
RIEČNE ÚZEMIA ŽITNÉHO OSTROVA A OKOLIA: 
HĽADANIE NOVÉHO MODELU SPRÁVY A STAROSTLIVOSTI 

 
SÚČASNÁ SITUÁCIA 
 
Územiu Dunaja medzi Bratislavou a Štúrovom (vrátane Malého Dunaja) chýba ucelený 
model koordinovanej a dlhodobej správy a starostlivosti, ktorý by umožnil naplniť 
ekologický, rekreačný, kultúrny a športový potenciál tejto jedinečnej riečnej krajiny. 
 

 Agenda starostlivosti o verejne prístupné územia a infraštruktúru roztrieštená 
medzi množstvo úradov a iných verejných aktérov (tak vertikálne, ako aj 
horizontálne).  
 

 Niektoré oblasti správy a starostlivosti nemajú svojho nositeľa, prípadne 
konkrétni nositelia nemajú dostatočné kapacity na plnenie úloh.  
 

 Súkromní aktéri a spoločenstvá na rieke nie sú – v dôsledku absencie jasného 
spoločného rámca a pravidiel - dostatočne motivovaní k aktivitám a investíciám 
v tomto smere, ani k úprave doterajších postupov.  
 

 Vo všeobecnosti panuje pomerne nízka vzájomná informovanosť o jednotlivých 
aktivitách v území, možnostiach ich financovania a najlepšej dostupnej praxi.  
 

 Spolupráca so susednými štátmi (Maďarsko, Rakúsko) nenapĺňa svoj plný 
potenciál. Domáce ani cezhraničné projekty sa neopierajú o dlhodobé plánovanie 
a spoločnú víziu, ich udržateľnosť môže byť preto otázna.     

              
 
OPTIMÁLNY BUDÚCI STAV 
 
Konkrétny subjekt dlhodobo koordinuje a riadi aktivity v území zamerané na ochranu, 
rozvoj a starostlivosť o verejne prístupné priestory a infraštruktúru. Za týmto účelom:  
 

 sám alebo v úzkej spolupráci s inými identifikuje potreby, uskutočňuje vybrané 
projekty, identifikuje možnosti ich financovania a dlhodobej starostlivosti 
o majetok a iné hodnoty;  
 

 iniciuje prijímanie potrebných spoločných pravidiel a (spolu)dohliada nad ich 
uplatňovaním, rieši súvislosti a dopady budovania veľkej infraštruktúry;  
 

 zabezpečuje vzájomnú komunikáciu, napomáha zlaďovaniu rôznorodých záujmov 
a aktivít;  
 

 zriaďuje špeciálne dočasné alebo trvalé odborné útvary pre riešenie komplexných 
otázok, rieši prenos skúseností a príležitosti spolupráce so zahraničím;  
 

 prizýva verejné a privátne subjekty pôsobiace v území k spolupráci a k potrebnej 
súčinnosti.   

 



KROKY K DOSIAHNUTIU OPTIMÁLNEHO BUDÚCEHO STAVU 
 

1. politická, líderská iniciatíva smerujúca k vytvoreniu nového modelu správy 
a riadenia; morálna záštita a vydanie inštrukcií vedúcimi predstaviteľmi 
relevantných rezortov 
 

2. vytvorenie medzirezortného tímu, ktorý spracúva a triedi relevantné vstupné 
informácie  potrebné pre vznik komplexného zadania na vznik nového modelu; 
pasportizácia existujúcich kompetencií, majetku a plánovaných alebo 
prebiehajúcich projektov   
 

3. definovanie zadania pre návrh nového (optimálneho) modelu riadenia, správy a 
starostlivosti 
 

4. vypracovanie analýzy a návrh vhodných modelov riadenia, správy a starostlivosti 
v rámci medzirezortného tímu alebo so zapojením externého subjektu/externých 
subjektov 
 

5. výber modelu na základe vypracovanej analýzy a jeho prijatie dotknutými 
subjektmi  
 

6. implementácia najvhodnejšieho modelu 
 

7. prenos skúseností do iných regiónov Slovenska     
 
 

MOŽNÁ PODOBA MODELU VRÁTANE PREPOJENIA S DOTERAJŠÍMI AKTIVITAMI 
DUNAJSKĚHO FONDU 
 

Vo svete sa v súčasnosti hľadajú podobné integrované modely správy území, 
prepájajúcich rôzne prostredia a záujmy. Tieto úsilia sú typické najmä pre riečne 
(a morské) oblasti, ktoré sa vyznačujú zvýšenou zložitosťou vzťahov. Na Slovensku 
možno prvé úsilie o integrovaný manažment a „prierezovú“ koordináciu pozorovať 
v takých iniciatívach, akými sú napr. nový útvar Hodnota za peniaze, ktorý prispieva 
k efektívnemu a koordinovanému vynakladaniu verejných výdavkov, alebo iniciatívy 
zamerané na koordináciu veľkých investícií na Úrade podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu. Na regionálnej a samosprávnej úrovni sa u nás ešte len 
hľadajú modely lepšej koordinácie aktivít a starostlivosti o majetok/hodnoty v území.        
 
Nový riadiaci model by sa mal opierať o fungujúce a intenzívne vzťahy aktérov 
v území. V tomto smere Dunajský fond ako nezisková platforma môže naďalej pôsobiť 
ako priestor stretnutí, výmeny informácií, neformálneho zlaďovania postojov a aktivít, 
facilitácie spoločnej vízie a zhody, ako aj doplnkového zhromažďovania dostupných 
filantropických finančných a iných zdrojov a ich transparentného prerozdeľovania na 
neziskové projekty v území. 
 
Model je možné vytvoriť aj pri využití aktuálneho OP Efektívna verejná správa (2014-
2020) na tvorbu verejných politík a občianskej participácie za účasti neziskových 
organizácií, rola verejných orgánov a verejných podnikov je však v tomto 
nezastupiteľná. Za týmto účelom by bolo v takomto prípade potrebné vytvoriť projekt, 
ktorý napriek formálnym obmedzeniam operačného programu (rozčlenenie na 
rozvinuté a menej rozvinuté regióny)  bude schopný zasiahnuť celé územie 
slovenského toku Dunaja.                


