
                                                                                     

RiverLab Dunajského fondu  

výsledky činnosti pracovnej skupiny a možné ďalšie smerovanie 

 

Rieke a pririečnym územiam Dunaja sa venuje množstvo verejných a súkromných aktérov, ktorí 

realizujú vlastné projekty. RiverLab vznikol s cieľom hľadať možnú zhodu týchto aktérov na 

konkrétnych opatreniach prospešných pre viacerých a hľadať synergie medzi jednotlivými plánmi. 

Doterajšie výstupy práce 

 Správa pracovnej skupiny Dunajského fondu a diskusný dokument (zverejnené 2017) obsahujú 

návrhy RiverLabu na konkrétne opatrenia smerujúce ku skvalitneniu života na rieke a v jej okolí.  

 Tieto dokumenty boli rozposlané inštitúciám a osobám rozhodujúcim o budúcnosti územia; na 

realizáciu týchto opatrení je potrebná vôľa zainteresovaných.  

Pokračovanie RiverLabu 

 Pre ďalšie pokračovanie práce RiverLabu a rozvinutie jeho činnosti je dôležité, aby dotknuté 

rezorty prebrali záštitu nad pracovnou skupinou a najmä zaangažovali do jej práce relevantné 

osoby disponujúce potrebnými informáciami a kompetenciami. 

 

Možné zameranie agendy RiverLabu do budúcnosti 

1. Vypracovanie návrhu ďalšieho postupu a konkrétnej realizácie prioritných opatrení, na 

ktorých sa aktéri RiverLabu doposiaľ zhodli (viac o konkrétnych opatreniach v prílohe) 

 

2. Pilotný projekt rozvoja a starostlivosti konkrétneho uceleného územia pozdĺž rieky s využitím 

doterajších poznatkov z RiverLabu a ďalších vstupov od zainteresovaných aktérov. 

 

3. Zostavenie dobrovoľného kódexu pravidiel pre územie, vychádzajúceho z doterajšieho 

poznania z RiverLabu. 

 

4. Práca na možnom budúcom modeli uceleného manažmentu územia, ktorý by zabezpečil 

koordináciu rôznych aktivít, cieľavedomý rozvoj a dlhodobú starostlivosť o riečne územie, 

naprieč rôznymi rezortmi a úrovňami štátnej správy a samosprávy. 

 

 

 

 

 

  



 

Príloha 

Príklady opatrení navrhovaných pracovnou skupinou RiverLab 

 

Úplný zoznam návrhov opatrení je obsiahnutý v diskusnom dokumente „Šesť kľúčov k odomknutiu 

potenciálu rieky“ a v „Správe pracovnej skupiny Dunajského fondu“. 

 dobudovanie prenášok pre člny medzi hlavným tokom a Malým Dunajom  

 odstránenie/spriechodnenie bariér brániacich v pohybe vodákov na Malom Dunaji (MVE, 
potrubia a pod.)  

 rekonštrukcia plavebnej komory na vodnom diele so zohľadnením potrieb motorových vodákov  

 riešenie historických ekologických záťaží v okolí a na Malom Dunaji 

 renaturalizácia brehov na hlavnom toku uľahčujúce rekreáciu a obnovu biotopov (tam, kde to 
bezpečnosť umožňuje)  

 ďalšie sprietočňovanie ramien Dunaja  

 skvalitnenie pôsobenia záchrannej služby na celom toku 

 zefektívnenie a uľahčenie činnosti strážcov poriadku 

 opatrenia zamerané na šetrné lesohospodárstvo, starostlivosť o mokrade a na zlepšenie 
podmienok pre vodné živočíchy  

 systematické riešenie možností prístupu k vode/nástupu na vodu pre vodákov na toku (vrátane 
bezbariérových) 

 jasná identifikácia prirodzených miest (rekreačného) pobytu v území a ich cielený dlhodobý 
rozvoj (s dôrazom na rozvoj infraštruktúry)  

 komplexné dobudovanie (a udržiavanie) infraštruktúry napomáhajúcej pohybu po vode a po 

súši, najmä: cyklotrasy a možnosti tankovania pre motorové člny 

 uľahčenie využívania plavebnej komory v Čunove motorovými člnmi (podľa dostupných 
informácii to je v súčasnosti administratívne zložité) 

 zriadenie/dokončenie cezhraničných prepojení cez Dunaj (mosty a kompy) 

 napojenie cyklotrás popri Malom Dunaji na už existujúce trasy 

 napojenie miest pobytu (najmä športové areály) na dopravnú infraštruktúru (verejnú, lodnú) 

 napojenie cestných komunikácii na vodácku infraštruktúru na rieke  

 zavedenie informačného systému a zázemia pre rôzne formy pohybu/dopravy   

 rozvoj výletného turizmu na rieke (skvalitnenie služieb prístavov, marketing) 

 riešenie možnosti funkčného modelu verejnej osobnej lodnej prepravy 

 legislatívne riešenie prevádzkovania a rozvíjania marín, pontónov a ďalšej infraštruktúry na toku  

 znásobenie pozitívneho dopadu veľkých projektov sprievodnými investíciami do malej 
infraštruktúry a ochrany 

 

 


