
                                                                                                      
 

 

U Z N E S E N I E 
14. valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu 

 
Rokovanie valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu sa uskutočnilo 
1. apríla 2014 v Bratislave v priestoroch Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. 
Zhromaždenie prijalo nasledovné závery: 
 
A. Valné zhromaždenie berie na vedomie 

a) vyhodnotenie uznesenia 13. valného zhromaždenia členov SPK; 
b) správu o činnosti Slovenského plavebného kongresu za obdobie od 13. po 14. valné 

zhromaždenie členov SPK, t. j. od 23. apríla 2013 do 1. apríla 2014; 
c) správu Kontrolnej skupiny o financovaní činnosti Slovenského plavebného kongresu za rok 

2013;  
d) správu o činnosti odbornej skupiny ŠTUREC za obdobie od júna 2013 do apríla 2014; 
e) informáciu o 27. Plavebných dňoch 2013; 
f) vytvorenie redakčného kolektívu pod vedením predsedu SPK na prípravu brožovanej 

publikácie k 20. výročiu založenia Slovenského plavebného kongresu;  
g) oznámenie o ukončení kolektívneho členstva s. r .o. LUMIX TRADE; 
h) oznámenia o ukončení individuálneho členstva Ing. Adriána Majera, PhD., JUDr. Jána 

Boťanského, Milana Skočdopole, Ing. Borisa Horáčka, Ing. Jaroslava Riečana, dpt. 
Františka Fojtíka a Ing. Jaromíra Šlachtu; 

i) ukončenie členstva z dôvodu úmrtia - prof. Ing. Jaroslava Tichého, CSc., Ing. Dušana 
Abaffyho, CSc., Ing. Rastislava Beroša a Ladislava Herzoga. Česť ich pamiatke. 

 
B. Valné zhromaždenie schvaľuje 

a) správu o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2013; 
b) plán činnosti Slovenského plavebného kongresu na rok 2014; 
c) rozpočet Slovenského plavebného kongresu na rok 2014; 
d) indikatívny rozpočet Slovenského plavebného kongresu na roky 2015 a 2016; 
e) zriadenie odbornej skupiny „Šturec“ (OS ŠTUREC) s účinnosťou od 11. 4. 2013, 
f) individuálne nové členstvo Ing. Cabadaja, PhD., Ing. Neseta, CSc., Ing. Raksányiho, kpt. 

Kompasa, Mgr. Markuseka, Ing. Čomaja, Ing. Poláka, kpt. Feješa, ako aj obnovenie 
individuálneho členstva Ing. Jenčíka a Ing. Čákyho s účinnosťou odo dňa doručenia 
ich prihlášok; 

g) kolektívne nové členstvá Katedry hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Slovenského technického múzea - Múzea dopravy Bratislava 
a obnovenie kolektívneho členstva  a. s. Slovenská plavba a prístavy s účinnosťou odo dňa 
doručenia ich prihlášok. 

 
C. Valné zhromaždenie ukladá Predsedníctvu Slovenského plavebného kongresu Kontrolnej 

skupine, Odbornej skupine Šturec a členskej základni  
 

1. Zabezpečiť prípravu a realizáciu úloh tak ako vyplývajú zo schváleného Plánu činnosti 
na rok 2014. 

         T: rok 2014  
         Z: predsedníctvo,  

     kontrolná skupina 
     odborná skupina Šturec 
     členská základňa       

 
2.  Čerpať finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu na rok 2014 

         T: rok 2014  
         Z: predseda,  hospodár  



2  

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

i rieky Morava v zmysle projektu „Súhrn vodohospodárskych opatrení na východ 
od Viedne“ na úseku VD Freudenau – VD Gabčíkovo. 

T: priebežne 2014                                   
Z: predseda a podpredseda  

    
D. Valné zhromaždenie odporúča  

1. 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: 

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

• dostavby, rozvoja a modernizácie Vážskej vodnej cesty, ako vnútrozemskej vodnej 
cesty medzinárodného významu E81 podľa AGN a súčasti V. európskeho 
multimodálneho dopravného koridora v smere „sever-juh“, 

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

2. predsedníctvu SPK, v spolupráci s členskou základňou, 
2.1 pripraviť a predložiť MDVaRR SR pripomienky k novele Zákona o vnútrozemskej 

plavbe a súvisiacich predpisov týkajúcej sa najmä optimalizácie kompetencií pre rozvoj 
a modernizáciu vodných ciest a ich súčastí; 

2.2 predložiť MDVaRR SR návrh na zaradenie projektu Vážskej vodnej cesty a vodného 
koridoru D-O-L medzi témy V4 v čase predsedníctva SR; 

2.3 pripraviť informáciu (vrátane návrhu vládneho uznesenia) predsedovi vlády SR 
k zriadeniu funkcie splnomocnenca vlády pre projekt Vážskej vodnej cesty a vodného 
koridoru  D-O-L; 

2.4 požiadať MDVaRR, aby vyčlenilo finančné prostriedky z Technickej pomoci alebo 
štátneho rozpočtu SR pre spracovanie príslušnej štúdie uskutočniteľnosti pre realizáciu 
projektu vodnej cesty v úseku Žilina – štátna hranica SR/ČR; 

2.5 požiadať MDVaRR SR (v rámci propagácie vodnej dopravy) o pridelenie účelovej 
dotácie pre obnovu vlečného remorkéra ŠTUREC; 

2.6 požiadať MDVaRR SR o zaradenie SPK do stakeholderského fóra k pripravovanému 
projektu „Technických opatrení nad Bratislavou...“; 

2.7 požiadať MDVaRR SR o realizáciu projektu „Technických opatrení nad Bratislavou...“ 
v takom rozsahu, ktorý nevylúči žiadny z možných variantov zabezpečenia 
požadovaných parametrov plavebnej dráhy na Dunaji. 

 
 
 
V Bratislave  1. 4. 2014 
 
                                                                                                                       účastníci 
                                                                                                 14. valného zhromaždenia členov SPK 
 
 
 
 
 
 


