
 

 
 

 

                

Protokol zo 4. zasadnutia poradného zboru 
 
 
vec: 4. zasadnutie poradného zboru 

miesto a čas: STU Bratislava, zasadačka dekana, 26.05.2011, 09:00 – 12:00 

účastníci  G. Emberger, I. Ripka, U. Leth (IVW, TU Wien), B. Bezák, M. 
Ondrovič, G. Bálint, J. Ivanko (STUBA), C. Koren, D. Miletics 
(SIU), R. Kirnbauer (BMVIT), P. Ľos (MDVRR SR), P. Holzapfel 
(MA 18), V. Mikuš, N. Urbanová (mesto Bratislava), R. Michalek 
(B-MOBIL), M. Beniač, A. Jurčiková (BSK), S. Bruntsch (VOR), 
P. Války, J. Pastier (BID), Ch. Obermayer (komobile) 

 
 
09:00 – 09:10 Úvod (Prof. Emberger, Prof. Bezák) 

09:10 – 09:30 prehľad výsledkov, perspektíva SK (Dr. Ondrovič) 

09:30 – 10:05 prehľad výsledkov, perspektíva AT (DI Leth) 

10:05 – 10:25 prestávka 

10:25 – 11:55 modelovanie dopytu, aktuálne problémy , diskusia(DI Ripka) 
 
 
09:00 – 09:10 úvod 
Prof. Bezák otvoril 4. zasadnutie poradného zboru v zasadačke dekana a privítal 
účastníkov. Prof. Emberger pozdravil takisto prítomných aj z mesta Bratislavy a BSK, 
priblížili m v skratke projekt a poprosil prítomných aby sa predstavili. Prof. Emberger 
zdôraznilo päť prínos modelu pre mestá a obce.  
09:10 – 09:30 prehľad výsledkov, perspektíva SK (Dr. Ondrovič) * 
Dr. Ondrovič prezentoval stav prác na slovenskej strane. V uplynulých mesiacoch sa 
vykonali lokálne obhliadky vo viacerých slovenských mestách (Senec, Pezinok, 
Modra, Skalica, Holíč, Senica, Sereď, Galanta, Šamorín, Dunajská Streda, Veľký 
Meder, Gabčíkovo).  Do modelu boli vložené zakúpené dáta POI, boli doplnené 
chýbajúce spojenia HD a v rámci výuky sa zozbierali dopravno-sociologické dáta 
(približne 800 domácností) ktoré budú zohľadnené v modeli dopytu.Ďalšie kroky 
budú obsahovať vyhodnotenie týchto dotazníkov, aktualizácia modelu týmito dátami 
ako aj dodatočnými prieskumami a aktualizácia pomocou oficiálnych dát 
celoštátneho sčítania obyvateľstva 2011. 
DI Kirnbauer sa zaujímal o veľkosť vzorky študentského prieskumu. Prof. Bezák 
vysvetlil, že na pre rýchle získanie výsledkov ako aj z finančných dôvodov šlo len 
o malú vzorku a táto skutočnosť musí byť zohľadnená pri interpretácii výsledkov. Ako 
základ územia sa berie západoslovenský región s približne 1.2 mil obyvateľov. 
Prof. Emberger využil príležitosť aby upozornil na všeobecný problém dostupnosti 
dát v dopravnom modelovaní. Dátová základňa na Slovensku je ešte horšia ako 
v Rakúsku, preto treba privítať iniciatívu slovenských projektových partnerov na 
získanie dát o mobilite.Prof. Emberger spomenul ďalej podiel nemotorizovanej 
dopravy, ktorý často prevyšuje 30% ale často sa nikde neuvádza alebo 

   



 

 
 

 

                

nesleduje.Treba vytvoriť povedomie o tom, že viac ako tretina ciest sa vykonáva 
nemotorizovanou dopravou. Rakúske dáta sa zakladajú na vzorke z roku 1995, 
odvtedy sa nevykonal nijaký rozsiahlejší prieskum mobility. Jeden dôležitý poznatok 
z projektu je už teda známy, situácia s dátami je nedostatočná. 
V Rakúsku sa v rokoch 2012/2013 vykoná opäť prieskum mobilty, v súčasnosti sa 
pripravuje štúdia o návrhu metodiky. Plánuje sa, ako doplnenie rakúskych údajov 
s využitím spomenutej metodiky zberu dát vykonať prieskum v prihraničnej oblasti 
(pod vedením BMVIT a spolupráci s MDVRR). S odhadovanou veľkosťou vzorky 
20.000 až 30.000 dotazníkov bude k dispozícii reprezentatívna vzorka, ktorá sľubuje 
veľký prínos pre modelovanie regiónu. Prof. Koren poznamenal, že aj v Maďarsku 
majú problémy s dátami. Existujú síce rôzne prieskumy, problém je však s ich 
vzájomnou kompatibilitou. 
 
09:30 – 10:05 prehľad výsledkov, perspektíva AT (DI Leth) * 
DI Leth odkázal ohľadom prezentovania pokroku na rakúskej strane počas 
uplynulého polroka na prezentáciu DI Ripku a podišiel k výhľadom. Nasledujúce 
kroky sú pokračovanie kalibrovania modelu, okrem iného zahrnutie nových 
poznatkov z dopravno - sociologického prieskumu na slovenskej strane ako aj 
z aktuálnych údajov sčítania dopravy. Ďalej porovnanie rôznych modelov dopytu ako 
aj definíciu scenárov pre testovanie modelu. K tomu predstavil DI Leth prehľad 
o pripravovaných infraštruktúrnych zámeroch v oblasti cestnej a koľajovej dopravy 
v projektovej oblasti a poprosil o ďalšie impulzy od členov poradného zboru, ktoré 
opatrenia by sa mali v rámci projektu preveriť. 
Ing. Mikuš objasnil, že mesto Bratislava preberie aspoň zámery o výstavbe koľajovej 
infraštruktúry, za ktoré je zodpovedné ministerstvo dopravy. Ďalej zdôraznil význam 
európskych koridorov pre plánovanie v regióne. Ku aktuálnemu stavu výstavby 
podotkol že diaľnice D1 a 2 sú hotové, D4 jako obchvat mesta s napojením na 
Kittsee je plánovaná. Realizácia zámerov závisí výlučne od ekonomických možností.  
Prof. Emberger spomenul, že v modeli sa dajú preskúmať nielen konkrétne 
infraštruktúrne opatrenia ale aj vplyv jednotnej tarifnej politiky, regulácia parkovania, 
stanoviská Bike&Ride a Park&Ride, vplyv stúpajúcich cien energií, CO2 certifikáty, 
nakladanie s emisiami ako aj odbúravanie cezhraničného odporu. Ing. Mikuš prejavil 
absolútny súhlas s významom jednotlivých opatrení. Vyhlásil tiež že na zmenu 
dopravného správania má vplyv zvyšovanie povedomia. Existujú nespočetné 
stratégie, ktoré ukazujú správne smerovanie, žiaľ ich presadzovanie je neúspešné.   
Prof. Emberger súhlasil, že tento problém je všeobecne známy. O to je dôležitejšie 
vedieť kvantifikovať vplyv jednotlivých plánov aby vzniklo takéto povedomie. DI 
Michalek poznamenal že projekt „východná vetva“ Parndorf leží v projektovej oblasti, 
jeho vplyv je skôr na oblasť Rakúsko-Maďarsko. Prof. Emberger využíva príležitosť 
upozorniť na sesterský projekt „dopravným odel AT-HU“, pre ktorý bol prejavený 
neformálny súhlas. V budúcnosti by sa mohli konať spoločné trilaterálne stretnutia 
poradného zboru aby sa zohľadnili aj vzájomné vplyvy s Maďarskom. 
Prof. Bezák doplnil, že dlhodobým cieľom projektu je pokrytie celého regiónu 
CENTROPE. Dôležitosť cezhraničných projektov resp. opatrení je zreteľný aj 
v množstve bilaterálnych projektov, ktoré budú prezentované poobede na konferencii 
Mobilita. Tiež v okolitých krajinách existujú už nejaké projekty s cieľom zlepšovania 

   



 

 
 

 

                

povedomia. Problémom zostáv avšak nositeľom rozhodnutí sprostredkovať odborný 
základ. Proces, ktorý pri zmene politickej  klímy treba začínať odznova. 
 
10:05 – 10:25 prestávka 
 
10:25 – 12:05 modelovanie dopytu, aktuálne problémy , diskusia(DI Ripka) 
DI Ripka poskytol výklad o použitom modeli dopytu. Oproti predchádzajúcemu 
stretnutiu kedy bol prvýkrát predstavený model dopytu sa rozšíril počet dopravno-
homogenných skupín na 20 (s členením na mesto Viedeň, ostatné Rakúsko, mesto 
Bratislava a ostatné Slovensko) a model sa taktiež kalibroval pomocou výsledkov 
sčítania dopravy. Aktivity „práca“ a „škola“ sa rozdelili na zabezpečenie tzv. 
„cezhraničného odporu“ Kým napr. cesty za nákupom sú bežné v oboch smeroch pri 
dochádzke do zamestnania a školy prevláda jednosmerný smer a to tiež len 
v nepatrnom množstve.Celkovo sú k dispozícii dáta o 1800 zónach, v rakúskej časti 
modelu boli dáta prebraté z jestvujúcich modelov na Slovensku sa získali zo 
zakúpených dát, napr. POI. DI Ripka predstavil ďalej v gravitačnom modeli použité 
odporové funkcie a ich alfa parametre. Tiež poukázal na určité disproporcie s teóriou. 
Napr. podľa nej majú deti pri dochádzke do školy voľbu cieľa v blízkosti bydliska 
avšak v súčasnej realite ich často rodičia vozia motorovými vozidlami naprieč celým 
mestom. P. Ing. Mikuš sa zaujímal ako sa modelovala tranzitná doprava cez 
modelované územie. Táto sa v dopraných modeloch zvykne modelovať pomocou 
externých zón, čoraz menej podrobných so vzrastajúcou vzdialenosťou od 
modelovaného územia, alebo pomocou tzv. kordónových zón. DI Ripka vysvetlil že 
zamýšľa ako zdroj informácii o tranzitnej doprave použiť dáta z NDS a ASFINAG. 
DI Obermayer sa informoval a podrobnostiach o funkcii úžitkovosti pre deľbu 
prepravnej práce. Vplyv času a vzdialenosti sa zohľadňuje už pri modelovaní dopytu. 
Odporúča zahrnúť časy prestupov ako samostatný faktor odporovej funkcie pri 
modelovaní dopytu, ktorého vplyv závisí od účelu cesty. Prof. Emberger navrhol 
usporiadať špeciálny  workshop pre používateľov softvéru Visum o vplyve rôznych 
parametrov pri modelovaní dopytu.Upozornil na nerovnomernú štruktúru dát. Napr. 
ieťové dáta sú aktuálne z roku 2010, ale niektoré štatistické dáta sú až 10 rokov staré 
a pochádzajú z celoštátneho sčítania obyvateľstva v roku 2001. Dáta o mobilite 
obyvateľstva sú ešte staršie, z roku 1995 a dopravné prieskumy sú aktuálne z roku 
2010. Vzniká otázka či a ako sa budú aktualizácie dát spätne implementovať do 
modelu. DI Kirnbauer povedal, že je vhodné mať presnú dokumentáciu o modeli. DI 
Ripka poznamenal, že model VKM ATSK je zdokumentovaný. Prof. Emberger  sa 
pýtal ako by sa vypočítala prognóza, či ba sa nejako upravovali dáta o mobilite. DI 
Kirnbauer spomenul, že prognóza pre rok 2025 je v modeli BMVIT zohľadnená, 
taktiež že sa zohľadnili zmeny v potenciále pracovných príležitostí. Pýtal sa či 
existujú také hodnoty aj pre Slovensko. 
Ing. Mikuš súhlasil, poukázal na skutočnosť že realita sa od prognózovaných hodnôt 
značne odlišuje. Od otvorenia hraníc sa nepodarilo správne odhadnúť rozvojové 
trendy. Prof. Bezák podotkol, že sa spracovávali prognózy pre rôzne účely, tie však 
neboli v konečnom dôsledku overované. Ing. Mikuš  k tomu povedal, že rôzne 
strategické dokumenty nemali platnosť ani rok. Prof. Bezák zvýraznil opätovne v tejto 
súvislosti význam cezhraničného prieskumu. 

   



 

 
 

 

                

Prof. Bezák sa poďakoval zúčastneným za úspešne podujatie a pozval ich na 
konferenciu Mobilita poobede. Prof. Emberger sa poďakoval rovnako za hojnú účasť 
a zopakoval ponuku pre zúčastnených členov poradného zboru sa obrátiť s otázkami 
a projektový tím, ktorý by ich v rámci spracovávania variant bližšie objasnil. 
 
11:55 Koniec podujatia 
 

 U.L./i.r. 

   


