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17. valného zhromaždenia členov SPK 
 konaného dňa 02.03.2017 

 

Rokovanie valného zhromaždenia členov Slovenského plavebného kongresu sa uskutočnilo dňa        

02. marca 2017 v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen.                        

L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1.  

 

Na Valnom zhromaždení boli prijaté nasledovné závery: 

 

A) Valné zhromaždenie členov SPK potvrdzuje 

a) výsledky volieb mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

b) výsledky volieb orgánov Slovenského plavebného kongresu na obdobie nasledujúcich 5 

rokov: 

 

predsedníctvo SPK:   

Boroš Martin  Agentúra rozvoja vodnej dopravy 

(člen predsedníctva) 

Cabadaj Roman  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia vodnej dopravy 

(tajomník) 

Farkaš Jozef  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – OZ Bratislava 

(člen predsedníctva) 

Chalupka Štefan  Dopravný úrad 

(hospodár) 

Možiešik Ľudovít STU v Bratislave, Stavebná fakulta, katedra hydrotechniky 

(podpredseda) 

Novák Vladimír  Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd 

(predseda) 

Virág Pavel  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica 

  (podpredseda) 

   

 kontrolná skupina SPK:  

Čomaj Marek  (člen)  individuálny člen 

Markusek Roman (člen)  individuálny člen 

Žarnay Pavel  (vedúci) individuálny člen 

 

 

B) Valné zhromaždenie členov SPK berie na vedomie 

a) vyhodnotenie uznesenia 16. valného zhromaždenia členov SPK; 

b) správu o činnosti Slovenského plavebného kongresu za obdobie od 16. po 17. valné 

zhromaždenie členov SPK, t.j. od 26. mája 2016 do 02. marca 2017; 

c) správu Kontrolnej skupiny o financovaní činnosti Slovenského plavebného kongresu             

za rok 2016;  

d) správu o činnosti odbornej skupiny ŠTUREC za rok 2016; 

e) informáciu o príprave 29. Plavebných dní 2017, Patince, Slovenská republika.  

 

 

C) Valné zhromaždenie členov SPK schvaľuje 

a) správu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

b) správu o hospodárení Slovenského plavebného kongresu za rok 2016; 

c) plán činnosti Slovenského plavebného kongresu na rok 2017; 

d) rozpočet Slovenského plavebného kongresu na rok 2017; 
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D) Valné zhromaždenie členov SPK ukladá 

 

1. Zabezpečiť prípravu a realizáciu úloh tak, ako vyplývajú zo schváleného Plánu činnosti 

SPK na rok 2017 

T: 2017 

Z: predsedníctvo SPK 

     kontrolná skupina SPK 

     OS ŠTUREC 

     členská základňa 

 

 

2. Čerpať finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu SPK na rok 2017  

T: rok 2017 

Z: predseda,  hospodár       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

E) 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 

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) snahy vládnej delegácie Slovenskej republiky pri rokovaní s Maďarskom  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. 

 

2. Predsedníctvu SPK konzultovať aktuálne témy so zástupcami Ministerstva dopravy 

a výstavby SR a Ministerstva životného prostredia SR 

 

 

 

 

Bratislava  02.03.2017 

 

 

                                                                                                                 Účastníci 

                                                                                         17. valného zhromaždenia členov SPK 


