
 
 
 

Dunajská os – prípadová 

štúdia prístavných miest 

Bratislava, Komárno 

a Štúrovo  

 

 

 

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 



 OECD spustila program prístavných miest , súčasťou 
ktorého budú série prípadových štúdií vypracované 
v období rokov 2012/2013, jednou z nich je  „Prípadová 
štúdia prístavných miest Bratislava, Komárno 
a Štúrovo“.   

 V kontexte Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR 
2020/30 a štátnej politiky regionálneho rozvoja 
je program Dunajská os s projektom Prípadová štúdia 
prístavných miest Bratislava, Komárno a  Štúrovo 
realizovaný expertmi OECD. 

 

 



 Cieľom štúdie je: 

 určiť vplyv aktivít vykonávaných v prístave na regióny 
pozdĺž logistickej reťaze s dopadom na vnútrozemie, 

 

 identifikovať súčasné i budúce prínosy a výzvy pre mestá 
a regióny pozdĺž Dunaja, 

 

 hodnotiť výkonnosť prístavu a prístavného mesta 
v otázkach dosahovania hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych cieľov, 
pri zabezpečovaní medzinárodných štandardov 
zahrňujúcich strategické politiky a vládne nástroje. 



 Výstupom prípadovej štúdie  bude OECD Working 
Paper, ktorého hlavné zistenia budú zapracované 
v publikácii OECD k prístavným mestám. 

 Projekt má ambíciu stať sa strategickým, 
východiskovým dokumentom s celoeurópskym 
dopadom s cieľom podporiť investičný rozvoj 
zaostávajúcej vodnej dopravy s prístavmi na rieke 
Dunaj a Váh a to minimálne v intenciách Dunajskej 
Stratégie. 

 



 

Zmluvné vymedzenie  a financovanie projektu 

 Prípadová štúdia je v súlade s multirezortnou dohodou 
z augusta 2012 spolufinancovaná z dobrovoľných     
príspevkov MDVRR SR, MZVaEZ SR, Úradu Vlády SR  
a  MŽP SR. 

 Dohoda o spolupráci pri príprave a financovaní projektu 
Dunajská Os – prípadová štúdia uzatvorená medzi MDVRR 
SR, ÚV SR, MŽP SR – august 2012. 

 Dohoda  s OECD o vykonaní prieskumu spojeného s 
prístavnými mestami uzatvorená medzi OECD a MDVRR SR 
– september 2012.  

 Riadenie projektu zabezpečuje Riadiaci výbor zložený z   
expertov MDVRR SR, ÚV SR,  MŽP SR a iných prizvaných. 
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Celkový rozpočet 

90 000€ 

I . časť dobrovoľného príspevku – november 2012 

(45 000€) 

 
II . časť dobrovoľného príspevku – december 2012 

(45 000€) 
 

MZVaEZ SR 
(32 000€) 

MŽP SR 
(13 000€) 

ÚV SR 
(15 000€) 

MDVRR SR 
(30 000€) 



Harmonogram projektu 

 

 

 

Fáza  Odhadované dátumy 

Zadávacie podmienky, rozsah 

výskumu 
 September 2012 

  Poskytnutie vstupných dát  September - Október 2012 

 Analýzy dát a prieskum 

dokumentov 
 September - November 2012 

 Prvá misia  December 2012 

 Príprava návrhu správy  Január - Marec 2012 

 Nasledujúca misia  Marec 2013 

 Finalizácia správy a odporúčaní  Marec - Apríl 2013 

 Finálna prezentácia pred Výborom 

OECD 
 Jún 2013 

 Zverejnenie finálnej správy   2013 



Zoznam vstupov projektu: 
 White Paper: http://ec.europa.eu/transport/strategies/2011_white_paper_en.htm 

 Blue book:  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/finaldocs/sc3/ECE-TRANS-SC3-144r1e.pdf 

 Common statement on guide principles for inland navigation and environmental protection in Danube basin 
http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm  

 Manual on Good Practices in Sustainable Waterway Planning:  http://www.naiades.info/downloads 

 Danube strategy http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm  

 European transport international net http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm , 
http://tentea.ec.europa.eu/  

 Cohesion policy 2014 – 2020:  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm 

 Belgrade Convention on Navigation on the Danube            
http://www.minzp.sk/files/eu/medzinarodnedohovory/multilateralnaspolupraca/1dohovor_rezim_plavby_na_dunaji.
pdf  

 Recommendation on Danube Commission for the parameters of fairway on the Danube 
http://www.danubecommission.org/ 

 European Agreement on main inland water ways of international importance (ENG)                        
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=2901  

 Transport strategy till 2020: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=1 

 Conception on development of water transport: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=4351 

 Act No.338/2000 coll. on inland navigation ... 

 Decree No.22/2001 coll. on classification of waterways...  

 Act on assessment of environmental impact 

 Act on urban planning and  building regulation 

 Land use plans (SR, HTU, cities and municipalities) 

 Government Decree No. 846/2010 – Proposal of the Perspective on public inland ports Bratislava, Komárno and Štúrovo 
development. 
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Zadanie I. dotazníka OECD (jún 2012) 

 Dotazník adresovaný mestám Bratislava, Komárno a 
Štúrovo zameraný na osvedčené postupy v prístavoch a 
prístavných mestách so zreteľom na: 
 Rozvojové politiky prístavov 

 Hospodárske rozvojové politiky prístavných miest 

 Dopravné politiky 

 Pracovné podmienky 

 Výskum a inovácie 

 Politiky územného rozvoja 

 Environmentálne politiky 

 Komunikačné politiky 

 

 



I. stretnutie riadiaceho výboru 5. septembra 2012  

 vyhodnotenie stavu prípravy realizácie programu 
Dunajská os, 

 príprava na workshop OECD port – cities 14.09.2012, 
Paríž. 



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. 

 



II. stretnutie riadiaceho výboru 3. októbra 2012  

 príprava na I. študijnú misiu expertov OECD, 

 stav vypracovanie I. dotazníka OECD zadaného 
už v júni 2012 mestám Bratislava, Komárno a Štúrovo, 

 schválenie upraveného harmonogramu - vzhľadom na 
časové posuny (právne otázky pri kreovaní dohody 
s OECD, zmena vlády SR) bol začiatok projektu 
posunutý  z júna na september 2012. 



I. študijná misia expertov OECD  
(10. – 12. december 2012) 

 Stretnutie so zástupcami prístavných miest, VÚC, 
Verejných prístavov , Slovenskej plavby a prístavov k 
témam: 

 hodnotenie výkonnosti prístavov, 

 analýza vplyvov prístavov na priľahlé územie a 

 hodnotenie politík a kvality správy na dotknutom 
území. 



Zmluvné vymedzenie partnerskej spolupráce I. 

(11. december 2012) 

  „Dohoda o partnerskej spolupráci na realizácii 

programu Dunajská os“ s mestami Komárno 

(CRZ č. 1606/1430/2012) a Štúrovo (CRZ č. 1605/1430/2012) 

na magistráte Hlavného mesta SR Bratislava. 

 



Zadanie II. dotazníka OECD (november 2012) 

 Dotazník adresovaný Verejným prístavom, Slovenskej 
plavbe a prístavom, Bratislavskému a Nitrianskemu 
samosprávnemu kraju a mestskej časti Bratislava – 
Ružinov. 

 Účelom dotazníka je sústrediť kľúčové dáta 
a informácie pre Dunajskú os a porovnať výsledky 
s prípadovými štúdiami iných prístavných miest. 

 Zameranie dotazníka:  
 charakteristika prístavu, okolia, špecializácie, 

 konkurencieschopnosť, kľúčový hráči, životné 
prostredie, vplyv prístavu, 

 náklady, výnosy. 
 



Zmluvné vymedzenie partnerskej spolupráce II.  

(24. január 2013) 

 „Rámcová dohoda o spolupráci v regionálnom rozvoji“ 

(CRZ č. 167/D171/2013) a „Dohoda o partnerskej 

spolupráci na realizácii programu Dunajská os“ 

(CRZ č. 166/D171/2013) medzi MDVRR SR a Hlavným 

mestom SR Bratislava (24. január 2013)– podpis 

rámcovej dohody ako východiskového dokumentu pre 

uzatvárania samostatných partnerských dohôd 

o spolupráci  a podpis samotnej dohody o spolupráci s 

Hlavným mestom SR Bratislava. 



Prezentovanie Dunajskej osi 

 Konferencia Construction Summit (21. február 
2013) – prezentovanie programu Dunajská os s 
projektom „Prípadová štúdia prístavných miest 
Bratislava, Komárno a Štúrovo“ 

 Konferencia Logistika (27. február 2013) – panelová 
diskusia nadväzujúca na Construction Summit – účať 
zástupcov MDVRR SR, Verejných prístavov, Slovenskej 
plavby a prístavov, Slovenského vodohospodárskeho 
podniku, mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
spoločností Slavmont SP a Hydroinvest. 
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Doplňujúce otázky k prípadovej štúdii prístavných 
miest zo strany OECD (február 2013) 

 Aké sú hlavné dopravné toky (národné 
a medzinárodné) v Slovenskej republike: začiatok, cieľ 
a spôsob dopravy? 

 Aké sú ceny za prenájom v prístavoch Bratislava, 
Komárno a Štúrovo v porovnaní s inými oblasťami, pre 
priemysel, výrobu a logistiku? 

 Aký by mal byť typický „balík“, ktorý by na Slovensko 
prilákal veľké podniky (napríklad. automobilky)? 

 Ako motivovať hospodárske subjekty SR, aby využívali 
vnútrozemskú a medzikontinentálnu vodnú dopravu 
v rámci multimodálnej dopravy. 



II. študijná misia expertov OECD  
(27. – 28. marec 2013) 

 Stretnutie s veľkými výrobcami, potenciálnymi 
klientmi slovenských vnútrozemských prístavov 
(hospodárske odvetvia; priemysel: automotive, 
hutnícky, chemický, petrochemický, elektrotechnický, 
strojársky, stavebný, potravinársky) k témam 
potenciálu prístavov, exportným 
a  importným tokom a možnostiam budúceho 
využívania prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo. 

 



 Marec – Apríl : finalizácia správy a odporúčaní 

 

 Jún : prezentácia výsledkov pre výborom OECD 

 

 September: Port Cities Conference v Rotterdame, 
zverejnenie working paper a zaradenie do publikácie OECD 
k prístavným mestám 

 

 Október: vydanie súhrnnej publikácie k prístavným 
mestám, verejná prezentácie štúdie na Slovensku 

 



Prezentácia výsledkov pre výborom OECD 

(18. jún 2013) 

 Projekt „Dunajská os – prípadová štúdia prístavných 
miest Bratislava, Komárno a Štúrovo“ bol zavŕšený 
prezentáciou v OECD počas zasadnutia Pracovnej skupiny 
pre politiku územného rozvoja (TDPC) 18. júna 2013.  

 Za SR sa na prezentácii štúdie zúčastnili predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ Verejných prístavov, a.s., 
Jozef Moravčík, Peter Dupej z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja (hlavný koordinátor projektu), 
ako aj zástupcovia SM SR pri OECD. Generálny riaditeľ 
Moravčík vo svojom úvodnom vystúpení privítal štúdiu 
ako „nezávislý dokument“, ktorý by mohol byť príspevkom 
k väčšej podpore vnútrozemskej vodnej dopravy v SR.  

 



Prezentácia výsledkov pre výborom OECD 

(18. jún 2013) 

 Štúdia konštatuje : 

 nízku výkonnosť a ekonomický prínos vnútrozemských 
prístavov, 

 slabé  využitie prístavnej infraštruktúry a vodnú dopravu 
orientovanú prevažne na Rakúsko, 

 prioritu venovanú železničnej doprave a  nízku alebo 
žiadnu konkurenciu medzi verejnými prístavmi v SR, 

 chýbajúcu víziu lepšieho využitia vodnej dopravy, 

 výhodnú geografickú polohu Bratislavy, ktorá by mohla 
byť logistickým centrom Európy, 

 

 



Prezentácia výsledkov pre výborom OECD 

(18. jún 2013) 

 OECD v dokumente sformulovala pre SR tri 
odporúčania: 

 Odstrániť plavebné prekážky pozdĺž celého toku Dunaja 
prostredníctvom vládnej podpory alebo využitím 
európskych fondov.  

 Zvýšiť viditeľnosť a informovanosť o vnútrozemskej 
vodnej doprave zavedením logistického poradenstva pre 
vodnú dopravu.  

 Výraznejšie zapojenie vlády do podpory služieb 
a zariadení pre vnútrozemskú vodnú dopravu.   

 



Prezentácia výsledkov pre výborom OECD 

(18. jún 2013) 

 Realizácia odporúčaní OECD môže prispieť 
k odstráneniu prekážok a rozdielov vo využívaní 
potenciálu vnútrozemskej vodnej dopravy medzi 
západnou a východnou časťou Európy, byť príspevkom 
k rozvoju hodnotených slovenských prístavných miest 
a vnútrozemských prístavov  SR. 

 Štúdia poslúži ako referenčný dokument 
pri vyhodnocovaní existujúcich stratégií regionálneho 
rozvoja a tvorbe nových strategických materiálov 
na rôznych úrovniach. 



Prezentácia výsledkov pre výborom OECD 

(18. jún 2013) 

 Členské krajiny OECD susediace so SR a zdieľajúce 
so SR vodný tok Dunaja považujú štúdiu za prínos 
(Rakúsko).  

 Štúdia bude príspevkom k agende zeleného rastu v SR, 
keďže sa zameriava na identifikovanie možností 
pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Dunajskej 
vodnej ceste spôsobom rešpektujúcim princíp trvalo 
udržateľného rozvoja.  

 



Port Cities Conference v Rotterdame 
(9. september) 

 Zverejnenie working paper a zaradenie do publikácie 
OECD k prístavným mestám 



Previazanosť s Dunajskou stratégiou 

 Európska Únia má značne rozpracovanú Dunajskú 
Stratégiu, ktorej základ predstavuje zvýšenie 
spolupráce medzi krajinami, ktorými rieka Dunaj 
preteká. Prípadová štúdia OECD „Dunajská os“ je 
zameraná na prístavné mestá na tomto toku. Umožní 
skvalitnenie prebiehajúcej prípravy na implementáciu 
Dunajskej stratégie a napĺňanie jej hlavných cieľov. 



Hlavné ciele Dunajskej stratégie pre Prioritnú 
oblasť 1a  
1. Zvýšiť objem nákladnej dopravy o 20% do roku 2020 

v porovnaní s rokom 2010. 
2. Odstrániť prekážky plavby s ohľadom na špecifiká každého 

úseku na toku Dunaja a jeho splavných prítokoch a tiež 
zabezpečiť efektívne riadenie plavby, infraštruktúry vodnej cesty 
do roku 2015. 

3. Vybudovať na Dunaji a s plavných prítokoch (Váh..)moderné 
Ports-TIP prístavy s prepojením na železničnú a cestnú sieť do 
roku 2020 

4. Implementovať harmonizovaný RIS na Dunaji a jeho splavných 
prítokoch a zabezpečiť medzinárodnú výmenu RIS dát, podľa 
možnosti do roku 2015  

5. Riešiť nedostatok kvalifikovaných zamestnancov a zosúladiť 
štandardy školskej prípravy pričom treba zohľadniť sociálnu 
dimenziu jednotlivých opatrení. 

 



 

 

LEN Inteligentná Integrovaná zdravá spoločnosť 
(Integrated Smart Healthy Society) môže mať takéto 
ciele rozvoja  vodného hospodárstva. 

Takéto štádium rozvoja spoločnosti  nie je blízko 
a naplnenie týchto cieľov nie je ľahko 
dosiahnuteľné, preto je nevyhnutné spoločne (v rámci 
Multi governace – vyplývajúcej z Národnej stratégie 
rozvoja SR 2020/2030 s 3E+1) prijať koncepčné, 
komplexné systémové kroky všetkých zainteresovaných. 

 

 



Ďakujem za pozornosť! 

 

Ing. Peter Dupej , peter.dupej@mindop.sk, +421 2 5949 4535 


