejšie 
informácie o členstve sú k dispozícii na 

 
http://www.pianc.org/membership.php 

 
 Predseda SPK navrhol rozhodnutie o prípadnom členstve SPK posunúť 

na rok 2014 aj z dôvodu posúdenia prípadnej podpory zo strany MDVaRR 
SR, ktorú predseda prediskutuje na stretnutí s ministrom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, prípadne so štátnymi tajomníkmi MDVaRR SR, 
o ktoré požiadal po 27. Plavebných dňoch 2013 v októbri 2013. 

              
           Úloha splnená 

 
 

i) Vykonať aktualizáciu členskej základne a osloviť potenciálnych nových IČ a KČ  
T: priebežne 
Z: predseda, hospodár 

 
  Plnenie:  Na základe informácie hospodára SPK o platení členského individuálnymi 

a kolektívnymi členmi SPK oslovil predseda SPK ku koncu roka 2013 tých 
členov SPK, ktorí neuhradili členské za ostatné tri roky po sebe so žiadosťou 
o ich vyjadrenie, či chcú pokračovať v členstve a doplatia členské za príslušné 
roky (2011-2013) alebo chcú členstvo ukončiť. Predseda SPK tiež oslovil 
potencionálnych uchádzačov o členstvo, pričom podrobné informácie 
sú k dispozícii v Správe o činnosti SPK od 13. do 14. Valného zhromaždenia 
členov SPK 

           Úloha splnená 
 
 

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 
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  Plnenie:  Členovia SPK, či už ako individuálni (predseda SPK Ing. Novák, Ing. Cabadaj, 
PhD., Ing. Vaníček, Ing. Csöböková), ale aj ako zástupcovia kolektívnych 
členov (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúra 
rozvoja vodnej dopravy, Verejné prístavy, a.s.) sa aktívne spolupodieľali 
na príprave strategických dokumentov okrem iného v rámci Operačného 
programu integrovaná infraštruktúra novo navrhovaného programovacieho 
obdobia 2014 – 2020. 

           Úloha splnená 
 
 

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 

 
  Plnenie:  Členovia SPK, najmä kolektívny člen Agentúra rozvoja vodnej doprav v rámci 

svojich možností podporovali aktivity vedúce k úspešnej realizácii projektu 
MreNa. 

           Úloha splnená 
 
 
2. Čerpať finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu na rok 2013, v ktorom sa počíta  
    s príjmami vo výške     17 700,00 € 
    s výdavkami vo výške   18 500,00 € 

T: rok 2013   
Z: predseda,  hospodár       

      
  Plnenie:   Predseda SPK a hospodár SPK zabezpečovali v priebehu roka čerpanie 

finančných prostriedkov podľa rozpočtu schváleného na 13. valnom 
zhromaždení členov SPK, pričom skutočné čerpanie bolo nasledovné:  

        
 rozpočet € skutočnosť € rozdiel € 

príjmy 17 700,00 € 24 769,06 € 7 069,06 € 
výdavky 18 500,00 € 21 049,57 € 2 549,57 € 
rozdiel - 800,00 €  3 719,49 € 4 519,49 € 

   
Hospodárenie SPK skončilo v roku 2013 pozitívnym hospodárskym výsledkom 
v porovnaní s rozpočtom 4 519,49 EUR, reálne však 3 719,49 EUR. 

 
Celkový stav finančných prostriedkov SPK k 31.12.2013 bol nasledovný: 
• na účte SPK v Slovenskej sporiteľni, a.s. 18 721,00  € 
• v pokladni SPK           275,95 € 
        18 996,85 € 
 
Podrobné informácie sú k dispozícii v Správe o hospodárení SPK za rok 2013 
a v Správe kontrolnej skupiny SPK za rok 2013. 

                                                                                                                      Úloha splnená 
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3. Sledovať vývoj v príprave štúdie uskutočniteľnosti výstavby širokorozchodnej trate                   

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

         Z: predseda 
 

 Plnenie:   V priebehu roka 2013 sa podľa dostupných informácií neuskutočnili zásadné 
aktivity v predmetnej záležitosti. 

                                                                                                                      Úloha splnená 
  
 
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     
 

 Plnenie:   Predseda SPK okrem iného predložil Stanovisko predsedníctva SPK v rámci: 
• verejného prerokovania návrhu Energetickej politiky SR, ktoré sa uskutočnilo   

na Ministerstve hospodárstva SR dňa 25.  októbra 2013; 
• verejného prerokovania projektu urbanistická štúdia BAUM (UŠ BAUM) 

na jeho verejnom prerokovaní na magistráte hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 31. januára 2014. V predmetnej záležitosti, po oslovení spolupracujúcich 
organizácii a odborníkov v ČR, zaslali svoje stanovisko aj koordinátor ČR 
pre Dunaj – Odra – Labe Ing. Forman a riaditeľ Ředitelství vodních cest 
Ing Fojtů so žiadosťou na predsedu SPK o jeho prezentovanie na 
predmetnom rokovaní. 

                                                                                                                      Úloha splnená 
 

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

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

 
 Plnenie:   Členovia SPK, či už ako individuálni (predseda SPK Ing. Novák, Ing. Vaníček, 

Ing. Csöböková), ale aj ako zástupcovia kolektívnych členov (najmä 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Agentúra rozvoja 
vodnej dopravy, Verejné prístavy, a.s., Štátna plavebná správa / Dopravný úrad, 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p.) 
sa aktívne zúčastňovali na príslušných rokovaniach pracovných skupín, 
Riadiacich skupín, ale aj konferenciách a seminároch, medzi ktoré patrili najmä 
aktivity v rámci Dunajskej komisie, Dunajskej stratégie, prioritnej oblasti 1a – 
zlepšenie mobilty a multimodality vnútrozemských vodných ciest, Spoločných 
rokovaní Dunajskej komisie, Sávskej komisie a Medzinárodnej komisie 
pre ochranu vôd Dunaja, Komisií pre hraničné vody so susednými štátmi a pod. 

 
           Úloha splnená 
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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  

 
 Plnenie:   Predseda SPK získaval priebežné informácie, okrem iného z prezentácií 

zástupcov via-donau prezentovaných na 5. spoločnom rokovaní Dunajskej 
komisie, Sávskej komisie a Medzinárodnej komisie pre ochranu vôd Dunaj 
k projektovaniu vnútrozemských vodných ciest v súlade s ochranou životného 
prostredia (Joint Statement), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 4.2.-5.2.2014 
v Záhrebe v Chorvátsku, 

           Úloha splnená 
 
 

Účastníci 13. valného zhromaždenia Slovenského plavebného kongresu ďalej odporučili 
kolektívnym a individuálnym 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 
 

 Plnenie:   V predmetnej záležitosti konali najmä Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, Agentúra rozvoja vodnej dopravy a Verejné prístavy, 
a.s. pri príprave prioritných projektov do Akčného plánu dopravy SR, 
resp. v rámci prípravy Stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2020 

           Úloha splnená 
 
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“ 

 
  Plnenie:   V predmetnej záležitosti Agentúra rozvoja vodnej dopravy okrem iného 

iniciovala ďalšie úlohy v rámci vedy a výskumu, na ktoré uplatňovala finančné 
prostriedky aj zo štátneho rozpočtu, avšak jej v roku 2013 neboli pridelené. 
Preto Agentúra rozvoja vodnej dopravy iniciovala jednotlivé úlohy, ktorých bola 
a je odborným gestorom, pričom objednávateľom bolo Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. V roku 2013 išlo o úlohu „Pasportizácia 
a podporný výskum vodnej cesty Váhu, II. Etapa, Hlohovec – Žilina“ 
a „Modelový výskum dispozičného riešenia vodného diela Kolárovo na Váhu 
s ohľadom na nautické podmienky a podmienky plavebnej bezpečnosti“, ktorá 
nadväzuje na úlohu z roku 2012 „Výskum prípravy, projektu a realizácie 
plavebného stupňa Vodného diela Kolárovo na Váhu“. Riešiteľom predmetných 
úloh je STU, Stavebná fakulta, Katedra hydrotechniky. Taktiež 
Vodohospodárska výstavba, š.p. realizovala aktivity týkajúce sa Vážskej vodnej 
cesty, najmä vo vzťahu na pripravované vodné dielo Sereď – Hlohovec. 

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

 
  Plnenie:   V predmetnej záležitosti sa v roku 2013 uskutočnilo Slávnostné otvorenie úseku  

„Zemplínskej vodnej cesty“, ktoré bolo možné na základe záverov projektu 
realizovaného v rámci slovensko-maďarsko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce 
INTEREG IIIA v rokoch 2006-2008. Žiadateľom finančných prostriedkov 
pre projekt bolo Ministerstvo životného prostredia SR a z riešiteľov treba 
spomenúť najmä STU, Stavebnú fakultu, Katedru hydrotechniky. Predmetný 
projekt nadväzoval na projekt objednaný v roku 1998 Štátnou plavebnou 
správou a riešený STU, Stavebnou fakultou, Katedrou hydrotechniky.   

 
   Z hľadiska športovej a rekreačnej plavby na rieke Morava Agentúra rozvoja 

vodnej dopravy SR ako líder projektu posudzuje spolu s rakúskym partnerom 
Úradom dolnorakúskej vlády a strategickým asociovaným partnerom 
Bratislavský samosprávny kraj možnosti športovej a rekreačnej plavby na rieke 
Morave v úseku r. km 0,00 – r. km 69,30 v rámci Štúdie uskutočniteľnosti 
„Rekreačná plavba po rieke Morava (r.km 0,00 – r.km 69,30)“. Projekt sa rieši 
v rámci slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013. 

           Úloha splnená 
 

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, 

 
  Plnenie:   V predmetnej záležitosti vyvíjajú aktivity najmä členovia slovenskej delegácie 

za rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj rezortu životného 
prostredia SR. 

           Úloha splnená 
 

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  

 
 Plnenie:   V predmetnej záležitosti sa neudiali v roku 2013 podstatné aktivity, je potrebné 

problematiku riešiť okrem iného na úrovni Slovensko-rakúskej komisie pre 
hraničné vody.  

           Úloha splnená 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Vladimír Novák, predseda SPK 
 
Odsúhlasené Predsedníctvom SPK v Bratislave dňa 18.3.2014 
 
Zobraté na vedomie 14.Valným zhromaždením SPK v Bratislave dňa 1.4.2014 


