
II. ROČNÍK FÓRA DUNAJSKÉHO FONDU

ROZVOJ RIEČNYCH MIEST A KRAJINY: LÍDERSTVO A HĽADANIE ZHODY

22. SEPTEMBRA 2016, DIVADLO ARÉNA, BRATISLAVA

Program

16.00 registrácia účastníkov
16.30 otvorenie Fóra

uvítacie príhovory
Oszkár Világi, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovnaft, a.s., 
zakladateľ Stredoeurópskej nadácie
Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, 
predseda Pracovného spoločenstva dunajských regiónov

16.40 Slnovrat na Dunaji (audiovizuálny zostrih zážitkov)
16.50 Riečny park ako spojivo dvoch hlavných miest

rozhovor
Igor Stahl, Nationalpark Donau-Auen

17.00  Byť mestom na európskom veľtoku
keynote a moderovaná diskusia
keynote:
Ivo Nesrovnal, primátor Hlavného mesta SR Bratislava, 
prezident Rady Podunajských miest a regiónov

László Stubendek, primátor Komárna
Eugen Szabó, primátor Štúrova
Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Verejných prístavov, a.s. 
Marián Supek, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 
člen RiverLab Dunajského fondu Žitný ostrov a okolie 
diskusia v pléne

18.00 - 18.15 prestávka

18.15   prezentácia projektov podporených 1. grantovou výzvou Dunajského fondu a vyhlásenie 
2. grantovej výzvy Dunajského fondu
donori grantového programu Dunajského fondu
Gabriel Szabó, člen predstavenstva Slovnaft, a.s. 
Alexander Resch, predseda predstavenstva VÚB banky, a.s. 
Jaroslav Juriga, zástupca darcu, rodiny Kúšikovcov 
členovia hodnotiacej poroty
Gábor Bindics
Marián Molnár 

predstavitelia neziskových organizácií 
podporených grantom v 1. grantovej výzve Dunajského fondu



18.30 Uplynulý rok na rieke v Starom Meste
rozhovor s predstaviteľmi Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Radoslav Števčík, starosta a Ľubomír Boháč, zástupca starostu

18.45 RiverLab Žitný ostrov a okolie
priebežná správa o vzniku a činnosti pracovnej skupiny Dunajského fondu
Anet Némethová a Andrej Glézl

19.00 Riečna krajina
moderovaná diskusia
Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, predseda 
Pracovného spoločenstva dunajských regiónov 
Marek Turanský,  riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja Trnavského 
samosprávneho kraja 
Martin Čaja, vedúci odboru strategických činností Nitrianskeho 
samosprávneho kraja 
Marián Supek, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., člen RiverLab 
Dunajského fondu Žitný ostrov a okolie diskusia v pléne

19.55 záverečné slovo
20.00 občerstvenie: špeciality Žitného ostrova 

Fórum moderujú Zuzana Závodská a Juraj Čorba 
Zmena programu vyhradená



PARTNERI 2. ROČNÍKU FÓRA DUNAJSKÉHO FONDU

Hlavný partner

Partneri



CHARTA DUNAJSKÉHO FONDU 

My, dolupodpísaní, sme presvedčení, že Dunaj zohráva kľúčovú rolu v našich životoch. Rieka určuje kvalitu 
života v Bratislave a v jej širšom podunajskom zázemí.  

Vidíme priestor na ďalšie zvyšovanie starostlivosti o verejné a verejne prístupné miesta v území rieky. 
Dosiahnutie tohto cieľa nie je možné bez intenzívnej spolupráce a komunikácie širokého okruhu ľudí, ktorí sú 
s riekou v profesijnom, rekreačnom alebo inom kontakte. Skutočné zvýšenie kvality života možno len ťažko 
dosiahnuť bez vzájomnej informovanosti a koordinácie dostupných ľudských, finančných a iných zdrojov. 
Hlásime sa k takejto spolupráci prostredníctvom Dunajského fondu a pozývame ďalších, aby sa pridali.

Naše spoločné úsilie je vedené otvorenosťou voči všetkým, ktorí prejavia záujem konštruktívne komunikovať 
a hľadať možnosti spolupráce, ako aj otvorenosťou voči širšej verejnosti.

Podpisom tejto charty vyjadrujeme presvedčenie, že je zmysluplné

• hľadať cesty, ako umožniť ľuďom ešte bližší a pohodlnejší kontakt s riekou na tých miestach, kde to 
ochrana prírodných hodnôt, bezpečnosť a hospodárske aktivity umožňujú,

• vytvárať podmienky na prirodzený, plynulý a príjemný pohyb pozdĺž rieky ako aj z brehu na breh, a citlivo 
posudzovať s tým spojené zásahy do prírodných a mestských/vidieckych prostredí,   

• uvažovať o rieke v jej širších súvislostiach, teda v kontexte vzťahov oboch brehov, vzťahu mestského 
centra a jeho vzdialenejšieho zázemia, ako aj v kontexte prepojenia so susednými krajinami, národmi 
a kultúrami,  

• nezužovať život na rieke len na život ľudí, ale naopak napomáhať riečnym a na rieku napojeným 
ekosystémom a prírodným hodnotám, ktoré samotný život vytvárajú a umožňujú, 

• hľadať rovnováhu rôznych druhov ľudských aktivít na rieke, a to aj prostredníctvom spoločnej komunikácie 
a spolupráce,

a máme záujem sa týmito zásadami v našich ďalších aktivitách riadiť a napomáhať ich uplatňovaniu.

Otvorené na podpis




