
SPRÁVA 
PRACOVNEJ SKUPINY 
DUNAJSKÉHO FONDU
RIVERLAB ŽITNÝ OSTROV A OKOLIE

RiverLab Žitný ostrov a okolie uskutočňuje Dunajský fond (Stredoeurópska nadácia) v part-
nerstve a s podporou spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Bratislavského samosprávneho kraja,                  
Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity a Ústavu manažmentu Slovenskej      
technickej univerzity.

Autorom tejto záverečnej spávy je facilitátor pracovnej skupiny Andrej Glézl.

Správa pracovnej skupiny RiverLab Žitný ostrov a okolie vychádza z výstupov zo stretnutí 
pracovnej skupiny a z diskusií, ktoré boli vedené na jej pôde. Dokument zhromažďuje in-
formácie/názory/podnety, ktoré boli prezentované účastníkmi  stretnutí a  tiež informácie 
z verejne prístupných zdrojov.  

Stredoeurópska nadácia neberie zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií 
uvedených v dokumente. Postoje a názory uvedené v tomto dokumente nereprezentujú ne-
vyhnutne názory a postoje každého jedného z aktérov, ktorý sa zapojil do práce RiverLabu.

Adresa pre pripomienky a otázky: kristina@cef.sk
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RiverLab Žitný ostrov a  okolie (pracovná skupina) vznikol ako aktivita Stredoeurópskej              
nadácie v rámci Dunajského fondu. Vychádza z cieľov definovaných v Charte Dunajského 
fondu a sústreďuje sa na riečne územie Žitného ostrova a jeho okolia (ďalej ako „dotknuté 
územie“).

Združuje nominantov významných verejných a súkromných aktérov, ako aj jednotlivcov po-
berajúcich všeobecný rešpekt v občianskom sektore. Pracovná skupina je otvorená, akté-
ri na Dunaji boli prizvaní k účasti na práci skupiny individuálne, ale aj verejne na II. Fóre                 
Dunajského fondu. Širšia verejnosť bola prizývaná do diskusie aj pri zverejňovaní priebež-
ných výsledkov práce skupiny prostredníctvom webovej stránky Dunajského fondu. Zoznam 
členov úzkeho jadra pracovnej skupiny, ako aj odborníkov v rámci expertnej siete RiverLabu, 
tvorí prílohu tejto správy.

Táto správa popisuje spoločné výstupy RiverLabu, proces ich formovania od vzniku pracov-
nej skupiny v apríli 2016, až do záverečného stretnutia dňa 14. 6. 2017. 

Bratislava

Šamorín

Gabčíkovo Kolárovo

Komárno

Štúrovo

Ambíciou tejto správy je ponúknuť kompetentným verejným aj súkromným subjektom 
a rozhodovateľom návrh konkrétnych opatrení a záverov, na ktorých sa aktéri v RiverLabe 
zhodli ako na prioritných v dotknutom území.

Správa vychádza z  diskusného dokumentu pracovnej skupiny pod názvom „Šesť klúčov 
k odomknutiu potenciálu rieky“, ktorý zachytáva výzvy v dotknutom území z pohľadu akté-
rov v ňom, a možné opatrenia, ktoré by tieto výzvy mohli najefektívnejšie vyriešiť. Dokument 
bol koncipovaný ako pracovný materiál otvorený diskusii v skupine, ako aj v rámci širokej 
verejnosti (diskusný dokument sa nachádza v prílohe tejto správy).

Toto sú hlavné zistenia z práce významných aktérov v dotknutom území počas 13 stretnutí 
pracovnej skupiny: 

Medzi aktérmi je zhoda na spoločnej vízii o riečnych oblastiach Žitného ostrova a okolia: 

Aktéri pomenovali spoločnú víziu pre dotknuté územie, ktorou je „Žitný ostrov a jeho okolie 
ako cielene udržiavaný a rozvíjaný priestor pre rekreáciu a oddych, v dlhodobej symbióze 
s inými ľudskými aktivitami a so vzácnou prírodou“.
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V záujme dosiahnutia tejto spoločnej vízie je z pohľadu pracovnej skupiny potrebné vychá-
dzať najmä z týchto zistení:

1. Je potrebné ďalej budovať infraštruktúru, ktorá zjednoduší pohyb v dotknutom území.
Aktéri sa zhodli, že viaceré bariéry (fyzické aj legislatívne), ktoré dnes obmedzujú pohyb na 
rieke a v jej okolí sú odstrániteľné. Medzi prioritné opatrenia, na ktoré by sa bolo potrebné 
v súčasnosti sústrediť, aktéri zaradili:

a. Vyznačenie, dobudovanie a zabezpečenie údržby cyklotrás pri Dunaji a pri Malom 
Dunaji (bližšie detaily viď v časti III, bod 1/D a 1/E tejto správy na str. 7 a 8), a
b. Vytvorenie legálnej infraštruktúry pre tankovanie malých motorových plavidiel 
(bližšie detaily viď v časti III, bod 1/G tejto správy na str. 8 a 9).

2. Ochrana a rozvoj dotknutého územia ako celku pomáha vytvoriť v ňom lepšie podmienky 
pre život.
Z  facilitácie v  RiverLabe taktiež vyplynulo, že dotknuté riečne územie Žitného ostrova 
a jeho okolia v súčasnosti nie je vnímané a spravované ako organický celok. Absencia správy, 
ochrany (vrátane potreby riešenia environmentálnych záťaží z minulosti) a rozvoja územia 
ako  celku môže ohrozovať dlhodobú udržateľnosť a zmysluplnosť jednotlivých projektov 
a brániť realizácii opatrení smerujúcich k zlepšeniu podmienok pre život v celom území. 
Táto skutočnosť sa prejavila najmä v diskusii o nasledovných opatreniach, ktoré aktéri iden-
tifikovali ako prioritné pre naplnenie jednotnej vízie o živote v území: 

a. Pomenovanie kľúčových miest vstupu do územia a miest pre rekreáciu, šport, 
kultúru a poznávanie (Aktéri našli zhodu v pomenovaní týchto miest, no ako prob-
lematické sa javí zadefinovanie miest ochrany životného prostredia, stupňa tejto 
ochrany a nastavenia vyváženého režimu fungovania všetkých aktérov v tomto úze-
mí. – detaily viď v časti III, bod 2/C tejto správy na str. 9 a 10), a
b. Zlepšenie životných podmienok v rieke pre život rýb (detaily viď v časti III, bod 
2/D tejto správy na str. 10).

3. Potreba ďalšej koordinácie na dosiahnutie spoločnej vízie. 
Spoločná platforma pre fungovanie aktérov na rieke vo forme RiverLabu sa ukázala ako vý-
razne nápomocná pre pomenovanie spoločných cieľov a konkrétnych opatrení, na ktorých 
sa aktéri dokážu zhodnúť. Dotknutému územiu však chýba ucelený model koordinovanej 
a  dlhodobej správy a  starostlivosti, ktorý by umožnil naplniť jeho ekologický, rekreačný, 
kultúrny a športový potenciál. 
Vytvorenie takéhoto riadiaceho a koordinačného subjektu (prípadne zverenie koordinač-
nej agendy niektorému už dnes existujúcemu subjektu) sa javí ako nevyhnutná potreba pre 
efektívnu realizáciu spoločnej vízie pre dotknuté územie. V prípade stotožnenia sa so zá-
vermi tejto práce bude na rozhodovateľoch vo verejných orgánoch a aj v súkromných spo-
ločnostiach, aby vytvorili podmienky na vznik/fungovanie takéhoto riadiaceho a koordinač-
ného  subjektu. Návrh postupných krokov ako nájsť vhodný model správy a starostlivosti 
o predmetné územie je v prílohe tejto správy. 

V ďalšom texte tejto správy popisujeme:
I. Stručnú históriu formovania a práce v RiverLabe
II. Proces tvorby záverečnej správy
III. Prioritné opatrenia a ich detaily z pohľadu aktérov v rámci RiverLabu

Prílohami správy sú:
•	 Príloha 1 Diskusný dokument „Šesť klúčov k odomknutiu potenciálu rieky“  
  (dostupný online tu: http://www.dunajskyfond.sk/dokumenty-riverlabu)
•	 Príloha 2 Zoznam aktérov v RiverLabe
•	 Príloha 3 „Hľadanie nového modelu správy a starostlivosti o územie“
•	 Príloha 4 Kruh poradcov Dunajského fondu a Expertná sieť RiverLabu 
  Žitný ostrov a okolie
•	 Príloha 5 Charta Dunajského Fondu
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I. STRUČNÁ HISTÓRIA 
FORMOVANIA PRACOVNEJ SKUPINY 
A PRÁCE V RIVERLABE 

Dunajský fond inicioval vytvorenie RiverLabu Žitný ostrov a okolie na základe mandátu, kto-
rý získal v Charte Dunajského fondu prijatej na prvom fóre Dunajského fondu v septembri 
2015. 

Pracovná skupina je otvorená všetkým aktérom v dotknutom území. Dunajský fond aktívne 
oslovoval na participáciu v RiverLabe predovšetkým signatárov Charty Dunajského fondu, 
nominantov významných verejných a súkromných aktérov, ako aj jednotlivcov poberajúcich 
všeobecný rešpekt v občianskom sektore. K účasti na práci skupiny boli v septembri 2016 
verejne vyzvaní taktiež účastníci II. Fóra Dunajského fondu a široká verejnosť zaujímajúca 
sa o rozvoj riečnych území Žitného ostrova  a okolia. Zoznam aktérov v dotknutom území, 
ktorí sa podieľali na práci v RiverLabe, tvorí prílohu tejto správy.

O priebežných výsledkoch práce skupiny boli pravidelne informovaní aj odborníci v rámci 
expertnej siete RiverLabu. Tvorí ju 38 jednotlivcov a organizácií venujúcich sa niektorým 
špecifickým oblastiam spravovania a rozvoja verejných priestorov (aj v pririečnych oblas-
tiach). Členovia expertnej siete dostali možnosť pripomienkovať jednotlivé výstupy práce 
skupiny písomne alebo aj osobne v rámci diskusie na stretnutiach. 

Úvodné spoznávacie stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 21. 4. 2016 v prevádzke 
MYSB - Motor Yacht Servis Bratislava v zátoke Dunaja na rkm 1864.8. Následne bolo usku-
točnených ešte ďalších 12 stretnutí v priestoroch, ktoré striedavo poskytovali Bratislavský 
samosprávny kraj a Fakulta architektúry STU v rámci partnerstva s RiverLabom.

Pôvodne bola práca navrhnutá do dvoch pracovných skupín. Jedna sa mala sústrediť na 
problematiku pohybu a spojení na rieke a nosnou témou druhej skupiny boli otázky spojené 
so životom na rieke. Z dôvodu efektívnosti došlo ešte počas júna 2016 k spojeniu týchto 
dvoch skupín do jednej spoločnej pracovnej skupiny, avšak so zachovaním dvoch nosných 
tém. 

Prvým výsledkom práce v RiverLabe bolo identifikovanie priorít pre obe témy v dotknutom 
území. Formulovanie spoločných priorít vyplynulo z diskusie v skupine, kde sa „pri jednom 
stole“ stretávali aktéri z rôznych oblastí s rôznorodými, aj protichodnými záujmami.      

Pre oblasť pohybu a spojení boli aktérmi identifikované priority súvisiace s infraštruktúrou 
na rieke (pristávacie zariadenia pre motorový a bezmotorový pohyb na vode), vlastníckymi 
vzťahmi a správou pozemkov na brehu rieky a podmienkami dobudovania športových are-
álov. Rozšírenie možností plynulého a atraktívneho pohybu na vode a na súši by z pohľadu 
členov skupiny mohlo priniesť postupné scelenie a zosieťovanie prirodzených trás v tých 
lokalitách, kde si to vyžaduje len jednoduchý zásah do existujúcej infraštruktúry. Ďalší roz-
voj by bol umožnený napojením trás pohybu na širšie okolie rieky a na blízke zahraničie 
(sakrálne pamiatky, vínne cesty a pod.).
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Pre oblasť život na rieke boli aktérmi identifikované priority súvisiace so sprístupnením 
rieky prostredníctvom revitalizácie prirodzených miest pohybu a pobytu pri rieke (pláže, vy-
hliadky) a s vytvorením vstupných brán do týchto oblastí. Ako významná priorita z pohľadu 
skupiny bola formulovaná potreba zefektívniť dodržiavanie poriadku, ochranu prírodného 
prostredia (vrátane potreby riešenia environmentálnych záťaží z minulosti) a bezpečnosť 
osôb a návštevníkov na a pri rieke. 

Na druhom fóre Dunajského fondu v septembri 2016 boli prítomní účastníci vyzvaní k pri-
pomienkovaniu návrhu týchto priorít. Po zozbieraní pripomienok boli spoločné priority ná-
sledne ďalej upresnené v návrhu ďalšieho smerovania práce v RiverLabe v novembri 2016, 
a to nasledovne:

•	 dobudovanie/spriechodnenie trás a spojení po vode a súši až po Štúrovo resp. 
Bratislavu a do blízkeho zahraničia, vrátane prirodzených spádových zón na seba 
nadväzujúcich prístavísk/pontónov pre motorové/bezmotorové člny,

•	 tvorba a údržba „vstupných brán“ a prirodzených miest pobytu a oddychu,
•	 previazanie/koordinácia/skvalitnenie športovísk a prípadných iných areálov                     

(napr. kultúrnych),
•	 celoplošná záchranná a navigačná služba a skvalitnenie terénneho dozoru nad    

dodržiavaním pravidiel,
•	 vybrané opatrenia podporujúce kvalitu prírodného prostredia,
•	 prípadné inštitucionálne/kompetenčné inovácie, tvorba značky.

Poradie priorít v tomto zozname nie je určené ich dôležitosťou.



6

Od septembra 2016 až do februára 2017 prebiehala intenzívna práca na zbere vstupov od 
aktérov potrebných na identifikáciu návrhov opatrení, ktoré je podľa aktérov nevyhnut-
né zrealizovať v dotknutom území s cieľom dosiahnuť definované priority. Aktéri dostali               
v RiverLabe priestor na prezentáciu projektov, ktoré v dotknutom území realizujú alebo 
plánujú realizovať, a taktiež projektov, ktoré sa síce netýkajú dotknutého územia, ale sú 
považované za inšpiratívne pre dotknuté územie. 

Všetky vyššie uvedené vstupy od aktérov a  výsledky ich spoločnej práce boli zo strany     
Dunajského fondu zozbierané do návrhu diskusného dokumentu pracovnej skupiny pod 
názvom „Šesť klúčov k odomknutiu potenciálu rieky“. (v prílohe správy) 
Šesť kľúčov k  odomknutiu potenciálu územia vzniklo upresnením definovaných priorít 
a tvorí základný rámec diskusného dokumentu pracovnej skupiny:

Prvý kľúč - Spojme nespojené
Druhý kľúč - Zachovajme oázy, no vnímajme celok        
Tretí kľúč - Zvýšme bezpečnosť a dajme pravidlám ich skutočný význam
Štvrtý kľúč - Stanovme spoločné kritériá pre posudzovanie jednotlivých plánov
Piaty kľúč - Investujme zmysluplne a znásobme účinok investícií
Šiesty kľúč - Prehĺbme spoluprácu a výmenu skúseností

V procese tvorby diskusného dokumentu aktéri v RiverLabe definovali spoločnú víziu pre 
dotknuté územie (Žitný ostrov a jeho okolie ako cielene udržiavaný a rozvíjaný priestor 
pre zmysluplnú rekreáciu a oddych, v dlhodobej symbióze s inými ľudskými aktivitami                          
a so vzácnou prírodou). Ako možné cesty k naplneniu tejto spoločnej vízie a už skôr defino-
vaných priorít sa zo vstupov od aktérov v skupine vypracovali návrhy konkrétnych opatrení. 
Navrhované opatrenia boli vyberané tak, aby prinášali pokiaľ možno čo najväčší účinok pre 
dosiahnutie spoločnej vízie, aby boli prospešné pre čo najväčšiu časť riešeného územia 
a  pre čo najväčší počet jeho užívateľov, a aby prípadne riešili viacero problémov naraz. 
Jednotlivé opatrenia pomenúvajú aktérov, ktorých sa týkajú alebo môžu byť ich nositeľom, 
zohľadňujú makropodmienky v území a možné budúce zmeny v týchto podmienkach.

Diskusný dokument bol v priebehu mesiaca marec 2017 aktérmi pripomienkovaný a násled-
ne dňa 11. 4. 2017 zverejnený na ďalšiu diskusiu aj prostredníctvom webu Dunajského fondu 
na http://www.dunajskyfond.sk/riverlab. 

Vypracovanie diskusného dokumentu dalo predpoklad pre spracovanie všetkých vstupov 
nevyhnutných na spísanie tejto správy.

II. PROCES TVORBY SPRÁVY PRACOVNEJ 
SKUPINY
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III. PRIORITNÉ OPATRENIA A ICH 
DETAILY Z POHĽADU AKTÉROV 
V RÁMCI RIVERLABU

Po vypracovaní diskusného dokumentu pracovnej skupiny došlo v priebehu mesiacov ma-
rec a  apríl 2017 k práci na identifikácii prioritných opatrení zo zoznamu všetkých opat-
rení spísaných v diskusnom dokumente. Na stretnutí 20. 4. 2017 dospeli aktéri k zhode 
ohľadom priorít medzi navrhovanými opatreniami. Ide o nasledovné opatrenia (pre ľah-
šiu orientáciu používame nižšie rovnaké číslovanie, ako sú tieto opatrenia zaevidované                                           
v diskusnom dokumente): 

1/D - Vyznačiť a vybudovať cyklotrasy pri Malom Dunaji.
1/E - Dobudovať a zabezpečiť údržbu cyklotrasy Eurovelo 6.
1/G - Zabezpečiť možnosť tankovania pre malé motorové plavidlá.
2/C - Pomenovať kľúčové miesta vstupu do územia a miesta pre rekreáciu, šport,  
   kultúru a poznávanie.
2/D - Zlepšiť životné podmienky v rieke pre život rýb.

V priebehu mesiacov apríl a máj 2017 sa práca v RiverLabe sústredila na konkretizáciu tých-
to opatrení tak, aby bolo možné rozhodovateľom významných aktérov v dotknutom území 
predložiť túto správu pre ich ďalšie rozhodovanie v otázke realizácie zámerov v dotknutom 
území. V rámci diskusie na stretnutí skupiny 31. mája 2017 sa účastníci zhodli na potrebe 
ucelenej správy a starostlivosti o riečne územia Žitného ostrova a na možnej ceste ako hľa-
dať model strešnej koordinujúcej platformy pre toto územie. Detailný popis súčasnej situ-
ácie v území a želaného budúceho stavu s navrhovaným postupom krokov je v dokumente 
„Hľadanie nového modelu správy a starostlivosti o územie“ v prílohe.

Táto časť dokumentu vychádza z diskusii v pracovnej skupine, počas ktorých sa hľadali naj-
efektívnejšie riešenia a postupy na realizáciu jednotlivých opatrení. Detaily východiskového 
stavu a podrobnejší popis problému sa nachádzajú v diskusnom dokumente „Šesť kľúčov 
k odomknutiu potenciálu rieky“ v prílohe tejto správy.

1/D - Vyznačiť a vybudovať cyklotrasy pri Malom Dunaji

Všeobecný popis problému:
Výstavba a vyznačenie súvislej cyklomagistrály popri Malom Dunaji momentálne 
nie je prioritou národných stratégií cestovného ruchu a udržateľnej dopravy. Aj 
keď jednotlivé čiastkové úseky cyklotrás, ktoré sú v súčasnosti pripravované, majú 
ambíciu vytvoriť v strednodobom horizonte súvislú cyklomagistrálu pozdĺž celého 
toku  Malého Dunaja od Bratislavy až po Kolárovo. Iniciátori týchto lokálnych a re-
gionálnych plánov a projektov sú predovšetkým mestá a obce a ich združenia.

V niektorých prípadoch predstavuje bariéru v rozvoji nedostatok kapacít a povedo-
mia u obcí o prínosoch rozvoja súvislej cyklistickej infraštruktúry pri Malom Dunaji. 
K tomu, aby si túto oblasť rozvoja stanovili ako prioritnú a využili finančné zdroje 
(ktoré sú k dispozícii predovšetkým na úrovni samosprávnych krajov), je často po-
trebný impulz súkromných aktérov v území. Úlohu iniciátora projektov pri Malom 
Dunaji by mohlo prevziať záujmové združenie (občianske združenie alebo iniciatí-
va), ktoré v tejto oblasti zatiaľ chýba.
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Záver:
Platforma, v ktorej by sa spájali záujmy aktérov v území Malého Dunaja, by mohla 
urýchliť zadefinovanie potenciálu tohto územia a vytvoriť predpoklady pre všetkých 
zainteresovaných (predovšetkým obce a samosprávne kraje) na realizáciu projek-
tov nevyhnutných pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrás v tomto území. Zade-
finovaním potenciálu, a spôsobu ako sa na ňom jednotliví aktéri môžu podieľať, 
sa zvýši predpoklad, že sa urýchli vybudovanie potrebnej cyklistickej (a vodáckej)                            
infraštruktúry. 

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi v súčasnosti pripravuje pro-
jekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne, ktorý má ambíciu zade-
finovať potenciál územia. Na jeho základe by mohla vzniknúť konkrétna turistická 
(destinačná) značka zastrešujúca aktivity okolo Malého Dunaja.

Cyklotrasy okolo Malého Dunaja si nutne nevyžadujú budovanie infraštruktú-
ry na   hrádzach okolo toku rieky. V  tejto lokalite je dôležitejšia úzka spoluprá-
ca rôznych aktérov v území vrátane vlastníkov a správcov pozemkov, lesov a už                         
existujúcich ciest.

1/E - Dobudovať a zabezpečiť údržbu cyklotrasy Eurovelo 6

Všeobecný popis problému:
Pre cykloturistiku je zásadný problém vedenie cyklotrás po frekventovaných 
cestách. Medzi Komárnom (Iža) a Štúrovom je viacero úsekov, kde medzinárodná 
cyklomagistrála Eurovelo 6 pokračuje po ceste 1. triedy č. 63. Postupné oddelenie 
cyklodopravy od automobilovej dopravy by prispelo k zvýšeniu bezpečnosti cyklis-
tov v každodennom využívaní predmetného úseku a tiež k zatraktívneniu cieľového 
územia pre návštevníkov z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.

Skúsenosti priamo z terénu hovoria o nedostatočnom udržiavaní cyklotrasy             
Eurovelo 6 a  doplnkovej infraštruktúry popri nej (stánky). Chýba doplnková in-
fraštruktúra a služby (požičovne bicyklov, infopointy, opravovne, cyklistické kempy). 
Existuje riziko, že ak nezabezpečíme dobudovanie infraštruktúry na našom území, 
zahraniční cykloturisti  budú využívať alternatívne trasy cez Maďarsko. 

Záver:
Ako možné riešenie na dokončenie výstavby potrebnej infraštruktúry sa ponúka 
využitie investičných prostriedkov, ktorými disponujú samosprávne kraje. Tie by 
následne odovzdali túto infraštruktúru do správy obcí, ktoré by na konkrétne úlohy 
mohli využiť služby organizácie, ktorá má regionálnych pracovníkov so skúsenosťa-
mi s touto problematikou. Následne by táto organizácia mohla plniť úlohu správcu 
cyklotrás a príslušnej infraštruktúry. Predpokladom na to je však získanie stabilné-
ho financovania od obcí, krajov alebo štátu. 

Ako alternatívne by sa ponúkalo riešenie prostredníctvom rozšírenia kompetencií 
a štatútu vlastníkov vodných stavieb. Tieto sú dnes vlastnými štatútmi limitované 
vo vzťahu k realizácii investícií a vykonávaniu údržby cykloturistickej infraštruktú-
ry. Príkladom by mohol ísť fungujúci model v susednom Rakúsku alebo rozšírenie 
kompetencii Mestských lesov v Bratislave, ktorým bol štatút upravený tak, aby mali 
povinnosť zabezpečiť údržbu rekreačných zón v oblastiach, kde pôsobia.

1/G - Zabezpečiť možnosť tankovania pre malé motorové plavidlá

Všeobecný popis problému: 
Na celých 172 km slovenského toku Dunaja absentuje infraštruktúra pre fungova-
nie plavidiel. Chýba sieť tankovacích zariadení pohonných hmôt na hlavnom toku 
Dunaja pre rekreačné plavidlá. Nie sú možnosti doplnenia pitnej vody, elektrického 
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napájania a odčerpania odpadovej vody. Aktuálnou praxou je nútené neekologické 
a protizákonné tankovanie kanistrom. Obmedzenia pri budovaní tankovacích staníc 
stanovuje predovšetkým Zákon o vodách.

Umožnenie umiestnenia tankovacích zariadení pre malé motorové plavidlá by 
uľahčilo plynulý pohyb na rieke na území Slovenska. To by mohlo prispieť aj k za-
traktívneniu rekreačnej plavby pre domácich aj zahraničných vodákov.

Záver:
Samostatná prevádzka zariadení pre tankovanie pohonných hmôt je podľa našich 
informácii nerentabilná. Ak majú takéto zariadenia vzniknúť, musia byť súčasťou 
zariadenia poskytujúceho aj iné služby (napr. občerstvovacie). Samotná realizácia 
tankovacej stanice je pravdepodobne možná aj formou tzv. plávajúcej maríny. 

Možné lokality pre vybudovanie tankovacej stanice/plávajúcej maríny sú:
•	 tzv. prístav Vlčie Hrdlo (v blízkosti prevádzky Slovnaft) - Toto sa javí ako 

najrealistickejšie riešenie. Zariadenie by mohlo byť súčasťou niektorej z už 
existujúcich prevádzok v tomto prístave. Realizácia by mohla poslúžiť ako 
best practice pre ostatné tankovacie stanice v iných prevádzkach. 

•	 Štúrovo (už existujúca predajňa)
•	 Patince (už existujúca marína)
•	 Komárno (existujúci prístav)
•	 Medveďov (vhodná lokalita pred VD Gabčíkovo, využiteľné pre                                         

čakajúce lode)
•	 Devín (v prípade tohto miesta existuje aj projekt pre vybudovanie                             

maríny – Mrena)

Ako možné financie pre tento typ investícii prichádzajú do úvahy súkromné zdroje, 
prípadne eurofondy určené na rozvoj prístavov (za predpokladu, že sú k dispozícii).

2/C - Pomenovať kľúčové miesta vstupu do územia a miesta pre rekreáciu, šport, kultúru 
a poznávanie

Všeobecný popis problému:
Miest pobytu v území je niekoľko, s rôznym zameraním, charakterom a stupňom 
rozvoja. Najvýznamnejšie – ktoré možno považovať za vstupné miesta do územia 
– sú situované prevažne na hlavnom toku Dunaja. Niektoré iniciatívy a plány na 
Malom Dunaji majú potenciál rozvoja, aby sa stali dôležitými miestami vstupu na 
územie. Významným kritériom pre vstupné miesto je pritom multimodalita dopravy 
vrátane možnosti jednoduchého prestupu z jednej formy dopravy na druhú.

Miesta pobytu v území sú zamerané predovšetkým na rekreáciu a šport, v menšej 
miere na kultúrnohistorické poznávanie alebo na poznávanie prírody. Významné 
investície v území prinášajú príležitosť na vybudovanie doplnkových všeobecno- 
prospešných projektov kultúrneho a športového charakteru (Múzeum Danubiana 
a Areál Divoká voda v Čunove). V súčasnosti sa však tento typ investícii neplánuje.

Záver:
Aktéri pomenovali nasledovné kľúčové miesta vstupu do územia a  miesta                           
pre rekreáciu:

•	 Vodácke aktivity (Karloveské rameno, rkm 1865, Čunovo, Šamorín                    
(X-Bionic® Sphere), VD Gabčíkovo, Medveďov, Kľúčovecké rameno, Číčov, 
Komárno, Patince, rkm 1748 – Radvaň nad Dunajom, Moča, Kravany nad 
Dunajom, Štúrovo)

•	 Športoviská, prístavy, cykloturistika (Vlčie hrdlo, Vrakuňa, Zálesie, Hrubý 
Šur, Patince)

•	 Camping (Vlky /napriek nevysporiadaným pozemkom/, Kolárovo, Divoká 
voda Čunovo, Dobrohošť, Bodíky, Veľkolélsky ostrov)
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•	 Plánovaný projekt Ekocentrum Čunovo (pripravovaný v  partnerstve BSK, 
MČ Čunovo a  ŠOP SR so snahou vytvoriť regionálne ekocentrum pre               
bratislavský región).

Bariérou v  rozvoji miest vstupu do územia a pobytu v ňom je, že jeho jednotli-
vé časti spravujú rôzne štátne podniky (pod gesciou rôznych ministerstiev), kvôli 
čomu dochádza k stretom záujmov pri realizácii ich činnosti. Ako riešenie sa po-
núka zadefinovanie konkrétneho režimu fungovania územia (alebo jej jednotlivých 
kompaktných častí) na základe dohody všetkých dotknutých subjektov. Kompro-
misné riešenie by mohlo byť predpokladom pre lepší manažment územia a vytvoriť 
podmienky na vytvorenie ďalších vhodných priestorov na vstup a pobyt v  tomto 
území. Konkrétnym opatrením by mohlo byť zadefinovanie oblastí ochrany životné-
ho prostredia, stupňa tejto ochrany a tým aj nastavenia vyváženého režimu fungo-
vania všetkých aktérov a záujmov v tomto území.

Možnou cestou ako nájsť kompromisné riešenia pri správe jednotlivých kľúčových 
miest vstupu a pobytu je pokračovanie facilitácie aktérov s potenciálne protichod-
nými záujmami pri napĺňaní spoločnej vízie v území. Je dôležité, aby aktivity so zá-
merom vytvoriť podmienky pre kompaktné fungovanie celého územia (alebo jeho 
jednotlivých častí), neboli potláčané len kvôli nedostatku vzájomnej komunikácie.

2/D - Zlepšiť životné podmienky v rieke pre život rýb

Všeobecný popis problému:
Regulácia rieky a jej ramien, výstavba vodného diela, prehradení a malých elektrární 
zmenilo prirodzené podmienky pre život rýb v danej oblasti. Manipulácia s vodnou 
hladinou a zánik prirodzených záplav má za dôsledok nepriaznivý stav pre neres 
rýb, oteplenie vody a sedimenty na dne rieky. Nastali zmeny v prírodnom prostredí, 
ktoré sa prejavujú predovšetkým nedostatkom rýb a zvýšeným výskytom nepôvod-
ných druhov rýb.

Pre zlepšenie životného prostredia v riečnych oblastiach Žitného ostrova a jeho 
okolia je potrebné vykonať opatrenia, ktoré napomôžu priblíženiu sa k pôvod-
ným podmienkam: zabezpečiť prietočnosť, čistenie od sedimentov, sprietoč-
nenie ramien, zavodnenie mokradí, využitie povodňových vĺn na simulovanie                                            
prirodzených záplav.

Záver: 
Manipulačný poriadok je najvýznamnejší nástroj, ktorý má vplyv na podmienky 
pre život rýb vo veľkej časti toku rieky. Pravidelný dvojročný proces tvorby mani-
pulačného poriadku dáva priestor pre všetkých aktérov na rieke, aby nastavili čo 
najvhodnejšie pravidlá manipulácie. Ide však o mimoriadne komplikovanú a citlivú 
oblasť z hľadiska rešpektovania záujmov všetkých aktérov na rieke. Nakoľko kona-
nie pri tvorbe manipulačného poriadku je najmä písomné, jednou z úloh v prípade 
pokračovania RiverLabu by mohlo byť využitie metód facilitácie a mediácie pri hľa-
daní kompromisu medzi všetkými významnými aktérmi, ktorí do konania pri tvorbe 
manipulačného poriadku vstupujú.

Pre vyriešenie problému so sedimentáciou v rieke opäť neexistuje jednoduché rie-
šenie. Do úvahy prichádza využitie vhodných prírodných podmienok z hľadiska sta-
vu vody v rieke v budúcnosti a realizovanie veľkých záplav (ako nástroja, ktorý ak-
téri považujú za pravdepodobne najvhodnejší pre vyplavenie sedimentov). 

V praxi sa ukazuje, že ani niektoré biokoridory, resp. rybovody budované pre pohyb 
rýb sa nemusia stať vhodným riešením, hoci sú budované v súlade s aktuálnymi 
poznatkami, pretože ich využitie rybami závisí od niekoľkých ďalších externých fak-
torov, ktoré majú vplyv na pohyb rýb v riekach.
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PRÍLOHA 1

Diskusný dokument 
„Šesť kľúčov k odomknutiu potenciálu rieky“

Dostupný online na: http://www.dunajskyfond.sk/dokumenty-riverlabu 



12

PRÍLOHA 2

Zoznam aktérov v RiverLabe

• Úrad vlády
Ing. Michal Blaško, riaditeľ Odboru monitorovania hodnotenia OP IS Úradu vlády SR, národ-
ný koordinátor Stratégie EÚ pre dunajský región 
Peter Heriban, Sekcia operačných programov Úradu vlády SR
František Koločány, Odbor programov nadnárodnej spolupráce

• 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, oddelenie stratégie a územného rozvoja

• 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
Ing. Peter Pollák, Odbor plavebnej bezpečnosti vodných ciest a prístavov

• Verejné prístavy, a.s.
Ing. František Šajgalík, referent prístavných služieb VP, a.s
Martin Kontúr, PR a marketingový manažér

• 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

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

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



13

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

• Slovenský rybársky zväz
Emanuel Seemann, oblastný ichtyológ pre Bratislavský 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

• Iniciatíva Malý Dunaj
Jaroslav Juriga

• Občianski ochranári
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.

Hostia

• Expertná sieť
Ing. Vladimír Holčík, špecialista na úpravy tokov, hradenie bystrín a strží, nádrže a priehra-
dy (plavebné komory, hate, vodné elektrárne)
•	Mgr.	Zoja	Droppová,	Spolok	architektov	Slovenska	a Asociácia	bratislavských	vodáckych	
klubov 

• Kruh poradcov Dunajského fondu
Marián Molnár

• Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity (partner RiverLabu)
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka Fakulty architektúry STU
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PRÍLOHA 3

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 mo-
del 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 je roztri-
eštená 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 ak-
tivitách 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, roz-
voj a starostlivosť o verejne prístupné priestory a infraštruktúru. Za týmto účelom:

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

•	 iniciuje prijímanie potrebných spoločných pravidiel a (spolu)dohliada nad ich up-
latňovaním, 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.
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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 in-
formácie potrebné pre vznik komplexného zadania na vznik nového modelu; pas-
portizácia 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 dotknu-                                                  
tými subjektmi

6. implementácia najvhodnejšieho modelu
7. prenos skúseností do iných regiónov Slovenska

Možná podoba modelu vrátane prepojenia s doterajšími aktivitami dunajského 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 úrov-
ni 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 spoloč-
nej vízie a zhody, ako aj doplnkového zhromažďovania dostupných filantropických finanč-
ných 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.
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PRÍLOHA 4 

Kruh poradcov Dunajského fondu

Gábor Bindics
Andrea Froncová 
Peter Gero
Katarína Jägrová 
Juraj Keleši 
Peter Littmann 
Igor Marko
Marián Molnár  
Martin Paško

Expertná sieť pri pracovnej skupine RiverLab 
Žitný ostrov a okolie

Ján Roháč
Ing. Rastislav Cenký
doc. Ing. arch. Lea Rollová
Ivan Páleník
Mgr. Silvia Petruchová 
doc. Ing. Jarmila Sosedová
RNDr. Milan Lehotský
Mgr. Ján Novotný PhD. 
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Ing. arch. Vladimír Hrdý 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 
Ing. arch. Matúš Človieček 
Mgr. Art. Tomáš Labanc 
Tomáš Gabzdil Libertíny, MFA 
Ing. Milota Sidorová, PhD.
átrium architekti 
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. 
Ing. arch. Juraj Šujan 
Ing. Michal Marcinov 
Mgr. Zoja Droppová 
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc. 
PhDr. Michal Vašečka, PhD.
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. 
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková 
Mgr. Peter Szalay, PhD.
Ing. arch. Ondrej Kövér 
Ing. arch. Laura Pastoreková, PhD. 
Mgr. Martin Panák 
Ing. arch. Matúš Antolík 
Ing. arch. Zuzana Jurečková 
Ing. Lukáš Skurka 
Mgr. art. Zora Jaurová 
Ing. arch. Marta Šímová
Miroslav Dragún 
Mgr. Robert Both
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PRÍLOHA 5

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 komuniká-
cie 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 spolu-
práci prostredníctvom Dunajského fondu a pozývame ďalších, aby sa pridali.

Naše spoločné úsilie je vedené otvorenosťou voči všetkým, ktorí prejavia záujem konštruk-
tívne 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 mest-
ských/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 prepo-
jenia so susednými krajinami, národmi a kultúrami,

•	 nezužovať život na rieke len na život ľudí, ale naopak napomáhať riečnym a na rie-
ku 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.



Partneri pracovnej skupiny RiverLab Žitný ostrov a okolie:


