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1. Úvod  
 
Výročná správa Agentúry rozvoja vodnej dopravy (ďalej len „výročná správa“) obsahuje 

zhodnotenie činností a financovania Agentúry za prvý rok jej fungovania - rok 2011.  

 

Cieľom výročnej správy a verejného odpočtu je informovať o dosiahnutých výsledkoch 

Agentúry rozvoja vodnej dopravy (ďalej len „ARVD“) za účelom zlepšenia a sprehľadnenia 

činnosti ARVD  a skvalitnenia riadenia ARVD.  

 

Verejný odpočet činnosti a hospodárenia ARVD za rok 2011 sa uskutoční dňa 11. mája 

2012 o 10.00 hod. v miestnosti č.735 na 7. poschodí v budove sídla ARVD na Námestí 

slobody č.6 v Bratislave.  

 

Vypracovanie výročnej správy vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189          

z 19. decembra 2001 k správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými 

odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných 

orgánov štátnej správy.  
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2. Identifikácia organizácie 
 

 
Názov:    Agentúra rozvoja vodnej dopravy  

 

Sídlo:    Námestie slobody č.6, P.O. BOX 9, 810 05 Bratislava 

 

Zriaďovateľ: podľa §38a) Zákona NRSR č. 338/2000 Z.z.                          

o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Rezort / napojenie na ŠR: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia, vykonávajúca činnosti podľa 

Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

 

 

Kontakt:   t.č.:  +421 2 594 94 753 

    fax:  +421 2 524 54 057 

    e-mail:  info@arvd.gov.sk 

    web:  www.arvd.gov.sk  

 

 

IČO:     42183677 

 

DIČ:     2023172811  

 

 

Riaditeľ:    Ing. Vladimír Novák 

 

 

mailto:info@arvd.gov.sk
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3. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 

3.1 Poslanie organizácie 

 

Základným poslaním Agentúry rozvoja vodnej dopravy je zabezpečovať rozvoj                    

a modernizáciu vodných ciest.  

 

Dôvodom vzniku Agentúry rozvoja vodnej dopravy bol prevod kompetencií k správe 

a rozvoju vodných ciest diskutovaný medzi rezortom ţivotného prostredia a rezortom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Výsledkom rokovaní bolo Uznesenie vlády 

Slovenskej republiky č. 275 zo dňa 8. apríla 2009 k prevodu kompetencií k správe 

a rozvoju vodných ciest, ktorým vláda Slovenskej republiky okrem iného: 
 

 schválila s prevod kompetencií k správe a rozvoju vodných ciest; 

 súhlasila so zriadením štátnej rozpočtovej organizácie s pracovným názvom 

Riaditeľstvo vodných ciest Slovenskej republiky (dnešná Agentúra rozvoja vodnej 

dopravy); 

 

Podľa predmetného uznesenia vlády Slovenskej republiky kompetencia pre rozvoj 

vodných ciest prešla na rezort dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky prostredníctvom novo zriadenej Agentúry rozvoja vodnej dopravy, pričom 

kompetencia správy vodných ciest ostala na rezorte ţivotného prostredia 

prostredníctvom príslušného správcu vodných tokov – Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p. 

 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy by v zásade mala byť pre vnútrozemskú vodnú dopravu 

tým, čím je v Slovenskej republike pre rozvoj infraštruktúry cestnej dopravy NDS, a.s.      

a pre rozvoj infraštruktúry ţelezničnej dopravy ŢSR, aj keď po prvom roku fungovania 

ARVD nie je moţné porovnávať uvedené spoločnosti rozsahom ich činností. 

 

V zahraničí uţ niekoľko rokov pôsobia spoločnosti s obdobným zameraním ako Agentúra 

rozvoja vodnej dopravy v Slovenskej republike, napr. Ředitelství vodních cest ČR v Českej 

republike alebo via-donau v Rakúsku.   

 

Prevodom kompetencie rozvoja vodných ciest na rezort dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja a vznikom Agentúry rozvoja vodnej dopravy bol vytvorený ďalší predpoklad pre 

dosiahnutie trvalo udrţateľného rozvoja vodnej dopravy, ktorý by bez rozvoja základnej 

infraštruktúry – vodných ciest vrátane prístavov nebolo moţné plnohodnotne 

zabezpečovať.  

 

Poslanie Agentúry rozvoja vodnej dopravy je zabezpečované najmä podľa §38a) Zákona 

NRSR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Podľa uvedeného zákona medzi hlavné činnosti Agentúry rozvoja vodnej dopravy patrí 

zabezpečovať: 

  

1. rozvoj a modernizáciu vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou; 

2. prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb 

potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách, na ich správu a údrţbu        

a obstaranie ďalšieho majetku potrebného na správu a údrţbu vodných ciest; 

3. podklady na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných vodných ciest a výhľadovo 

sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku; 

4. propagáciu vodnej dopravy. 

  

Agentúra rozvoja vodnej dopravy má ďalej: 

 

 spracovávať podklady, návrhy a zdôvodnenia na získanie a účelné rozdelenie 

finančných prostriedkov na investície do vodných ciest; 

 koordinovať a zabezpečovať opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej 

cesty; 

 realizovať pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí; 

 podieľať sa na vývoji a implementácii nových technológií a prevádzkových systémov 

pre vodné cesty 

  

Agentúra rozvoja vodnej dopravy má vykonávať uvedené činnosti vo vzájomnej súčinnosti             

s príslušnými orgánmi štátnej správy. 

 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy je povinná pred začatím výstavby súčastí vodných ciest        

a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách, 

dohodnúť zmluvne budúceho správcu. Dňom vydania kolaudačného rozhodnutia prejde 

bezodplatne správa stavby na príslušného správcu. 

 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy vykonáva svoju činnosť ďalej v súlade so Zákonom 

NRSR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, ako aj v súlade s ďalšou 

príslušnou vnútroštátnou legislatívou a legislatívou EÚ, v súlade s príslušnými 

vnútroštátnymi (napr. Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020, Koncepcia rozvoja 

vodnej dopravy SR) a medzinárodnými (napr. Biela kniha stratégie dopravy EÚ, Modrá 

kniha, Stratégia EÚ pre dunajský región, Akčný plán NAIADES) strategickými 

a koncepčnými dokumentmi a v súlade s príslušnými multilaterálnymi Dohovormi (napr. 

Belehradský dohovor o reţime plavby na Dunaji, Dohovor o vnútrozemských vodných 

cestách medzinárodného významu) a bilaterálnymi medzištátnymi Zmluvami (napr. 

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o vodohospodárskej 

spolupráci na hraničných vodách) a medzivládnymi Dohodami (napr. Dohoda medzi 

vládou ČSSR a MĽR o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách, Dohoda 

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných 

vodách). 
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3.2 Strednodobý výhľad organizácie 
  

 

A ČINNOSTI 

 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy by mala zo strednodobého výhľadu zabezpečovať 

činnosti, resp. úlohy jedinečného charakteru a celoštátneho významu tak, ako vyplývajú     

najmä z §38a zákona NR SR č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene            

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

 

1. pre oblasť zabezpečovania rozvoja a modernizácie vodných ciest v súlade 

so schválenou dopravnou politikou a zabezpečovania prípravy a realizácie výstavby        

a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku 

vodnej dopravy na vodných cestách, na ich správu a údrţbu a obstaranie ďalšieho 

majetku potrebného na správu a údrţbu vodných ciest 

 

Zabezpečovať uvedené činnosti na jednotlivých úsekoch vodných ciest okrem iného 

podľa Koncepcie rozvoja vodnej dopravy SR a v súlade s Vyhláškou Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 22/2001 Z.z. zo dňa 20. decembra 2000, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest a ich jednotlivých úsekov       

do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest, nasledovne: 

 

 

Dunajská vodná cesta 

p.č. Názov prekáţky / úzkeho miesta r.km úsek poznámka 

1. Nedostatočné gabarity plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu                 

vrátane Moravy rkm 0,00-6,00 

1880,260 – 1872,700 

1872,700 - 1871,350 

SR/RR 

SR 

Potreba dobudovania vzdutia 

Spoločné SK/RR vodné dielo, alt. 

VD Bratislava (Pečenský les) 

2. Nedostatočné gabarity plavebnej 

dráhy - Starý most 

 

1868,14 

 

SR 

podjazdná výška a šírka plavebnej 

dráhy medzi jednotlivými piliermi 

3. Nedostatočné gabarity plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu                 

v pôvodnom koryte Dunaja  

vrátane hate Dunakility 

vrátane prehrádzky  

 

 

1853,000 – 1811,000 

1843,500 – 1840,500 

1843,000 

 

 

SR/MR, 

MR 

SR/MR 

 

 

Ţiadne podmienky pre plavbu, ani 

športovú a rekreačnú 

4. Nedostatočné gabarity plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu: 

a) brodový úsek  

b) skalné prahy 

c) vrátane Váhu rkm 0,00 – 25,00 

1811,00 – 1708,200 

 

1807,000 – 1786,000 

1734,000 – 1711,000  

1766,000 

SR/MR Nedobudovaná SVD G-N 

Nenaplnenie rozhodnutia MSD             

v Haagu 

5. Podmienky pre športovú 

a rekreačnú plavbu  

a) VD Čunovo – sklz 

b) Hať Dunakility – prehrádzka 

 

 

c) Ramenná sústava – systém 

    prehrádzok 

 

 

1851,750 

1843,000 

 

 

1851,750 – 1811,000 

 

 

SR 

SR/MR 

 

 

SR/MR 

 

 

nefunkčný sklz malé plavidlá 

existencia prehrádzky bez objektu pre 

malé plavidlá (k dispozícii iba objekt 

na prenášanie)  

prehrádzkový systém v ramennej 

sústave bez objektov pre malé 

plavidlá 
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Váţska vodná cesta 

 

1. úsek  Komárno – Sereď  (cca 70 km) 

 

 

2. úsek  Sereď – Púchov  (cca 120 km) 

 

p.č. názov r.km návrh riešenia 

1. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

Vodné dielo Sereď – Hlohovec 

 

 

102,00 –  78,85 

 

 

Výstavba VD Sereď / Hlohovec 

2. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Madunice 

 

 

106,60 

 

 

Rekonštrukcia a modernizácia PLK 

Madunice 

3. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

Drahovský kanál 

 

 

113,29 – 102,00 

 

 

Rekonštrukcia Drahovského kanála 

4. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VD Drahovce 113,29 Plavebné pole 

5. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Horná Streda 130,90 

Rekonštrukcia a modernizácia 

 PLK Horná Streda 

6. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Nové Mesto nad Váhom 143,70 

Rekonštrukcia a modernizácia 

PLK Nové Mesto nad Váhom 

7. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Kostolná 157,10 Výstavba PLK Kostolná 

8. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

Biskupický kanál 158,15 – 119,30 Rekonštrukcia Biskupického kanála 

9. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VD Trenčianske Biskupice 158,15 Plavebné pole 

10. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Trenčín 168,80 

Rekonštrukcia a modernizácia 

a PLK Trenčín 

11. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Dubnica 179,40 

Rekonštrukcia a modernizácia 

 PLK Dubnica 

12. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Ilava 187,45 

Rekonštrukcia a modernizácia 

Výstavba PLK Ilava 

13. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Ladce 194,25 

Rekonštrukcia a modernizácia 

Výstavba PLK Ladce 

14. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

Biskupický kanál 193,25 – 160,20 Rekonštrukcia Nosického kanála 

 

 

p.č. názov r.km návrh riešenia 

1. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

a) VD Selice - Komárno 

b) VD Selice – VD Kolárovo 

(Komárno)                

 

 

43,29 –  0,00 

43,29 - 25,00 

(0,00) 

 

 

a) zabezpečiť výstavbu stupňa Nagymaros 

b) výstavba VD Kolárovo 

2. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VD Kráľová – VD Selice 

 

 

63,15 – 43,29 

 

 

Dostavba VD Selice 

3. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VD Sereď / Hlohovec – VD Kráľová 

 

 

78,85 – 63,15 

 

 

Výstavba VD Sereď / Hlohovec 
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3. úsek Púchov – Žilina  (cca 41 km) 

 
p.č. názov r.km návrh riešenia 

1. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Nosice 

 

 

199,20 Výstavba Lodného zdvíhadla Nosice 

2. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Povaţská Bystrica 

 

 

212,80 

 

 

Výstavba PLK Povaţská Bystrica 

3. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Mikšová 

 

 

221,33 

 

 

Výstavba PLK Mikšová 

4. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VE Hričov 237,70  Výstavba PLK Hričov 

 5. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

Hričovský kanál 237,70 – 199,20 Rekonštrukcia Hričovského kanála 

6. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

Nádrţ Hričov 242,20 – 237,70 

Bagrovanie plavebnej dráhy 

(správca vodného toku) 

7. Nedostatočné parametre plavebnej 

dráhy pre celoročnú plavbu  

VD Ţilina 242,50 Výstavba PLK a Prístav Ţilina 

 

 

4. úsek Žilina – Bohumín  (cca 98 km) 

 

Uvaţuje sa s výstavbou prieplavu vrátane 5 plavebných komôr, 2 lodných zdvíhadiel a 

plavebného tunela  

 

 

Vodná cesta Morava (Dunaj-Odra-Labe) 

 

Realizácia bude závislá od spoločných záverov prerokovávaných v rámci trojstranných 

rokovaní Slovenská republika – Česká republika – Rakúsko, prípadne dvojstranných 

rokovaní Česká republika – Slovenská republika. 

 

 

Zemplínska vodná cesta 

 

Vodná cesta na rieke Bodrog nadväzuje na vodnú cestu na rieke Tisa v Maďarsku. Vodná 

cesta medzinárodného významu na rieke Bodrog je závislá od splavnenia a kategorizácie 

rieky Tisa na území Maďarska. Lokálna vodná cesta na Bodrogu po prístavisko 

Ladmovce je v prevádzke od roku 1998. Momentálne slúţi najmä na prepravu 

štrkopiesku a stavebných materiálov v Tokajskej oblasti.  

 

V rámci cezhraničnej spolupráce, v rámci projektu Interreg IIIa boli vypracované moţné 

varianty splavnenia tzv. „Zemplínskej vodnej cesty“, ktorá siaha od štátnej hranice 

s Maďarskom po Vojany. Dosiahnutie minimálnych poţadovaných parametrov pre 

plnohodnotnú plavbu je dôleţité, vzhľadom na uvaţované tovarové prúdy (USS Steel, 

Elektráreň Vojany) a v horizonte rokov 2014-2020 je realizácia na ich dosiahnutie reálna 

a aj zdôvodniteľná. 
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Ostatné vodné cesty SR 

 

Plavba na dolných úsekoch vodných ciest riek Hron, Nitra a Ipeľ, je závislá od splavnosti 

vodných ciest na riekach Dunaj a Váh. Ide najmä o miesta, kde vyššie uvedené vodné 

cesty Hrona, Nitry a Ipľa ústia do Dunaja, resp. Váhu. Na uvedených vodných cestách 

by mali byť zabezpečené minimálne parametre plavebnej dráhy, podľa Klasifikácie 

vnútrozemských vodných ciest lokálneho významu, pre triedu vodnej cesty I. aţ III. Avšak 

konkrétne hodnoty minimálnych parametrov plavebnej dráhy a spôsob ich dosiahnutia 

je moţné navrhnúť aţ vtedy, keď budú zosúladené termíny a postupy výstavby Dunajskej 

a Váţskej vodnej cesty, vrátane zhodnotenia ekonomickej opodstatnenosti a efektívnosti 

výstavby splavnenia predmetných vodných ciest. 

 

 

Športová a rekreačná plavba  

 

Rozvoj vodných ciest v SR bol v minulých desaťročiach zameraný svojimi parametrami 

a vybavenosťou najmä na vyuţitie nákladnej dopravy a rekreačná a športová plavba 

si vytvárala zázemie skôr činnosťou na klubovej úrovni a podobnými aktivitami. Z tohto 

dôvodu vznikol stav, ţe pre potreby športovej a rekreačnej plavby, ktorá bola riešená len 

okrajovo alebo vôbec, chýba vybavenosť pre tento druh plavby. Doterajšie prístavné 

objekty, výväzné zariadenia a vyčkávacie priestory pri vodných dielach, a na trasách 

vodných ciest sa musia v blízkej budúcnosti pri rekonštrukciách na nové kapacitné 

a výškové (povodne) parametre pre nákladnú vodnú dopravu, prispôsobiť aj pre veľké, 

stredné a malé plavidlá rekreačnej a športovej plavby. Vodné cesty vyuţívané pre 

športovú a rekreačnú plavbu vyţadujú dovybavenie prístavísk, výväzných státí 

s lokalizáciou do miest pre tento druh dopravy vhodných, atraktívnych a z hľadiska 

celospoločenských prínosov výhodných. 

 

 

2. Zabezpečovanie podkladov na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných 

vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode 

so správcom vodného toku; 

 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy bude: 

 pokračovať v rokovaniach a spolupráci s jednotlivými odštepnými závodmi 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. k predmetným podkladom; 

 zabezpečovať realizáciu verejného obstarania Koncepcie rozvoja vodných ciest tak, 

ako to vyplýva z uznesenia vlády SR č. 642 zo 16. Septembra 2009 ku Generálnemu 

programu implementácie NAIADES v SR, ako aj zo Stratégie rozvoja dopravy SR         

do roku 2020 
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3. Zabezpečovanie propagácie vodnej dopravy 

 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy predpokladá zabezpečovanie propagácie vodnej 

dopravy v závislosti od pridelených finančných prostriedkov nasledovne: 

 v rámci aktivít WP4 (IMAGE) projektu PLATINA: 

- propagáciou medzinárodnej konferencie Barge to Business (plánovaná na          

14.-15.3.2012 vo Viedni) v SR (účasť relevantných inštitúcií a médií), 

- usporiadaním odborného seminára „Vnútrozemská plavba a rozvoj obchodných 

príleţitostí v podmienkach SR“, 

- vypracovaním Propagačného a komunikačného plánu vnútrozemskej vodnej 

dopravy v Slovenskej republike, 

- zverejňovaním relevantných informácií na web stránku NAIADES a pod. 

 zabezpečovanie vypracovania a distribúcie príslušných propagačných materiálov 

(napr. trojjazyčná schematická mapa vodnej cesty Dunaj od ústia Moravy do Dunaja 

po ústie Ipľa do Dunaja); 

 spolupráca pri príprave, resp. príprava odborných seminárov a konferencií; 

 rozvíjanie webovej stránky a pod. 

 

 

B FINANČNÉ ZDROJE 

 

Na vyššie uvedené aktivity bude potrebné pre Agentúru rozvoja vodnej dopravy 

spracovávať podklady, návrhy a zdôvodnenia na získanie a účelné rozdelenie 

finančných prostriedkov na investície do vodných ciest tak, aby bolo okrem iného 

moţné: 

 získať finančné prostriedky tak zo štátneho rozpočtu, ako aj z príslušných zdrojov 

európskych fondov, resp. jednotlivých programov a výziev v rámci EÚ; 

 v súčinnosti s vecne príslušnými sekciami Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR zabezpečiť zaradenie príslušnej prioritnej osi – rozvoj 

a modernizácia vodných ciest do pripravovaného Operačného programu doprava 

na roky 2014-2020 tak, aby bolo následne moţné Agentúrou rozvoja vodnej dopravy 

čerpať z finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú prioritnú os 

 spolupracovať na príslušných projektoch financovaných z jednotlivých programov 

a výziev, ako napr. projekt PLATINA cez 7. Rámcový program EK, projekt MreNa 

v rámci  Slovensko-rakúskej cezhraničnej spolupráce na roky2007-2013, projekt 

GIFT prostredníctvom South-East Europe Programme v rámci Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja (ERDF) a pod., do ktorých sa Agentúra rozvoja vodnej dopravy 

zapojila uţ v prvom roku svojej pôsobnosti.    

 

 

C PERSONÁLNE PLÁNY 

 

V závislosti na priebeţnom získavaní finančných prostriedkov, resp. zdrojov       

na ich získavanie pre jednotlivé aktivity Agentúry rozvoja vodnej dopravy            

sa bude realizovať a aktualizovať aj plán pre prípadné prijímanie nových 

zamestnancov, resp. aktualizovanie organizačnej štruktúry. S  tým bude súvisieť 

aj priebeţné analyzovanie potrieb kvalifikačnej štruktúry súčasných 

zamestnancov a jej prípadnej zmeny zabezpečovanej tak adekvátnym 

vzdelávaním zamestnancov, ako aj prípadným navyšovaním počtu 

zamestnancov v jednotlivých organizačných zloţkách Agentúry rozvoja vodnej 

dopravy. 
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4. Činnosti a úkony organizácie vykonané v roku 2011 
 
 

4.1 Organizačno-technická oblasť 
 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy bola zriadená ku dňu 31.12.2010 podľa §38a) Zákona 

NRSR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Hneď na začiatku bolo preto nevyhnutné vykonať základné organizačno-

technické úkony potrebné na jej riadny chod. Do tejto skupiny úkonov, ktoré boli úspešne 

vykonané, patrí najmä: 

 zabezpečenie priestorov pre sídlo ARVD: 

od 01.01.2011 do 31.03.2011 v priestoroch ŠPS      

od 01.04.2011 v budove Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 zabezpečenie ostatných sluţieb súvisiacich so sídlom Agentúry v budove 

ministerstva (technik PO a BOZP, ohlasovňa poţiarov, upratovanie, zdravotný audit, 

podateľňa, pošta, pripojenie na IT infraštruktúru ministerstva a pod.)  

 zabezpečenie vybavenia priestorov ARVD (nábytok, výpočtová technika a pod.) 

 zabezpečenie pridelenia IČO (Štatistický úrad) 

 zabezpečenie pridelenia DIČ (Daňový úrad) 

 prihlásenie zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a do príslušných zdravotných 

poisťovní  

 zriadenie účtov v Štátnej pokladnici 

 zriadenie účtu vo VÚB (Štátna pokladnica) pre výbery v hotovosti  

 zabezpečenie pridelenia autentizačných prostriedkov pre prístup do elektronického 

odosielania oznámení pouţívaných vo verejnom obstarávaní (ZOVO) 

 zabezpečenie vypracovania vnútorných predpisov ARVD (Registratúrny poriadok, 

Smernica o prevádzke sluţobných motorových vozidiel, Smernica o verejnom 

obstarávaní, Pravidlá bezpečnosti práce, technických zariadení a ochrane zdravia, 

Traumatologický plán, Poţiarny štatút, Politika bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ţenám, matkám do konca 

deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ţenám, Pracovný poriadok, Smernica 

o obehu účtovných dokladov, zadávaní objednávok a správe majetku štátu a pod.) 

 zabezpečovanie zmluvných vzťahov 

 zabezpečovanie verejných obstarávaní 

 zabezpečovanie kontrolnej činnosti 

 zabezpečovanie poskytovania informácií podľa príslušnej legislatívy 

 zabezpečenie pridelenia sluţobného motorového vozidla 

 zabezpečenie zverejnenia základných údajov o Agentúre na webe MDVRR SR 

 zabezpečenie zverejňovania zmlúv v CRZ, resp. v Obchodnom vestníku, resp. na web-

stránke Agentúry 

 zriadenie webového sídla ARVD (www.arvd.gov.sk)  

 vytvorenie loga    

http://www.arvd.gov.sk/
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4.2 Personálna oblasť 
 

V personálnej oblasti sa v roku 2011 zrealizovalo: 

 postupné obsadzovanie voľných pracovných miest 
 

 vypracovanie príslušných dokumentov pre zamestnancov (Pracovná zmluva, Opis 

činností pracovného miesta, Mzdový dekrét, Dohody o hmotnej zodpovednosti, 

Dohody o zráţkach zo mzdy a pod.) 

 prihlásenie zamestnancov do Sociálnej poisťovne a do príslušných zdravotných 

poisťovní 

 zabezpečenie celoročného cestovného poistenia pre príslušných zamestnancov 

 

 

4.3 Ekonomická oblasť 
 

 zabezpečenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2011 

/ rozpočtové opatrenia 

 zabezpečovanie výkazníctva v zmysle platnej legislatívy (mesačné, štvrťročné, ročné 

výkazy) 

 zabezpečovanie účtovnej a mzdovej agendy 

 zabezpečovanie inventarizácie a správy majetku 

 zabezpečovanie hospodárenia so sociálnym fondom 

 zabezpečovanie komunikácie so štátnou pokladňou 

 zabezpečovanie bezhotovostného a hotovostného styku ARVD 

 zabezpečenie vedenia pokladne 

 

 

4.4 Investičné projekty 
 
ARVD uplatnila poţiadavku finančných prostriedkov na investičné projekty tak, ako 

vyplývali z Akčného plánu NAIADES, v roku 2011 rozpočtovým opatrením v rozsahu 

3.350.000 EUR, k 31.12.2011 však neboli pridelené ţiadne finančné prostriedky 

a) Koncepcia rozvoja vodných ciest SR 

 bola obstaraná odborne spôsobilá osoba pre verejné obstaranie Koncepcie, 

 bola zahájená príprava podkladu k verejnému obstarávaniu – administratívna časť, 

prvotný návrh k dispozícii na SCLaVD MSVRR SR, 

 uskutočnilo sa rokovanie so Sekciou rozpočtu o moţnom pridelení finančných 

prostriedkov zo Štátneho rozpočtu  

b) Zlepšenie parametrov plavebnej dráhy na Dunaji r km 1797 – 1790 modelový 

výskum 

 predmetná úloha bola uplatnená aj cez vedu a výskum na rok 2012, nakoľko zo ŠR 

neboli doteraz pridelené poţadované finančné prostriedky, dostala sa 

do Zásobníka projektov, 
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c) Zlepšenie parametrov plavebnej dráhy na Dunaji r km 1797 – 1790 realizácia 

 predmetná úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu a jej realizácia bude závislá 

od výsledkov modelového výskumu 

d) Rekonštrukcia prístavných polôh a ich vybavenia v Prístave Bratislava 

 uskutočnili sa neformálne rozhovory s Verejné prístavy, a.s., správa je však 

na rezorte ţivotného prostredia – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

e) Rekonštrukcia prístavných polôh a ich vybavenia v Prístave Komárno  

 uskutočnili sa neformálne rozhovory s Verejné prístavy, a.s., správa je však 

na rezorte ţivotného prostredia – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

 

 

4.5 Projekty, programy a granty 
 

4.5.1 MreNa 

ARVD sa v marci 2011 stala vedúcim partnerom projektu MreNa -  Štúdia 

uskutočniteľnosti „Rekreačná plavba po rieke Morava“ (r. km 0,00 – r. km 69,30) 

a spolu s partnerom projektu - Úrad Dolnorakúskej krajinskej vlády vypracovala 

kompletnú projektovú ţiadosť vrátane všetkých povinných príloh a dňa 

28.10.2011 ju predloţila na schválenie Spoločnému technickému sekretariátu 

vo Viedni. 

Program: Cezhraničná slovensko-rakúska spolupráca na roky 2007-2013 

 

Cieľ projektu: posúdenie moţností rekreačnej plavby na rieke Morava 

za účelom dosiahnutia podmienok rozvoja cestovného ruchu 

(technická analýza, socioekonomická analýza vrátane 

marketingovej, legislatívna analýza, ekologická analýza), 

 

Predpokladaná Doba realizácie:  04/2012 – 03/2014 

 

4.5.2 PLATINA–platforma implementácie Akčného plánu NAIADES (WP4 IMAGE) 

 

Program: 7. Rámcový program EK 

 

Cieľ projektu:  podpora Komisie, členských štátov a tretích krajín pri 

implementácii akčného programu NAIADES (Európsky akčný 

program pre vnútrozemskú vodnú dopravu)  

  

 Doba realizácie 05/2008 – 05/2012 

 

ARVD vykonala potrebné úkony, aby sa mohla zúčastniť na aktivitách WP4 IMAGE, 

ako partner projektu v rámci Konzorcia 23 partnerov: 

 online registrácia 

 komunikácia s validačným centrom  

 zasielanie poţadovaných dokumentov  

 alternatíva - príprava zmluvy s via donau (subkontrakt) 
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4.5.3 „Green Intermodal Freight Corridors – GIFT“           

 

Lídrom tohto projektu je Ministerstvo infraštruktúry, dopravy a sietí Grécka 

a partnermi organizácie z Grécka, Talianska, Rumunska, Slovinska, Srbska, 

Maďarska, Albánska, Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Agentúra rozvoja vodnej 

dopravy podpísala deklaráciu záujmu a k projektu pristúpila ako asociovaný 

strategický partner. 

 

Program: South East Europe 

 

Cieľ projektu:  navrhnúť nové stratégie, politiky a špeciálne iniciatívy v oblasti 

infraštruktúry a záleţitostí týkajúcich sa harmonizácie legislatívy 

za účelom podpory „zeleného intermodálneho dopravného 

koridoru“ v juhovýchodnom regióne  

 

ARVD bude vyuţívať výstupy projektu a zúčastňovať sa počas jeho realizácie 

príslušných rokovaní a bude poskytovať relevantné údaje podľa poţiadavky lídra 

projektu za slovenskú stranu z oblasti infraštruktúry vodnej dopravy (vodné cesty, 

prípadne prístavy); 

 

Predpokladaní doba realizácie: 04/2012 – 09/2014 

 

4.5.4 Projekt WANDA  

ARVD na tomto projekte spolupracovala s VÚVH formou zaradenia Agentúry 

do databázy zainteresovaných subjektov a poskytla zástupcu do skupiny expertov 

na vypracovanie finančného modelu, podľa prípadných poţiadaviek VÚVH. Lídrom 

projektu je via donau a partnermi VÚVH a relevantné inštitúcie z Maďarska, 

Rumunska, Bulharska, Chorvátska a Srbska. 

 

Cieľ projektu: ochrana Dunaja pred znečistením vo vzťahu na ochranu jeho 

hodnotných ekosystémov a vodných zdrojov a stanovenie 

cezhraničného koordinovaného systému odpadového 

hospodárstva z plavidiel pozdĺţ Dunaja  

 

Doba realizácie: 04/2009 – 03/2012 

 

4.5.5 Lodné múzeum  

Agentúra poskytla konzultačno-poradenskú činnosť na základe operatívnych 

poţiadaviek a v rámci svojich moţností, komunikovala so SCLaVD, Technickým 

múzeom ohľadom moţnosti získania plavidla Šturec pre účely lodného múzea. 

Ďalej prebiehala komunikácia medzi Slovenským technickým múzeom 

a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. o spôsobe prevodu plavidla 

Šturec a hľadali sa moţné zdroje financovania projektu  (projekt, grant a pod.). 
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4.6 Medzinárodná spolupráca 

 

 spolupráca s Českým plavebním a vodocestním sdruţením – v rámci Odbornej 

skupiny Moravské vodní cesty (účasť na 10., 11. a 12. rokovaní v Přerove, ČR, Státní 

plavební správa) 

 spolupráca v rámci trojstrannej slovensko-česko-rakúskej spolupráce v oblasti 

vodného hospodárstva na hraničných vodách, rokovanie expertov k problematike 

rekreačnej plavby na rieke Morava a Dyje – príprava projektu MreNa (účasť na 3. 

a 4. Rokovaní vo Veselí nad Moravou, ČR) 

 účasť na zasadnutí výkonnej rady INE (Inland Navigation Europe / Európska 

vnútrozemská plavba) za účasti zástupcu PLATINA – WP4 IMAGE, Viedeň, Rakúsko - 

prezentácia Agentúry rozvoja vodnej dopravy, jej úloh a cieľov vrátane moţnej 

spolupráce v rámci projektu PLATINA WP4 IMAGE 

 účasť na 3. zasadnutí Joint Statement on Inland Navigation and Environmental 

Protection in the Danube River Basin (Spoločné vyhlásenie o vnútrozemskej plavbe 

a ochrane ţivotného prostredia v povodí Dunaja) organizovanej ICPDR 

(Medzinárodná komisia pre ochranu povodia Dunaja) za účasti zástupcov Dunajskej 

komisie a pod.; Viedeň, Rakúsko. V prvej téme sa všetky referáty venovali hlavne 

ţivotnému prostrediu, menej plavbe, prístavom a infraštruktúre vôbec; v druhej časti 

programu okrem iného riaditeľ Agentúry predstavil agentúru, jej úlohy a ciele 

pre najbliţšie obdobie vrátane úloh súvisiacich s odstraňovaním úzkych miest 

(bottlenecks) na Dunaji v Slovenskej republike 

 účasť na zasadnutí predstavenstva Spolku pre podporu Pomoravia 23.03.2011, 

prezentácia Agentúry rozvoja vodnej dopravy, moţná spolupráca formou podpory 

projektu MreNa 

 účasť na workshope iRIS Europe III, Viedeň, Rakúsko, posúdenie moţnej účasti 

a rozsahu spolupráce ARVD v projekte 

 účasť na pravidelnej kontrolnej plavby po rieke Morava uskutočnenej za účasti 

splnomocnencov vlády SR a Rakúska pre spoluprácu na hraničných vodách v oblasti 

vodného hospodárstva, Angern an der March – Devín v rámci prebiehajúcej prípravy 

projektu MreNa, posúdenie moţnosti rekreačnej plavby po rieke Morava 

 účasť na príslušných zasadnutiach Dunajskej komisie, Budapešť 

zasadnutie pracovnej skupiny pre technické otázky DK 12.-15.4.2011 

zasadnutie pracovnej skupiny pre hydrotechnické otázky DK 20.-23.9.2011 

zasadnutie pracovnej skupiny pre technické otázky DK 25.-26.10.2011 

 účasť na konferencii s medzinárodnou účasťou 26. Plavebné dni, Ústí nad Labem 

13.–15. 9. 2011, prezentácia ARVD a nadviazanie kontaktov so zástupcami inštitúcií 

z oblasti vnútrozemskej plavby (Ředitelství vodních cest ČR, povodia a pod.) 

 účasť na 11.rokovaní „Partnerstva pre zlepšovanie infraštruktúry a plavby na Dunaji 

PIDIN“ v súlade s poţiadavkou SCLaVD OVD MDVRR S, Viedeň, Rakúsko. Účelom 

cesty bolo okrem iného získať aktuálne informácie týkajúce sa moţného 

financovania rozvoja v rámci Dunajského regiónu 
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 účasť na zasadnutí Steering Group pre prioritu 1.a – vnútrozemská vodná doprava 

Dunajskej stratégie (21.06.2011 vo Viedni a 28.10.2011 v Bukurešti) 

 účasť na rokovaní pracovnej skupiny pre modernizáciu, rozvoj a správu vodných ciest 

zriadenej v rámci priority 1.a – vnútrozemská vodná doprava Dunajskej stratégie 

27.10.2011 v Bukurešti 

 

 

4.7 Vnútroštátna spolupráca 

 

 účasť na medzinárodnom workshope Dunajský vedomostný klaster 

 pracovné stretnutie k spolupráci s STU, SvF, katedra Hydrotechniky 

 pracovné stretnutie k úlohám ARVD vo vzťahu na správu vodných tokov uskutočnené 

v spolupráci so splnomocnencom vlády SR k SVD G-N za účasti zástupcov 

Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. 

 účasť na pracovných stretnutiach uskutočnených splnomocnencom vlády SR         

k SVD G-N a Komisie pre hraničné vody medzi SR/MR a SR/AUT a SR/ČR 

k problematike rozvoja a modernizácie vodných ciest 

 komunikácia so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., 

príslušných Odštepných závodov 

 spolupráca s katedrou Hydrotechniky na témach bakalárskych a diplomových prác 

- Analýza súčasného stavu rekreačnej a športovej plavby na Malom Dunaji (BP) 

- Analýza súčasného stavu rekreačnej a športovej plavby v starom koryte Dunaja (BP) 

- Baťov kanál - moţnosti predĺţenia vodnej cesty (BP) 

- Návrh objektu na prekonanie rozdielu hladín pre športové a rekreačné plavidlá 

vo vybranej lokalite na Hrone (DP) 

- Návrh plavebného stupňa Kolárovo na Váhu (DP) 

- Technický podklad pre Zámer EIA - Návrh objektu pre športovú a rekreačnú plavbu 

vo vybranej lokalite na Hrone (DP) 

- Výpočet priebehu minimálnej plavebnej hladiny na Bodrogu. 

- Objekty športovej a rekreačnej plavby na Váhu v úseku VD Kráľová – Komárno 

(DP) 

 Vypracovanie tematickej mapy vodnej cesty Dunaja do ústia Moravy po ústie Ipľa 

 

 

4.8 Vnútrorezortná spolupráca (stanoviská, vyjadrenia) 
 

 účasť na rokovaniach ku Koncepcii rekreačnej a športovej plavby na Dunaji, ktorej 

gestorom je Sekcia cestovného ruchu MDV RR SR, posúdenie moţnosti účasti 

Agentúry na úlohe 

 príprava podkladov ku Koncepcii rozvoja vnútrozemskej plavby do roku 2020 – časť 

infraštruktúra (vodné cesty) 

 pripomienky k dokumentu White paper („Biela kniha stratégie dopravy“) na základe 

poţiadavky SCLaVD MDVRR SR 
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 pripomienky k materiálu „Manuál pre projekty TEN-T“ na základe poţiadavky SCLaVD 

MDVRR SR 

 zabezpečenie pripomienok k pokračovaniu Akčného programu NAIADES na roky 

2006-2013, na základe poţiadavky SCLaVD MDVRR SR  

 pripomienky k materiálom pracovnej skupiny pre hydrotechnické otázky Dunajskej 

komisie na základe poţiadavky SCLaVD MDVRR SR (Plán základných prác pre 

dosiahnutie odporúčaných parametrov plavebnej dráhy, hydrotechnických a iných 

stavieb na Dunaji a Odporúčania na stanovenia normatívnych parametrov plavebnej 

dráhy a hydrotechnických a iných objektov na Dunaji) 

 pripomienky k materiálu Blue book (Modrá kniha) na základe poţiadavky SCLaVD 

MDVRR SR 

 pripomienky k materiálom pracovnej skupiny rieky (WG Rivers) na základe poţiadavky 

SCLaVD MDVRR SR 

 rokovania s príslušnou sekciou k politike súdrţnosti EÚ a potrebe zabezpečenia 

začlenenia príslušnej prioritnej osi do pripravovaného OPD na roky 2014-2020 

 spracovanie príslušného podkladu k „Analýza projektov podľa UV 497/2011 Stratégia 

EU pre Dunajský región“ na základe poţiadavky Sekcie EÚ a medzinárodných vzťahov 

na SCLaVD, OVD 

 spracovanie stanoviska k PD „Protipovodňové opatrenia v zdrţi Hrušov – Brehová línia 

terénnych úprav“ na základe poţiadavky SCLaVD, OVD MDVRR SR 

 stanovisko k Smernici pre rozvoj TEN-T 

 účasť na rokovaní k územnému plánu BSK na základe poţiadavky SCLaVD MDVRR SR 

 porady s OVD, SCLaOVD MDVRR SR 

 zabezpečovanie kontroly plnenia úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR 

 zabezpečovanie relevantných podkladov operatívne podľa jednotlivých poţiadaviek 

 

 

4.9 Veda a výskum 

 

ARVD predloţila 5 námetov pre vedu a výskum na rok 2012: 

 Modelový výskum zlepšenia parametrov plavebnej dráhy na Dunaji v úseku rkm 1797 

– 1790 (finančné prostriedky poţadované aj zo ŠR, v roku 2011 však nepridelené) 

 Výskum optimálneho riešenia plavebného stupňa VD Kolárovo na Váhu 

 Výskum vplyvu prevádzky Vodnej elektrárne Gabčíkovo (VEG) na bezpečnosť plavby na 

dotknutom úseku Dunaja 

 Optimalizácia prevádzky plniaceho a prázdniaceho systému veľkých plavebných 

komôr s aplikáciou na VD Gabčíkovo 

 Analýza vývoja parametrov plavebnej dráhy na Dunaji v úseku Morava – Ipeľ v dobe 

po spustení VD Gabčíkovo do prevádzky 
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4.10 Príspevky a prezentácie 

 

 prezentácia Agentúry na zasadnutí Steering Group rady INE (Inland Navigation Europe 

/ Európska vnútrozemská plavba), Viedeň, Rakúsko 

 príspevok do časopisu Vodní cesty a plavba 01/2011 (číslo venované rozvoju vodných 

ciest a vodnej dopravy v Slovenskej republike) 

 prezentácia Agentúry na 3. zasadnutí Joint Statement on Inland Navigation and 

Environmental Protection in the Danube River Basin (Spoločné vyhlásenie 

o vnútrozemskej plavbe a ochrane ţivotného prostredia v povodí Dunaja) 

organizovanej ICPDR (Medzinárodná komisia pre ochranu povodia Dunaja) za účasti 

zástupcov Dunajskej komisie a pod., Viedeň, Rakúsko 

 príspevok do Parlamentného kuriéra 

 prezentácia Agentúry a kompetencií MDVRR SR v oblasti vnútrozemskej plavby na 

Steering Group Prioritnej oblasti 1A Dunajskej stratégie v Bukurešti 28.10.2011 

 

4.11 Kolektívne členstvo v organizáciách 

 
Agentúra rozvoja vodnej dopravy sa v roku 2011 stala kolektívnym členom Slovenského 

plavebného kongresu. 
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 5. Rozpočet ARVD 
 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy bola v roku 2011 zaradená v Štátnom rozpočte SR 

v programe: 

07T Tvorba a implementácia politík 

07T03 Regulácia a štátny dozor 

07T0305 Regulácia vodnej dopravy 

 

 

5.1 Príjmy 

 

V roku 2011 Agentúra rozvoja vodnej dopravy nedisponovala ţiadnymi príjmami, resp. jej 

neboli ţiadne príjmy rozpočtované. 

 

5.2 Výdavky 

 

Z hľadiska rozpočtovaných a skutočne realizovaných výdavkov (schválený, upravený 

rozpočet) Agentúra rozvoja vodnej dopravy disponovala finančnými prostriedkami 

v rozsahu podľa nasledovnej tabuľky: 

 

Tabuľka č.1: Rozpočtované a skutočne realizované výdavky ARVD  

1 2 3 4 5 6 7 8 

p.č. 

k
a

te
g
ó

ri
a

 

Poţadované 

31.1.2011 

EUR 

Pridelené RO  

MDVRR SR  

č.8 

10.2.2011 

EUR 

Odobrané RO 

MDVRR SR 

č.130 

24.11.2011 

EUR 

Skutočnosť 

k dispozícií  

za rok 2011 

EUR 

Skutočnosť 

realizované 

EUR 

Voľný 

zostatok 

EUR 

1. 610 100 535,00 97 087,68 - 36 000,00 61 087,68 57 587,61 3 500,07 

2. 620 35 137,00 33 894,96 - 12 582,00 21 312,96 20 435,94 877,02 

3. 630 108 600,00 50 000,00 0,00 50 000,00 49 775,41 224,59 

4. 640 4 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 308,14 691,86 

5. 700 3 425 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPOLU 3 673 273,00 181 982,64 -48 582,00 133 400,64 128 107,10 5 293,54 

 

Z tabuľky č.1 vyplýva, ţe Agentúra rozvoja vodnej dopravy poţadovala zo štátneho 

rozpočtu dňa 31.1.2011 celkovo 3.673.273,- €.  

 

Rozpočtovým opatrením MDVRR SR č.8 zo dňa 10.2.2011 bolo Agentúre rozvoja vodnej 

dopravy pridelených zo štátneho rozpočtu 181.982,64 €, z toho ţiadne kapitálové 

výdavky.  

 

Následne v priebehu roka 2011, uplatnením prijatého rozpočtového opatrenia MDVRR 

SR č.130 zo dňa 24.11.2011 sa zníţili rozpočtované výdavky na mzdy (610) a poistné 

odvody (620) spolu o 48.582,- €, teda v roku 2011 boli k dispozícii finančné prostriedky 

rozpočtu na výdavky Agentúry rozvoja vodnej dopravy vo výške 133.400,64 €. 
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Z uvedenej sumy pridelenej zo štátneho rozpočtu Agentúra rozvoja vodnej dopravy 

v prvom roku svojho pôsobenia celkovo pouţila najmä na zabezpečenie personálneho, 

materiálno-technického vybavenia organizácie a svoju prevádzku spolu 128.107,10 €. 

Voľný zostatok k 31.12.2011, ktorý bol následne vrátený do štátneho rozpočtu bol 

v rozsahu 5.293,54 €, z toho 3.500,07 € mzdových prostriedkov (610), 877,02 € 

poistné odvody (620); 224,59 € beţné výdavky (630) a 691,86 € beţné transfery (640). 

 

Podrobnejší prehľad jednotlivých výdavkov v skutočnosti podľa kategórií ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

 

Tabuľka č.2: Prehľad výdavkov podľa skutočnosti 

poloţka Názov Skutočnosť  

EUR 

610 mzdy zamestnancov 57 587,61 

620 poistné a príspevky do poisťovní 20 435,94 

630 Tovary a ďalšie sluţby, z toho 49 775,41 

631001 Cestovné náhrady tuzemské 7,60 

631002 Cestovné náhrady zahraničné 3 544,21 

632001 Energie 4 257,00 

632003 Poštovné a telekomunikačné sluţby 841,24 

633002 Výpočtová technika 13 258,69 

633003 Telekomunikačná technika 170,10 

633006 Všeobecný materiál 6 918,52 

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 88,77 

633013 Nehmotný majetok 3 767,05 

633016 Reprezentačné 332,60 

634002 Servis, údrţba a výdavky AUS 734,04 

634003 Poistenie AUS 640,84 

635002 Údrţba výpočtovej techniky 103,57 

637001 Školenia, kurzy, semináre 154,00 

637004 Všeobecné sluţby 4 654,16 

637005 Špeciálne sluţby 7 244,81 

637011 Štúdie, expertízy, posudky 65,00 

637012 Dane, poplatky, za vedenie účtov 50,06 

637014 Stravovanie 2 314,95 

637016 Prídel do sociálneho fondu 360,90 

637027 Ostatné osobné náklady 267,30 

640 Beţné transfery, z toho 308,14 

642006 Členské príspevky 100,00 

642015 Nemocenské dávky 208,14 

SPOLU 128 107,10 

 

K jednotlivým výdavkom podľa kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie uvádzame 

nasledovné: 
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Kategória ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 610  

(mzdy, príplatky, odvody, odmeny zamestnancov) 
 

Na tarifné platy, príplatky, odvody a odmeny zamestnancom boli v roku 2011 výdavky 

ARVD 57.587,61 €. 
 

Nedočerpanie finančných prostriedkov na mzdy (610) a poistné odvody (620) 

zamestnancov súviselo s tým, ţe Agentúra rozvoja vodnej dopravy obsadzovala pracovné 

pozície postupne v priebehu prvého roka fungovania, pričom k 31.12.2011 mala 

7 zamestnancov z predpokladaných 10. Dôvodom postupného obsadzovania 

jednotlivých pracovných miest bolo okrem iného to, ţe aktuálne sídlo Agentúry rozvoja 

vodnej dopravy jej bolo pridelené aţ k 1.aprílu 2011 a taktieţ agenda ARVD sa rozbiehala 

postupne v priebehu roka 2011. 

 

Kategória ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 620  

(odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových sociálnych 

poisťovní) 
 

Na odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a doplnkových sociálnych 

poisťovní boli v roku 2011 výdavky 20.435,94 € 
 

Výdavky ARVD v roku 2011 spolu za kategórie 610 a 620 boli spolu 78.023,55 €. 

 

Kategória ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 630 

(Beţné výdavky) 
 

Z beţných výdavkov ARVD boli v roku 2011 z celkovej sumy 49 775,41 € vynaloţené 

finančné prostriedky najmä na: 

 výpočtovú techniku (633 002), príslušný softvér (633 013) a údrţbu výpočtovej 

techniky (635 002) celkovo v sume 17.129,31 €.  

V prvom roku pôsobenia Agentúry rozvoja vodnej dopravy sa prednostne 

zabezpečovala výpočtová technika – počítače, notebooky pre zamestnancov, vrátane 

počítačovej zostavy pre prácu so Štátnou pokladnicou a na zabezpečenie 

ekonomických operácií vrátane príslušného softvérového vybavenia, ako aj 

dovybavenie priestorov, kde organizácia sídli, drobnými kancelárskymi prístrojmi pre 

zabezpečenie plnenia prípravných a koncepčných prác, ako aj zabezpečenie výstupov 

pripravovaných projektov a úloh v oblasti vecne príslušnej Agentúre rozvoja vodnej 

dopravy. Uvedené výdavky boli vstupnou investíciou, ktorú uţ nebude potrebné 

v nasledujúcom období zabezpečovať v takomto rozsahu; 
 

 špeciálne sluţby (637 005) a sluţby všeobecné (637 004) celkovo v sume 11 898,97 € 

V rámci uvedeného boli okrem iného zabezpečené zákonom stanovená revízia 

technických zariadení, sluţby technika PO a BOZP a spracovanie príslušných smerníc 

nevyhnutných pre fungovanie novej organizácie, tvorba web stránky, reklamných 

materiálov a pod.; 

 energie, resp. sluţby spojené s výpoţičkou priestorov v budove Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR (632 001) v sume 4.257,- €; 
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Agentúra rozvoja vodnej dopravy má vo výpoţičke od 1.4.2011 5 kancelárií, nábytok 

a sú jej za odplatu poskytované ďalšie sluţby, ako upratovanie, údrţba a pod. 
 

 tuzemské a zahraničné pracovné cesty (631 001 a 631 002) v sume 3.551,81 €. 

Zahraničné sluţobné cesty súviseli so zabezpečovaním činností Agentúry rozvoja 

vodnej dopravy najmä v rámci medzinárodných komisií a pracovných skupín (Dunajská 

komisia, Dunajská stratégia), ako aj s prípravou projektov, do ktorých sa ARVD 

postupne zapájala (Projekt MreNa – Slovensko-rakúska cezhraničná spolupráca 

na roky 2007-2013, projekt PLATINA – 7. Rámcový program EK) a pod. 
 

 stravovanie zamestnancov (637 014) a povinný prídel do sociálneho fondu (637 016) 

celkovo v sume 1.374,88 €; 
 

 údrţbu (634 002) a prevádzku (634 003) sluţobného automobilu celkovo v sume 

2.021,86 € 

ARVD dostala v auguste 2011 do uţívania, od MDVRR SR v rámci prevodu dubiózneho 

majetku, na sluţobné účely starší automobil Volkswagen Passat s najazdenými 

cca 460 tis. km, ktorý bol riadne poistený a z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci bola na ňom vykonaná aj príslušná údrţba; 
 

 poštovné a telekomunikačné poplatky (632 003) vrátane telekomunikačnej techniky 

(633 003) v sume 1.011,34 €; 

 

Kategória ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 640 

(Beţné transfery)   
 

V rámci beţných transferov ARVD pouţila finančné prostriedky na nemocenské dávky 

(642 015) a členský príspevok (642 006) v Slovenskom plavebnom kongrese celkovo 

v sume 308,14 €. 

 

Kategória ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 700 

(Kapitálové výdavky) 
 

Počas celého prvého roka fungovania Agentúry rozvoja vodnej dopravy jej neboli 

pridelené ţiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky (700), pričom sa 

uplatňovalo na zaistenie plnenia cieľa Agentúry rozvoja vodnej dopravy päť projektov (viď 

tabuľka č.6 v kapitole 7. Ciele a prehľad ich plnenia). 
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6. Personálne otázky 
 

Plán počtu zamestnancov Agentúry rozvoja vodnej dopravy so sídlom v Bratislave bol 

stanovený Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

pre rok 2011 prostredníctvom Rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 

2011 a Rozpočtovým opatrením Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR č. 8 v počte 10 zamestnancov. 

 

Priemerný evidenčný stav zamestnancov ARVD v roku 2011 bol 5,8, fyzický stav 

zamestnancov k 31. 12. 2011 bol 7. V ARVD pracovali k 31. 12. 2011 štyri ţeny, z toho 

ţiadna vo vedúcich funkciách. Ţiadna zamestnankyňa nečerpala rodičovskú / materskú 

dovolenku. 

 

Všetci 7 zamestnanci ARVD boli zamestnancami vo verejnej sluţbe podľa Zákona NRSR 

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Z evidenčného počtu 7 zamestnancov ARVD bola k 31. 12. 2011 vzdelanostná štruktúra 

nasledovná: 

 

 zamestnanci s VŠ vzdelaním II. stupňa v počte 6, 

 zamestnanci s VŠ vzdelaním III. stupňa v počte 1, z toho: 
 

 zamestnanci s VŠ vzdelaním, titul Ing. v počte 5 

 zamestnanci s VŠ vzdelaním, titul Mgr. v počte 1  

 zamestnanci s VŠ vzdelaním, titul Ing., PhD. v počte 1 

 

ARVD prijala v priebehu roka 2011 celkovo 9 zamestnancov, všetkých na výkon prác 

vo verejnom záujme podľa Zákona NRSR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 

záujme. 

 

Ku skončeniu pracovného pomeru došlo v 2 prípadoch, v oboch prípadoch dohodou 

o skončení pracovného pomeru, pričom v jednom prípade v skúšobnej dobe. 

 

V ARVD v roku 2011 v mesiaci máj pôsobil 1 zamestnanec na Dohodu o vykonaní práce. 

 

Vývoj zamestnanosti ARVD v roku 2011 vyplýva z nasledujúcej tabuľky: 

 

Tabuľka č.3  Vývoj zamestnanosti ARVD v roku 2011 

mesiac 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Prijatí 1 2 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 

skončenie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

spolu 1 3 3 4 4 4 4 4 6 7 7 7 

plán 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Veková štruktúra zamestnancov ARVD v roku 2011 vyplýva z nasledovnej tabuľky: 

 

Tabuľka č.4:  Veková štruktúra zamestnancov ARVD k 31.12.2011 

zaradenie počet 

menej ako 20 rokov 0 

21-30 rokov 1 

31-40 rokov 5 

41-50 rokov 0 

51-60 rokov 1 

nad 60 rokov 0 

SPOLU 7 

 

Zamestnanci ARVD sú odmeňovaní podľa Zákona NRSR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Podľa organizačnej štruktúry sa ARVD členení nasledovne: 

 

Kancelária riaditeľa (RIAD 100) 

Miesto riaditeľa je obsadzované na základe výberu podľa Zákona NRSR č. 552/2003 Z.z. 

o výkone práce vo verejnom záujme a následného menovania ministrom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

Súčasťou Kancelária riaditeľa je okrem riaditeľa ARVD, ktorého menuje a odvoláva 

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, tieţ asistentka 

riaditeľa, ktorá zároveň zabezpečuje aj činnosti personalistky.  

 

Oddelenie prevádzky (PREV 200) 

Oddelenie prevádzky zabezpečuje ekonomické a právne činnosti prostredníctvom dvoch 

zamestnancov – hlavnej ekonómky a právnika špecialistu. Oddelenie nemá vedúceho 

a ani sa s ním v blízkej budúcnosti neuvaţuje, zamestnanci oddelenia sú priamo riadení 

riaditeľom ARVD. 

 

V roku 2011 bolo miesto hlavnej ekonómky obsadené od 1.8.2011 na polovičný úväzok 

a miesto právnika špecialistu bolo obsadené v mesiacoch september a október 2011 

na plný úväzok (ukončené dohodou v skúšobnej dobe). 

 

Odbor rozvoja vodnej dopravy (ROZV 300) 

Z dôvodu rozbiehajúcich sa aktivít ARVD nebolo v roku 2011 obsadené miesto vedúceho 

odboru rozvoja vodnej dopravy, zamestnanci odboru boli riadení priamo riaditeľom ARVD. 

Činnosti odboru zabezpečovali dvaja zamestnanci – špecialisti rozvoja vodnej dopravy, 

pričom jedno pracovné miesto bolo obsadené v apríly 2011 na plný úväzok a druhé 

pracovné miesto od februára do augusta 2011 na plný úväzok (ukončený dohodou v júli 

2011), resp. v októbri 2011 na plný úväzok. 
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Odbor investícií vo vodnej doprave (INVE 400) 

Z dôvodu rozbiehajúcich sa aktivít ARVD nebolo v roku 2011 obsadené miesto vedúceho 

odboru investícií vo vodnej doprave, zamestnanci odboru boli riadení priamo riaditeľom 

ARVD. Činnosti odboru zabezpečujú dvaja zamestnanci – špecialisti investícii vo vodnej 

doprave, pričom jedno pracovné miesto bolo obsadené v septembri 2011 na polovičný 

úväzok a druhé pracovné miesto v novembri 2011 na plný úväzok. 

Niektoré činnosti, ako napr. bezpečnostný technik PO a BOZP, upratovanie, údrţba, 

niektoré IT sluţby boli v roku 2011 zabezpečované externe. 

 

Členenie zamestnancov podľa typových pracovných pozícií vyplýva z nasledujúcej 

tabuľky: 

 

Tabuľka č.5:  Členenie podľa typových pracovných pozícií ARVD k 31.12.2011 

zaradenie počet 

riaditeľ 1 

vedúci odboru rozvoja vodnej dopravy neobsadené 

vedúci odboru investícií vo vodnej doprave neobsadené 

asistentka riaditeľa / personalistka 1 

špecialista rozvoja vodnej dopravy 2 

špecialista investícií vo vodnej doprave 2 

hlavná ekonómka 1 

právnik špecialista neobsadené 

SPOLU 7 / 10 

 

Organizačná štruktúra tvorí prílohu tejto Výročnej správy. 

 

Vzdelávanie zamestnancov ARVD 

ARVD začala vyuţívať v roku 2011 rôzne formy vzdelávania zamestnancov. Zamestnanci 

okrem povinných školení, vyplývajúcich z príslušnej legislatívy pri nástupe do pracovného 

pomeru, sa v priebehu roka zúčastňovali hlavne na odbornom vzdelávaní, ktoré ARVD 

zabezpečovala najmä účasťou na príslušných seminároch. Najväčší podiel vzdelávania 

tvorilo v prvom roku fungovania ARVD samoštúdium zamestnancov s vyuţitím internetu 

a odbornej literatúry. 

 

PO a BOZP 

ARVD nezaznamenala v sledovanom období ani jeden prípad pracovných, ostatných 

úrazov ani smrteľný úraz. 
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7. Ciele a prehľad ich plnenia 
 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy bola v roku 2011 zaradená v Štátnom rozpočte SR 

v programe 07T Tvorba a implementácia politík, podprogram 07T03 Regulácia a štátny 

dozor, 07T0305 Regulácia vodnej dopravy. 

 

V rámci svojej činnosti v prvom roku existencie mala okrem iného stanovený cieľ 

zabezpečiť vstupné koncepčné, rozvojové a realizačné podklady pre zabezpečenie 

všetkých nástrojov na realizáciu Generálneho programu implementácie NAIADES v SR. 

 

Za účelom plnenia cieľa, programu a podprogramov bolo stanovených päť projektov, 

na ktoré bolo zo štátneho rozpočtu uplatnených 3,35 mil. EUR nasledovne: 

Tabuľka č.6:  Úlohy, na ktoré boli uplatňované finančné prostriedky v roku 2011 

p.č. názov EUR 

1. 
Aktualizácia koncepcie rozvoja vodných ciest v SR (v súlade 

s európskym programom NAIADES) 
165.970,00 

2. 
Zlepšenie parametrov plavebnej dráhy  

rkm 1797-1790 / Výskum na modeli, projekt 
165.970,00 

3. 
Zlepšenie parametrov plavebnej dráhy  

rkm 1797-1790 / realizácia 
1.358.365,00 

4. 
Rekonštrukcia prístavných polôh a ich vybavenia v Prístave 

Bratislava 
1.161.787,00 

5. 
Rekonštrukcia prístavných polôh a ich vybavenia v Prístave 

Bratislava 
497.909,00 

SPOLU 3.350.000,00 

 

K 31.12.2011 však neboli Agentúre rozvoja vodnej dopravy, napriek ich uplatňovaniu 

v priebehu roka, pridelené poţadované finančné prostriedky na realizáciu predmetných 

projektov. Z uvedeného dôvodu nebolo moţné v roku 2011 projekty zrealizovať. 

 
Medzi základné ciele Agentúry rozvoja vodnej dopravy, ktoré boli v roku 2011 splnené 

patrili najmä: 

 organizačno-technické zabezpečenie prevádzky ARVD (sídlo ARVD, štátna pokladnica, 

interné predpisy); 

 zabezpečovanie finančných prostriedkov na činnosť ARVD; 

 zabezpečenie personálneho obsadenia ARVD, 

 zabezpečovanie príslušných zmluvných vzťahov; 

 zabezpečovanie obstarávaní tovarov a sluţieb; 

 príprava projektov – MreNa (ARVD líder projektu), PLATINA, WP4 – IMAGE (ARVD 

partner projektu), GIFT (ARVD asociovaný strategický partner projektu); 

 nadviazanie medzinárodnej (účasť na rokovaniach príslušných pracovných skupín, 

konferenciách, workshopoch – Dunajská komisia, Dunajská stratégia, Komisie 

hraničných vôd, Joint Statement, PIDIN, INE a pod.), vnútroštátnej a vnútrorezortnej 

spolupráce (rokovania s SVP, š.p., VV, š.p., ŠPS, Verejné prístavy, a.s. a pod.); 
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 poskytovanie stanovísk a vyjadrení na základe poţiadaviek SCLaVD MDVRR SR (White 

Paper, Blue Book, manuál TEN-T, NAIADES, Joint Statement, Dunajská komisia, 

Dunajská stratégia, projektové dokumentácie a pod. ; 

 spolupráca na vede a výskume prostredníctvom poskytnutia námetov na rok 2012; 

 príprava podkladov pre časť: infraštruktúra pripravovanej Koncepcie rozvoja vodnej 

dopravy, 

 činnosti pri príprave Koncepcie rozvoja vodných ciest SR; 

 spolupráca pri zadávaní tém bakalárskych prác a diplomových prác; 

 prezentovanie Agentúry rozvoja vodnej dopravy prostredníctvom príspevkov v tlači 

a prostredníctvom prezentácií pri jednotlivých vnútroštátnych a zahraničných 

príleţitostiach (Parlamentný kuriér, Vodní cesty a plavba, rokovanie INE, rokovanie 

Joint Statement a pod.); 

 členstvo v Slovenskom plavebnom kongrese; 

 vytvorenie loga   a web stránky (www.arvd.gov.sk ) a pod. 
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8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku 
 
Agentúra rozvoja vodnej dopravy má za sebou prvý rok existencie, pričom ku dňu svojho 

vzniku 31.12.2010  nedisponovala ţiadnymi finančnými ani ľudskými zdrojmi a neboli 

zabezpečené základné potreby na jej fungovanie, ako vlastné priestory, majetok a pod. 

 

Prvý štvrťrok 2011 bol preto venovaný prioritne základnému technicko-organizačnému 

zabezpečeniu jej prevádzky, kde sa uplatňovali  finančné prostriedky najmä zo štátneho 

rozpočtu, ale prebiehali aj aktivity k získaniu ďalších moţných zdrojov financovania 

ARVD. Po získaní základných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky, boli postupne obsadzované pracovné pozície a Agentúra rozvoja vodnej 

dopravy sa začala postupne zapájať do jednotlivých aktivít tak, ako jej vyplývajú 

z príslušnej legislatívy,  

 

Ľudské zdroje 

V oblasti ľudských zdrojov došlo k postupnému obsadzovaniu pracovných pozícií, pričom 

k 31.12.2011 mala Agentúra rozvoja vodnej dopravy 7 zamestnancov z celkovo 

plánovaného počtu 10. Ďalšie obsadzovanie voľných pracovných miest bude 

zabezpečené postupne aj v závislosti na pridelených finančných prostriedkoch 

pre samotnú prevádzku ARVD, ale najmä pre rozvojové aktivity, ktoré má ARVD 

zabezpečovať v súlade s príslušnou legislatívou. Štruktúra ľudských zdrojov je podrobne 

spracovaná v kapitole 6. Personálne otázky. 

 

Finančné zdroje 

Moţné zdroje financovania činnosti Agentúry rozvoja vodnej dopravy boli v roku 2011 

nasledovné: 

 

Štátny rozpočet Slovenskej republiky 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy, ako štátna rozpočtová organizácia napojená na štátny 

rozpočet Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, uplatnila v roku 2011 celkovo cca 3.67 mil. EUR. 

V skutočnosti mala k dispozícii finančné prostriedky štátneho rozpočtu v hodnote 

cca 133.tis. EUR, z čoho ARVD pouţila spolu cca 128 tis. EUR. Aj z uvedeného dôvodu 

nebolo zatiaľ moţné realizovať investičné úlohy naplánované na rok 2011 v hodnote 

3,35 mil. EUR. Štruktúra míňania výdavkov je podrobnejšie spracovaná v kapitole           

5. Rozpočet.ARVD. 

 

Fondy Európskej únie 

Berúc do úvahy moţnosti štátneho rozpočtu bude do budúcna potrebné uvaţovať 

s pouţitím finančných prostriedkov z jednotlivých fondov Európskej únie (Kohézny fond, 

Štrukturálne fondy) najmä prostredníctvom Operačného programu doprava. 

Pre programové obdobie 2007-2013 nebola naplánovaná relevantná prioritná os na 

rozvoj vodných ciest, nakoľko kompetencia rozvoja vodných ciest prešla na Ministerstvo 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR aţ v roku 2011, resp. 31.12.2010 
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zriadením Agentúry rozvoja vodnej dopravy. Agentúra rozvoja vodnej dopravy preto v roku 

2011 spolupracuje s vecne príslušnými útvarmi Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR na aktivitách, aby sa v pripravovanom programovom období  

na roky 2014-2020 nachádzala v Operačnom programe doprava aj príslušná prioritná os 

pre rozvoj vodných ciest, a aby tak bolo moţné následne prostredníctvom Agentúry 

rozvoja vodnej dopravy čerpať finančné prostriedky na rozvojové projekty v predmetnej 

oblasti tak, ako je tomu napr. v prípade cestnej dopravy prostredníctvom NDS, a.s. alebo 

v prípade ţelezničnej dopravy a intermodálnej dopravy  prostredníctvom ŢSR. Agentúra 

rozvoja vodnej dopravy v roku 2011 tieţ preskúmala moţnosť získania finančných 

prostriedkov z Operačného programu doprava ešte v rámci prebiehajúceho 

programového obdobia 2007-2013. 

 

V roku 2011 Agentúra rozvoja vodnej dopravy taktieţ analyzovala moţnosť zapojenia 

sa do relevantných projektov z oblasti jej pôsobnosti, pre ktoré je moţné získať finančné 

prostriedky EÚ v rámci výziev jednotlivých programov, ako napr. programov Central 

Europe a South-East Europe financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy taktieţ pripravovala účasť v projekte týkajúceho 

sa rozvoja rekreačnej plavby na rieke Morava v rámci programu slovensko-rakúskej 

cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013. Ďalej ARVD pripravovala účasť v projekte 

PLATINA – WP4 (IMAGE) realizovaného prostredníctvom 7. Rámcového programu EK, 

ktorý je podporným pre Akčný plán NAIADES a pod..  

 

Príprava účasti ARVD v uvedených projektoch naznačuje moţnosť získavania finančných 

prostriedkov aj z týchto zdrojov v blízkej budúcnosti.  

 

V neposlednom rade ARVD očakáva moţnosť získavania finančných prostriedkov 

prostredníctvom príslušných výziev v rámci prioritných osí, resp. prioritných projektov 

realizovaných v rámci TEN.T (Trans European Transport Network / Transeurópska 

dopravná sieť). 

 

Na základe vyššie uvedeného povaţujeme výsledky, dosiahnuté v prvom roku existencie 

Agentúry rozvoja vodnej dopravy, za adekvátne.  

 

Prvý rok fungovania Agentúry rozvoja vodnej dopravy bol krátkym obdobím na komplexné 

posúdenie, čo a akým spôsobom bude potrebné zmeniť pri jej jednotlivých činnostiach. 

Najbliţšie obdobie ukáţe, či boli jednotlivé činnosti, metódy a postupy nastavené 

správne, prípadne či a v akom rozsahu bude potrebná ich optimalizácia, väčšia podpora 

alebo naopak ich nahradenie. 
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9. Hlavné skupiny uţívateľov výstupov organizácie 
 

Medzi hlavných uţívateľov výstupov ARVD patria najmä: 

 ústredné orgány štátnej správy  

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

 splnomocnenci vlády SR (pre SVD G-N, pre spoluprácu v oblasti vodného 

hospodárstva na hraničných vodách s Rakúskom, Maďarskom, Českou republikou) 

 orgány štátnej správy (Štátna plavebná správa) 

 vyššie územné celky (Bratislavský samosprávny kraj, Ţilinský samosprávny kraj) 

 mestá a obce (Bratislava) 

 správca vodných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.) 

 správca verejných prístavov (Verejné prístavy, a.s.) 

 výskumné inštitúcie (Výskumný ústav vodného hospodárstva, Výskumný ústav 

dopravný, a.s.) 

 univerzity (STU, SvF; Ţilinská univerzita), 

 projekčné organizácie 

 stavebné spoločnosti 

 vlastníci a prevádzkovatelia plavidiel 

 operátori terminálov 

 špeditéri, logistické centrá 

 výrobcovia, predajcovia 

 dopravcovia, prepravcovia 

 obchodníci s loďami, 

 lodné inšpekcie, 

 posádky lodí, 

 mimovládne zdruţenia a organizácie (Slovenský plavebný kongres, Spolok 

pre podporu Pomoravia) 

 médiá 

 zahraničný partneri (Ředitelství vodních cest ČR, via-donau, Úrad dolnorakúskej 

krajinskej vlády) 

 občania a ďalší. 

 

Z hľadiska zabezpečovania prevádzky Agentúry rozvoja vodnej dopravy sú uţívateľmi 

jej výstupov Štatistický úrad, Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, príslušné zdravotné 

poisťovne, Dôchodkové doplnkové poisťovne. 

 



PRÍLOHA             ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ARVD 
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