
 

 
 

 

                

Protokol z 2. Zasadania poradného zboru 
 
 
Téma: 2. Zasadnutie poradného zboru 

Miesto,dátum, čas: MDPT, Bratislava, 09.06.2010, 09:00 – 16:30 

Teilnehmer:  Günter Emberger, Igor Ripka, Ulrich Leth (IVW, TU Wien), 
Bystrík Bezák, Miroslava Neumannová (STUBA), Roman 
Kirnbauer (BMVIT), Peter Štefány, Peter Ľos, Peter Hrapko 
(MDPT), Roman Riedel (MA 18), Tomáš Fábor (mesto Bratislava), 
Stefan Bruntsch (VOR), Peter Války (BID), Daniela Okuliarová 
(NDS) 

 
 
09:10 – 09:25 Úvod (Prof. Emberger, Prof. Bezák) 

09:25 – 10:00 Prehľad spracovaných úloh (DI Neumannová, DI Leth) 

10:00 – 10:20 prestávka 

10:20 – 10:55 VKM AT-SK spoločný model dopytu (DI Ripka) 

10:55 – 11:30 Firemná prezentácia ASFINAG (DI Pompl) 

11:30 – 11:55 Diaľničná sieť SR,  diaľničný okruh D4 (DI Štefány) 

11:55 – 12:20 Vízie a perspektívy MHD v Bratislave (Ing. Fabor) 

12:20 – 13:20 spoločný obed 

13:20 – 13:30 Dunajská stratégia (Prof. Bezák) 

13:30 – 14:40 Význam dopravných dát (DI Kirnbauer) 

14:40 – 15:10 Dopravné modely na prípravu projektov „OPD“ v regióne Bratislavy (DI 
Ľos) 

15:10 – 15:20 prestávka 

15:20 – 15:45 vonkajší diaľničný okruh - D4 (DI Okuliarová) 

15:45 – 16:00 Integrácia MHD v Bratislave (Ing. Války) 
 
 
09:10 – 09:25 Úvod * 
Prof. Bezák  otvoril zasadnutie a pozdravil účastníkov. Poukázal na možnoť spolupráce v 
rámci projektu Dunajskej stratégie. Prof. Emberger tiež pozdravil účastníkov a predstavil 
prehľad o postupe projektu.  
09:25 – 10:00 Spracované úlohy v detailoch. * 
DI Neumannova prezentovala stav prác na Slovensku a DI Leth  pokroky projektu v 
Rakúsku.  
DI Riedel poznamenal k téme disagregovania zón, že model msta Viedne je rozšírený z cca 
300 zón na 1500. DI Ľos  poznamenal že delenie zón je síce očakávané avšak pri prílišnej 
podrobnosti môžu nastať problémy. Odporúča podrobné zobrazenie komunikačnej siete a 

   



 

 
 

 

                

typizáciu úsekov. Prof. Emberger obhajoval hranicu disagregovania na 2000obyv/zónu čo je 
aj odporúčanie PTV. 
  
10:00 – 10:20 prestávka 
 
10:20 – 10:55 VKM AT-SK spoločný model dopytu * 
DI Ripka podal všeobecný prehľad o modelovaní dopytu. Prof. Emberger poznamenal, že 
mal ohľadom projektu dotaz z Nemecka ohľadom zohľadňovania cezhraničných  odporov. DI 
Riedel si myslí že aj keď hranica už neexistuje rečová bariéra spôsobuje určitý druh odporu, 
ktorý by mal byť zohľadnený v modeli. Prof. Emberger poznamenalcže modelovanie 
cezhraničného odporu je zaujímavá vedecká idea. 
DI Ľos odporúča zohľadňovanie odporov pri typoch zón namiesto odporov v cezhraničných 
úsekoch.  DI Pompl sa opýtal či sa v rámci projektu uvažuje s prieskumom cezhraničnej 
dopravy. Di Ripka povedal že nie. DI Riedel si spomenul že PGO v rámci jedného projektu 
sledovalo cezhraničnú dopravu, nielen intenzitu ale aj zdroj/cieľ. DI Kirnbauer spomenul pre 
rok 2011 plánované vykonanie štatistického proeskumu a predstavil cezhraničný prieskum. 
DI Pompl sa dotazoval na vplyv letiskovej dopravy v sledovanom regióne. DI Ripka 
konštatoval že je zanedpateľná čo potvrdil aj DI Kirnbauer. 
 
10:55 – 11:30 Firemná prezentácia ASFINAG * 
DI Pompl  predstavil organizačnú štruktúru a oblasti činnosti firmy Asfinag na príkladoch z 
praxe. Prof. sa pýtal na skúsenosti z PPP projektami a príp. odporúčaním pre Slovensko.  
DI Pompl odporúča špeciálnu ostražitosť pri zostavovaní zmluvy resp. Rozdelenie rizika. 
Prof. Emberger sa pýtal či NDS a Asfinag spolupracujú. DI Pompl konštatuje, že rozhodnutia 
o stavebných projektoch na najvyššej úrovni sú obsahom medzištátnych dohôd. ASFINAG je 
len vykonávateľ rozhodnutí. 
 
11:30 – 11:55 sieť rýchlostných komunikácii SR, diaľničný okruh  D4  * 
DI Štefány predstavil sieť rýchlostných komunikácii SR, špeciálne plánovaný diaľničný 
okruh  D4 okolo Bratislavy , ktorého realizácia sa plánuje ako PPP projekt. 
 
DI Kirnbauer  sa pýtal či sa už viedli rokovania s možnými koncesionármi. DI Štefány 
konštatoval že ešte nie je definitívne odsúhlasné ani trasovanie.  
Ing. Fabor informuje o názoroch odborníkov na PPP, pričom za najdôležitešiu sa považuje 
transparentnosť a že najprv musia byť vyjasnené právne, potom finančné a nakoniec 
technické otázky. 
  
11:55 – 12:20 Vízie a perspektívy MHD v Bratislave * 
Ing. Fabor predstavil jestvujúcu sieť MHD v Bratislave ako aj plánované projekty a okázal 
na problémy pri financovaní. Prof. Bezák doplnil že problémy financovania nie sú len 
špecifikom Bratislavy. Opätovne upozornil na projekt Dunajskej stratéie a pozval  všetkých 
účastníkov na aktívnu podporu. 
  
12:20 – 13:30 spoločný obed 
 
13:30 – 14:40 Význam a dostupnosť dopravných databáz. * DI Kirnbauer vysvetlil, 
ktoré dáta sa v Rakúsku získavajú a ako sa aj napriek chýbajúcim parametrom dá dospieť k 

   



 

 
 

 

                

solídnym záverom. Predstavil cezhraničný prieskum mobility v modelovom území. Prof. 
Bezák usudzuje že by sa tak mohlo stať v rámci Dunajskej stratégie. DI Ľos privítal tento 
návrh s tým, že spoločná databáza by bola želaná. 
 
14:40 – 15:10 Dopravné modely na prípravu projektov „OPD“ v regióne 
Bratislavy * 
DI Ľos informoval o OPD ako aj o skúsenostiach MDPT v oblasti dopravného modelovania.  
 
15:10 – 15:20 prestávka 
 
15:20 – 15:45 vonkajší diaľničný okruh v Bratislave – D4 * 
DI Okuliarová  prezentovala detaily a voľbe trasovania vonkajšieho ďiaľničného okruhu. 
 
15:45 – 16:00 Integrácia MHD v Bratislave * 
DI Války predstavil organizáciu BID a prípravu na zavedenie jednotného tarifného systému. 
  
16:00 koniec podujatia 
Prof. Emberger a prof. Bezák sa poďakovali za hojnú účasť na podujatí ako aj za 
zaujímavé príspevky a diskusiu. 
 
 
* Označené príspevky sú dostupné aj na našej webovej stránke: 
http://www.ivv.tuwien.ac.at/forschung/projekte/international-projects/vkmat-sk1.html
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