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Kľúčové výzvy rozvoja prístavov sú: 

• inštitucionálna a teritoriálna fragmentácia, 

• zle riadená viacúrovňová správa, 

• obmedzené kapacity na miestnej úrovni, 

• nejasné rozdelenie úloh a zodpovedností, 

• a sporné prideľovanie zdrojov. 

 

 



Neexistuje jednoznačná odpoveď, ktorá by 

„sedela“ na všetky otázky. 

Dosiahnuť zodpovedajúce politické reakcie 

môžeme : 

• zhodnotením doterajších skúseností, 

• identifikovaním dobrých zvykov  

• a rozvíjaním pragmatických nástrojov  na rôznych 

úrovniach správy - riadenia. 

 

 



 

 

OECD Regional Development Working Papers 

http://www.oecd.org/about/publishing/oecdworkingpapersseries.htm 

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/ 
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Dunajská os – prípadová štúdia prístavných 

miest 

Bratislava, Komárno a Štúrovo 

• „Dunajská os“ je realizovaná v rámci spoločného 

výskumu Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) 

v zastúpení MDVRR SR a Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj so sídlom v Paríži (ďalej len 

„OECD“) v termíne (06/2011)09/2012 – 06/2013. 

 

• Prípadová štúdia je v súlade s multirezortnou dohodou 

z 09/2012 spolufinancovaná z dobrovoľných príspevkov 

MDVRR SR, MZVaEZ SR, Úradu Vlády SR a  MŽP SR. 

 



• Projekt „Dunajská os“ bol členským krajinám OECD 

predstavený pani veľvyslankyňou Ingrid Brockovou  

   14. septembra 2012 v Paríži na zasadnutí  OECD, TDPC 

   - WPURB  v rámci agendy budúcnosti prístavných miest; 

   kde bola vyjadrená myšlienka očakávaného rozvoja 

   prístavných miest Bratislava, Komárno a Štúrovo. 

 

 

 





 



Úlohou prípadovej štúdie je:  

• hodnotenie výkonnosti prístavov na Dunajskej osi*, 

• analýza vplyvov prístavov na priľahlé územie, 

• hodnotenie politík a kvality správy na dotknutom 

území, 

• analýza potenciálu pre synergie medzi jednotlivými 

prístavmi a poskytnutie prehľadu o možnostiach 

rozvoja. 



 Inštitucionálny 

rámec 

• Kvalita správy v 

prístavoch 

• Územnoplánovacia 

dokumentácia 

• Záujem mesta, kraja, 

majiteľov, trvalých a 

potenciálnych 

užívateľov prístavov, 

prepravcov a štátu na 

rozvoji prístavu. 

 

 Hospodárska 

výkonnosť 

• Priame dopady – efekty 

(pridaná hodnota) 

• Nepriame dopady - 

efekty (spätné väzby) 

• Vzory hospodárskej 

špecializácie 

• Súvisiace námorné 

služby 

• Inovácie 

 



 Sociálna výkonnosť 

• Dopad na 

zamestnanosť 

• Profesie súvisiace s 

prístavom 

• Zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov prístavu 

 

 Environmentálna 

výkonnosť 

• Dopad prístavov na 

životné prostredie, 

well beeing,... 

 

 

 



Výstupom bude: 

• prípadová štúdia, kde budú navrhnuté opatrenia so 

zámerom zlepšenia výkonnosti prístavov a zvýšenia 

pozitívnych efektov prístavov na ich teritóriu; 

• prípadová štúdia bude použitá pri negociovaní 

a obhajobe opodstatnenosti potreby investičných 

zdrojov z EU/EK a na iných rokovaniach k zabezpečeniu 

zdrojového krytia pre realizáciu efektívneho 

hospodárskeho rozvoja vodnej dopravy a prístavov na 

Dunaji minimálne v súlade s Dunajskou stratégiou. 

 

 



Legislatívny rámec k Dunajskej osi 
• White Paper 

• Blue book 

• Spoločné vyhlásenie o hlavných zásadách k vnútrozemskej plavbe a 

ochrane životného prostredia    v povodí rieky Dunaj 

• Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning 

• Dunajská stratégia 

• Európska dopravná cezhraničná sieť 

• Politika súdržnosti 2014 – 2020 

• Belehradský dohovor o režime plavby na Dunaji  

• Odporúčania Dunajskej komisie pre parametre plavebnej dráhy na Dunaj 

• Európska Dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách 

medzinárodného významu (ENG) 

• Stratégia dopravy do roku 2020 

• Koncepcia rozvoja vodnej dopravy 

• Zákon č.338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe... 

• Vyhláška č.22/2001 Z.z. o klasifikácii vodných ciest... 

• Zákon o hodnotení vplyvov na životné prostredie 

• Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

• Územné plány (SR, VÚC, mestá a obce) 

• Uznesenie vlády č. 846/2010 – Aktualizovaná koncepcia rozvoja verejných 

prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

White Paper – dopravná politika : 

 • vybudovať konkurencieschopný dopravný systém, 

ktorý zvýši mobilitu, odstráni prekážky a podporí 

rast a zamestnanosť; 

• znížiť závislosť Európy na dovážanej rope a znížiť 

emisie oxidu uhličitého v doprave o 60% do roku 

2050; 

• presun cestujúcich na stredné vzdialenosti a 

presun nákladnej dopravy z cesty na železnice a  

vodnú dopravu; 

• prístavné služby, financovanie, bezpečnosť a 

integrácia prístavov 

do TEN –T.  

 

 



Uznesenie vlády č. 846/2010 – zameranie rozvoja 

verejných prístavov 
Bratislava:  

• zmena cenovej politiky 

(nájomné, prístavné 

poplatky,...), 

• príprava pozemkov na 

ďalší rozvoj 

(vlastníctvo a správa 

infraštruktúry a 

superštruktúry v 

kompetencii správcu 

prístavu – primárne 

oblasť Páleniska), 

• rozvoj osobnej lodnej 

dopravy, servis pre 

kajutové lode (oblasť 

Zimného prístavu pri 

zachovaní jeho primárnej 

funkcie ochranného 

prístavu). 

 

Komárno: 

• utlmenie činnosti v 

západnej časti prístavu 

(blízkosť mestskej 

zástavby), 

•  výstavba nového 

prístavu (na zrušenie a 

presťahovanie prístavu 

Komárno nie sú 

peniaze),... 

 

Štúrovo: 

• revitalizácia nábrežnej 

plochy, rozvoj osobnej 

lodnej dopravy,... 

 



Uznesenie vlády č. 846/2010 – zameranie rozvoja 

verejných prístavov 

 Trendy v oblasti vodnej dopravy poukazujú na 

nevyužitý potenciál v oblasti osobnej lodnej 

dopravy a relatívne pomalý rast nákladnej lodnej 

dopravy, ktorý úzko koreluje s rastom HDP (3 % - 5 

% do roku 2015).  

 Súčasné vyťaženie prístavu Bratislava sa 

odhaduje na menej než 20 % a prístavu Komárno 

na 10 %. Zásadnejší rast výkonov týchto prístavov, 

možno očakávať až po dokončení prioritnej osi č. 

18 projektu TEN-T (vodná cesta Rýn –Mohan – 

Dunaj), t. j. od roku 2016. 

 



 

   

 

* Prekládka v bratislavskom prístave  
(mil. ton)  

 
1 za jedenásť mesiacov  

PRAMEŇ: Verejné prístavy  



 

 

 

 

Uznesenie vlády č. 846/2010 – financovanie 

 

Celkové náklady na rozvoj prístavov v horizonte 

rokov 2011 – 2016 sú 483,3 mil. € avšak skutočná 

výška nákladov sa bude meniť v závislosti od 

úspechu rokovania s nájomcami pozemkov, 

vlastníkmi infraštruktúry a superštruktúry a od 

využívaných prístavných a logistických technológií. 

 

 



Hospodárnosť a environmentálna výkonnosť 

vodnej dopravy - všeobecne 

• Náklady na dopravu po mori respektíve po vode, sú 

30krát  nižšie, ako náklady na dopravu po súši. 

• Navyše, pri preprave po mori je možné využiť 

maximálny počet lodí na prepravu do cieľového 

prístavu. 

• Pre rovnaký objem prepravovaného materiálu je vodná 

sieť menej vyťažená a aj dopad na životné prostredie je 

nižší. 

• 70 000 ton naloženého tovaru na lodi usporí 2300 

kamiónov na cestách. 

 





 
Potenciál tranzitných prepravných prúdov pre 

TIP Bratislava 

 

 



Ing. Peter Dupej 

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 


