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1 ÚVOD 

Táto cost-benefit analýza nadväzuje na technickú štúdiu v rámci projektu „Zmena rýchlosti prúdenia 

v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová príprava“, ktorej cieľom je navrhnúť 

technické opatrenie v rozsahu staničenia plavebnej dráhy medzi km 31,00 až km 36,50 , ktorým sa 

zabezpečí zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov s cieľom zamedziť jej zanášaniu 

a zvýšiť tak bezpečnosť vodnej dopravy a vytvárať predpoklady pre odstránenie úzkych miest na 

infraštruktúre vodnej dopravy TEN-T. Navrhované opatrenia pomôžu zlepšiť plynulosť a bezpečnosť 

plavby a vytvoriť predpoklady pre zatraktívnenie tohto spôsobu prepravy pre prepravcov a operátorov 

v oblasti vodnej dopravy. 

Účelom tejto Cost-Benefit analýzy (CBA) je posúdiť v Štúdii uskutočniteľnosti navrhnuté varianty 

(technické opatrenia) z hľadiska  nákladov a prínosov, pričom CBA bude slúžiť tiež ako podklad pri 

príprave  žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre realizáciu najlepšieho navrhnutého variantu. 

2 ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE ZDRŽE HRUŠOV 

Záujmové územie je súčasťou VD Gabčíkovo a nachádza sa v rozsahu staničenia plavebnej dráhy medzi 

km 31,00 až km 36,50  ( Obrázok 1 a Obrázok 2).  

Dolná časť zdrže Hrušov je z ľavej strany ohraničená ľavostrannou hrádzou chrániacou obce 

Hamuliakovo a Šamorín aj s časťou Čilistov a z pravej strany je ohraničená pravostrannou hrádzou, od 

ktorej sa oddeľuje pozdĺžna smerná stavba, tzv. Muchova hrádzka (Objekt 1-11.540 Pravostranná 

hrádza na ľavom brehu Dunaja km 0,20 - 10,50 a smerné stavby A, B, C). Dolná časť zdrže Hrušov je 

situovaná na území Bratislavského a Trnavského kraja. Hrádze zdrže Hrušov sú vybudované pre kótu 

vzdutia 131,10 m n.m. s bezpečnostným prevýšením cca 2,5 m (pri Q100 1,2 - 1,5 m) a zabezpečujú 

odvedenie povodňových prietokov  pri maximálnej hladine 131,50 m n.m. pri stupni Čunovo. 

Hlavnou záujmovou oblasťou z hľadiska umiestnenia smernej stavby je oblasť medzi Šamorínom 

a  Vtáčím ostrovom. Táto časť územia sa nachádza v katastri obce Šamorín, ktorý z hľadiska 

administratívneho členenia patrí do okresu Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom kraji.  

Obrázok 1 - Situácia širšieho záujmového územia  Obrázok 2– Situácia vyznačeného záujmového územia  
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2.1 Popis súčasného stavu z hľadiska plavby 

Predmetný úsek zdrže Hrušov je súčasťou medzinárodnej dunajskej vodnej cesty. 

Dunaj je vodná cesta medzinárodného významu podľa medzinárodnej klasifikácie vnútrozemských 

vodných ciest. V podmienkach prevádzky VD Gabčíkovo opúšťa plavebná dráha koryto Dunaja pri 

stupni Čunovo a cez dolnú časť zdrže Hrušov, popri Hamuliakove a Šamoríne, smeruje do derivačného 

kanála a k plavebným komorám pri vodnej elektrárni Gabčíkovo. Na tomto úseku je vodná cesta 

zaradená do triedy VII. 

Z hľadiska údržby plavebnej dráhy je kritickým úsekom dolná časť zdrže Hrušov s najširším miestom pri 

Šamoríne. Juhozápadným smerom od Šamorína dosahuje vodná plocha zdrže Hrušov najväčšiu šírku 

viac ako 2,5 km. V dôsledku veľkej šírky, sa na tomto úseku zdrže výrazne znižuje rýchlosť prúdenia. 

Dôsledkom nízkej rýchlosti prúdenia tu dochádza k výraznému usadzovaniu jemných riečnych 

sedimentov, ktoré sú transportované riečnym prúdom pri dne, ale aj tých, ktoré sú rozptýlené vo vode. 

Na údržbu plavebnej dráhy, zabezpečenie jej predpísaných parametrov (hĺbka a šírka), je potrebné 

priebežné bagrovanie usadených sedimentov. To predstavuje prevádzkové náklady. 

Týmto úsekom zdrže vedie aj medzinárodná vodná cesta športovej a rekreačnej plavby triedy RA a RB. 

Tieto rekreačné a športové plavidlá sú natoľko malé, že pri silnom vetre, keď sa na hladine zdrže Hrušov 

tvoria veľké vlny, nie je pre ne prejazd týmto úsekom bezpečný. Pri náhlej nepriaznivej zmene 

poveternostných podmienok, nemajú malé športové a rekreačné plavidlá na tomto najširšom úseku 

zdrže možnosť hľadať bezpečné útočisko na prečkanie vlnobitia, alebo možnosť bezpečného pristátia 

v prípade inej mimoriadnej situácie, či technickej poruchy. 

2.2 Prevádzkové problémy - Údržba splavnosti VD Gabčíkovo – 

Odstraňovanie sedimentu zo zdrže Hrušov 

K usadzovaniu sedimentov dochádza najmä v rozšírených častiach Hrušovskej zdrže – v jej hornej 

a dolnej časti, v ktorých dochádza k poklesu rýchlosti. Zanášanie zdrže predstavuje možné riziká 

predovšetkým z hľadiska vplyvov na plavbu, na podzemnú vodu využívanú na vodárenské účely a na 

prevádzanie povodňových prietokov. Z toho dôvodu sa od roku 2001 prikročilo k nerovnomernému 

odstraňovaniu sedimentu zo zdrže Hrušov, najmä z jej plavebnej dráhy.  

Za obdobie rokov 2001 – 2016 sa celkovo zo zdrže odstránilo cca 1,128 mil. m3 sedimentov, z toho až 

808 992 m3 bolo z plavebnej dráhy medzi plavebným km 30,35 až 33,75. V súčasnosti sa ročné 

množstvo odstraňovaných sedimentov pohybuje na úrovni 50 až 90 tisíc m3/rok (Ø 75 tis. m3/rok). 

Podľa údajov SVP, š.p., OZ Bratislava, závod Dunaj bol objem údržbového bagrovania na plavebnom 

kilometri 31 - 35 za roky 2016 a 2017 (už po preložení plavebnej dráhy) v priemere 75 250 m3 za rok. 

K tomu príslušné náklady predstavovali priemerne 881 752 € na rok. Z toho odvodená približná 

jednotková cena za odstránenie sedimentov z plavebnej dráhy s miestnym uložením vybagrovaného 

materiálu v zdrži predstavuje náklady cca 11,70 €/m3 . 
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K zanášaniu dolnej časti zdrže dochádza najmä pri vyšších prietokoch vody. Napriek prevádzkovému 

odstraňovaniu sedimentov z plavebnej kynety  v rokoch 2001-2009  a 2012-2014, došlo najmä vplyvom 

povodní k opätovnému zaneseniu plavebnej dráhy. Preto bola časť plavebnej dráhy v dolnej časti 

Hrušov vytýčená nanovo, posunutá bližšie k Vtáčiemu ostrovu a  medzi rokmi 2015-2016 čiastočne 

nanovo vybagrovaná ( Obrázok 3) . 

 

Obrázok 3 - Nanovo vybagrovaná časť plavebnej dráhy (2015-2016) v dolnej časti zdrže Hrušov po jej 

opätovnom bagrovaní a zanášaní medzi rokmi rokoch 2001 - 2014 

 

Povodne výrazne ovplyvňujú morfológiu dna zdrže. Ako uvádzajú správy projektu DaReM, počas 

povodne v roku 2009  sa v dolnej časti zdrže Hrušov uložilo 1,49 milióna m3 sedimentov. Pri povodní 

v júni 2013 sa v dolnej časti zdrže Hrušov usadilo 1,91 milióna m3 sedimentov a na začiatku prívodného 

kanála (na ľavej strane) ďalších 107 tisíc m3. 

2.3 Popis súčasného stavu z hľadiska ekológie 

Miesto zdrže Hrušov na riešenom úseku, bolo pred vybudovaním VD Gabčíkovo záplavovým územím 

so sieťou bočných ramien Dunaja a s ostrovmi pokrytými lužnými lesmi. Toto ekologicky cenné územie 

bolo trvale zaplavené vodou. V súčasnosti sa tu nachádza vodná plocha, ktorá je vhodná pre život 

vodných vtákov. Na umelo vybudovanom Vtáčom ostrove, ktorý sa na riešenom území nachádza, žije 

a hniezdi významná kolónia čajok. Plocha zdrže Hrušov je Chráneným vtáčím územím. Iné biotopy, 

podobné pôvodným, tu absentujú, brehy zdrže sú silne technicky opevnené betónovými platňami.  
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Obrázok 4 – Vyznačenie hranice chráneného vtáčieho územia  

 

Záujmové územie sa nachádza v chránenom vtáčom území (CHVÚ 007) Dunajské Luhy, avšak 

nezasahuje do oblastí, kde je zakázané vykonávať činnosti (viď obr.) .  
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3 CIELE INVESTÍCIE 

• Stanovenie cieľov projektu:  

Cieľom investície je navrhnúť technické opatrenie v rozsahu staničenia plavebnej dráhy medzi 

km 31,00 až km 36,50 , ktorým sa zabezpečí zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže. 

V dôsledku zvýšenej rýchlosti prúdenia sa zvýši transportná kapacita, teda schopnosť prúdu 

unášať riečne sedimenty. Tým sa zníži objem sedimentov, ktoré sa usadia na dne plavebnej 

dráhy a ktoré je potrebné odtiaľ odstraňovať bagrovaním pre zabezpečenie požadovaných 

plavebných hĺbok. Sprievodným cieľom je využiť navrhované usmerňovacie stavby na 

obohatenie predmetného priestoru zdrže, vytvorením nových biotopov a miest s rekreačným 

potenciálom. Navrhované opatrenia pomôžu zlepšiť plynulosť a bezpečnosť plavby a vytvoriť 

predpoklady pre zatraktívnenie tohto spôsobu prepravy pre prepravcov a operátorov v oblasti 

vodnej dopravy. 

 

• Merateľné ukazovatele za účelom hodnotenia úspešnosti:   

- zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe 

- zníženie objemu bagrovania sedimentov nutného pre údržbu plavebnej dráhy  

- dĺžka novovytvorených brehov s prirodzeným riečnym substrátom 

- dĺžka brehov s rekreačným potenciálom 

- objem riečnych sedimentov postupne odstránených z nevhodných miest, využitý na 

vytvorenie navrhovaných stavieb 

- miera ekosystémových služieb navrhovaného riešenia 

 

• Prevádzkové a technologické požiadavky : 

- Z pohľadu údržby plavebnej dráhy: Prevádzkové a technologické požiadavky na údržbu 

plavebnej dráhy sa po implementácií navrhovaných opatrení znížia, objem bagrovania 

sedimentov na údržbu plavebnej dráhy sa zníži. Údržbové regulačné bagrovanie 

s rovnakou technológiou, ale zníženou intenzitou, bude potrebné aj naďalej. 

- Na realizáciu plánovaných opatrení je potrebné nasadiť plávajúce technické zariadenia. 

Konštrukcie navrhovaných usmerňovacích stavieb budú vybudované z lomového kameňa. 

Jedna alternatíva predpokladá dosypanie vybraných častí konštrukcií z miestneho 

riečneho materiálu, vybagrovaného z dna plavebnej dráhy. Hrubozrnný štrk alebo 

jemnozrnný sediment bude na miesto jeho zabudovania privezený zodpovedajúcimi 

plavidlami, na určené miesta bude ukladaný plávajúcimi mechanizmami, alebo bagrami  

na plavidlách. Konečné úpravy terénu a sklony brehov na vybraných miestach budú 

realizované  menšími mechanizmami. 
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- Na údržbu nových konštrukcii: Nové objekty usmerňovacích stavieb budú dostatočne 

robustné a odolné voči účinkom prúdenia vody a silným poveternostným vplyvom. 

Nebude preto potrebná intenzívna údržba ich hlavného nosného systému. Postačovať 

bude vizuálna kontrola a prípadné miestne dosypanie, alebo úpravy svahov, doplnením 

malého množstva  riečnych sedimentov, vybagrovaných z dna plavebnej dráhy v rámci jej 

údržby. Predpokladá sa, že takáto miestna údržba nebude potrebná častejšie ako raz za 

10 rokov. Prípadný manažment brehov navrhovaných konštrukcií, pre zlepšenie stavu 

biotopov, alebo pre zlepšenie podmienok na rekreáciu, nebude priamo súvisieť s účinkami 

na plavebnú dráhu. 

4 VARIANTY TECHNICKÝCH OPATRENÍ 

Pred návrhom variantov prebehli konzultácie s dôležitými aktérmi v území a  boli zistené ich 

požiadavky a námety na hľadané riešenie. Tieto požiadavky boli zohľadnené pri návrhoch riešenia, 

alebo boli použité na posúdenie ich účinnosti a dopadov. 

Usmerňovacie stavby boli skúmané a navrhnuté variantne. Jednotlivé alternatívy návrhu 

usmerňovacích stavieb boli vkladané do hydrodynamického modelu dolnej časti zdrže Hrušov. 

Hydraulický účinok preverovaných alternatív bol zisťovaný numerickými simuláciami prúdenia pri troch 

prevádzkových prietokoch (vysokom prevádzkovom prietoku Q = 3 330 m3.s-1 , priemernom prietoku 

Q = 1 360 m3.s-1  a minimálnom prietoku Q = 380 m3.s-1 ). Na základe výsledkov modelu boli návrhy 

tvarov usmerňovacích stavieb postupne upravované tak, aby usmerňovacie stavby mali čo najlepší 

hydraulický účinok. Spolu bolo numerickým modelom posudzovaných viac ako 20 variantov opatrení 

a ich modifikácii. Pri všetkých posudzovaných variantoch bol zistený ich vplyv na rýchlosť prúdenia 

v plavebnej dráhe a na priebeh hladiny, pri priemerných a pri extrémnych (vysokých prevádzkových 

a minimálnych) prietokoch vody. Účinok posudzovaných opatrení bol zisťovaný porovnaním 

modelovaných hydraulických podmienok s referenčným stavom bez usmerňovacích stavieb. 
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Obrázok 5 - Grafické znázornenie línií posudzovaných a modelovaných tvarov usmerňovacích stavieb 

 

Výsledkom modelovania bola plošná informácia o rýchlosti a smeroch prúdenia, nadmorskej výške 

hladiny, hĺbke vody a tangenciálnom napätí pri dne. 

Cieľom bolo dosiahnuť: 

- čo najvyššiu rýchlosť prúdenia v plavebnej dráhe a tým zvýšiť unášaciu silu pre transport 

sedimentov,  

- významne nezvýšenie výšky hladiny pri povodňovom prietoku, teda neohroziť protipovodňovú 

ochranu,  

- aby nedošlo k zníženiu rýchlosti prúdenia vody v lokalite infiltračnej zóny vodného zdroja 

Hamuliakovo a nezhoršila sa výdatnosť a kvalita vodného zdroja zanesením priepustného 

štrkového dna nánosom jemnozrnných sedimentov. 

4.1 Varianty pre ďalšie podrobné rozpracovanie 

Na základe výsledkov hydrodynamického modelovania boli vybrané 3 varianty usmerňovacích stavieb, 

plus nulový referenčný variant, ktoré boli Objednávateľom odsúhlasené na ďalšie podrobné 

rozpracovanie.  

Okrem hydrodynamického modelovania bol pre nulový variant plus odsúhlasené 3 varianty 

usmerňovacích stavieb modelovaný pomocou numerického modelu aj transport sedimentov 

a prognóza morfologického vývoja dna, teda miera zanášania dna zdrže. 
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Z preverovaných variantov boli pre ďalšie posudzovanie vybraté 3 finálne varianty usmerňovacích 

stavieb, plus variant nulový, a to: 

• Variant č. 0: referenčný stav bez realizovania opatrení 

• Variant č. 1: súvislá líniová smerná stavba  - Úplné oddelenie ľavej strany zdrže s maximálnym 

možným hydraulickým účinkom, pomocou dlhej súvislej smernej stavy 

• Variant č. 2: tri nadväzné líniové smerné stavby - Minimalistické riešenie s najvhodnejšie 

umiestnenými a tvarovanými nadväznými smernými stavbami 

• Variant č. 3: sústava usmerňovacích ostrovov a atolov - Komplexné riešenie s kombinovanými 

prínosmi podľa koncepcie Working with Nature, pozostávajúce so sústavy nadväzných 

ostrovov a atolov 

Tieto tri varianty boli hodnotené podľa ich: 

- hydraulického účinku,  

- miery splnenia požiadaviek významných aktérov v území a  

- pridružených prínosov. 

Cieľom hodnotenia variantov bolo vybrať také opatrenie, ktoré zvýši rýchlosť prúdenia vody v dolnej 

časti zdrže Hrušov a tak pomôže znížiť zanášanie plavebnej dráhy. Výber opatrenia bol robený aj 

s ohľadom na minimalizáciu neprijateľných negatívnych dopadov na prírodné prostredie, činnosť a 

legitímne záujmy dôležitých aktérov v danom území, prípadne, či dokáže priniesť ďalšie benefity.   

Odhady príjmov a výdavkov vyplývajúcich z variantov sú založené na metóde inkrementálnych čistých 

prínosov. Táto metodika zvažuje rozdiely (prírastky, odpočty alebo úspory) v nákladoch a prínosoch, 

ak sa prijme konkrétny postup, v porovnaní s tými, ktoré by sa získali, keby sa tento postup nevykonal. 

Konkrétne v tomto prípade sa porovnanie uskutočnilo medzi tromi variantmi, ktoré sú v nasledujúcom 

texte uvedené a stručne zhodnotené. Na obrázkoch záujmového územia sú spolu s líniami 

navrhovaných opatrení vyznačené aj plavebná dráha, referenčné body pre zisťovanie účinku opatrení 

a okruh okolo Vtáčieho ostrova, ktorý požaduje Slovenská ornitologická spoločnosť zachovať bez 

nových stavieb. 

4.2 Variant č. 0 – referenčný stav 

Referenčným variantom bez opatrení, je stav po realizovaní pilotného projektu DaReM 1, v rámci 

ktorého sa predpokladá v záujmovom území: 

- prehĺbenie plavebnej dráhy na požadované parametre podľa odporúčaní Dunajskej komisie 

- predĺženie existujúcej smernej stavby, tzv. Muchovej hrádzky (Objekt 1-11.540 Pravostranná 

hrádza na ľavom brehu Dunaja km 0,20 - 10,50 a smerné stavby A, B, C) 

- vytvorenie prvých štyroch ostrovov – depónií sedimentov na pravej strane dolnej časti zdrže 
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V tomto referenčnom stave nie sú žiadne nové usmerňovacie stavby na koncentrovanie prúdenia do 

plavebnej dráhy. 

4.3 Variant č.1 – súvislá líniová smerná stavba 

Prvým posudzovaným variantom je jednoúčelová súvislá smerná stavba. Smerná stavba začína na 

protiprúdnom okraji polostrova s prístavnou hranou na ľavom brehu zdrže. Smerná stavba je na tomto 

mieste spojená s brehom. Trasa smernej stavby rešpektuje požiadavku minimálnej vzdialenosti 500 m 

od Vtáčieho ostrova. Poprúdny okraj smernej stavby pri Čilistove nie je spojený s brehom, ale je tu 

ponechané 400 m široké prepojenie plavebnej dráhy s oddelenou ľavou časťou zdrže pri Šamoríne. 

Predpokladá sa vybudovanie smernej stavby s korunou šírky 2m na kóte 132,6 m n.m., nad úrovňou 

maximálnej hladiny v zdrži, nasypaním z lomového kameňa v sklone 1:2. Dĺžka smernej stavby je 3 100 

m,  objem lomového kameňa je 208 340 m3. 

 

Obrázok 6– Znázornenie Variantu č.1 – súvislá líniová smerná stavba 

 

Výpočty hydraulického modelu pre Variant č. 1 ukázali: 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe (body 3 až 7) priemerne o 52 % 

- Zníženie objemu zanášania plavebnej dráhy o 99 % 

- Neprípustné zvýšenie povodňovej hladiny až o 15 cm 

- Zníženie rýchlosti prúdenia v infliltračnej oblasti vodného zdroja Hamuliakovo (body 9 a 10) až 

do 50 %, zvýšenie nežiadúceho usadzovania sedimentov v tejto oblasti  

 



Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov –  

predprojektová a projektová príprava    

 

 
Copyright © Ernst & Young, s.r.o.,    DHI SLOVAKIA, s.r.o.,    Hydroconsulting s.r.o.    

Cost – benefit analýza strana 14 
 

 

Obrázok 7 - Výkres smernej stavby podľa Variantu č. 1   

 

Orientačné náklady Variantu  č. 1 sú uvedené v kapitole 6 Posúdenie variantov a analýza alternatív 

v tabuľke č. 9  Náklady a prínosy variantného návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní s referenčným 

stavom. 

4.4 Variant č. 2 – tri nadväzné líniové smerné stavby 

Druhým posudzovaným variantom sú tri dielčie, prerušené a vzájomne nadväzné jednoúčelové smerné 

stavby. Prvá smerná stavba začína na poprúdnom okraji polostrova s prístavnou hranou na ľavom 

brehu zdrže. Smerná stavba nie je spojená s brehom, ale je ponechaná medzera šírky 220 m, na prejazd 

prevádzkových a rekreačných plavidiel, ktorá tiež zabezpečuje prúdenie v infiltračnej zóne vodného 

zdroja Hamuliakovo, v súlade s požiadavkou BVS, avšak oproti referenčnému stavu mierne znížené, 

s následkom mierne zvýšenej miery usadzovania sedimentov v tejto oblasti. Ďalšie smerné stavby 

vzájomne hydraulicky nadväzujú. Medzery medzi nimi zabezpečujú bezproblémovú plavbu 

prevádzkových a rekreačných plavidiel a migráciu rýb. Trasa smerných stavieb rešpektuje požiadavku 

minimálnej vzdialenosti 500 m od Vtáčieho ostrova. Pri Čilistove je zachované bezproblémové 
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prepojenie medzi plavebnou dráhou, prístavom Kormorán a prevádzkovým prístavom SVP. 

Predpokladá sa vybudovanie smerných stavieb s korunou šírky 2m na kóte 132,6 m n.m., nad úrovňou 

maximálnej hladiny v zdrži, nasypaním z lomového kameňa v sklone 1:2. Dĺžka smerných stavieb je 

spolu 1 560 m, objem lomového kameňa je 99 470 m3. 

 

Obrázok 8 – Znázornenie Variantu č. 2 - tri nadväzné líniové smerné stavby 

 

Výpočty hydraulického modelu pre Variant č. 2 ukázali: 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe (body 3 až 7) priemerne o 14% 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia na kritickom úseku plavebnej dráhy (body 5 a 6) priem. o 24 % 

- Zníženie objemu zanášania plavebnej dráhy o 66 % 

- Zvýšenie povodňovej hladiny o 2 až 3 cm 

- Mierne zvýšené usadzovanie sedimentov v infiltračnej oblasti vodného zdroja Hamuliakovo 

(body 9 a 10)  
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Obrázok 9 - Výkres smerných stavieb podľa Variantu č. 2   

 

Orientačné náklady Variantu  č. 2 sú uvedené v kapitole 6 Posúdenie variantov a analýza alternatív 

v tabuľke  č.9   Náklady a prínosy variantného návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní 

s referenčným stavom.  

4.5 Variant č.3 – sústava usmerňovacích ostrovov a atolov 

Tretím posudzovaným variantom sú usmerňovacie prvky vo forme viacúčelovej sústavy vzájomne 

nadväzujúcich ostrovov a atolov (ostrovov s vodnou plochou uprostred). Prvý ostrov – atol začína na 

protiprúdnom okraji polostrova s prístavnou hranou na ľavom brehu zdrže. Stavba nie je spojená 

s brehom, ale je ponechaná medzera šírky 260 m, na prejazd prevádzkových a rekreačných plavidiel, 

ktorá tiež zabezpečuje dostatočné prúdenie v infiltračnej zóne vodného zdroja Hamuliakovo, v súlade 

s požiadavkou BVS. Plynulý nátok a zlepšenie prechodu ľadov zabezpečuje nátokové krídlo dĺžky 150 

m pri ľavom brehu. Ďalšie ostrovy vzájomne hydraulicky nadväzujú. Medzery medzi nimi zabezpečujú 
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bezproblémovú plavbu prevádzkových a rekreačných plavidiel a migráciu rýb. Trasa ostrovov 

rešpektuje požiadavku minimálnej vzdialenosti 500 m od Vtáčieho ostrova. Pri Čilistove je zachované 

bezproblémové prepojenie medzi plavebnou dráhou, prístavom Kormorán a prevádzkovým prístavom 

SVP, š.p.  

Základné nosné pozdĺžne línie smerných stavieb smerom od plavebnej dráhy budú vybudované 

z lomového kameňa. Ďalšie tvary budú dotvarované z riečnych sedimentov, vybagrovaných pri údržbe 

plavebnej dráhy (z hrubšieho štrku bagrovaného na konci vzdutia a z jemného piesku bagrovaného 

v mieste navrhovaných úprav). Majú slúžiť na vytvorenie prírodných biotopov a miest vhodných na 

rekreačné využitie (bez stavieb na brehu, iba prírodné prostredie prístupné na plavidlách). Vo vnútri 

atolov a na vybraných vhodných miestach budú vytvorené plážové brehy s prirodzeným riečnym 

substrátom a s miernym sklonom. Ostrovy a smerné stavby budú mať korunu na kóte 132,6 m n.m., 

nad úrovňou maximálnej hladiny v zdrži.  Dĺžka stavieb je spolu 2 725 m, vrátane vonkajších brehov 

atolov. Na obvode atolov sú navrhnuté otvory pre zabezpečenie možnosti komunikácie s vodou v zdrži, 

pre migráciu rýb a iných vodných organizmov, ako aj pre možnosť vplávania rekreačných 

a prevádzkových plavidiel.  

Cieľom návrhu Variantu č. 3 je, aby popri hydraulickom účinku, ktorým dokáže zvýšiť rýchlosť prúdenia 

vody, vytvoril aj významné pridružené ekologické prínosy. Sústava navrhnutých prvkov  vytvorí v zdrži 

Hrušov nové cenné biotopy, ktoré budú čiastočnou náhradou za zatopenie riečnych brehov, ostrovov 

a ramien v tejto oblasti. Nové ostrovy a atoly umožnia vytvárať významné ekosystémové služby, jednak 

regulačné (príspevok k ochrane biodiverzity), ako aj kultúrne (rekreačný potenciál) a čiastočne 

produkčné (rybolov). Spolu vznikne 3 965 m brehov s prirodzeným riečnym substrátom. 

Ďalšími účelmi Variantu č. 3, popri usmerňovaní prúdenia do plavebnej dráhy, sú: 

- Vytvorenie prírodných ekosystémov 

- Vytvorenie chránených vodných plôch a úkrytov pre ryby a vodné vtáky 

- Vytvorenie atraktívnych lokalít pre oddych a rekreáciu v prírodnom prostredí 

- Zaujímavé miesta pre rekreačnú a športovú plavbu 

- Vhodné miesta pre rybolov 

- Možnosť pristátia pre vodákov, útočisko v prípade nepriaznivého počasia, možnosť oddychu 

a osvieženia pri dlhších plavbách 

- Uskladnenie materiálu vybagrovaného pri údržbe plavebnej dráhy 
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Obrázok 10 – Znázornenie Variantu č. 3 - sústava usmerňovacích ostrovov a atolov 

 

Výpočty hydraulického modelu pre Variant č. 3 ukázali: 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia v plavebnej dráhe (body 3 až 7) priemerne o 13 % 

- Zvýšenie rýchlosti prúdenia na kritickom úseku plavebnej dráhy (body 5 a 6) priem. o 22 % 

- Zníženie objemu zanášania plavebnej dráhy o 64 % 

- Zvýšenie povodňovej hladiny o 2 až 3 cm 

- Výsledok bez zvýšenia usadzovania sedimentov v infliltračnej oblasti vodného zdroja 

Hamuliakovo (body 9 a 10)  

 

 Navrhované riešenie a postup výstavby Variantu č. 3 (v krokoch A, B, C, D):  

A. Základné nosné pozdĺžne línie smerných stavieb smerom od plavebnej dráhy budú 

vybudované z lomového kameňa, na vhodných miestach kombinované so štrkom. V líniách 

z lomového kameňa budú medzery, ktoré budú vyplnené riečnym štrkom. Kamenné násypy 

budú mať sklon svahov 1:2, šírku koruny 2 m na kóte 132,60. Štrkové výplne otvorov budú mať 

sklon svahov 1 : 4 a budú nasypané do výšky 131,60. (Prevádzková hladina sa v tejto oblasti 

pohybuje medzi 130 a 131 m n. m., najčastejšie medzi 130,50 a 131 m n. m..) 

B. Vonkajšie obrysy atolov zo strany, ktorá nie je orientovaná k plavebnej dráhe budú 

vybudované z násypov riečneho štrku s korunou šírky 3 m na kóte 131,60. 

C. Ďalšie tvary budú dotvarované z jemnozrnných riečnych sedimentov, lokálne vybagrovaných 

pri údržbe plavebnej dráhy. Tieto sedimenty sa do konečného navrhnutého tvaru ostrovov 
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a atolov budú dosýpať postupne podľa ich dostupnosti z údržbového bagrovania plavebnej 

dráhy.  

D. Po vyplnení do navrhnutého tvaru ostrovov a atolov bude okraj jemnozrnných sedimentov na 

brehu na vybraných miestach priťažený / opevnený prisypaním riečneho štrku. V prípade 

mimoriadnej nestability násypov z jemnozrnných sedimentov, budú svahy opevnené 

a priťažené štrkom aj priebežne.   

 

Obrázok 11 - Ostrovy a atoly – znázornený materiál na ich výstavbu 

 

Aby sa ľahšie jednotlivé prvky usmerňovacích stavieb identifikovali a popisovali, boli pre identifikáciu 

jednotlivých ostrovov použité pracovné názvy: 
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Obrázok 12 - Názvy Ostrovov a atolov – pre ľahšiu identifikáciu 
 

Dĺžka konštrukcií ostrovov a atolov 

atol Žraločia tlama, Horná čeľusť: 520 m 

atol Žraločia tlama, Dolná čeľusť: 330 m 

Červík: 170 m 

Slza: 135 m 

Kuba: 450 m  

atol Bikini, Horný diel: 460 m 

atol Bikini, Dolný diel: 510 m 

nátokové krídlo: 150 m 

Spolu dĺžka konštrukcií: 2 725 m 

 

Dĺžka brehov s prirodzeným riečnym substrátom  

atol Žraločia tlama, Horná čeľusť: 599 m 

atol Žraločia tlama, Dolná čeľusť: 530 m 

Červík: 375 m 

Slza: 286 m 
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Kuba: 777 m  

atol Bikini, Horný diel: 617 m 

atol Bikini, Dolný diel: 732 m 

Spolu dĺžka brehov s prírodným substrátom: 3 916 m 

 
 

Tabuľka 1 -  Objemy stavebných konštrukcií  Variantu č. 3 - - Lomový kameň 

Názov množstvo  jednotky 

Žraločia tlama spolu 26 149,17 m3 

Červík spolu 10 991,43 m3 

Slza spolu 6 465.71 m3 

Kuba spolu 21 014,66 m3 

Bikini spolu 29 412,82 m3 

Nátokové krídlo pri ľavom brehu spolu 10 370,88 m3 

Stabilizačná kamenná časť spolu 104 404,67 m3 

Zdroj: DHI 

 

Tabuľka 2 - Objemy stavebných konštrukcií  Variantu č. 3 - - štrková výplň 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DHI 

 

Tabuľka 3 - Objemy stavebných konštrukcií  Variantu č. 3 - - štrkový násyp 

Názov množstvo jednotky 

Žraločia tlama spolu 12 748,06 m3 

Červík spolu 9 802,48 m3 

Slza spolu 5 706,04 m3 

Kuba spolu 19 264,18 m3 

Bikini spolu 18 664,10 m3 

Štrková výplň spolu 66 184,86 m3 

Názov množstvo jednotky 

Žraločia tlama spolu 29 896,17 m3 

Bikini spolu 47 801,04 m3 
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Zdroj: DHI 

 

Tabuľka 4 - Objemy stavebných konštrukcií  Variantu č. 3 - - jemnozrnný materiál 

Názov množstvo  jednotky 

Žraločia tlama spolu 96 096.60 m3 

Červík spolu 8 182,78 m3 

Slza spolu 6 987,14 m3 

Kuba spolu 63 225,14 m3 

Bikini spolu 148 356.72 m3 

Jemnozrnný materiál spolu 322 848,37 m3 

Zdroj: DHI 
 

Štrková násyp spolu 77 697,21 m3 
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Obrázok 13 - Výkres navrhovaných stavieb podľa Variantu č. 3   

 

Orientačné náklady Variantu  č. 3 sú uvedené v kapitole 6 Posúdenie variantov a analýza alternatív 

v tabuľke č. 9 Náklady a prínosy variantného návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní s referenčným 

stavom. 
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5 HARMONOGRAM VÝSTAVBY A NÁKLADOV VARIANTU Č. 3 

Výstavba navrhnutých usmerňovacích stavieb bola rozvrhnutá na viac rokov. Po dvoch rokoch budú 

vybudované časti zabezpečujúce redukovanie zanášania plavebnej dráhy, neskôr budú postupne 

dopĺňané časti vytvárajúce nové ekosystémy, rekreačné priestory a produkujúce ekosystémové služby. 

Tabuľka nižšie zhrňuje náklady na výstavbu (náklady na kameň, náklady na štrk) podľa harmonogramu 

výstavby, a prevádzkové náklady, ktorých výška je závislá od harmonogramu výstavby. Vo variante č.3 

sa predpokladá, že od 13. roku sú všetky náklady počas referenčného obdobia konštantné. 

Tabuľka 5 Harmonogram výstavby 

tis. EUR 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok 7.rok 8.rok 9.rok 10.rok 11.rok 12.rok 13.rok 

Náklady na kameň 6 159 1 080 798 - - - - - - - - - - 

Náklady na štrk 627 631 494 494 488 - - - - - - - - 

Náklady na 

bagrovanie 
560 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 

Náklady na odvoz 

sedimentu 
1 523 - - - - - - - - - - - 915 

Ekosystémové 

služby 
- 89 208 326 445 504 563 593 593 593 593 593 593 

Zdroj: DHI 
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6 POSÚDENIE VARIANTOV A ANALÝZA ALTERNATÍV 

Pri posudzovaní variantov sa aplikovali kritériá: 

- Technické 

- Environmentálne 

- Ekonomické. 

Posudzované varianty boli reálne a opodstatnené. 

Tabuľka 6   Súhrnná tabuľka posúdenia variantov  

Variant 

č. 

Popis  Zvýšenie 

rýchlosti 

prúdenia 

v plavebnej 

dráhe o 

Redukcia 

objemu 

bagrovania 

v plavebnej 

dráhe o 

Negatívne 

dôsledky 

Pridružené 

prínosy 

0 Bez opatrení 0 0 žiadne žiadne 

1 Súvislá smerná 

stavba 

53 % 99 % Nežiadúce 

zvýšenie 

povodňovej 

hladiny, 

nežiadúce 

spomalenie 

prúdenia pri 

vodnom zdroji, 

zhoršuje 

migráciu rýb, 

obmedzuje 

prevádzkovú a 

rekreačnú 

plavbu 

žiadne, 

jednoúčelové 

opatrenie 

2 Tri smerné stavby priem. 14 % 

krit. úsek 24 % 

66 % mierne zvýšenie 

miery zanášania 

pri vodnom 

zdroji 

žiadne, 

jednoúčelové 

opatrenie 

3 Ostrovy a atoly priem. 13 % 

krit. úsek 22 % 

64 % žiadne Viacúčelové 

opatrenie, nové 

biotopy,  

rekreačný 

potenciál, využitie 
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aj miestneho 

materiálu  

 

Spomedzi porovnávaných variantov má najlepší hydraulický efekt Variant č. 1 – Súvislá smerná stavba. 

Táto jednoúčelová líniová stavba dokáže koncentrovať prúdenie vody do plavebnej dráhy, tým zvýšiť 

rýchlosť prúdenia a takmer úplne eliminovať zanášanie plavebnej dráhy. To platí na úseku pozdĺž tejto 

smernej stavby, avšak poniže ukončenia smernej stavby by dochádzalo k zvýšenej miere usadzovania 

sedimentov, najmä na okraji plavebnej dráhy, na rozhraní prúdenia v plavebnej dráhe a stojatej vody 

na jej ľavej strane pri Čilistove. 

Výsledky modelovania ukázali, že Variant č. 1 má popri priaznivom zvýšení rýchlosti v plavebnej dráhe, 

aj celý rad nepriaznivých účinkov - vodohospodárskych, plavebných a ekologických. Najzávažnejšie je 

neprípustné zvýšenie povodňovej hladiny až o 0,15 m vplyvom veľkého odporu a 

súvisiaceho vzdúvania hladiny, ako aj zníženie rýchlosti prúdenia a zvýšenie pravdepodobnosti 

nánosov na dne zdrže v infiltračnej oblasti vodného zdroja Hamuliakovo, čo by predstavovalo jeho 

ohrozenie. Z ekologického hľadiska je negatívom Variantu č. 1 oddelenie veľkej časti zdrže na ľavej 

strane od plavebnej dráhy a zvyšku zdrže na pravej strane, čo by obmedzilo migráciu rýb v území. 

Z rovnakého dôvodu by toto riešenie predstavovalo obmedzenia aj pre prevádzkovú a rekreačnú 

plavbu.  

Riešenia Variantu č. 2 a Variantu č. 3 majú v porovnaní s Variantom č. 1 síce nižšiu hydraulickú 

efektivitu, ale nemajú jeho vyššie uvedené negatívne dôsledky.  

Variant č. 2 - Tri smerné stavby, umožňuje popri usmernení prúdenia do plavebnej dráhy aj 

bezproblémovú migráciu rýb a plavbu prevádzkových a rekreačných plavidiel a nevzdúva významne 

povodňovú hladinu. V porovnaní s Variantom č. 1 predstavuje podstatne menší rozsah prác – 

polovičnú dĺžku smerných stavieb. Variant č. 2 je jednoúčelový. Určitým nepriaznivým vplyvom 

Variantu č. 2 je mierne zvýšenie miery usadzovania sedimentov v infiltračnej oblasti vodného zdroja. 

Variant č. 3 nepredstavuje žiadne negatívne dôsledky Variantu č. 1, dokonca nemá ani mierne 

nepriaznivý účinok Variantu č. 2 na mieru usadzovania sedimentov pri vodnom zdroji. Variant č. 3 

má hydraulický efekt porovnateľný s Variantom č. 2. Oproti Variantu č. 2 predpokladá Variant č. 3 

väčšie rozmery stavieb a teda väčšie náklady, avšak v porovnaní s Variantom č. 2 je viacúčelový. Popri 

hydraulickom účinku, ktorým dokáže znížiť objemy bagrovania sedimentov na údržbu plavebnej dráhy, 

predstavuje aj významné pridružené ekologické a rekreačné prínosy. Vytvára v zdrži Hrušov nové 

cenné biotopy, ktoré budú čiastočnou náhradou za zatopenie riečnych brehov, ostrovov a ramien 

v tejto oblasti. Nové ostrovy a atoly umožnia vytvárať významné ekosystémové služby, jednak 

regulačné (príspevok k ochrane biodiverzity), ako aj kultúrne (rekreačný potenciál) a čiastočne 

produkčné (rybolov). 

Z výsledkov simulácií účinkov rôznych variant pomocou hydraulického modelu vyplýva, že významný 

vplyv na hydraulický účinok usmerňovacích stavieb má šírka medzery medzi najsevernejším výbežkom 

usmerňovacej stavby a ľavým brehom zdrže. Variant 2 má medzi stavbou a brehom užší otvor (šírka 
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220 m) v porovnaní s Variantom č. 3 (šírka 260 m). Dôsledkom je miera rozdelenia prietoku vody medzi 

časť zdrže s plavebnou dráhou a ľavú časť zdrže pri Šamoríne. Pri užšom otvore medzi smernou stavbou 

a brehom sa do ľavej časti zdrže dostáva menej vody a viac vody preteká cez plavebnú dráhu. Je to však 

za cenu spomalenia prúdenia pri vodnom zdroji Hamuliakovo a mierneho zvýšenia usadzovania 

sedimentov v tejto lokalite. Šírka otvoru medzi severným okrajom smernej stavby a ľavým brehom 

zdrže pri Variante č. 3 sa javí ako kompromis medzi účinkom zníženia miery zanášania plavebnej dráhy 

a priaznivými pomermi prúdenia pri vodnom zdroji. Šírkou tohto otvoru sa dá účinnosť smerných 

stavieb nastavovať prípadne aj po ich vybudovaní v reálnej prevádzke. V prípade potreby je technicky 

možné severný cíp smernej stavby priblížiť, alebo vzdialiť od ľavého brehu zdrže o niekoľko desiatok 

metrov pomocou nasadenia plávajúceho drapákového žeriavu (materiál smernej stavby pridávať, 

alebo odoberať). 

Tabuľka 7 - Matica hodnotenia miery splnenia požiadaviek aktérov vo variantných opatreniach 

Aktéri a ich 

požiadavky 

Variant č. 1 – 

jedna súvislá 

smerná stavba 

Variant č. 2 – tri 

smerné stavby 

Variant č. 3 – 

ostrovy a atoly 

Splnené + 

Nesplnené - 

Splnené + 

Nesplnené - 

Splnené + 

Nesplnené - 

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) 

Nezvýšiť povodňovú hladinu - + + 

Prístup s prevádzkovými plavidlami  +/- + + 

Prístup k prevádzkovému prístavu +/- + + 

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) 

Neznížiť rýchlosť (nezvýšiť zanášanie) 

v infiltračnej zóne vodného zdroja  
- +/- + 

Štátna ochrana prírody (ŠOP) 

Vytvoriť nové biotopy - - + 

Vytvoriť nové miesta na rekreáciu - - + 

Vytvoriť plochy chránené pred vetrom 

na úkryt vtákov a odrastanie rýb 
- - + 
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Neobmedziť miestnu migráciu rýb - + + 

Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS Birdlife) 

Vytvoriť nové biotopy - - + 

Bez konštrukcií do okruhu 500 m od 

Vtáčieho ostrova 
+ + + 

Vytvoriť nové miesta na rekreáciu - - + 

Nevytvoriť možnosti šírenia inváznych 

druhov spojením s pevninou 
- + + 

Prístav Kormorán 

Zabezpečiť prístup k prístavu 

Kormorán 
+/- + + 

Vytvoriť atraktívne miesta pre 

rekreáciu ľudí a rekreačnú plavbu 
- - + 

X-BIONIC SPHERE 

Zabezpečiť prístup k prístavu  +/- + + 

Mesto Šamorín 

Súlad s územným plánom  - +/- + 

Jachtársky klub Dynamo 

Zachovať 2 prepojené ucelené vodné 

plochy využívané na jachting 
- + + 

Ak je možné, vytvoriť v prístave 

Dynamo vlnolam 
- - - 

Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK) 

Vytvoriť chránené miesto na bezpečné 

pristátie vodákov (pre prípad 

nepriaznivých poveternostných 

podmienok, technickej poruchy, na 

oddych) 

- - + 

Dunajbus 
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Možnosť plavby k terminálu smerom 

od Hamuliakova - + + 

Možnosť plavby k terminálu smerom 

od Čilistova + + + 

 

Tabuľka 8 - Matica hodnotenia situácie a účinku variantných opatrení z rôznych hľadísk 

Účinky variantných opatrení  

z rôznych hľadísk 

Variant 0 –  

bez opatrení 

Variant č. 1 – 

jedna súvislá 

smerná stavba 

Variant č. 2 – 

tri smerné 

stavby 

Variant č. 3 – 

ostrovy a 

atoly 

Vodohospodárske hľadisko 

Protipovodňová ochrana ++ - + + 

Bezpečnosť vodných zdrojov  + - +/- + 

Hydromorfologická členitosť - - - + 

Plavba 

Plavebné podmienky veľkej 

plavby  + + + + 

Údržba plavebnej dráhy - ++ + + 

Dostupnosť pre prevádzkovú 

plavbu + - + + 

Podmienky pre Dunajbus + - + + 

Možnosť chráneného útočiska 

pre malú športovú a rekreačnú 

plavbu 
- - - + 

Ekológia a ochrana prírody 

Nové biotopy - - - + 
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Plochy chránené pred vetrom 

na úkryt vtákov a odrastanie 

rýb 
- - - + 

Možnosti miestnej migráciu 

rýb + - + + 

Rekreačné a športové využitie 

Nové miesta na rekreáciu - - - + 

Nové atraktívne miesta pre 

rekreačnú plavbu - - - + 

Podmienky pre jachting ++ - + + 

 

Tabuľka 9 - Náklady a prínosy variantného návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní s referenčným stavom 

Miera účinku Referenčný 

stav bez 

opatrení 

Variant č. 1 – 

jedna súvislá 

smerná 

stavba 

Variant č. 2 – 

tri smerné 

stavby 

Variant č. 3 – 

ostrovy a atoly 

Cena stavieb           

stabilizačný kameň    16 039 186 € 7 657 797 € 7 239 302 € 

štrková výplň       1 257 515 € 

štrkový násyp       1 476 243 € 

nátokové krídlo pri ľavom 

brehu, lomový kameň       798 422 € 

cena stavby spolu 0 16 039 186 € 7 657 797 € 10 771 482 € 

     

Objemy usadených sedimentov     

Ročný objem usadených 

sedimentov v plavebnej dráhe 
79 400 m3 600 m3 27 000 m3 28 600 m3 

Ročný objem údržbového 

bagrovania plavebnej dráhy 
79 400 m3 600 m3 27 000 m3 28 600 m3 
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Ročný objem údržbového 

bagrovania pri vodnom zdroji 
0 19 000 m3 0 0 

Ročný celkový objem 

údržbového bagrovania  
79 400 m3 19 600 m3 27 000 m3 28 600 m3 

% potrebného bagrovania 

oproti referenčnému stavu bez 

opatrení 

100 25 34 36 

     

Náklady na údržbu dna     

Ročné náklady na údržbové 

bagrovanie  
925 840 € 231 460 € 314 786 € 333 302 € 

Ročné náklady na odvážanie 

bagrovaného materiálu 2 540 800 € 635 200 € 864 000 € 

0   (11,3 roka 

do vyčerpania) 

Náklady na údržbu ročne 3 466 640 € 866 660 € 1 178 786 € 333 302 € 

     

Náklady na udržanie miery 

protipovodňovej bezpečnosti 

0 

Potrebné 

zvýšenie 

protipovodňov

ej hrádze o 0,2 

m na dĺžke cca 

23 km (náklady 

662 €/m´)  

15 226 000 € 0 0 

     

Prínosy     

Ekosystémové služby ročne  0 -22 528 € -11 697 € 592 879 € 

Deponovanie materiálu 

V rámci Variantu č. 3 je vytvorený 

priestor na deponovanie 322850 

m3 vybagrovaného materiálu, ktorý 

nebude potrebné odvážať (32 €/m3 

za prevoz). 

0  0 0 10 331 200 € 
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Pri posudzovaní nákladov boli použité nasledovné ceny a cenové kalkulácie: 

Lomový kameň: 

1 m3 násypu kameňa v geometrickom tvare predstavuje   

0,9  m3 skutočného kameňa. /pórovitosť  nasypaného kameňa je 10%/ 

Objemová hmotnosť  kameňa v rastlom stave  je 2,6 t/m3 

Objemová hmotnosť  1 m3  násypu  je 0,9 x 2,6 = 2,34 t 

Hmotnosť stabilizačnej časti kameňa  je 94 034 x 2,34 = 220 039,56 t 

cena za kameň , naloženie do člnov, preprava  na miesto uloženia 

vyloženie predstavuje 32,9 €/t 

 

Štrkový materiál : 

štrkový materiál z regulačnej ťažby v koryte Dunaj   na rkm  1864  

cena ťažby 10,0 € /m3 s odťažením na breh  

preprava   člnov po vode  z rkm 1864 do rkm 1850 

odhadovaná cena 6,0 €/m3 

cena  za materiál  štrk /aukciová cena /  3,0 €/m3 

celková jednotková cena je  10,0 +6,0 +3,0 = 19,0 €/m3 

 

Jemnozrnný materiál: 

Nakoľko sa predpokladá, že ťažba jemnozrnného materiálu bude samostatne platená v rámci údržby 

plavebnej dráhy,  predpokladáme, že stavba ostrovov umožní jeho bezplatné uloženie / deponovanie. 

S cenou za tento jemnozrnný materiál sme preto v nákladoch neuvažovali.  

Cena  za jemnozrnný materiál 0,0 €/m3 

7  NÁKLADOVO-VÝNOSOVÁ ANALÝZA 

Analýza nákladov a prínosov (anglicky „Cost Benefit Analysis“, alebo „CBA“) je základnou metódou 

testovania ekonomickej efektívnosti investičných projektov, ktorá zahŕňa nielen finančné, ale aj 

socioekonomické vplyvy, ktoré súvisia s projektom, ale neprinášajú priamy finančný benefit alebo 

náklad investorovi projektu. V rámci tejto analýzy sa obvykle porovnáva viacero scenárov - napr., 

scenár predstavujúci súčasnú situáciu vrátane jej budúceho stavu, ak by k realizácii Projektu nedošlo 

verzus rôzne scenáre/varianty implementácie Projektu. Hlavnými prvkami CBA sú finančná analýza a 

socioekonomická analýza. Finančná analýza sa týka skutočných peňažných tokov spojených 

s projektom, zatiaľ čo socioekonomická analýza hodnotí vplyv na prosperitu spoločnosti. 

Ekonomická analýza pokrýva prínosy a náklady Projektu dvoma odlišnými spôsobmi. Ak je to možné, 

kvantifikujú sa pozitívne alebo negatívne dopady Projektu s cieľom stanoviť jeho ekonomické toky. 
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Tieto toky je možno vypočítať spolu s finančnými tokmi, aby sa určila jeho celková ekonomická 

efektívnosť. Je nevyhnutné vyhodnotiť každý kvantifikovaný náklad alebo prínos s primeranou 

obozretnosťou a integritou. Často je možné identifikovať širší ekonomický prínos alebo náklady 

Projektu, ktoré nie je možné primerane posúdiť. Tieto by sa nemali kvantifikovať, ale prezentovať 

v kvalitatívnej ekonomickej analýze ako podporný materiál pre CBA. 

Pre analýzu nákladov a prínosov infraštruktúrnych projektov existujú rôzne typy metodických 

materiálov, no žiaden nie je vyslovene zameraný na vnútrozemskú vodnú dopravu. Pre účely tejto 

štúdie bude preto využívaná Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (ďalej len 

„Metodická príručka CBA“), vydaná Sekciou riadenia projektov Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky 1.novembra 2018, ktorá bude doplnená a upravená o nákladové a výnosové 

položky špecifické pre tento typ dopravy. 

Ako bude popísané v ďalších sekciách, odhady príjmov a výdavkov v CBA analýze sú založené na 

metóde inkrementálnych čistých prínosov. Táto metodika zvažuje rozdiely (prírastky, odpočty alebo 

úspory) v nákladoch a prínosoch, ak sa prijme konkrétny postup, v porovnaní s tými, ktoré by sa získali, 

keby sa tento postup nevykonal. Konkrétne v tomto prípade sa porovnanie uskutočnilo medzi tromi 

variantmi. Peňažné toky analyzované pre každý variant sú teda inkrementálne a predstavujú rozdiel 

medzi stavom bez projektu (referenčným stavom) a stavom s projektom. 

Spracovanie analýzy nákladov a výnosov (CBA) je pri tomto projekte špecifické v tom ohľade, že ide 

o projekt, ktorý nebude generovať žiadne príjmy, nakoľko žiadni užívatelia navrhovaného variantu 

nebudú platiť žiadne poplatky za ich využívanie. Príjem je vnímaný ako príjem, ktorý priamo súvisí 

s prevádzkovaním.   

Na nákladovej strane sa v tomto Projekte pri jednotlivých Variantoch jedná o úsporu voči 

referenčnému stavu. K tejto úspore dôjde vďaka investíciám, ktorých prínos je zníženie potreby 

bagrovanie zanášaných sedimentov a ich následný odvoz zo zdrže. Vo finančnej a ekonomickej analýze 

sa teda tieto úspory prejavia vo forme pozitívnych peňažných tokov, respektíve pozitívnych 

ekonomických prínosov.  

7.1 Analýza ponuky a dopytu 

 Popis súčasného stavu z hľadiska rekreácie a športu 

Možnosti rekreačného využitia zdrže Hrušov na tomto úseku sú obmedzené. Ubytovacie kapacity sú 

k dispozícii v hoteli Kormorán v Čilistove a v športovom areáli X-BIONIC Sphere v Šamoríne, avšak 

vzhľadom na súčasné podmienky na brehoch zdrže, ich potenciál nie je plne využívaný na rekreáciu pri 

vode zdrže Hrušov. Cyklistická trasa vedie po hrádzach zdrže na oboch brehoch. Tvar a spôsob 

opevnenia brehov zdrže neumožňuje ich využívanie na kúpanie, s výnimkou krátkych úsekov pri 

Hamuliakove a Čilistove. Pri Čilistove sa nachádza prístav rekreačných plavidiel Kormorán. Člny z tohto 

prístavu, prípadne z Čunova a Bratislavy, jazdia po vodnej hladine zdrže, ale nenachádzajú sa tu 

atraktívne a vhodné, či pred vetrom chránené miesta na pristátie, kúpanie a oddych ich posádok 
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v prírodnom prostredí. V južnej časti zdrže je v chránenom území zákaz plavby a kúpania, rovnako tak 

aj na Vtáčom ostrove a v jeho okolí. Športovú činnosť na predmetnom úseku zdrže Hrušov vykonáva 

jachtársky klub Dynamo. Má tu svoj prístav, organizuje tréningy a súťaže. Toto územie zdrže je 

využívané aj na rekreačný rybolov.  

 Ďalší aktéri v území 

V záujmovom úseku Dunaja pôsobí a vykonáva rôznorodé činnosti celý rad aktérov (Obrázok 14). 

Plánované opatrenie, usmerňovacie stavby, budú mať vplyv na činnosti a záujmy aktérov 

v predmetnom území. Požiadavky, pripomienky a námety hlavných identifikovaných aktérov boli 

zistené pri konzultáciách s ich predstaviteľmi a využité pri návrhoch a posudzovaní vhodnosti rôznych 

variant navrhovaných opatrení. Požiadavky na smerové vedenie plavebnej dráhy, rozmery a dodržanie 

plavebných gabaritov, sú základnými požiadavkami a pri návrhu opatrení boli považované za 

prednostné. Dôležitý medzinárodný význam majú požiadavky z hľadiska podmienok medzinárodnej 

plavby, ako aj požiadavky týkajúce sa ochrany prírody v chránenom území medzinárodného významu. 

Strategickú dôležitosť majú požiadavky súvisiace s ochranou zdroja pitnej vody. 

 

Obrázok 14 – Riešené záujmové územie s vyznačenými aktérmi v dolnej časti zdrže   

Legenda:  

1 – Bratislavská vodárenské spoločnosť, a.s. (BVS, a.s.) -vodný zdroj Hamuliakovo  

1a – Infiltračná oblasť vodného  zdroja  

2 – Vtáčí ostrov – chránená oblasť 

3 - Jachting, Yachtklub Dynamo 

3a – záujmová oblasť vodných športov 

4 - Prístav Kormorán, Čilistov 

5 - X-BIONIC SHPERE Šamorín 
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6 – existujúca smerná stavba – tzv. Muchova hrádzka (Objekt 1-11.540 Pravostranná hrádza na ľavom brehu 

Dunaja km 0,20 - 10,50 a smerné stavby A, B, C) 

7 – plavebná dráha 

 

V súčasnosti v predmetnom území zdrže Hrušov, popri lodnej doprave, pôsobí a vykonáva svoje 

činnosti rad aktérov. Na začiatku predprojektovej prípravy zámeru, ešte pred návrhom variantných 

riešení usmerňovacích stavieb, prebehli s aktérmi v území konzultácie. Pri týchto konzultáciách 

vysvetlili zástupcovia aktérov spracovateľom zámeru svoju činnosť v území, jej podstatu a podmienky 

na jej vykonávanie, ako aj rozvojové plány do budúcnosti. Spracovatelia zámeru informovali aktérov 

o cieľoch a princípoch usmerňovania prúdenia do plavebnej dráhy. Zástupcovia aktérov pri 

konzultáciách definovali a naformulovali svoje požiadavky, mantinely a návrhy pre prípravu 

a rozpracovanie zámeru usmerňovacích stavieb. 

7.2 Požiadavky dôležitých aktérov 

Identifikované požiadavky dôležitých aktérov, zohľadňujúce súčasné využívanie územia 

a predpokladané budúce trendy, sú uvedené v nasledujúcom texte. 

 

Bratislavská vodárenské spoločnosť, a.s. ( BVS) 

Požiadavky / návrhy:  Dôležitou a zásadnou požiadavkou je zachovanie rýchlosti prúdenia a štrkového 

dna (bez zanášania) v lokalite medzi Hamuliakovom a Šamorínom, je to infiltračná zóna pre vodný zdroj 

Hamuliakovo, požadujú, aby úpravy a zmeny rýchlostného poľa neboli od Hamuliakova po „prístavný 

polostrov“ na ľavej strane zdrže. 

 

Štátna ochrana prírody (ŠOP) 

Požiadavky / návrhy: Preferujú aby nové konštrukcie vytvorili aj zaujímavý biotop, niečo pre prírodu 

a aj pre ľudí na oddych a rekreáciu. Podporujú myšlienku vytvorenia ostrova s lagúnou v jeho vnútri – 

atolu. Novovzniknuté ostrovy by mali slúžiť ľuďom na možnú rekreáciu (pristávanie člnov, kúpanie, 

športový rybolov), aby rešpektovali zákaz takýchto činností na pravej strane zdrže okolo Vtáčieho 

ostrova a za ním. Novovzniknuté ostrovy by  mali byť bez stavieb (žiadne chatky a podobne). 

 

Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS) 

Požiadavky / návrhy:  

- Preferujú, aby nové konštrukcie vytvorili aj zaujímavý biotop, niečo pre prírodu a aj pre ľudí na 

oddych a rekreáciu.  
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- Požadujú okolo existujúceho Vtáčieho ostrova zachovať ochranný okruh bez stavieb (odhadom 

500 m), napríklad pre zmenšenie rizika, že na ostrov prepláva norok americký (hrozba pre 

hniezdiace kolónie vtákov). 

- Novovzniknuté ostrovy by  mali byť bez stavieb a mali by ostať ostrovmi, bez spojenia 

s brehom. 

- Žiadúci stav je taký, aby novovzniknuté ostrovy boli prístupné a atraktívne pre rekreačné 

využitie ľuďmi, ale podľa možnosti neboli atraktívne pre vtáky. 

- Idea atolov  

 

PriFUK, ichtyológia 

Požiadavky / návrhy: Zachovať hĺbkovú členitosť. Novými stavbami vytvoriť vhodné habitaty pre ryby. 

Návrh vytvoriť atoly so spojením vnútornej lagúny s okolitou zdržou, ako „nursery“ pre mladučké ryby. 

Medzi usmerňovacími stavbami zachovať medzery na komunikáciu rýb medzi vodnými plochami na 

rôznych stranách nových stavieb. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP) 

Požiadavky / návrhy:  

- Zachovať plavebné podmienky pre prevádzkové plavidlá medzi prístavnou hranou na 

polostrove a novým prevádzkovým prístavom pri Čilistove. 

- Nezhoršiť protipovodňovú ochranu. 

 

Jachting, Yachtklub Dynamo 

Požiadavky / návrhy: Jachtári majú prístav na severo-západnej časti „prístavného polostrova“ medzi 

Hamuliakovom a Šamorínom. Zachovanie dvoch veľkých vodných plôch na jachting je zásadné pre ich 

činnosť. Jedna plocha smerom na Hamuliakovo, druhá smerom na Šamorín. Ponechať možnosť 

prejazdov športových lodí medzi novovzniknutými usmerňovacími stavbami. V najširšej časti zdrže pri 

Šamoríne by uprednostnili, aby usmerňovacie stavby boli bližšie k okraju plavebnej dráhy, aby šírku 

vodnej plochy smerom k Šamorínu výrazne nezmenšovali. Uvítali by, ak by usmerňovacia stavba 

začínala už pri „prístavnom polostrove“ a pred ich prístavom by zároveň vytvorila vlnolam proti vlnám 

smerujúcim zo západnej strany od Danubiany. 

 

Prístav Kormorán, Čilistov 

Požiadavky / návrhy: Zachovať funkčnosť prístavu. Nové miesta pre rekreačné využitie a ciele športovej 

a rekreačnej plavby by boli vítané. 

 

X-BIONIC SHPERE Šamorín 
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Požiadavky / návrhy: Zachovať funkčnosť prístavu vrátane možnosti vplávania a pristávania veľkých 

kajutových lodí (čo sa deje aj v súčasnosti). Nové miesta pre rekreačné využitie a ciele športovej 

a rekreačnej plavby by boli vítané.  

 

Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK) 

Požiadavky / návrhy: Vytvorenie miesta na núdzové pristátie. Využiť nové usmerňovacie stavby na 

vytvorenie miesta (ostrova), kde by vodáci mohli bezpečne pristáť vo vetre rôzneho smeru a kde by 

v prípade tiesňovej situácie (náhle zhoršenie počasia, technická porucha) mohli hľadať bezpečné 

útočisko na brehu. Predpokladá to vhodnú formu a tvar brehu. Toto miesto by sa využívalo aj ako na 

oddychovú prestávku, osvieženie kúpeľom a podobne, alebo aj ako miesto záujmu vodáckych 

výjazdov. 

  Dopravné využívanie Dunaja 

Riešený úsek Dunaja je ako súčasť medzinárodnej dunajskej vodnej cesty dopravne silne využívaný. Od 

začiatku prevádzky VDG v roku 1992 (do roku 2019)  sa riešeným úsekom prepravilo celkovo 416 462 

plavidiel, čo predstavuje 155 970 498 ton preplaveného nákladu a 9 151 614 osôb. Ako dokumentuje 

Graf 1  (Počet preplavených plavidiel cez plavebné komory VD Gabčíkovo v rokoch 1992 – 2018) 

a  Tabuľka 10,  ročne sa daným úsekom priemerne preplaví okolo 15 000 plavidiel.   

Plavba je závislá od stavu Dunaja, t.j. min. a max. hladiny Dunaja, pri ktorej je plavba povolená. Keďže 
rok 2018 možno z hľadiska vodnatosti hodnotiť ako podpriemerný, druhý najsuchší od uvedenia VEG 
do prevádzky, jeho nízky stav mal vplyv aj na počet preplavovaných plavidiel, osôb ako aj množstvo 
preplaveného tovaru . 

 

 Graf 1 - Počet preplavených plavidiel cez plavebné komory VD Gabčíkovo v rokoch 1992 – 2018 

Zdroj: Vodohospodárska výstavba, š.p., Výročná správa 2018 

 

Ako dokumentuje Tabuľka 10 (Preplavené plavidlá a náklad v rokoch 2017-2019) aj keď sa celkové 

množstvo prepravovaného tovaru v jednotlivých rokoch mení, prepravované množstvo tekutého 

tovaru sa výrazne nemení. 
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Tabuľka 10- Preplavené plavidlá a náklad v rokoch 2017-2019  

Rok 

Počet preplavených plavidiel Náklad  

Proti 
prúdu 

Po prúde Spolu 
 spolu  

(t) 

z toho: tekutý 
tovar  

(t) 

Počet 
pasažierov 

2017 7 189 7 200 14 389 5 531 780 870 716 619 660 

2018 6 657 6 854 13 511 4 472 642 865 146 571 443 

2019 7 743 7 808 15 551 6 020 871 862 948 739 152 
Zdroj : Vodohospodárska výstavba, š.p. 

 

Počet nákladných lodí ako aj  malých plavidiel, ktoré sa plavili zadaným úsekom bol  v rokoch 2017 – 

2019 ustálený, výkyv počas týchto 3 rokov ako dokumentuje Tabuľka 11  zaznamenala osobná doprava. 

Tabuľka 11 -  Preplavené plavidlá podľa druhu (2017-2019)  

Rok 

Preplavené plavidlá podľa druhu 

Remorkéry Člny 
Nákladné 

lode 
Malé plavidlá Osobné lode 

2017 2 200 4 405 2 993 337 4 580 

2018 1 942 3 733 2 955 442 4 275 

2019 2 305 4 466 3 041 357 5 382 
Zdroj : Vodohospodárska výstavba, š.p. 

 

Predpokladáme, že výstavba usmerňovacích stavieb nebude mať výraznejší vplyv na počet 

preplavených nákladných lodí alebo veľkých osobných lodí, zlepší sa však plynulosť a bezpečnosť 

plavby. Uvedený počet plavidiel je relevantný pre všetky varianty 0 až 3.  Realizácia variantu č. 3 

zatraktívni danú lokalitu a preto je predpoklad, že pri realizácii tohto variantu sa zvýši počet malých 

plavidiel, ktoré sa budú v danom úseku plaviť. 

7.3 Metodika a predpoklady pre vypracovanie finančnej analýzy 

Táto kapitola si kladie za cieľ predstaviť metodiku použitú v rámci prípravy CBA zdrže Hrušov, ktorá je 

založená na vyššie zmieňovaných metodických materiáloch, a základné predpoklady pre vypracovanie 

finančnej analýzy. 

 Metóda diskontovaných peňažných tokov (DCF) 

V prípade finančnej analýzy sa efektivita investície analyzuje pomocou metódy diskontovaných 

peňažných tokov (z angl. „Discounted cash-flow“ alebo „DCF“), ktorá umožňuje odhadnúť hodnotu 
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investície na základe prognóz budúcich peňažných tokov. Peňažné toky použité vo finančnej analýze 

boli zostavené štandardnou metódou založenou na finančnom modeli, ktorá berie do úvahy peňažné 

toky priamo súvisiace s realizáciou Projektu. Táto metóda umožňuje zistiť súčasnú hodnotu budúcich 

peňažných tokov pomocou diskontnej sadzby. Metóda DCF zahŕňa nasledujúce predpoklady: 

• Analýza zahrňuje iba peňažné toky priamo súvisiace s implementáciou a využívaním 

Projektu. Okrem toho je celá analýza vykonávaná v peňažnom vyjadrení, a preto sa 

uvažujú iba prírastky a úbytky peňažných prostriedkov, t.j. odpisy, rezervy a iné účtovné 

položky, ktoré nezodpovedajú skutočným peňažným tokom, sa nezohľadňujú. 

• Peňažné toky sa posudzujú iba počas referenčného obdobia a v roku, v ktorom sa 

vyskytujú. 

• Odhady príjmov a výdavkov vyplývajúcich z projektu sú založené na metóde 

inkrementálnych čistých prínosov. Táto metodika zvažuje rozdiely (prírastky, odpočty 

alebo úspory) v nákladoch a prínosoch, ak sa prijme konkrétny postup, v porovnaní s 

tými, ktoré by sa získali, keby sa tento postup nevykonal. Konkrétne v tomto prípade sa 

porovnanie uskutočnilo medzi tromi variantmi detailne popísanými v predchádzajúcich 

častiach. 

• Peňažné toky analyzované pre každý variant sú teda inkrementálne a predstavujú 

rozdiel medzi stavom bez projektu (referenčným stavom) a stavom s projektom 

• Agregácia peňažných tokov, ktoré sa vyskytujú počas rôznych rokov, si vyžaduje prijatie 

primeranej finančnej diskontnej sadzby (ďalej len „FDS“), aby sa mohla vypočítať čistá 

súčasná hodnota („NPV“) budúcich peňažných tokov. 

 Referenčné obdobie projektu (časová os, výstavba a prevádzka) 

V súlade s Metodickou príručkou CBA je referenčné obdobie použité v analýze definované ako životný 

cyklus projektu s jeho pravdepodobnými dlhodobými dopadmi. Referenčné obdobie zároveň určuje 

obdobie analýzy. Jeho dĺžka závisí od dĺžky životného cyklu investícií realizovaných v rámci projektu. 

Referenčné obdobie takisto závisí aj od typu investície a spravidla by malo odrážať dĺžku ekonomickej 

životnosti projektu. Výber časového horizontu má vplyv na výsledok posúdenia projektu. Východiskové 

referenčné obdobia odporúčané Európskou komisiou by sa mali determinovať v súlade s tabuľkou 

nižšie. Ako však bolo uvedené, špecifická povaha Projektu vedie k určitým úpravám. Napríklad pre 

projekty s extrémne dlhou životnosťou, napríklad v infraštruktúre vnútrozemskej plavby, sa môžu 

použiť aj iné referenčné obdobia. 

Odvetvie Referenčné obdobie (v rokoch) 

Železnice 30 

Zásobovanie vodou / sanitácia 30 

Cesty 25 – 30 

Nakladanie s odpadom 25 – 30 
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Prístavy a letiská 25 

Mestská hromadná doprava 25 – 30 

Energia 15 – 25 

Výskum a inovácie 15 – 25 

Širokopásmové pripojenie 15 – 20 

Obchodná infraštruktúra 10 -15 

Ďalšie odvetvia 10 -15 

Zdroj: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č.480/2014, článok 15, odsek 2 

 

Vnútrozemská vodná infraštruktúra má dlhý životný cyklus, a preto môžu referenčné obdobia pre 

takéto projekty byť dlhšie ako obdobia uvedené v príručke Európskej komisie. K takémuto prípadu 

došlo napríklad v spojení s projektom D-O-L, kde sa v CBA predpokladali referenčné obdobia v dĺžke 30 

a 50 rokov. Prvé obdobie bolo informatívne najmä z toho dôvodu, že 30 rokov je príliš krátka doba na 

dosiahnutie plnej prevádzkovej efektívnosti projektu, keď obdobie výstavby bolo približne 15 rokov, 

zatiaľ čo obdobie 50 rokov už dokázalo zachytiť obdobie stabilizovanej finančnej aj ekonomickej 

výkonnosti projektu a umožnilo odhad zostatkovej hodnoty projektu. Ďalším príkladom je štúdia 

v rámci projektu Seine-Nord Europe Canal, kde referenčné obdobie prijaté v CBA bolo stanovené na 

50 rokov z dôvodu dlhovekosti  infraštruktúry a očakávaného dlhého prevádzkového obdobia projektu. 

Analyzovaný projekt sa týka niekoľkých investícií s cieľom zníženia nákladov na údržbové bagrovanie 

plavebnej dráhy a s cieľom využitia navrhovaných usmerňovacích stavieb na obohatenie predmetného 

priestoru zdrže, vytvorením nových biotopov a miest s rekreačným potenciálom. Z variantov na 

analyzovaný projekt sa vybrali tri finálne varianty, pri ktorých sa využije násyp z lomového kameňa. 

Vzhľadom na predpokladanú dlhovekosť investícií realizovaných v rámci projektu sa dohodlo, že 

finančný model a CBA budú pripravené na obdobie 2021-2050, teda na 30 rokov. Finančná analýza 

preskúma  Variant č. 1, 2 a 3, ktorý predpokladá, že dĺžka a rozloženie investície (výstavba) sú pre každý 

variant odlišné. Podrobná etapizácia investícií je uvedená v sekcii finančnej analýzy. 

 Stále ceny 

Údaje poskytnuté Objednávateľom nezahŕňajú žiadne úpravy inflácie, a preto sa vo finančnej 

a ekonomickej analýze budú používať reálne ceny, t.j. ceny stanovené v základnom roku. V tejto 

súvislosti sa predpokladá, že sa neočakáva zmena relatívnych cien inou mierou, ako je všeobecná miera 

inflácie. Výsledkom je, že na analýzu DCF sa používa reálna finančná diskontná sadzba. 
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 DPH 

Ceny príjmov, prevádzkových výdavkov, investičných výdavkov a ostatných faktorov zahrnuté vo 

finančnej a ekonomickej analýze sú prezentované v čistom vyjadrení, t.j. bez dane z pridanej hodnoty 

(DPH). Uvedený prístup vyplýva zo skutočnosti, že Objednávateľ je obchodným subjektom 

(registrovaný je ako platca DPH) a má možnosť odpočítať DPH na základe existujúcich predpisov. 

 Diskontné sadzby odporúčané Metodickou príručkou CBA 

Z dôvodu dlhého referenčného obdobia projektu sa v rámci finančnej analýzy používa finančná 

diskontná sadzba, ktorá je určená na výpočet hodnoty budúcich peňažných tokov. Tento prístup tak 

odráža kapitálové náklady obetovanej príležitosti (z angl. „opportunity cost of capital“), táto sadzba je 

tiež definovaná ako očakávaná návratnosť pre investorov pri využití kapitálu pre danú možnosť 

namiesto možností ostatných. 

Podľa Metodickej príručky CBA, ktorá sa odvoláva na Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014, 

sa odporúča použiť 4% diskontnú sadzbu v reálnom vyjadrení vo finančnej analýze a 5% diskontnú 

sadzbu v reálnom vyjadrení v ekonomickej analýze. Ak však existujú okolnosti odôvodnené 

makroekonomickými tendenciami a hospodárskou situáciou alebo špecifikami projektu, aplikovaná 

diskontná sadzba sa môže líšiť. 

Na základe súčasnej Metodickej príručky CBA a analýzy dostupných údajov a skúseností z iných 

porovnateľných projektov bola v rámci finančnej analýzy, respektíve ekonomickej analýzy použitá 

diskontná sadzba vo výške 4 %, respektíve 5 %. Navyše bola pre účely finančnej a ekonomickej analýzy 

použitá metóda diskontovania v polovici finančného roka (z angl. „mid-year convention“), ktorá berie 

do úvahy rozloženie finančných tokov v priebehu celého roka (rozptýlená distribúcia finančných tokov). 

Diskontné obdobie 

Vzhľadom na to, že táto CBA bola pripravená v roku 2020, diskontované hodnoty uvedené v tejto 

správe boli diskontované na súčasné hodnoty k 1. januáru 2021. Projekt je hodnotený na základe 

reálnych cien. Hodnotenie sa vykonáva na začiatku Projektu, ak by však došlo k oneskoreniu zahájenia 

Projektu, výsledky finančných a ekonomických analýz by nemali byť výrazne ovplyvnené (za 

predpokladu, že kľúčové parametre sa nezmenili). 

Finančný vs Kalendárny rok 

Pre účely CBA bol prijatý predpoklad, že finančný rok je rovnocenný s kalendárnym rokom. 

 Prevádzkový kapitál 

Pre účely CBA sa predpokladá, že prevádzkový kapitál nie je významný, preto sme vo finančnej analýze 

neuvažovali jeho vplyv na projekt. 
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 Zhrnutie predpokladov finančnej a ekonomickej analýzy 

Finančná a ekonomická analýza projektu je založená na inkrementálnom prístupe a nasledujúcich 

predpokladoch: 

• všetky sumy sú uvedené v stálych cenách (eurách); 

• reálna diskontná sadzba 4 % vo finančnej analýze a 5 % v ekonomickej analýze; 

• referenčné obdobie 30 rokov; 

7.4 Finančná analýza  

 Investičné výdavky 

Prvým krokom finančnej analýzy je analýza výšky a časového rozdelenia celkových investičných 

výdavkov v priebehu rokov. Investičné výdavky sú klasifikované podľa Metodickej príručky CBA do 2 

skupín: 

1. Prvotná investícia – v prípade zdrže Hrušov sa jedná o investičné výdavky na zriadenie 

konštrukcií z lomového kameňa. Pri Variante č. 1 sa taktiež musí pristúpiť k investičným 

nákladom na udržanie miery protipovodňovej bezpečnosti. Vstupy na výpočet prvotných 

investícií podľa jednotlivých variantov boli poskytnuté v analýze Hydroconsulting, s.r.o. 

Podrobný výpočet je poskytnutý nižšie. 

2. Výdavky na výmenu/obnovu - výdavky, ktoré sa vyskytnú počas referenčného obdobia na 

výmenu opotrebovaných zastaraných prvkov alebo zariadení s krátkou životnosťou. Nakoľko 

sa pri zdrži Hrušov jedná o násyp lomového kameňa, v referenčnom období sa 

nepredpokladajú výdavky na výmenu alebo obnovu tejto konštrukcie. 

Ako bolo spomenuté vyššie, vstupy na výpočet investícií pri jednotlivých variantoch bol poskytnutý 

spoločnosťou Hydrocontulting, s.r.o., na základe podkladov SVP, š.p.  Vstupmi potrebnými na výpočet 

týchto investícií boli: 

1. Jednotková cena za 1 tonu kameňa je 32,9 EUR/t a zahŕňa: 

a. cenu za tonu na váhe v lome, prírodné kamenivo 

b. cenu nakládky na dopravný prostriedok, ktorý prevezie materiál k nakládke na 

prepravné plavidlo 

c. cenu za naloženie do prepravného plavidla v prístave Devínsky lom 

d. cenu za prepravu po vode naloženého prepravného plavidla z prístavu Devínsky lom 

do zdrže Hrušov  na miesto vykládky 

e. cenu za vykládku kameňa drapákovým bagrom na mieste určenom v zdrži Hrušov 

2. Hmotnosť čistého kameňa (1 m3) je 2,34 t a je vypočítaná násobkom dvoch premenných: 

a. objemovej hmotnosti kameňa (2,6 t/m3) 

b. 1 m3 uloženého kameňa do tvaru lichobežníka predstavuje 0,9 m3 čistého kameňa 

3. Objem navozeného kameňa podľa variantov 
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Tabuľka 12 - Výpočet ceny navozeného kameňa 

Jednotky: EUR/t Jednotková cena (bez DPH) 

Cena za tonu na váhe v lome, prírodné kamenivo 11,60 

Cena nakládky na dopravný prostriedok, ktorý prevezie 

materiál k nakládke na prepravné plavidlo 

Zahrnuté v cene za tonu na váhe 

Cena za naloženie do prepravného plavidla v prístave 

Devínsky lom 

3,77 

Cena za prepravu po vode naloženého prepravného plavidla 

z prístavu Devínsky lom do zdrže Hrušov  na miesto vykládky* 

10,01 

Cena za vykládku kameňa drapákovým bagrom na mieste 

určenom v zdrži Hrušov 

7,52 

Spolu cena za 1t kameňa 32,90 

Zdroj: SVP, š.p. Devínsky lom  

*v cene prepravy je započítaná aj plavba späť prázdneho plavidla do prístavu Devín 

Tabuľka 13 - Investičné výdavky podľa variantov 

Variant 

Cena za materiál, dopravu a 

uloženie s manipuláciou 

(EUR/m3) 

Objem materiálu 

(m3) 

Celkové výdavky na zriadenie 

konštrukcií (EUR) 

kameň (m3) 

Variant č. 1 

76,986 

208 340 16 039 263 

Variant č. 2 99 470 7 657 797 

Variant č. 3 104 405 8 037 724 

štrk 

Variant č. 3 19,0 143 882 2 733 758 

Spolu 

Variant 1 16 039 263 

Variant 2 7 657 797 

Variant 3 10 771 482 

Zdroj: Hydroconsulting, s.r.o. 
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Ako je vidieť v tabuľke vyššie, najväčšie výdavky na investíciu by si vyžiadal Variant č. 1 a najnižšie 

Variant č. 2. Pri všetkých troch variantoch sa očakáva realizácia investícií po dobu dlhšiu ako jeden 

finančný rok a to nasledovne: 

• Variant č. 1 – začiatok výstavby 02/2021; koniec výstavby 07/2023 (26 mesiacov) 

• Variant č. 2 – začiatok výstavby 02/2021; koniec výstavby 04/2022 (13 mesiacov) 

• Variant č. 3 – začiatok výstavby 02/2021; koniec výstavby 11/2025 (50 mesiacov) 

Tabuľka 14 - Investičné náklady v priebehu rokov 

Mena: € mil. 2021 2022 2023 2024 2025 Spolu 

Variant č. 1 6,2 6,2 3,7 - - 16,0 

Variant č. 2 6,2 1,5 - - - 7,7 

Variant č. 3 6,8 1,7 1,3 0,5 0,5 10,8 

Zdroj: Hydroconsulting, s.r.o. 

Ako bolo spomenuté vyššie, Variant č. 1 počíta pri svojej realizácii so zvýšenou povodňovou hladinou, 

čo by si vynútilo ďalšiu investíciu na protipovodňové zabezpečenie vo výške 15 mil. EUR. Pri ostatných 

variantoch sa s takouto dodatočnou investíciou nepočíta, pretože pri Variante č. 2 a 3 nedochádza 

k zvýšeniu hladiny. 

 Prírastkové prevádzkové výdavky 

Nasledujúca časť popisuje prírastkové prevádzkové výdavky, ktoré by vznikli pri uskutočnení každého 

z navrhovaných variantov. Predstavujú teda peňažné prírastky/úbytky voči referenčnému stavu, 

ktorým je Variant 0, kde sa neočakáva žiadna investícia. 

Prevádzkové výdavky predstavujú peňažný výdavok súvisiaci s prevádzkovaním projektu počas 

referenčného obdobia. V prípade zdrže Hrušov sa prevádzkovými výdavkami myslí údržbové 

bagrovanie sedimentov v plavebnej dráhe a náklady na odvážanie tohto sedimentu. Tieto výdavky 

v sebe zahŕňajú: 

• Personálne výdavky 

• Pohonné hmoty 

• Materiál a ostatné výdavky 

Vzhľadom na to, že rozpad agregovaných prevádzkových výdavkov nebol poskytnutý, tento rozpad bol 

dopočítaný za pomoci tabuľky v Metodickej príručke CBA v sekcii 5.2 pre cestnú dopravu nasledovne: 

• personálne výdavky (35%) 

• pohonné hmoty (15%) 
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• materiál a ostatné výdavky (50%)  

Pre zabezpečenie zvýšenia rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov s cieľom zamedziť jej 
zanášaniu a zvýšiť tak bezpečnosť vodnej dopravy a vytvárať predpoklady pre odstránenie úzkych 
miest na infraštruktúre vodnej dopravy TEN-T boli vypracované tri varianty, pri ktorých sa množstvo 
usadzovaného sedimentu radikálne zníži. Za použitia hydraulického modelu bolo odhadnuté, že pri 
vybudovaní jednej súvislej smernej stavby (Variant č. 1) sa objem potrebného bagrovania zníži až o 75 
%, pri troch smerných stavbách (Variant č. 2) pokles predstavuje 66 % a pri vytvorení ostrovov a atolov 
(Variant č. 3) by redukcia vyťaženého množstva sedimentov mohla byť na úrovni 64 %.  

Objemy usadených sedimentov v záujmovom území boli pre všetky skúmané varianty zistené 

hydrodynamickým modelovaním transportu sedimentov a morfologického vývoja dna. Informácia 

o modelovaní je uvedená v Štúdii uskutočniteľnosti. 

Tabuľka nižšie sumarizuje tieto odhady redukcie bagrovania a taktiež podľa jednotlivých variantov 

porovnáva ročné úspory pri zníženom bagrovaní. Zatiaľ čo sa pri referenčnom stave počíta s ročným 

objemom údržbového bagrovania na úrovni 79 400 m3, pri variantoch s výstavbou a zásahom do zdrže 

Hrušov sa ročný objem pohybuje medzi 19 600 – 28 800 m3. Tieto varianty sa premietajú aj do 

finančných úspor, kde ročná úspora vďaka výstavbe, či už súvislých stavieb alebo ostrovov môže 

dosiahnuť výšku od 590 tis. EUR do takmer 700 tis. EUR, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Je potrebné 

dodať, že tieto úspory nie sú viditeľné v plnej výške hneď v prvom roku referenčného obdobia. Výška 

úspor závisí od etapizácie investícií a teda dokončenia výstavby ku koncu daného roka pri jednotlivých 

variantoch. 

Tabuľka 15 - Úspory z bagrovania v jednotlivých variantoch 

Miera účinku 

Referenčný 

stav bez 

opatrení 

Variant č. 1 – 

jedna súvislá 

smerná stavba 

Variant č. 2 – 

tri smerné 

stavby 

Variant č. 3 – 

ostrovy a 

atoly 

Ročný objem usadených 

sedimentov v plavebnej dráhe 
79 400 m3 19 600 m3 27 000 m3 28 600 m3 

Ročný objem údržbového 

bagrovania  
79 400 m3 19 600 m3 27 000 m3 28 600 m3 

% potrebného bagrovania oproti 

referenčnému stavu bez opatrení 
100 25 34 36 

Ročné náklady na údržbové 

bagrovanie 
925 840 € 231 460 € 314 786 € 333 302 € 

Ročná úspora pri znížení 

údržbového bagrovania 
0 694 380 € 611 054 € 592 538 € 

Zdroj: DHI 
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Ročný objem usadených sedimentov v referenčnom stave vychádza z historicky pozorovaných čísel, 

ktoré boli popísané v kapitole 2.2 – Prevádzkové problémy – Údržba splavnosti VD Gabčíkovo – 

Odstraňovanie sedimentov zo zdrže Hrušov. Rovnako použitá jednotková cena nákladov na údržbové 

bagrovanie je uvedená v kapitole 2.2. 

V rámci Variantu č. 3 je vytvorený priestor na deponovanie 322 850 m3 vybagrovaného materiálu, ktorý 

nebude potrebné odvážať. Vzhľadom na predprojektovú a projektovú prípravu pri Variante č. 3, sa viac 

ako 11 rokov môže vybagrovaný materiál využívať na výstavbu ostrovov, preto sa v tomto časovom 

rámci neobjavujú žiadne náklady na odvoz vybagrovaného materiálu. V tabuľke 16 sú zobrazené ročné 

náklady na odvoz sedimentu pre jednotlivé varianty. Z dôvodu využitia vybagrovaného materiálu na 

výstavbu ostrovov má Variant č. 3 najnižšie celkové náklady na odvoz sedimentu počas referenčného 

obdobia. 

Tabuľka 16 Ročné náklady na odvoz sedimentu 

Mena: € tis. Variant 0 Variant č. 1 Variant č. 2 Variant č. 3 

Ročné náklady na odvoz 

sedimentu 
2 523 623 858 915 

Celkové náklady na odvoz 

sedimentu 
75 700 18  687 25 742 17 997 

Zdroj: DHI 

Na odvoz vybagrovaného jemnozrnného sedimentu na vzdialenosť cca 35 km bola na základe 

podkladov SVP, š.p., závod Dunaj uvažovaná cena 32 €/m3   (Tabuľka Náklady a prínosy variantného 

návrhu usmerňovacích stavieb v porovnaní s referenčným stavom v kapitole 6). 

Výška ročných nákladov na odvoz sedimentu sa vo Variante 1 a Variante 2 počas referenčného obdobia 

nemení. Pri Variante 3 je v prvom roku referenčného obdobia výška nákladov na odvoz sedimentu viac 

ako 1,5 mil. EUR, zatiaľ čo ďalších 11 rokov sú uvažované nulové náklady kvôli využitiu vybagrovaných 

sedimentov na výstavbu ostrovov. Od 13. roku sa pri Variante 3 počíta s ročnými nákladmi vo výške 

915 tis. EUR, tak ako to zobrazuje tabuľka 16.  

Nasledujúci graf zobrazuje porovnanie diskontovaných prevádzkových výdavkov pri jednotlivých 

variantoch. Tieto výdavky sú počas referenčného obdobia projektované za použitia stálych cien 

k prvému roku referenčného obdobia. To znamená, že inflácia neovplyvňuje stále ceny a tie sú počas 

celého referenčného obdobia projektované ako fixné pre každý variant. 

Hodnoty v grafe 2 reprezentujú celkové diskontované prírastky/úbytky voči referenčnému stavu 

(Variant 0). Pri výpočte sme vychádzali z postupného znižovania prevádzkových nákladov v prvých 

troch rokoch z dôvodu dĺžky investičného obdobia, ktoré bolo stanovené pre 3 varianty v 

predchádzajúcej časti. 
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Graf 2 - Celková úspora diskontovaných prevádzkových nákladoch podľa variantov 

        Zdroj: EY 

 Prevádzkové príjmy 

Cieľom projektu „Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová 

príprava“ je navrhnúť technické opatrenie v rozsahu staničenia plavebnej dráhy medzi km 31,00 až km 

36,50 , ktorým sa zabezpečí zvýšenie rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov s cieľom zamedziť 

jej zanášaniu a zvýšiť tak bezpečnosť vodnej dopravy a vytvárať predpoklady pre odstránenie úzkych 

miest na infraštruktúre vodnej dopravy TEN-T. Navrhované opatrenia pomôžu zlepšiť plynulosť 

a bezpečnosť plavby a vytvoriť predpoklady pre zatraktívnenie tohto spôsobu prepravy pre prepravcov 

a operátorov v oblasti vodnej dopravy. 

Prevádzkové príjmy sa nepredpokladajú. 

 Zostatková hodnota 

Dlhá životnosť vytvorenej infraštruktúry z dôvodu dlhého obdobia implementácie prekračuje 

referenčné obdobie analýzy. Podľa Metodickej príručky CBA (kapitola 4.2.2) zostatková hodnota 

existuje, ak je doba použiteľnosti dlhodobého majetku dlhšia ako obdobie prevádzky/využívania, ktoré 

vyplýva z referenčného obdobia. Zostatková hodnota predstavuje hodnotu aktivít na konci projektu v 

prípade, že ekonomická životnosť predmetných aktív nie je vyčerpaná. 

Pri danej analýze sme na základe metodickej príručky (CBA) vybrali metódu zostatkovej hodnoty ako 

čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov zostávajúcej životnosti referenčného obdobia. Túto metódu 

je možno považovať za najvhodnejšiu, nakoľko zahŕňa projekciu peňažných tokov po uplynutí 

referenčného obdobia. Výpočet čistej súčasnej hodnoty peňažných tokov po uplynutí referenčného 

obdobia môže byť pripravený na základe určitých zjednodušení a predpokladov. V tomto zmysle sa 

odporúča vypočítať zostatkovú hodnotu prostredníctvom nasledujúceho vzorca: 
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𝑍𝐻𝐶𝐹 =∑
𝑃𝑃 − 𝑃𝑉

(1 + 𝑟)𝑛

𝑡

𝑛=1
 

kde: 

• ZHCF - zostatková hodnota (nediskontovaná, t.j. pre posledný rok referenčného obdobia, 

napr. rok 30) vypočítaná na základe hodnoty čistého peňažného toku po uplynutí 

referenčného obdobia (treba ju pripočítať ako príjem k poslednému roku referenčného 

obdobia)  

• PP - prevádzkové príjmy v poslednom roku referenčného obdobia (resp. priemer za 

referenčné obdobie ak prevádzkové náklady v jednotlivých rokoch referenčného obdobia 

projektu výrazne kolíšu)  

• PV - prevádzkové výdavky v poslednom roku referenčného obdobia (resp. priemer za 

referenčné obdobie ak prevádzkové výdavky v jednotlivých rokoch referenčného obdobia 

projektu výrazne kolíšu)  

• r - diskontná sadzba  

• n - rok od ukončenia referenčného obdobia (t. j. 31 rok, pre účely vzorca rok 1) až po 

posledný rok priemernej fyzickej životnosti investície  

• t - celková priemerná fyzická životnosť investície v rokoch 

V uvedenej tabuľke nižšie sú zobrazené zostatkové hodnoty jednotlivých variantov. Najvyššia 

diskontovaná zostatková hodnota je dosahovaná pri Variante č. 1, konkrétne 20 397 tis. EUR. Najnižšia 

zostatková hodnota je na úrovni 17 299 tis. EUR (Variant č. 3).  Pre výpočet diskontovaných 

zostatkových hodnôt bol použitý diskontný faktor 0,31. 

Tabuľka 17 - Zostatková a diskontovaná zostatková hodnota variantov č. 1,2 a 3 

 Variant č. 1 Variant č. 2 Variant č. 3 

Zostatková hodnota (€ tis.) 64 871 56 908 55 016 

Diskontovaná zostatková hodnota 20 397 17 893 17 299 

Zdroj: EY 

 Finančná výnosnosť investície 

Finančná výnosnosť investície sa hodnotí na základe výpočtu finančných ukazovateľov:   

• čistá súčasná finančná hodnota investície (FNPV-C); 

• miera finančnej návratnosti investície (FRR-C), 

FNPV sa počíta ako súčet diskontovaných peňažných tokov za celkové referenčné obdobie (2021-

2050). 
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Nasledujúca tabuľka predstavuje výsledné FNPV a FRR projektu. Vzhľadom na povahu projektu 

a jednotlivých variantoch je FNPV kladná vo všetkých troch možných variantoch. FRR sa pohybuje 

medzi  11 % - 45 %. Na základe výsledkov FNPV a FRR je možné akceptovať každý z navrhovaných 

variantov. Pri porovnaní hodnôt FNPV je najvhodnejším variantom pre investíciu Variant č. 3. 

Pri rozdielnosti výsledkov medzi FNPV a FRR, je vhodné sa rozhodnúť podľa FNPV, keďže zobrazuje 

absolútnu hodnotu, ktorá je Projektom vyhotovená. 

Tabuľka 18 - Finančná výnosnosť  investície 

 Variant č. 1 Variant č. 2 Variant č. 3 

FNPV-C (€ tis.) 36 000 50 465 52 804 

FRR-C 11 % 45 % 41 % 

Zdroj: EY 

Nasledujúca tabuľka predstavuje prognózované peňažné a diskontované peňažne toky v referenčnom 

období pre Variant č. 3. V tabuľke sú taktiež zhrnuté výsledky ukazovateľov FNPV-C a   FRR-C. 
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Tabuľka 19 - Vývoj finančných tokov pre Variant č. 3 

Mena: EUR mil.  ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 ‘41 ‘42 ‘43 ‘44 ‘45 ‘46 ‘47 ‘48 ‘49 ‘50 

Investičné náklady (6,8) (1,7) (1,3) (0,5) (0,5) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Úspora na bagrovaní 0,4  0,5  0,5  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  

Úspora na odvoze 

sedimentu 
1,0  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  

Zostatková hodnota -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  55,0  

Finančné toky (5,4) 1,4  1,8  2,6  2,6  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 57,2  
                               
Diskontný faktor 0,98  0,94  0,91  0,87  0,84  0,81  0,77  0,75  0,72  0,69  0,66  0,64  0,61  0,59  0,57  0,54  0,52  0,50  0,48  0,47  0,45  0,43  0,41  0,40  0,38  0,37  0,35  0,34  0,33  0,31  

Diskontovaná 

zostatková hodnota 
                             17,3  

Diskontované 

finančné toky 
(5,3) 1,3  1,6  2,3  2,2  2,5  2,4  2,3  2,2  2,1  2,1  2,0  1,3  1,3  1,2  1,2  1,2  1,1  1,1  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,8  0,8  0,8  0,7  0,7  18,0  

                               

FNPV 53                               
FRR 40 %                              

Zdroj: EY 
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 Navrhovaný model financovania 

Na základe finančnej analýzy je zrejmé, že Variant 3 prinesie vysoké úspory na každoročnom bagrovaní 

a odvážaní sedimentov zo zdrže Hrušov, čím sa môžu ušetrené náklady na bagrovanie využiť na rozvoj, 

údržbu iných oblastí Dunaja a tak zlepšiť prepravu na tejto rieke. Navyše táto investícia zabezpečí 

plynulosť a bezpečnosť plavby v tejto časti Dunaja. Investícia je teda z pohľadu Variantu 3 

opodstatnená a vhodná, aj keď sa jedná o vysoké prvotné investície, ktoré sú rozdelené do dlhšieho 

časového úseku (koniec investícií sa predpokladá v roku 2025).  

Vysoké prvotné investície ale umožnia znížiť náklady na údržbové práce v zdrži Hrušov, čo má veľký 

význam nielen pre Slovensko a špecificky pre túto časť Dunaja, ale napomáha aj k plynulej 

medzinárodnej preprave. Predpokladáme, že by malo byť možné uchádzať sa o spoločné financovanie 

Projektu od slovenského vládneho sektora a fondov EÚ, ktoré majú za cieľ rozvoj dopravy v Európe 

(napr. Connecting Europe Facility). Tieto možnosti financovania by bolo vhodné bližšie analyzovať 

v budúcej fáze Projektu. 

 Finančná udržateľnosť 

Po určení investičných nákladov a prevádzkových nákladov je možné určiť finančnú udržateľnosť 

projektu. Projekt je finančné udržateľný, ak nepredstavuje riziko vyčerpania hotovosti v budúcnosti. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pozície finančnej udržateľnosti projektu. Kumulovaný peňažný tok 

dosahuje počas všetkých rokov pozitívne hodnoty pri všetkých troch variantoch, s predpokladom, že 

financovanie investícií je zabezpečené v plnej výške. 

Projekt je udržateľný pre všetky tri varianty z dôvodu pozitívnych hodnôt peňažných tokov vo všetkých 

rokoch referenčného obdobia. 
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Tabuľka 20 - Finančná udržateľnosť Variantu č. 3 

Mena: € mil. ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 ‘41 ‘42 ‘43 ‘44 ‘45 ‘46 ‘47 ‘48 ‘49 ‘50 

Finančné zdroje 5,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Celkové peňažné 

príjmy 
5,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Úspora prevádzkových 

výdavkov 
1,4  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  

Investičné výdavky (6,8) (1,7) (1,3) (0,5) (0,5) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Úspora/nárast 

peňažných výdavkov 
(5,4) 1,4  1,8  2,6  2,6  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  

Celkové peňažné toky -  1,4  1,8  2,6  2,6  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  3,1  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  
                               
Hotovosť ku koncu 

roka 
-  1,4  3,2  5,8  8,4  11,5  14,6  17,7 20,9 24 ,0 27,1  30,2  32,4  34,6  36,8  39,0  41,2  43,4  45,6  47,8  50,0  52,2  54,4  56,6  58,8  61,0  63,2  65,4 67,6 69,8  

Zdroj: EY 
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7.5 Ekonomická analýza  

Účelom ekonomickej analýzy je posúdiť Projekt nielen z pohľadu investície, ale aj z pohľadu celej 

spoločnosti. 

Ekonomická analýza sa vykonáva zo širokého sociálno-ekonomického hľadiska. Rozsah analýzy zahŕňa 

identifikáciu a podľa možnosti aj ocenenie alebo kvalitatívne posúdenie ekonomických nákladov 

a prínosov projektu pre celú spoločnosť. Súvisí to so skutočnosťou, že realizácia Projektu má oveľa väčší 

sociálno-ekonomický dopad (napr. vo forme nehmotných aktív alebo tzv. externalít) ako hodnoty 

založené na peňažných tokoch prezentovaných vo finančnej analýze, ktoré reflektujú finančné dopady 

iba na investora, poprípade na ďalších poskytovateľov kapitálu. 

 Všeobecné predpoklady analýzy 

Finančné a ekonomické prognózy sa predkladajú v ročných obdobiach. Obdobie ekonomickej analýzy 

sa týka rokov 2021 – 2050 a je v súlade s predpokladmi finančnej analýzy (prezentované v predošlých 

sekciách) a s Metodickou príručkou CBA. 

Peňažné toky projektu použité v ekonomickej analýze boli zostavené štandardnou metódou 

a individuálnym prístupom v súlade s metodikou uvedenou v predošlých častiach – preto boli pre účely 

ekonomickej analýzy použité výsledky z analýzy finančnej. 

Kvantifikácia jednotlivých dopadov projektu na spoločnosť bola pripravená v súlade s Metodickou 

príručkou CBA a Metodikou EÚ. Táto kvantifikácia je založená na súčasných cenách (nákladoch) 

jednotlivých externalít, a preto aj ekonomická analýza bola pripravená v reálnych cenách, ktoré nie sú 

upravované o infláciu. 

 Diskontná sadzba 

Podľa Metodickej príručky CBA je odporúčaná diskontná sadzba, ktorá by sa mala použiť v ekonomickej 

analýze projektu, 5 %. Diskontná sadzba, ktorá sa používa v ekonomickej analýze sa nazýva aj sociálna 

diskontná sadzba a odráža sociálny pohľad na to, ako by sa mali budúce prínosy a náklady oceňovať 

oproti súčasným. V tomto prípade sa odlišuje od diskontnej sadzby použitej vo finančnej analýze v tom, 

že kapitálový trh je neefektívny, čo znamená, že projekty s prvkami verejného blaha by súkromným 

sektorom neboli v plnej miere realizované. 

 Identifikácia a kvantifikácia ekonomických prínosov a nákladov 

Ekosystémové služby 

 Identifikácia a kvantifikácia ekosystémových služieb bola vyhotovená na základe štúdie „Hodnotenie 

ekosystémových služieb návrhu usmerňovacích stavieb v zdrži Hrušov“, ktorú pripravili R, Rybanič a J, 

Černecký. Na základe podkladov, ktoré dodala DHI SLOVAKIA, s.r.o. a na základe skúseností s vývojom 
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viacerých typov biotopov, ktoré vznikli v zdrži Hrušov počas jej prevádzky modelovali predpokladané 

biotopy, ktoré sa vyvinú pri jednotlivých posudzovaných variantoch. 

Porovnanie variantov z hľadiska produkcie ekosystémových služieb 

Z hľadiska ekosystémových služieb Variant č. 1 neposkytuje vhodné podmienky na rozvoj biotopov, 

ktoré by zlepšovali produkciu ekosystémových služieb. Z dôvodu vybudovania smernej stavby bude 

dochádzať k utlmeniu niektorých procesov poskytujúcich ekosystémové služby. 

Variant č. 2 v porovnaní s variantom č. 1 nebude mať negatívny vplyv na migráciu vodných organizmov. 

Navrhnutá smerná stavba pre Variant č. 2 nebude poskytovať vhodné podmienky pre rozvoj biotopov, 

ktoré by zlepšovali produkciu ekosystémových služieb. 

V prípade variantu č. 3 dôjde k rozvoju nových rôznorodých biotopov, ktoré prispejú k produkcii 

ekosystémových služieb. Pri celkovom hodnotení ekosystémových služieb, Variant č. 3 dosahuje 

pozitívne hodnoty nárastu ekosystémových služieb. Pri Variante č. 3 dochádza k zlepšeniu 

poskytovania viacerých regulačných (napríklad čistenie vôd a regulácia živín), produkčných (najmä 

produkcia rýb) ale aj kultúrnych ekosystémových služieb (najmä rekreácia, estetika a prírodné 

dedičstvo a biodiverzita). Z toho dôvodu, ak porovnávame všetky tri varianty, Variant č. 3 dosahuje 

najvyššie hodnotenie ekosystémových služieb v oblasti zdrže Hrušov. 

V tabuľke nižšie zobrazujeme peňažné vyjadrenie ekosystémových služieb, z ktorého najlepšie 

vychádza Variant č. 3, ktorý ako jediný má pozitívne peňažné vyjadrenie v porovnaní s Variantom č.1 

a Variantom č. 2. 

Tabuľka 21 - Peňažné porovnanie ekosystémových služieb 

Mena: € / rok Variant č. 1 Variant č. 2 Variant č. 3 

Regulačné ekosystémové služby (13 387) (6 952) 360 607 

Produkčné ekosystémové služby (173) (89) 196 753 

Kultúrne služby (8 968) (4 657) 35 518 

Ekosystémové služby (spolu) (22 528) (11 698) 592 878 

Zdroj: Hodnotenie ekosystémových služieb návrhu usmerňovacích stavieb v zdrži Hrušov  

 

Regulačné ekosystémové služby zahŕňajú: 

• Globálna regulácia klímy 

• Lokálna regulácia klímy 

• Regulácia kvality ovzdušia 

• Regulácia odtokových pomerov 
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• Čistenie vôd 

• Regulácia živín 

• Regulácia erózie 

• Regulácia prírodných katastrof 

• Opeľovanie 

• Regulácia škodcov a chorôb 

• Regulácia škodlivých látok a odpadov 

Produkčné ekosystémové služby zahŕňajú: 

• Produkcia plodín 

• Biomasa a energetické využitie 

• Krmoviny 

• Hospodárske zvieratá 

• Vláknina 

• Drevo 

• Palivové drevo 

• Ryba a požívateľné riasy 

• Produkcia potravín z voľnej prírody 

• Produkcia pitnej a úžitkovej vody 

Kultúrne služby zahŕňajú: 

• Rekreácia a turizmus 

• Estetika krajiny, inšpirácia 

 Úprava peňažných tokov Projektu 

Na vykonanie ekonomickej analýzy v súlade s Metodickou príručkou CBA by sa mali peňažné toky 

projektu, ktoré boli stanovené v rámci finančnej analýzy, upravovať o fiškálne korekcie – konverzia 

trhových cien na účtovné ceny a zahrnutie a peňažné vyjadrenie netrhových vplyvov a vonkajších 

účinkov. Cieľom týchto úprav je odstránenie peňažných tokov, ktoré sú z hľadiska spoločnosti 

neutrálne. 

 Fiškálne korekcie - výdavky 

Pre konverziu trhových cien hlavných vstupov na účtovné ceny sa používa konverzný faktor. Cieľom 

konverzných faktorov je eliminovať deformáciu v cenách konkrétnych poplatkov, spôsobenú hlavne 

daňami. Podľa Metodickej príručky CBA sú konverzné faktory definované pre: 

• Personálne výdavky - 0,9 
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• Pohonné hmoty - 0,5 

• Materiál a ostatné výdavky - 1,0 

 Zostatková hodnota 

Pri ekonomickej analýze je zostatková hodnota ovplyvnená fiškálnymi korekciami a to konkrétne 

konverznými faktormi, kde pri personálnych výdavkoch sa využíva hodnota 0,9, pri pohonných 

hmotách 0,5 a pri materiáloch a ostatných výdavkoch ostáva konverzný faktor na úrovni 1,0. Z toho 

dôvodu je v ekonomickej analýze zostatková hodnota nižšia v porovnaní so zostatkovou hodnotu 

z finančnej analýzy. Pre diskontovanú zostatkovú hodnotu v ekonomickej analýze sa využíva diskontný 

faktor 0,23 pre všetky tri varianty. 

Tabuľka 22 - Zostatková a diskontovaná zostatková hodnota variantov č. 1,2 a 3 

 Variant č. 1 Variant č. 2 Variant č. 3 

Zostatková hodnota (€ tis.) 45 737 40 285 51 029 

Diskontovaná zostatková hodnota 10 844 9 551 12 099 

Zdroj: EY 

 Diskontovanie a ukazovatele ekonomickej analýzy 

Diskontované peňažné toky zahŕňajú investičné a prevádzkové výdavky upravené o konverzný faktor 

a ekosystémové výdavky získané zo štúdie „Hodnotenie ekosystémových služieb návrhu 

usmerňovacích stavieb v zdrži Hrušov“. 

Po zvážení ekonomických prínosov a nákladov a výbere sociálnej diskontnej sadzby sa táto časť týka 

výpočtov hospodárskej výkonnosti projektu pomocou čistej súčasnej ekonomickej hodnoty investície 

(ENPV) a miery ekonomickej návratnosti investície (EIRR). 

ENPV je súčet všetkých diskontovaných peňažných prínosov a nákladov. Je to najdôležitejší 

a najspoľahlivejší sociálny ukazovateľ CBA a používa sa ako hlavný referenčný signál ekonomickej 

výkonnosti projektu. Ak má projekt pozitívnu ENPV, je tým pádom prínosný a potrebný zo sociálno-

ekonomického hľadiska. Nasledujúca tabuľka zobrazuje ENPV jednotlivých variantov, Výsledky 

jednotlivých variantov sú pozitívne, čo povedie k zlepšeniu zo sociálno-ekonomického hľadiska. 

Tabuľka 23  - ENPV jednotlivých variantov 

Mena: € tis.  Variant č. 1 Variant č. 2 Variant č. 3 

ENPV 20 134 34 602 47 241 

Zdroj: EY 

ERR je miera, ktorá vytvára nulovú hodnotu pre ENPV. V zásade by mal byť každý projekt s ERR nižšou 

ako sociálna diskontná sadzba (v našom prípade 5 %) zamietnutý. Projekt s negatívnou hospodárskou 
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návratnosťou by využil príliš veľa sociálne hodnotných zdrojov a zároveň prinesie príliš malé výhody 

pre všetkých občanov. V nasledujúcej tabuľke je zobrazená ERR pre jednotlivé varianty. Všetky tri 

varianty dosahujú ERR vyššie ako sociálna diskontná sadzba. 

Tabuľka 24 - ERR jednotlivých variantov 

Jednotky: v % Variant č. 1 Variant č. 2 Variant č. 3 

ERR 10 % 45 % 46 % 

Zdroj: EY 

V tabuľkách vyššie sú zobrazené kladné FNPV pre všetky 3 varianty a FRR sa pohybuje medzi  10% - 

46%. Na základe výsledkov FNPV a FRR je možné akceptovať každý z navrhovaných variantov. Pri 

porovnaní hodnôt FNPV je najvhodnejším variantom pre investíciu Variant č.3. 

 Pomer prínosov a nákladov (B/C) 

Ukazovateľ pomeru prínosov a nákladov (B/R) predstavuje pomer medzi čistou súčasnou hodnotou 

všetkých prínosov projektu s čistou súčasnou hodnotou všetkých nákladov. Aby sa projekt považoval 

za žiaduci zo sociálno-ekonomického hľadiska, mal by byť tento pomer vyšší ako jeden. Výsledné 

hodnoty B/C sú poskytnuté nižšie v tabuľke, z ktorej je zrejmé, že všetky tri varianty sú žiaduce zo 

sociálno-ekonomického hľadiska. 

Tabuľka 25 - Pomer prínosov a nákladov 

Mena: € tis.  Variant č. 1 Variant č. 2 Variant č. 3 

Ekonomické prínosy 114 495 100 957 133 709 

Ekonomické náklady (28 767) (7 149) (9 588) 

Pomer prínosov a nákladov 3,98 14,12 13,95 

Zdroj: EY 
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Tabuľka 26  - Vývoj peňažných tokov pre Variant č. 3 

Mena: € mil. ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 ‘36 ‘37 ‘38 ‘39 ‘40 ‘41 ‘42 ‘43 ‘44 ‘45 ‘46 ‘47 ‘48 ‘49 ‘50 

Investičné výdavky (6,0) (1,5) (1,2) (0,4) (0,4) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Úspora na 

bagrovaní 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  

Úspora na odvoze 

sedimentu 
0,9  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  2,2  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  

Ekosystémové 

služby 
-  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  

Zostatková 

hodnota 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  51,0  

Peňažné benefity (4,8) 1,3  1,8  2,6  2,8  3,3  3,3  3,4  3,4  3,4  3,4  3,4  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  2,6  53,6  

Diskontný faktor 0,98  0,93 0,89 0,84  0,80 0,76 0,73 0,69 0,66 0,63  0,60 0,57 0,54  0,52  0,49  0,47  0,45  0,43  0,41  0,39  0,37  0,35  0,33  0,32  0,30  0,29  0,27  0,26  0,25  0,24  

Diskontovaná 

zostatková 

hodnota 

                             12,1  

Diskontované 

peňažné benefity 
(4,7) 1,2  1,6  2,2  2,2  2,5  2,4  2,3  2,2  2,1  2,0  1,9  1,4  1,3  1,3  1,2  1,1  1,1  1,0  1,0  0,9  0,9  0,9  0,8  0,8  0,7  0,7  0,7  0,6  12,7  

 
                             

 

ENPV 47 
                             

EIRR 45 % 
                             

BCR 14,0 
                             

 

Zdroj: EY 
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7.6 Analýza citlivosti 

Táto časť predstavuje analýzu citlivosti kľúčových finančných a ekonomických premenných projektu. 

Cieľom analýzy citlivosti je identifikovať kritické premenné, ktoré boli definované v metodickej príručke 

CBA, pri ktorých absolútna zmena o 1 % vedie k zmene nie menšej ako 1 % NPV. Tieto zmeny sa 

analyzujú z hľadiska následného účinku na FNPV a ENPV. Premenné v tomto hodnotení predstavujú 

hlavné komponenty projektu a zahŕňajú: 

• 1 % nárast celkových investičných nákladov 

• 1 % pokles prevádzkových úspor 

• 1 % zmena ekosystémových služieb 

Vzhľadom na to , že Variant č. 3 vyšiel ako najvýhodnejší, je analýza citlivosti vytvorená výhradne pre 

tento variant. 

Tabuľka 27  - Pomer prínosov a nákladov 

Mena: € tis.  FNPV ENPV 

 
Základný 

scenár 
Simulácia ∆% 

Záver Základný 

scenár 
Simulácia ∆% 

Záver 

Variant č. 3 

1% zvýšenie 

investičných nákladov 

52 804 52 701 -0,20% 
 

47 241 47 151 -0,19% 
 

1% zníženie úspory na 

bagrovaní 

52 804 52 556 -0,47% 
 

47 241 47 072 -0,36% 
 

1% zmena na 

ekosystémových 

službách 

- - - n/a 47 241 47 138 -0,22% 
 

Zdroj: EY 

Z tabuľky 27 analyzujeme, že pri analýze senzitivity, absolútna zmena FNPV vo všetkých variantoch 

nebola vyššia ako 1 %.  Z hľadiska ekonomickej analýzy, pri 1 % zvýšení investičných nákladov, 

absolútna zmena ENPV Variantu č. 1 je vyššia ako 1 %, kde ide konkrétne o zníženie ENPV o 1,32 %. 
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 Zmena nezávislých vstupných premenných pre nulovú hodnotu NPV (z angl. 

“switching values”) 

Ďalšou nevyhnutnou časťou analýzy citlivosti je stanovenie, aká miera (v %) by musela nastať vo 

vybranej premennej, aby ekonomická súčasná hodnota projektu bola nula, čo znamená, že projekt by 

stratil svoju spoločensko-ekonomickú opodstatnenosť. 

Z pohľadu riadenia rizík, má výpočet takýchto hodnôt dôležitú úlohu v tom, že bude poskytovať obraz, 

akej veľkej chyby je možné sa dopustiť. Výsledky hodnôt vstupných premenných sú uvedené v tabuľke 

nižšie. 

Tabuľka 28 - Analýza senzitivity 

Jednotky: v %  „Switching values“ Variant č. 3 

Investičné náklady 
Minimálne zníženie kým FNPV sa rovná 0 n/a 

Maximálny nárast kým ENPV sa rovná 0 522 % 

Prevádzkové náklady 
Minimálne zníženie kým FNPV sa rovná 0 n/a 

Maximálny nárast kým ENPV sa rovná 0 279 % 

Ekosystémové služby 
Minimálne zníženie kým FNPV sa rovná 0 n/a 

Maximálny nárast kým ENPV sa rovná 0 -457 % 

Zdroj: EY 

 Analýza scenárov 

Na základe analýzy scenárov je posudzovaný spoločný vplyv vybraných hodnôt kritických premenných 

na hodnotiace ukazovatele projektu. Hovoríme o tvorbe optimistického a pesimistického scenára. 

Je potrebné zdôrazniť, že určenie týchto scenárov a priradených hodnôt pravdepodobností je spojené 

s určitým stupňom subjektivity.Podrobnosti o vybraných scenároch sú uvedené nižšie: 

Tabuľka 29 - Analýza scenárov 

Jednotky: v %  
Optimistický 

scenár 
Základný scenár 

Pesimistický 

scenár 

Investičné náklady 95 % 100 % 115 % 

Prevádzkové náklady 90 % 100 % 130 % 

Ekosystémové služby 50 % 100 % 150 % 
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Zdroj: EY 

Ako je uvedené v tabuľke 30, predpokladáme, že základný scenár je zo všetkých scenárov 

najpravdepodobnejší. Základný scenár je dva krát pravdepodobnejší ako pesimistický scenár a štyri 

krát pravdepodobnejší ako optimistický scenár. Daná pravdepodobnosť pre jednotlivé scenáre je 

založená na asymetrickom trojuholníkovom rozdelení vysvetlenom v príručke CBA. 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené podrobnosti o všetkých troch variantoch a o ich dôsledkoch 

každého scenára pre ERR a ENPV, ako aj o výsledných očakávaných hodnotách. 

Tabuľka 30 - Analýza scenárov 

Mena: € tis.  Variant č.3 

 Pravdepodobnosť ERR ENPV 

Základný scenár 57 % 46 % 47 241 

Pesimistický scenár 29 % 32 % 35 635 

Optimistický scenár 14 % 54 % 54 553 

Očakávaná hodnota  43 % 44 899 

Zdroj: EY 

Každý zo scenárov, vrátane pesimistického scenára, prináša výsledky, ktoré sú v súlade s ekonomickou 

životaschopnosťou projektu. Pesimistické scenáre pre jednotlivé varianty predstavujú okolnosti, ktoré 

nie sú priaznivé, ale ktorým bola priradená vyššia pravdepodobnosť v porovnaní s optimistickými 

scenármi. 

Najvyššia očakávaná hodnota ENPV spomedzi variantov vychádza pre Variant č. 3 vo výške 44,9 mil., 

EUR a s ERR 43 %. Očakávané hodnoty pre jednotlivé varianty sú v súlade so záverom, že projekt je 

ekonomicky realizovateľný, čím sa potvrdzuje spoľahlivosť výsledkov získaných v ekonomickej analýze. 

 Kvalitatívna analýza rizík 

Do projektu je zapojených mnoho zainteresovaných strán, z ktorých každá má svoj osobitný záujem a 

pohľad na budúci vývoj, ktorý by mohol viesť k potenciálnej nezhode medzi nimi. Hlavnými 

zúčastnenými stranami, ktoré sú predmetom tohto hodnotenia rizika, sú prevádzkovateľ vodného diela 

Gabčíkovo (Vodohospodárska Výstavba, š.p.), správca vodného toku (Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p.), dopravný úrad, Štátna ochrana prírody, vláda, občania žijúci v blízkosti zdrže Hrušov 

a ostatní aktéri popísaní v predošlých sekciách tejto štúdie. Vzhľadom na podrobnosti projektu sa 

zvažujú tieto osobitné skupiny rizík: 

• plánovacie a administratívne riziká; 

• návrhové riziká; 
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• konštrukčné riziká; 

• údržba a prevádzkové riziká; 

• environmentálne a sociálne riziká. 

 

A. PLÁNOVACIE A ADMINISTRATÍVNE RIZIKÁ 

• Riziko riadenia projektu 

o Projekt zahŕňa mnoho zainteresovaných strán, takže existuje riziko, že medzi nimi 

nebude dosiahnutá prijateľná dohoda. Nakoľko k Projektu aktéri a zainteresované 

strany identifikovali svoje požiadavky, uspokojenie každej požiadavky by mohlo viesť k 

oneskoreniu pri dokončení projektu alebo k zvýšeniu nákladov. 

• Získavanie požadovaných dokumentov a schválení 

o Neschopnosť včas získať požadované dokumenty a schválenia (stavebné povolenie, 

atď.) môže spôsobiť oneskorenie a dodatočné náklady. Zmeny v slovenských právnych 

predpisoch v tejto oblasti by tiež mohli potenciálne vyústiť do potreby dodatočného 

plánovania a prispôsobenia určitých častí projektu. 

• Nedostatok financií 

o Zdroje financovania investičných nákladov Projektu zatiaľ nie sú známe, čo by mohlo 

viesť k neschopnosti zabezpečiť finančné prostriedky v požadovanej výške na 

uskutočnenie tohto projektu. Nie je tiež známe, o akú formu financovania pôjde, či sa 

bude jednať o dotáciu, interné zdroje, alebo úverové financovanie.  

• Zmena stratégie 

o Politické a hospodárske prostredie sa môže pri prichádzajúcej kríze stať nestabilným. 

Zmena vlády po voľbách do parlamentu, ktoré sa konali vo februári 2020, by mohlo 

tiež priniesť rozdielne názory na význam rôznych dopravných koridorov. Nakoľko sa pri 

zainteresovaných stranách jedná o verejné subjekty, nedávne parlamentné voľby 

a výmena vlády by mohli oneskoriť plánovanie a realizáciu určitých častí projektu. 

 

B. KONŠTRUKČNÉ RIZIKÁ 

• Prekročenie investičných nákladov počas výstavby 

o Aj keď boli všetky náklady starostlivo naplánované, existuje možnosť neočakávaných 

udalostí s nepriaznivými vplyvmi (predĺžené stavebné práce, potrebné ďalšie materiály 

atď.), ktoré by mohli spôsobiť prekročenie plánovaného rozpočtu. 

• Nedostatočná kvalita stavebných prác 

o Všetky stavebné práce budú vykonávať skúsené spoločnosti. Tým by sa malo 

zabezpečiť, že sa budú používať iba vhodné materiály, kvalifikovaní pracovníci a 
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najlepšie dostupné technológie. Stále však existuje riziko nedostatočnej kvality stavieb 

a práce, aj keď je to riziko nízke. 

• Dodávateľ v konkurze 

o V prípade zakontrahovania niektorých stavebných prác pre menšiu stavebnú firmu by 

existovalo riziko, že dodávateľ nebude schopný splniť svoju časť dohody. Medzi veci, 

ktoré by mohli viesť k tomuto scenáru, patrí bankrot alebo nedodržanie zmluvných 

lehôt. 

 

C. ÚDRŽBA A PREVÁDZKOVÉ RIZIKÁ 

• Menšia úspora na prevádzkových nákladoch 

o CBA predpokladá úsporu na nákladoch na bagrovaní a odvážaní sedimentov. Vždy však 

existuje možnosť, že neočakávaný ekonomický vývoj (zvýšenie vstupných nákladov) by 

mohol spôsobiť vyššie ako plánované náklady na údržbu. 

• Menšie využitie sedimentov na stavbu ostrovov 

o Pri Variante č. 3 sa prvých viac ako 11 rokov počas referenčného obdobia predpokladá 

s využitím vybagrovaného sedimentu na stavbu ostrovov. Existuje však riziko, že 

plánovaný objem sedimentu na stavbu nebude potrebný a teda budú musieť byť 

vynaložené náklady na odvoz sedimentu. 

 

D. ENVIRONMENTÁLNE A SOCIÁLNE RIZIKÁ 

• Ekosystémové služby 

o Pri Variante č. 3 sa jedná o pozitívne vplyvy na ekosystém v okolí zdrže Hrušov. 

Peňažné vyjadrenie týchto vplyvov podlieha viacerým vstupom a odhadom, čo sa 

nevyhnutne nemusí pretaviť do skutočných výsledkov. 

Kvalitatívna analýza rizík s danými rizikami je uvedená v matici rizík. Matica rizík zohľadňuje neistoty 

súvisiace so všetkými aspektami projektu. Pravdepodobnosť (P) alebo pravdepodobnosť výskytu sa 

pripisuje každej nepriaznivej udalosti: 

A. Veľmi málo pravdepodobná (0-10%) 

B. Málo pravdepodobná (10-33%) 

C. Stredná miera pravdepodobnosti (33-66%) 

D. Pravdepodobná (66-90%) 

E. Vysoko pravdepodobná (90-100%) 

Na každý účinok sa uvádza závažnosť vplyvu od: I (žiadny efekt) po V (katastrofický), na základe 

nákladov alebo straty sociálneho blahobytu, ktoré vzniknú v rámci projektu. Tieto čísla umožňujú 

klasifikáciu rizík spojených s pravdepodobnosťou ich výskytu. Nižšie je uvedená podrobná klasifikácia: 
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I. Žiadny relevantný vplyv na očakávané spoločenské prínosy projektu. 

II. Malá strata spoločenských prínosov projektu; nie sú ovplyvnené dlhodobé prínosy projektu; 

avšak nápravné opatrenie sú nutné.  

III. Stredná závažnosť vplyvu; strata očakávaných spoločenských prínosov projektu; väčšinou 

finančné škody; aj v strednodobom a dlhodobom horizonte; nápravné opatrenia môžu vyriešiť 

problém.  

IV. Kritický vplyv; veľká strata očakávaných spoločenských prínosov projektu; výskyt nežiaducej 

udalosti spôsobuje stratu primárnej funkčnosti projektu; nápravné opatrenia, aj keď 

realizované vo veľkom rozsahu, nepostačujú na to aby sa predišlo významným škodám. 

V. Katastrofický vplyv; významná, až úplná strata funkčnosti projektu; ciele projektu sa 

nezrealizujú ani v dlhodobom horizonte. 

Úroveň rizika je stanovená kombináciou pravdepodobnosti a závažnosti vplyvu. Úrovne rizika sú 

stanovené podľa oficiálnej príručky CBA, viď. tabuľku nižšie. 

Tabuľka 31  - Matica závažností rizík a ich pravdepodobností 

  Závažnosť vplyvu 

Pravdepodobnosť I II III IV V 

A Nízka Nízka Nízka Nízka Stredná 

B Nízka Nízka Stredná Stredná Vysoká 

C Nízka Stredná Stredná Vysoká Vysoká 

D Nízka Stredná Vysoká 
Veľmi 
vysoká 

Veľmi 
vysoká 

E Stredná Vysoká 
Veľmi 
vysoká 

Veľmi 
vysoká 

Veľmi 
vysoká 

Zdroj: Metodická príručka CBA 

Pre každé individuálne riziko boli identifikované aj opatrenia na zmiernenie a / alebo prevenciu. 

V prípade rizík s vysokou úrovňou dopadu a pravdepodobnosti sa zavedie silnejšia reakcia na ich 

riadenie. 

Tabuľka 32 - Matica rizík 

Riziko Efekt 

P
ra

vd
ep

o
d

o
b

n
o

sť

(P
) 

Z
áv

až
n

o
sť

 (
Z

) 

Úroveň 
rizika 

Príčiny 
Preventívne / zmierňujúce 
opatrenia 

Plánovacie a administratívne riziká 

Riziko riadenia projektu Omeškanie B II Nízke 

Veľa zúčastnených 
strán zapojených do 
Projektu; možnosť 
rôznych cieľov 

Dôsledné monitorovanie 
každej zainteresovanej strany 
a ich žiadostí. Ďalšie stretnutia 
by sa mali zorganizovať 
z dôvodu možného  konfliktu. 
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Získavanie 
požadovaných 
dokumentov a schválení 

Omeškanie B II Nízke 
Zhromaždenie 
dokumentácie, možnosť 
ďalšej dokumentácie  

Dôkladné monitorovanie 
možných zmien vo 
vnútroštátnych, miestnych 
a EÚ legislatívach, ktoré by 
vyžadovali ďalšie 
dokumentácie a schvaľovania. 

Nedostatok financií Náklady B IV Stredné 

Možnosť 
nedostatočných zdrojov 
na financovanie 
investičných nákladov 
na Projekt.  

Vyjasnenie si možností 
financovania medzi 
zainteresovanými stranami. 

Zmena stratégie Náklady A III Nízka 

Nestabilné politické 
prostredie; možnosť 
rôznych národných 
stratégií po politických 
zmenách 

Dôkladné monitorovanie 
politického prostredia. 
Stretnutia so zástupcami 
vlády. 

Konštrukčné riziká   

Prekročenie 
investičných nákladov 
počas výstavby 

Náklady B III Stredné 
Realizácie projektu ešte 
nezačala 

Rozpočet nákladov by mal byť 
porovnaný s podobným 
projektom. 

Nedostatočná kvalita 
stavebných prác 

Náklady A III Nízke 
Odhad založený na 
skúsenostiach 

Výber dodávateľov v súlade 
s právnymi predpismi 
o verejnom obstarávaní 
vrátane kvality v hodnotiacich 
kritériách (nielen najnižšia 
ponuka). 

Dodávateľ v konkurze                                          Náklady A III Nízke 
Dodávateľ ešte nebol 
vybraný 

Stabilné finančné postavenie 
dodávateľa ako jedno z kritérií 
pre výber. Dôkladné 
monitorovanie finančnej 
situácie dodávateľa. 

Údržba a prevádzkové náklady 

Menšia úspora na 
prevádzkových 
nákladoch 

Náklady B III Stredné 
Vyššie ako plánované 
usádzanie sedimentov. 

Úspory boli naprojektované na 
základe hydraulického modelu, 
avšak v skutočnosti k 100% 
naplneniu nemusí dôjsť. 

Menšie využitie 
sedimentov na stavbu 
ostrovov 

Náklady A II Nízke 
Neplánované zmeny 
počas výstavby 
ostrovov. 

Priebežné preskúmanie 
potreby využitia sedimentov 
počas doby výstavby. 

Environmentálne a sociálne riziká 

Ekosystémové služby 

Prínosy B II Nízke 
Peňažné vyjadrenie 
vplyvov podlieha 
odhadom a vstupom. 

Dôkladne vypracovaná štúdia 
uznávanými znalcami v oblasti 
biotopov a ekosystémových 
služieb. 

Zdroj: EY 
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7.7 Záver CBA analýzy 

Cieľom investície je  navrhnúť technické opatrenia v rozsahu staničenia plavebnej dráhy medzi km 31,0 

až  km 36,5,  ktorými sa dosiahnu také rýchlosti prúdenia, ktoré budú minimalizovať usadzovanie 

sedimentov v dolnej časti zdrže Hrušov, hlavne v miestach plavebnej kynety. Minimalizovaním 

usadzovania sedimentov sa znižujú náklady na údržbové bagrovanie plavebnej dráhy v dolnej časti 

zdrže.  

V rámci CBA analýzy boli definované tri  finálne varianty usmerňovacích stavieb, ktoré boli analyzované 

voči nulovému variantu, bez realizovania opatrení. Vo všetkých troch variantoch je plánovaný projekt 

vyhodnotený ako vyhovujúci a technicky uskutočniteľný, avšak najvhodnejšou možnosťou je Variant 

č.3. 

Finančná analýza opisuje celkové náklady na výstavbu smerných stavieb, usmerňovacích ostrovov 

a atolov. V dôsledku investície sa počíta s úsporami na bagrovaní a na odvoze sedimentu. Tieto úspory 

sú pre každý variant rozdielne. Vzhľadom na typ projektu sa vo finančnej analýze neráta s prírastkovými 

príjmami. 

Na základe pozitívneho FNPV sa projekt vo všetkých variantoch považuje za uskutočniteľný. Prínosy 

dosiahnuteľné z Variantu č. 3 sú vo všeobecnosti dosť značné, ako  vplýva z výsledkov ekonomickej 

analýzy: 

• ENPV: uprednostňovanou možnosťou je Variant č. 3 s pozitívnou ENPV vo výške € 47 mil., 

z čoho vyplýva, že investície súvisiace so stavbou usmerňovacích ostrovov a atolov 

povedú k zlepšeniu sociálneho zabezpečenia. 

• ERR: ERR Variantu č. 3 sa rovná 46 %, čo je viac ako sociálna sadzba 5 %. 

• Pomer prínosov a nákladov: Tento pomer pri Variante č. 3 sa rovná 14 %, čo je vyššie ako 

1, čo naznačuje, že projekt je žiaduci zo sociálno-ekonomického hľadiska. 

Analýza citlivosti naznačila, že pri Variante č. 3 žiadna z premenných neovplyvňuje FNPV a ENPV o viac 

ako 1%. 

V analýze scenárov s východiskovým, optimistickým a pesimistickým scenárom viedli všetky scenáre 

k pozitívnemu ENPV. Vyššia pravdepodobnosť bola priradená pesimistickému scenáru ako súčasť 

konzervatívneho prístupu. Očakávaná ENPV projektu je € 44,9 mil. 

 

 

 


