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 Zvýšenie efektivity Dunaja ako dopravného koridoru 
VII 

 

 Zvýšenie spolupráce medzi administráciami v 
oblastiach 
Management & GIS Data 

 Hydrológia a hydrografia 

 Obsluha a údržba vodnej cesty 

 Administrácie – prítomnosť a budúcnosť  

 

 Zlepšenie prístupnosti infraštruktúry vodnej cesty 

 

 Zosilnenie prístupu na ICT technológie 

 

 Zahrnutie užívateľov & výmena expertov 

Predchodca – projekt NEWADA (1)  



Hydrológia a hydrografia 
Status reporty & cezhraničná spolupráca 

 

Obsluha a údržba vodnej cesty 
Status report & implementácia WFD 

 

 ICT technológie 
FIS portál, WLAN body, D4D infraštruktúra  

 

Zahrnutie užívateľov 
Budúcnosť administrácií vodných ciest 

Výmena expertov & tréningy 

Predchodca – projekt NEWADA (2) – výsledky 



WP1 

 



Akronym:  NEWADA duo 

Názov:  Network of Danube Waterway 
 Administrations –  
 data and user orientation 

EU-Program:  Juhovýchodná Európa, 4.výzva 

  pokračovateľ projektu  
 NEWADA 

Celkový rozpočet:  cca 2,24 mil. €  

Dĺžka trvania:   24 mesiacov (2 roky)  

  1.10.2012 – 30.9.2014  

 

Základné informácie o projekte 



9 partnerov – 7 krajín 

13 pozorovateľov 

 

Partneri projektu 



Ciele 

NEWADA: Dunaj ako vodná cesta, zvýšenie jej efektivity, 

spolupráca medzi organizáciami zodpovednými za údržbu 

vodných ciest sa zintenzívňuje 

NEWADA duo:  

skvalitnenie a 

vyrovnanie rozdielov 

čo sa týka nástrojov 

pre podporu 

bezpečnosti plavby 

 



Jednotlivé pracovné balíky  

Management projektu a jeho finančné riadenie 

Harmonizácia základných dát  

Zlepšenie orientácie na užívateľov vodnej cesty 

Služby pre užívateľov založené na ICT technológiach 

Integrovaný management vodnej cesty 

Zviditeľenie a zvýšenie povedomia ohľadom projektu 

Komunikačné aktivity 



WP3 

Harmonizácia základných dát  



WP4 

 

Zlepšenie orientácie na užívateľov 

vodnej cesty 



WP5 

 

Služby pre užívateľov založené na 

ICT technológiach 



WP6 

Integrovaný management vodnej 

cesty 



WP7 

 

Zviditeľnenie a zvýšenie povedomia 

ohľadom projektu 

Heard about free WLAN network?

34%
66%

Yes

No



NEWADA duo „v kocke“ 

 Rovnaká úroveň služieb pre vodnú cestu (“10 krajín, 
jedna rieka”) 

 Zrovnanie základných údajov o vodnej ceste 

 Transfer informácií  

 Služby orientované pre užívateľov vodnej cesty 

 „Výmena“ expertov 

 Pilotné aktivity 



Ďakujem za pozornosť 

Štefan Polhorský 

stefan.polhorsky@svp.sk 


