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Plán smerovania RiverLabu Žitný ostrov a okolie na obdobie november 2016 – jún 2017 

 

Krok 1: Finálne upresnenie spoločných priorít Labu  

(i) 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,  

(ii) tvorba a údržba "vstupných brán" a prirodzených miest pobytu a oddychu, 
(iii) previazanie/koordinácia/skvalitnenie športovísk a prípadných iných areálov (napr. 

kultúrnych), 
(iv) celoplošná záchranná a navigačná služba a skvalitnenie terénneho dozoru nad 

dodržiavaním pravidiel, 
(v) vybrané opatrenia podporujúce kvalitu prírodného prostredia, 
(vi) prípadné inštitucionálne/kompetenčné inovácie, tvorba značky. 

Poznámka k zoznamu priorít: poradie priorít v zozname nie je určené ich dôležitosťou. 

 

Krok 2: Návrh rámcového cieľa zastrešujúceho všetky opatrenia RiverLabu 

Uvedené priority naviazať na 1 celkový rámcový cieľ, podľa zhody v RiverLabe:   

Žitný ostrov  ako re-kreačné riečne územie pre ľudí a vzácne ekosystémy, ktoré je    

- cielene dlhodobo rozvíjané a udržiavané, 
- dobre prepojené na blízke sídla v okolí toku a na blízke podunajské zahraničie, 
- v rovnováhe s inými aktivitami v území (napr. doprava, hospodárske a ďalšie aktivity). 

Súčasťou vymedzenia rámcového cieľa bude analýza silných a slabých stránok územia, a tiež 
pomenovanie ako prípadné komparatívne nevýhody premeniť na výhody. Bude vhodné poskytnúť 
odôvodnenie prečo vlastne treba myslieť dopredu pri dosahovaní daného cieľa, prečo práve takýto 
prístup môže priniesť každému niečo (komu z aktérov čo konkrétne), a prečo dokonca aj zhoda na 
potrebe "nezasahovať", "nekonať" niekedy môže byť na prospech. 

 

Krok 3: Pomenovanie opatrení/riešení pre jednotlivé priority 

K prioritám pomenovaným RiverLabom  sa priradí max. 5-7 konkrétnych, typovo a územne 
reprezentatívnych opatrení/riešení naviazaných na konkrétne (mikro)lokality. RiverLab pomenuje   
ich konkrétny prínos k tej-ktorej priorite, možné detailné riešenia pomocou referencií na realizované 
"best practices" uskutočnených inde, okruh zodpovedných aktérov, možných zdrojových krytí 
realizácie a optimálneho časového plánu. 

 

Krok 4: Zasadenie opatrení do širšieho kontextu / zohľadnenie makro-faktorov 

Každé riešenie/opatrenie  RiverLab podoprie popisom širších podmienok potrebných pre jeho 
zmysluplnosť a udržateľnosť. Práve takto, t.j. cez mikro-pohľad, sa „odokryjú“ a pomenujú kľúčové 
územné (priestorové, urbanistické, architektonické, krajinárske), finančné/majetkové, 
vodohospodárske (vrátane vodných zdrojov), ekologické, informačné a cezhraničné makro-
podmienky (ako vyjdú z podpornej štúdie a z expertnej siete) a v prípade potreby RiverLab sformuluje 
návrhy na zmeny v týchto širších umožňujúcich podmienkach v záujme úspešnosti a udržateľnosti 
navrhovaných riešení a zvýšenia kvality cieľového územia ako celku. 
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Výsledné odporúčania pre jednotlivé priority taktiež zohľadnia očakávané  zmeny v týchto makro-
podmienkach, o ktorých už vieme.  Očakávané určujúce makro-podmienky cieľového územia: veľké 
dopravné riešenia (vrátane rekonštrukcie komôr vodného diela), energetika, ochrana pred záplavami 
a usadzovaním sedimentu, odstraňovanie historických ekologických zaťaží, možnosť vzniku 
národného parku a už existujúce chránené a ochranné pásma, priemysel a development v území 
(vrátane rezidencií na vode), vodo-/leso-/poľnohospodársky režim, regulácia vlastníctva, medzištátny 
hraničný režim. 
 
 
Krok 5: Finalizácia záverečnej správy pre rozhodovateľov 

Interaktívna viacvrstvová mapa (vizuálna časť)  

- existujúce a plánované aktivity, spadajúce pod zadefinované priority Labu, nositelia a 
realizátori týchto aktivít a ich synergie; miesta problémov a príležitostí (na podklade podpornej 
štúdie) 
- mapa pracovnou skupinou navrhovaných riešení/opatrení v konkrétnych mikrolokalitách 

Detaily jednotlivých opatrení/riešení 

- prínos riešení, možní realizátori riešení a ich synergie, možné finančné zdroje, časový plán, 
„best practices“ z iných lokalít, nadväzujúce opatrenia 

Analytická časť 

- analýza širších súvislostí, uskutočniteľnosti, vplyvu prípadných zmien v makropodmienkach a 
potrebných ďalších súvisiacich opatrení  vo vymenovaných makrodimenziách; prehľad 
plánovacích a iných dokumentov, aktérov v území, finančných schém a príležitostí (na 
poklade podpornej štúdie).   

Pozn.: Záverečnú podobu podpornej štúdie ako aj správy facilitátorov (odporúčaní) prispôsobiť 
požiadavkám prehľadnosti, jednoduchosti a komunikatívnosti s cieľom odlíšiť a zaujať, aktivovať 
imagináciu adresátov. 

Priebežná vizualizácia projektov, problémov a príležitostí v území s cieľom záverečného pomenovania 
a zobrazenia možných synergii, nadväznosti projektov a opatrení. A tiež odporúčaných riešení a ich 
lokalizácie a širšieho pozitívneho dopadu. Využitie osobných príbehov, "príbehu územia", grafov 
a diagramov, vysvetlenie/vyrozprávanie významu navrhovaných riešení pre územie ako celok, ... ) 

 

Časový harmonogram: 

pred 7. 12. 2016: vyhotovenie prvej mapy na základe dostupných informácií o projektoch, 
problémoch a príležitostiach súvisiacich s prioritami Labu; prezentácia na Labe 7.12.2016 
a potvrdenie si priorít a celkového cieľa Labu v zmysle Kroku 1 a 2 vyššie  

najneskôr február 2017: Prezentácia výstupov podpornej štúdie a finalizácia mapy už existujúcich 
a v súčasnosti plánovaných aktivít, problémov a príležitostí v území spadajúce pod zadefinované 
priority. 

marec – máj 2017: finalizácia, detailizovanie a spoločné potvrdenie navrhovaných opatrení/riešení 
v Labe v zmysle Kroku 3 a 4 vyššie, zakreslenie do mapy; príprava záverečnej správy  

jún 2017: prezentácia záverečnej správy a konsenzu v Labe (pripravenej v zmysle Kroku 5 vyššie) 
rozhodovateľom 
 


