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DISKUSNÝ DOKUMENT PRACOVNEJ SKUPINY 
DUNAJSKÉHO FONDU 
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RiverLab Dunajského fondu sa zameriava na územie Žitného ostro-
va a okolia. Združuje nominantov významných verejných a súkromných 
aktérov, ako aj jednotlivcov poberajúcich všeobecný rešpekt v občian-
skom sektore. Pracovná skupina je otvorená, aktéri na Dunaji boli pri-
zvaní k účasti na práci skupiny individuálne, ale aj na II. Fóre Dunajského   
fondu. Prvé stretnutie skupiny sa uskutočnilo v máji 2016. Počas uply-
nulého obdobia členovia popísali súčasný stav a pomenovali príležitosti 
a problémy, ktoré vnímajú ako najzávažnejšie v tej oblasti, v ktorej na 
rieke pôsobia.

O práci skupiny a jej priebežných výsledkoch sú informovaní odborníci 
z rôznych profesií, ktorí sa zameriavajú na disciplíny súvisiace s riekou 
a životom na nej (expertná sieť). Boli prizvaní k vyjadreniu názoru a pri-
pomienkovanie výstupov práce skupiny. V prípade záujmu sa môžu zú-
častniť aj samotných stretnutí skupiny.

RiverLab Žitný ostrov a okolie uskutočňuje Dunajský fond (Stredoeu-
rópska nadácia) v partnerstve a s podporou spoločnosti SLOVNAFT, 
a.s., Bratislavského samosprávneho kraja, Fakulty architektúry Sloven-
skej technickej univerzity a Ústavu manažmentu Slovenskej technickej      
univerzity.

RIVERLAB ŽITNÝ OSTROV A OKOLIE 
– POPIS, ZÚČASTNENÍ AKTÉRI

45



RIVERLAB ŽITNÝ OSTROV A OKOLIE – 
POPIS, ZÚČASTNENÍ AKTÉRI

ZÚČASTNENÉ ORGANIZÁCIE

•	 Úrad vlády 
Ing. Michal Blaško, riaditeľ Odboru monitorovania hodnotenia OP IS Úradu vlády SR, národný koordinátor Stratégie EÚ pre dunajský región 
Peter Heriban, Sekcia operačných programov Úradu vlády SR 

•	 Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj – spoločný nominant 
Ing. Tatiana Mikušová, riaditeľka Slovenského domu Centrope 

•	 Bratislavský samosprávny kraj (partner RiverLabu) 
Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja 
Mgr. Pavol Stano, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov 

•	 Hlavné mesto SR Bratislava 
PhDr. Ľudmila Farkašovská, námestníčka primátora pre odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru 
RNDr. Katarína Kučárová, PhD., Referát stratégií Oddelenia stratégií a projektov
Ing. Martina Tichá, Referát projektového riadenia Oddelenia stratégií a projektov

•	 Podunajské mestá: Komárno, Štúrovo, Šamorín, Kolárovo – spoločný nominant 
Mgr. Vincent Andraško, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu PODUNAJSKO 

•	 Dopravný úrad – Divízia vnútrozemskej plavby 
Ing. Jaroslav Šimoník, Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov 

•	 Verejné prístavy, a.s. 
Ing. František Šajgalík, referent prístavných služieb VP, a.s 

•	 Vodohospodárska výstavba, š.p. 
Ing. Tomáš Slovák, vedúci odboru prípravy vodných stavieb a stratégie 
Ing. Ján Hrnčíř 

•	 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
Ing. Pavel Virág, technicko-prevádzkový riaditeľ SVP š.p. Banská Štiavnica 
Ing. Marián Supek, pracovník SVP š.p. Banská Štiavnica
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•	 Slovnaft, a.s. (partner RiverLabu) 
Jaroslav Košťálik, riaditeľ útvaru pre vzťahy s vonkajším regulačným prostredím 
Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie 

•	 X-BIONIC® SPHERE a.s. 
PhDr. Juraj Bača, predseda predstavenstva 
Ing. Jaroslav Jeleník, Bussines Development Manager 
Mag. Oľga Pažitná, správca nadácie, NADÁCIA X-BIONIC® SPHERE a.s. 

•	 Danubia Invest, a.s. 
Ing. Július Kováčik, člen predstavenstva 

•	 Wellness Hotel Patince Spa & Marina 
Ing. Peter Hudec, konateľ spoločnosti Wellness s.r.o. 

•	 Slovenský rybársky zväz 
Emanuel Seemann, oblastný ichtyológ pre BA-kraj 

•	 Štátna ochrana prírody SR 
Mgr. Andrej Kovarik, dendrológ 

•	 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Ján Pálffy, PhD., vedúci oddelenia PR a marketingu 

•	 Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava, a.s. 
Ing. Jozef Ondreička, technické oddelenie 

•	 Občianski chranári
RNDr. Tomáš Kušík, PhD.
Mgr. Andrea Froncová 

•	 Vodný motorizmus 
Ing. Juraj Fencl 

•	 Bezmotoroví vodáci 
Ing. Tibor Soós 
Ing. Boris Bergendi

Poznámka: Poslední traja účastníci boli oslovení po konzultáciách s Dunajským fondom ako rešpektované autority v danej        
oblasti aktivít.
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HOSTIA

•	 Expertná sieť
Ing. Vladimír Holčík, špecialista na úpravy tokov, hradenie bystrín a strží, nádrže a priehrady (plavebné komory, hate, 
vodné elektrárne)

•	 Prispievatelia Dunajského fondu
Jaroslav Juriga, zástupca rodiny Kúšikovcov (prispievateľ Dunajského fondu)

•	 Kruh poradcov Dunajského fondu
Marian Molnár

•	 Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity (partner RiverLabu)
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka Fakulty architektúry STU
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Súhrnný popis aktuálneho stavu v cieľovom území, vrátane už existu-
júcich plánov a možných ďalších opatrení, ktoré môžu napomôcť do-
siahnutiu spoločnej vízie o Žitnom ostrove a jeho okolia. Opatrenia sú 
členené podľa prvých troch zo štyroch hlavných tematických oblastí na-
formulovaných RiverLabom.

Zdrojmi informácií sú vyjadrenia členov pracovnej skupiny a kľúčové plá-
novacie dokumenty. Referencie na dokumenty a informácie o aktuálnom 
stave projektov budú doplnené.

Vysvetlivky:
ES - Existujúci stav pomenovaný aktérmi z terénu alebo aj strategickými 
dokumentmi
ESp – Plánované riešenie vo fáze prípravy projektu
P - Projekt bez potvrdeného finančného krytia
PF – Plán so schválenou finančnou alokáciou

EVIDOVANÝ AKTUÁLNY STAV 
A MOŽNÉ RIEŠENIA (ÚPLNÝ PREHĽAD)

P
R

ÍL
O

H
A

 B
49



Obmedzené užívanie pre kapitánov a posádky malých (re-
kreačných) motorových plavidiel.

Súvisiace plány: rekonštrukcia plavebnej komory 
Stav: nejasný, odkladá sa 
Aktéri: VVB
Zdroje: pravdepodobne CEF – Connecting Europe Facility

Obmedzené užívanie pomocnej plavebnej komory             
Čunovo pre malé motorové plavidlá (v súčasnosti je po-
trebné, aby si žiadateľ o  preplavenie vopred zabezpečil 
príslušné plavebné opatrenie na Dopravnom úrade). Sklz 
je mimo prevádzky. 

Referencie: diskusia  v RL

Pri spôsobiť a upraviť plavebnú komoru pri jej plánovanej 
rekonštrukcii.

Zjednodušiť získanie povolenia na preplavenie cez plaveb-
né komory v praxi. Sprevádzkovanie vodáckeho sklzu na 
hrádzi v  Čunove (sú potrebné pomerne nenáročné sta-
vebné úpravy: odstránenie vysokej hrany pred dopadom 
do vody).

Pre malé rekreačné plavidlá chýba možnosť plynulého a bezpečného pohybu na rieke. Najčastejšie sa spomínajú obmedzenia 
na hati Čunovo a Dunakiliti a v plavebnej komore VD Gabčíkovo. Uvedené bariéry sú znázornené na Vizualizácii č. 7.

POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

MOŽNÉ RIEŠENIA A OPATRENIA / PRÍLEŽITOSTI

I. PLYNULEJŠÍ, PRÍJEMNEJŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ POHYB NA RIEKE A SÚŠI 

BARIÉRY V PLYNULOM A BEZPEČNOM POHYBE NA VODE

Plavebná komora Gabčíkovo

Hať Čunovo, pomocná plavebná komora, vodácky sklz
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POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

Nepriechodnosť pre motorové člny a nemotorových vodá-
kov. Obísť sa dá cez druhé rameno, kde však je prehrade-
nie z kameňov. Potreba dlhej a náročnej prenášky, sťažený 
vstup na breh.

Referencie: diskusia  v RL

Nepriechodnosť ramennej sústavy. Výhon (nános štrku) na 
hranici Medveďovského ramena spôsobuje sťažený vjazd 
do ramena.

Súvisiace plány: sprietočnenie ramien a protipovodňová 
ochrana
Stav riešenia: ESp
Aktér: SVP

Súvisí s viacerými tematickými oblasťami. Zahŕňa nevy-
hnutnú starostlivosť a čistenie brehov a koryta, zabezpe-
čenie proti záplavám a úpravu splavnosti.

Starý nápustný objekt do Malého Dunaja, nový vtokový 
objekt Pálenisko, siete technickej infraštruktúry (potru-
bia tesne nad hladinou) vo Vrakuni, letecký most letiska 
M.R. Štefánika, „vojenský“ most s česlami, oceľový most 
Potônské Lúky, MVE Nová Dedinka a Veľké Blahovo.

Vytvoriť možnosti bezpečných prenášok člnov. Upraviť re-
žim služby na hati. Medzinárodná spolupráca.

Sprietočniť ramennú sústavu. Možný ďalší rozvoj príleži-
tostí pre vodáctvo, turistiku, cyklistiku a pobyt.

Možnosti hľadania rovnováhy medzi úpravou splavnosti 
toku rieky, bezpečnosťou a využitím rieky pre rekreáciu 
ľudí a zachovanie prírody. 

Hľadanie spôsobu odstránenia niektorých bariér za úče-
lom plynulosti plavby prostredníctvom technických opa-
trení.

Číčov, Medveďovsko-Kľúčovecká sústava ramien

Problematika úpravy nábreží a korýt riek

Bariéry na Malom Dunaji

Hať Dunakiliti

MOŽNÉ RIEŠENIA A OPATRENIA / PRÍLEŽITOSTI
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Infraštruktúra pre motorových a bezmotorových vodákov je nedostatočná a nedobudovaná na všetkých tokoch Dunaja. 
Je slabá dostupnosť informácií o existujúcej infraštruktúre pre verejnosť.

POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

Na celých 172 km slovenského toku Dunaja absentuje                   
infraštruktúra pre fungovanie plavidiel. Na hlavnom toku 
Dunaja chýba sieť tankovacích zariadení pohonných hmôt, 
ale aj doplnenia pitnej vody, možnosti elektrického napá-
jania a odčerpania odpadovej vody, pre rekreačné plavidlá, 
aj pre vyhliadkové plavby. Nútené neekologické a protizá-
konné tankovanie kanistrom.

Pobytová infraštruktúra v hlavnom toku, v starom koryte, 
v bazénoch Dunaja, v oblasti Čunova.

Pristávacie pontóny sú umiestnené na oboch brehoch 
Dunaja v lokalitách: Hamuliakovo, Čunovo, BA – Staré 
mesto, BA – Petržalka a BA – Devín.

V sieti marín (Komárno, Patince, ...) je potenciál pre ďalší 
rozvoj. Úroveň ich služieb by sa zvýšila možnosťou tanko-
vania.

Plán: Radvaň nad Dunajom - vybudovanie turistických 
kômp a siete pontónov v spolupráci slovenských obcí 
s  maďarskou stranou. (P) 

Zoznam plánov na vybudovanie nových areálov a plánov 
na ďalší rozvoj už existujúcich je uvedený v časti II. tejto 
prílohy.

Pristávacie možnosti a maríny sú slabo viditeľné, chýba 
distribúcia informácií o pristávacích možnostiach (ako 
keby boli určené len pre znalcov terénu), problematická 
orientácia pre zahraničných návštevníkov.

Umožniť umiestnenie tankovacích zariadení pre malé 
motorové plavidlá v prístaviskách a marínach. Zmena le-
gislatívy. Možné lokality: Čunovo, Vlčie hrdlo, Komárno,       
Štúrovo.

Umiestniť pontóny, vybudovať prístaviská v starom koryte.

Vybudovať prístaviská alebo maríny s pobytovou kvalitou 
v  lokalitách: Vlčie hrdlo, Komárno, Štúrovo.

Vydanie rekreačného turistického lodníckeho sprievod-
cu po slovenskom úseku Dunaja / po celom toku Dunaja 
v  slovenskom jazyku. (je dostupný len v nemčine)

Vodný motorizmus

MOŽNÉ RIEŠENIA A OPATRENIA / PRÍLEŽITOSTI
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POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

Slabo rozvinutá infraštruktúra, zlý nástup na vodu / vý-
stup z vody, náročné prenášky. Nejasnosť vlastníckych 
vzťahov na mnohých miestach vstupu na vodu. Sla-
bá dostupnosť informácií pre (potenciálnych) vodákov 
v ramennej sústave, vysoké nároky na organizáciu sa-
mostatného výletu (potreba lokálneho sprievodcu pri                                                      
neznalosti terénu).

Lokality: ramenná sústava, staré koryto, Malý Dunaj.

Plán rozvoja vodáckej infraštruktúry na Malom Dunaji: 
Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na 
člne“ - vodácky klub v Zálesí a vo Vrakuni, prístavisko, am-
fiteáter (P) – viac informácii v časti II. tejto prílohy.

Organizovaná osobná riečna preprava (výletný turizmus) 
Podmienky pre rozvoj organizovanej riečnej prepravy pra-
videlného aj sezónneho charakteru (výletný turizmus) nie 
sú dostačujúce.

Obmedzené možnosti prevádzkovateľov marín a prísta-
vov na ich rozvoj a prípadné rozširovanie siete možností               
pristátia.

Umiestniť niekoľko pontónov/mól v prirodzených miestach 
vstupu na vodu. Skvalitniť infraštruktúru pre vodákov v ra-
mennej sústave s napojením na cestné komunikácie, za-
viesť informačný systém, značenia a zázemia (campingy, 
stanoviská) pre rekreačných vodákov. 
Možné lokality pre budovanie inštraštruktúry (pontóny, 
prístaviská a pod.): Vrakuňa, Zálesie, Malinovo, Mosti pri 
Bratislave, Tomášov, Jelka, Kolárovo...

Skvalitniť ponúkané služby prístavov, informovať o mož-
nostiach cestovného ruchu (marketing).

Preskúmať možnosti zmeny podmienok vytvorených štá-
tom (možnosti zmeny legislatívy), aby tieto podmienky 
nebránili rozvoju už existujúcich marín, ale aby umožnili 
a uľahčili skvalitňovanie ich služieb.

Ďalšie oblasti a všeobecné podmienky

MOŽNÉ RIEŠENIA A OPATRENIA / PRÍLEŽITOSTI

Bezmotoroví vodáci
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Územím Žitného ostrova prechádza medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 6 a časť Medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty, 
ktoré sa z časti aj prekrývajú. Pre cyklodopravu, a predovšetkým pre cykloturistiku, je zásadným problémom vedenie cyklotrás 
po frekventovaných úsekoch ciest a nedostatok cyklociest vo vidieckych oblastiach (konkrétne oblasť Malého Dunaja). Chýbajú 
prepojenia jednotlivých cyklistických ciest navzájom.
Už existujúce cyklotrasy sú nedostatočne udržiavané a značené. Nie je na nich dostatok doplnkovej infraštruktúry a služieb 
(požičiavanie bicyklov, infopointy, opravovne / DIY dielničky, cyklistické kempy). Plán pre cyklomagistrálu v oblasti Malého Dunaja 
zatiaľ chýba.

I. PLYNULEJŠÍ, PRÍJEMNEJŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ POHYB NA RIEKE A SÚŠI 

CYKLOTRASY

POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

Chýbajúce úseky cyklotrasy (trasa vedie po frekvento-
vaných cestách pri obci Medveďov a medzi Komárnom 
a  Štúrovom). Poškodený povrch ciest, chýbajúca alebo 
poškodená doplnková infraštruktúra.

1. Vybudovanie chýbajúceho úseku cyklotrasy Eurovelo 6 
v úseku Kravany - Štúrovo
Stav: P - podaná žiadosť o finančnú podporu z fondov EÚ
Aktéri: Európske zoskupenie územnej spolupráce                    
Váh-Dunaj

2. Plán vybudovania úseku Báč – prístav kompy v Kyselici 
(informačné tabule a cyklocentrum v obci Báč) v rámci 
projektu Sacra Velo 
Stav: P

Dobudovať chýbajúce úseky cyklotrasy Eurovelo 6 v naj-
kritickejších úsekoch (Radvaň nad Dunajom) a opraviť po-
škodený povrch cyklocesty pri obci Báč.

Obchvat pri obci Radvaň nad Dunajom 
K odkloneniu cyklistickej dopravy z frekventovanej hlavnej 
cesty je možnosť využiť poľné cesty v okolí obce. Cyk-
lotrasa by sa napojila na už existujúcu novú cyklocestu 
v extraviláne Moče.

Cyklotrasa Eurovelo 6

MOŽNÉ RIEŠENIA A OPATRENIA / PRÍLEŽITOSTIP
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POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

3. Peší a cyklistický most – Dobrohošť – Dunakiliti (PF)
Stav: V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďar-
ská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 sa usku-
točnila príprava štúdií a plánov, konkrétne štúdie uskutoč-
niteľnosti a projektovej dokumentácie výstavby pešieho 
a  cyklistického mostu.
Finančné zabezpečenie: podľa dostupných informácií 
v riešení
Aktéri: VVB, RRA Ister, Obec Dobrohošť a Dunakiliti, 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Győr

Popri Malom Dunaji nie je oficiálne značená cyklotrasa.

1. Plán na vybudovanie vybraného úseku cyklotrasy z MČ 
Vrakuňa (P) 
Smer letisko – napojenie na ďalšie cyklotrasy, ktoré vedú 
poza letisko popri Malom Dunaji smerom na Zálesie). 
Dĺžka: 1,2 km; Investor MČ Vrakuňa
Projekt “Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na 
člne”
Aktéri: spolupráca samosprávnych krajov a obcí zo                
Slovenska a Maďarska
Možné finančné zdroje: INTERREG V-A SK-HU

Potenciál lokality môže zvýšiť aj napojenie existujúcich 
(napr. Bernolákovo – Nová Dedinka) a  pripravovaných 
(napr. JURAVA 2 – Vajnory – Ivánka pri Dunaji – Vrakuňa) 
úsekov na budúcu cyklomagistrálu pozdĺž toku Malého 
Dunaja.

Plánovaná rekonštrukcia pravostrannej (južnej) hrádze 
v úseku Kolárovo – Horné Mýto – ako možnosť na vybu-
dovanie cyklotrasy na hrádzi.
Aktéri: SVP, obce, ktoré sú samotnými investormi cyklot-
rás

Cyklotrasa Eurovelo 6

Cyklotrasy popri Malom Dunaji

MOŽNÉ RIEŠENIA A OPATRENIA / PRÍLEŽITOSTI
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POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

2. Plán na vybudovanie cyklotrasy z mesta Kolárovo 
k vodnému mlynu (P)
Dĺžka: 1,1 km; Investor: mesto Kolárovo
Projekt “Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na 
člne”
Aktéri: spolupráca samosprávnych krajov a obcí zo                
Slovenska a Maďarska
Možné finančné zdroje: INTERREG V-A SK-HU
 
3. Plán na vybudovanie cyklotrasy Sv. Jur-Ivanka pri              
Dunaji (P)
Dĺžka: 4 km; Investor: BSK (pokračovanie trasy JURAVA, 
nie popri letisku)
Projekt „Sacra Velo“
Aktéri: spolupráca samosprávnych krajov a obcí zo                
Slovenska a Maďarska
Možné finančné zdroje: INTERREG V-A SK-HU
 
4. Plán na vybudovanie cyklotrasy Dobrohošť – Kyselica 
(P)
Dĺžka 2,2 km; Investor: TTSK
Projekt „Sacra Velo“
Aktéri: spolupráca samosprávnych krajov a obcí zo                
Slovenska a Maďarska
Možné finančné zdroje: INTERREG V-A SK-HU

5. Plánovaná cykloturistická trasa popri toku                                          
Malého Dunaja (ESp)
Projekt rieši využitie existujúcich poľných a málo využíva-
ných ciest popri toku Malého     Dunaja (Jelka – Nový Život 
– Horná Pôtoň – Orechová Pôtoň – Starý Háj - Tomášiko-
vo) a je súčasťou okruhu, ktorý vychádza z  Galanty.
Stav: vypracovaná projektová dokumentácia, prebiehajú 
rokovania s obcami, v štádiu územného konania
Aktéri: OZ Miestna akčná skupina Galanta, obce, Sloven-
ský cykloklub

Cyklotrasy popri Malom Dunaji
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POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

6. Plánovaný úsek cyklotrasy a  cyklomosta cez Malý            
Dunaj - úsek: Nová Dedinka – Tomášov – Vlky
Projekt je pripravovaný v  úzkej spolupráci obcí, s  ví-
ziou poskytnúť cyklistické prepojenie meandrov Malého             
Dunaja, zvýšenia atraktivity lokality pre turistov. Ďalšími 
prínosmi projektu sú: prepojenie s existujúcou cyklotrasou 
okolo Čiernej vody (Bernolákovo – Nová Dedinka) a cyklo-
dopravné napojenie Nová Dedinka – Veľký Biel, v ktorom 
sa predpokladá vybudovanie prestupového terminálu na 
železničnú dopravu.
Stav: projekt je v štádiu architektonického návrhu, prebie-
hajú konzultácie s dotknutými vlastníkmi pozemkov
Aktéri: obce Nová Dedinka, Tomášov, Vlky

Cyklotrasy popri Malom Dunaji
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V území je multimodalita dopravnej infraštruktúry poddimenzovaná, jednotlivé dopravné systémy a druhy dopravy nie sú prepo-
jené. Je charakteristická preferencia individuálnej automobilovej dopravy pred verejnými a ekologickými druhmi dopravy.

Konkrétne problémy:
•	 nedostatočné značenie turistických, jazdeckých a vodáckych trás
•	 nedostatočné napojenie miest pobytu na dopravnú infraštruktúru (verejnú dopravu, lodnú dopravu)
•	 obmedzené možnosti pre splavovanie osobám so zdravotným postihnutím – nedostatočná bezbariérovosť
•	 nedostatok cezhraničných prepojení cez Dunaj: chýbajúce mosty a kompy

I. PLYNULEJŠÍ, PRÍJEMNEJŠÍ A BEZPEČNEJŠÍ POHYB NA RIEKE A SÚŠI 

„PRESTUPNÉ BODY“ - MULTIMODÁLNA DOPRAVA

POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

Plán na vybudovanie siete požičovní bicyklov a lodiek 
medzi Komárnom a Štúrovom. Na šiestich staniciach (4 
na Slovensku a 2 v Maďarsku) si klienti môžu vybrať/zme-
niť spôsob dopravy.
Stav: P -podaná žiadosť o finančnú podporu z fondov EÚ
Aktér: OOCR Podunajsko

Plánované vybudovanie turistických komp a siete pontó-
nov pri slovenských obciach v spojení s maďarskou stra-
nou. (plánovaná kompa - Radvaň nad Dunajom) (ESp)

Cestný most Komárno – Komárom - bude slúžiť na odklo-
nenie nákladnej dopravy z centra mesta. (PF)

Vybudovanie osobnej kompy: Štúrovo - Esztergom
Zdroj: ÚP NSK (ESp)

Plán prepojiť koľajnice cez Dunaj
Zdroj: ÚP NSK (ESp)

Tunel pod VD Gabčíkovo určený pre motorové vozidlá, cy-
klistov a chodcov. 
Zdroj:https://domov.sme.sk/c/20460267/na-kom-
pu-cez-dunaj-statny-podnik-vyhlasuje-tender.html 
(15.2.2017) (Vo fáze úvah.)

Cezhraničné prepojenia cez Dunaj
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POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

Chýbajú značené turistické chodníky spájajúce vzácne 
prírodné alebo kultúrne hodnoty, prepájajúce Maďarsko 
a  Slovensko. V okolí sídel, chránených prírodných území 
je niekoľko vyznačených trás. V blízkosti Malého Dunaja 
nie je žiadna. 

Plán: Vyznačenie jazdeckej trasy, ktorá by prepojila trasu 
v Malých Karpatoch smerom na Malý Dunaj a Šamorín. (P)

Nedostatočné napojenie miest pobytu na dopravnú in-
fraštruktúru (verejnú dopravu, lodnú dopravu)

Nevyužitý potenciál vodných ciest na verejnú dopravu. 
Táto oblasť zahŕňa možnosť využitia lodnej dopravy na 
osobnú lokálnu a regionálnu dopravu (vrátane multimo-
dality) a celkovú ponuku pre turizmus v cieľovom území.

Obmedzené možnosti pre splavovanie osobám so zdra-
votným postihnutím – nedostatočná bezbariérovosť.

Zrušené železničné spojenia, nevyužívané existujúce 
koľajnice.

Číčov, medveďovsko-kľúčovecká sústava ramien a oblasť 
Malého Dunaja
Vybudovať turistické, cyklistické a člnkárske trasy v ra-
mennej sústave po jej plánovanom sprietočnení a na/v 
okolí Malého Dunaja.

Napojiť areál Divokej vody v Čunove na lodnú dopravu. 
Zdroj: diskusia v RiverLabe

Vytvoriť podmienky pre verejnú osobnú dopravu na vode.

Umožniť splavovanie Malého Dunaja pre ľudí so zdravot-
ným postihnutím.

Možné trasy, kde by obnovenie železničného spojenia 
mohlo prispieť k multimodalite dopravy a cezhraničnému 
spojeniu: Bratislava - Rusovce - Rajka, Komárno – 
Komárom, Komárno - Kolárovo

Značenie turistických, jazdeckých a vodáckych trás

Ďalšie oblasti a všeobecné podmienky

MOŽNÉ RIEŠENIA A OPATRENIA / PRÍLEŽITOSTI
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Oblasť turizmu je v cieľovom území menej rozvinutá ako v iných regiónoch Slovenska.

Chýba turistické (informačné), environmentálne, edukačné a rekreačné zázemie. V niektorých lokalitách je sťažená dostupnosť 
turisticky atraktívnych miest. Nie sú pomenované možné „vstupné brány“ do územia, ktorými by mohli byť prírodné a rekreačné 
oblasti napojené na dopravné tepny regiónu.

Pre vodácke športy je nedostatok tréningových možností, chýbajú súťažné areály. S výnimkou múzea Danubiana chýba priestor/
areál určení na organizovanie väčších kultúrnych podujatí.

ZOZNAM PLÁNOV NA VYBUDOVANIE NOVÝCH AREÁLOV A PLÁNOV NA ĎALŠÍ ROZVOJ UŽ EXISTUJÚCICH:
Momentálny stav realizácie sa priebežne zisťuje a doplní.

•	 Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania - súťažný areál rýchlostnej kanoistiky s medzinárodnými parametrami, 
Zemník - čiastočne realizovaný. (ESp)

Využitie areálu:
Športové: kanoistika, veslovanie, diaľkové plávanie, triatlon
Voľnočasové: cyklistika, inline korčuľovanie, plávanie, rybárstvo...
Aktéri: pozemok je vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š.p., v dlhodobom prenájme na 50 r. Slovenského zväzu rýchlost-
nej kanoistiky (dnes Slovenskej kanoistiky)
Možné finančné zdroje: chystaná žiadosť o dotáciu vlády (Ministerstvo školstva SR) a vlastné prostriedky - hľadajú sa                        
ďalšie zdroje

•	 Projekt vybudovania vodáckeho klubu Vrakuňa, Malý Dunaj
Ďalšie objekty: prístavisko a amfiteáter ako súčasť projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne (P)
Aktéri: spolupráca samosprávnych krajov a obcí zo Slovenska a Maďarska
Možné finančné zdroje: INTERREEG V-A SK – HU

•	 Projekt na vybudovanie areálu vodných športov v Komárne (ESp)
Aktéri: Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.

•	 Projekt vodáckej dráhy Šamorín (ESp)
Stav: pripravuje sa projektová dokumentácia
Aktéri: X-BIONIC® SPHERE a.s.

•	 Prírodovedecký náučný park v Čunove, stredisko športu a cestovného ruchu (P)
Aktéri: Danubia Invest, a.s.

II. PRIRODZENÉ MIESTA VSTUPU DO ÚZEMIA A POBYTU (VRÁTANE ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH AREÁLOV)
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•	 Vybudovanie ekofarmy na ostrove Veľký Lél, kemping (?)
Aktéri: BROZ

•	 Tréningový a súťažný areál pre motorových vodákov na Dunaji a v jeho blízkosti. (P)
Možnosť využiť odpadový kanál VD Gabčíkovo (cca. 7 km)
Ďalšie možnosti pre motoristov: Štúrovo a Komárno
Aktéri: ?

•	 Rekreačno-oddychová zóna Kolárovo ostrov Mrchovisko, areál Múzeum vodného mlynárstva, vodný mlyn Kolárovo (?)
Aktéri: Združenie ochranárov Dolného Žitného ostrova, Ochranársky spolok Vodný mlyn

•	 Rekreačná zóna Moča – Kravany n/Dunajom: pracovný názov Dunajská perla (P)
6 km úsek, pláž s kapacitou 100 lehátok, verejné táborisko (kemping), náučné chodníky informujúce o faune a flóre, pozorova-
teľne vtáctva. 
Aktér: obec Moča
Možné finančné zdroje: podaná žiadosť o zdroje z fondov EÚ

•	 Malinovo: rekonštrukcia kaštieľa a parku (ESp)
Výhľadovo aj cyklotrasa smerom na „Tri vody“.
Aktér: BSK
 
•	 MČ Čunovo: rekonštrukcia kaštieľa a sýpky - ekocentrum (ESp)
Vstup do oblasti Dunajských Luhov.
Aktéri: BSK, MČ Čunovo

•	 Jelka - Múzeum vodný mlyn (P)
Rekonštrukcia a revitalizácia múzea a jeho areálu.
Aktéri: obec Jelka, TTSK
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Najzávažnejšie ekologické problémy, ktoré vznikli v dôsledku zásahov do prírodného prostredia v území.

III. ZACHOVANIE VZÁCNYCH PRÍRODNÝCH HODNÔT - ZODPOVEDNOSŤ KU KRAJINE

POPIS VÝCHODISKOVÉHO STAVU, PROBLÉMOV 
(LOKALIZÁCIA A PLÁNOVANÉ RIEŠENIA)

Nedostatok rýb (strata neresísk a znemožnenie migrácie 
rýb, v čoho dôsledku nefunguje ich prirodzená reproduk-
cia) a rozmnoženie invazívnych druhov flóry a fauny (rýb) 
v ramenách a priľahlých mokradiach. 
Súvisiace plány:
1. Číčov, medveďovsko-kľúčovecká sústava ramien – 

sprietočnenie. 
     Aktér: SVP (P) 
2. Zabezpečenie rybovodov, vytvoriť vpusty do starého 

koryta Dunaja cez hať Čunovo 
     Zdroj: BROZ 
3. Vybudovanie rybovodov na Malom Dunaji. Možné lo-

kality: MVE Nová Dedinka, MVE Veľké Blahovo Zdroj: 
dokument Projektu Transdanube

Strata brehového biotopu v dôsledku spevnenia brehov za 
účelom ochrany proti povodniam, zabezpečenia splavnos-
ti a zabráneniu eróziám. Zánik prirodzených pláží.

Historické chemické znečistenie v pôde a korytách rieky 
v dôsledku odpadového hospodárstva a priemyselnej čin-
nosť v minulosti.
Súvisiace potreby územia:
•	 analýza koryta Malého Dunaja (ropný kal) 
•	 odstránenie skládky a jej vplyvov - Vrakuňa 
•	 odstránenie skládky a jej vplyvov - Most pri Bratislave

Pôvodné lužné lesy nahradili monokultúrne šľachtené to-
poľové lesy.

Starostlivosť o mokrade

Ramenná sústava.  
Starostlivosť o prietočnosť, čistenie koryta, napojenie 
spodnej časť ramennej sústavy na hlavný tok Dunaja. Za-
bezpečiť v manipulačnom poriadku záplav dostatočnú 
hladinu vody v ramennej sústave v období vývinu rybích 
zárodkov. 
Zdroj: SRZ, BROZ
Plán ICPDR na spriechodnienie bariér migrácie rýb do roku 
2021 je súčasťou dokumentu: Danube River Management 
Plan 2015 - 2021

Odstrániť kamene z brehov a obnoviť prirodzené bre-
hy v lokalitách napr. Patince, Radvaň nad Dunajom,              
Bratislava-Petržal ka/ Ovsište, Bratislava-Ružinov,              
Veľkolélsky ostrov (k.ú. Veľké Kosihy a Zlatná na Ostrove), 
Iža, Chľaba. VV v rámci projektu LIFE pripravuje na základe 
štúdie VÚVH a rokovaní s SVP lokality na realizáciu obnovy 
prirodzených brehov. 

Šetrné odstránenie alebo zakonzervovanie kontaminácie. 
MŽP SR (určená ako osoba zodpovedná za environmen-
tálnu záťaž) pripravuje projekt zakonzervovania skládky 
chemických odpadov CHZJD vo Vrakuni. V súčasnosti BSK 
rokuje so SAV (Ústav geotechniky) a  PriF UK (Chemický 
ústav) ohľadom spolupráce pri hľadaní možných riešení 
samotnej sanácie chemickej skládky.
Aktéri: MŽP SR, MČ Vrakuňa, BSK, SAV, Prírodovedecká    
fakulta UK

Zabezpečiť v území šetrné lesohospodárstvo zamerané na 
pôvodné druhy lužného lesa a ich prirodzený vývin a zme-
ny. Zdroj: BROZ

Možnosti využitia mokradí pre rozvoj „zeleného“ cesto-
vného ruchu (vrátane vodnej turistiky, rekreačného rybo-
lovu a ekoturistiky).

MOŽNÉ RIEŠENIA A OPATRENIA / PRÍLEŽITOSTI
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ZOZNAM RELEVANTNÝCH DOKUMENTOV 
- REFERENCIE

MEDZINÁRODNÉ A ZAHRANIČNÉ DOKUMENTY

•	 Danube River Basin Management Plan 2015 – 2021. International Comission for the Protection of Danube River (ICPDR), 2016
•	 Danube Flood Risk Management Plan. ICPDR, 2015
•	 Joint Danube Survey 3, What the river told us. ICPDR, 2015
•	 Sustainable Hydropower Development in the Danube Basin. ICPDR, 2013
•	 Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja (vrátane komisie ICPDR)
•	 Danube:Future Project: White Paper on Integrated Sustainable Development of the Danube River Basin. 2015
•	 Chránené vtáčie územia a NATURA 2000
•	 Stratégia Európskej únie pre Dunajský región
•	 Rámcová smernica EÚ o vode
•	 Smernica európskeho parlamentu a rady o ochrane voľne žijúceho vtáctva
•	 The growth potential of an integrated EU Urban Agenda. Committee of the Regions, 2016
•	 STRATÉGIA EURÓPA 2020
•	 World Wildlife Fund Programme: „Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube“
•	 Rivers and lakes in European cities, Past and future challenges. European Enviroment Agency (EEA) Report, 2016
•	 Water resources in Europe in the context of vulnerability. EEA Report, 2012
•	 Landscape fragmentation in Europe. EEA – FOEN Report, Federal Office for the Environment (FOEN), 2011
•	 Adaptation in Europe, Adressing risks and opportunities from climate change in the context of socio-economic develop-

ments. EEA Report, 2013
•	 Koncepce Pražských brehů. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2014
•	 Společne na Soutoku. Možnosti rozvoje příměstské krajiny kolem soutoku Berounky a Vltavy v Praze. Institut plánování a roz-

voje hlavního města Prahy, 2016
•	 i-teams: The teams and funds making innovation happen in governments around the world. Nesta, Bloombert Philantropies
•	 Urban Agenda for the EU
•	 Dohovor o biologickej diverzite
•	 Európsky dohovor o krajine
•	 Ramsarský dohovor o mokradiach
•	 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (UNESCO)
•	 Transeuropean Transport Network TEN-T (Rhine-Danube Corridor) vrátane financovania cez Connecting Europe Facility
•	 Belehradský dohovor (režim plavby na Dunaji - Dunajská komisia)
•	 Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách
•	 Rámcová smernica EÚ o vode , Common Implementation Strategy, Blueprint to Safeguard Europe´s Water Resources
•	 Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan (v rámci EU Strategy for Danube Region, schválený Radou ministrov EÚ 

v decembri 2014)
•	 Smernice EÚ o SEA a EIA (environmentálne posudzovanie) 
•	 The EU Environmental Implementation Review:Common challenges and how to combine efforts to deliver better results, 2017
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SLOVENSKÉ DOKUMENTY

•	 Národná pozícia k stratégii EÚ pre Dunajský región
•	 Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (ďalej VODNÝ PLÁN SLOVENSKA), 2015
•	 Koncepcia ochrany prírody a krajiny do 2015 resp. 2025
•	 Národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020
•	 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR
•	 Program starostlivosti o mokrade do 2021
•	 Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
•	 Stratégia rozvoja dopravy SR do roku 2020
•	 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030
•	 Koncepcia rozvoja vodnej dopravy SR
•	 Koncepcia rozvoja verejných prístavov
•	 Stratégia energetickej bezpečnosti SR
•	 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR 2020
•	 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2030
•	 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky SR
•	 Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020
•	 Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS)
•	 Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
•	 Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
•	 Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 - 2021: Akčný plán pre mokrade (aktualizácia)
•	 Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2025
•	 Energetická politika SR
•	 Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
•	 Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 (programovacie obdobie 2014-2020)
•	 Návrhy na riešenie starého koryta Dunaja v úseku Čunovo – Sap
•	 Spriechodnenie vodného diela Gabčíkovo pre ryby, BROZ, 2017
•	 Zákon o ochrane prírody a krajiny
•	 Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd
•	 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
•	 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania živ. prostredia
•	 Rozsudok Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Gabčíkovo-Nagymaros
•	 Vodný zákon
•	 Koncepcia vodohospodárskej politiky
•	 Plán manažmentu povodia Dunaja a jednotlivých čiastkových povodí
•	 Zákon o ochrane pred povodňami
•	 Relevantné povodňové plány v území Dunaja
•	 Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií
•	 Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
•	 Zákon o lesoch
•	 Národný program využitia potenciálu dreva SR
•	 Relevantné programy starostlivosti o lesy a lesné hospodárske plány
•	 Zákon o energetike
•	 Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie
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•	 Stratégia vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v SR
•	 Krajské plány rozvoja a využívania OZE
•	 Koncepcia územného rozvoja cyklotrás, BSK
•	 Podpora iniciatívy na vyhlásenie Národného parku Podunajsko, Materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK. 2016
•	 Súčasný stav udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne. Projekt Transdanube, BSK, 2013.
•	 Udržateľná doprava v turistických regiónoch pozdĺž Dunaja - Regionálna stratégia a regionálny akčný plán.                                                            

Projekt Transdanube, BSK, 2013
•	 Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení v území 

medzi Bratislavou a Komárnom. BSK, 2014
•	 Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
•	 Územné plány (vrátane zón), územné dopravné generely na úrovni územnej samosprávy
•	 Integrovaný regionálny operačný program SR 2014-20
•	 Regionálne integrované územné stratégie samosprávnych krajov 2014-2020 (RIÚS)
•	 Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja územných samospráv (PHSR)
•	 Relevantné zásady a pravidlá nakladania s majetkom územných samospráv, štátu a verejných podnikov
•	 Národná stratégia regionálneho rozvoja SR do 2030 (2020)
•	 Koncepcia rozvoja vidieka SR
•	 Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
•	 Zákon o podpore regionálneho rozvoja
•	 Zákon o podpore cestovného ruchu
•	 Stratégie rozvoja cestovného ruchu územných samospráv
•	 Štúdia realizovateľnosti a odborné poradenstvo pre rozvoj turizmu v oblasti VD Gabčíkovo, MH SR
•	 Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020
•	 Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020
•	 Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
•	 Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu v SR
•	 Krajská stratégia rozvoja kultúry (BSK, ostatné kraje zrejme ešte len aktualizujú)
•	 Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ: Správa o krajine - SLOVENSKO. Pracovný dokument 

útvarov komisie, 2017
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