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zefektívniť používanie zdrojov na rieke a v jej okolí   
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POVAHA A CIELE PRACOVNÝCH SKUPÍN 

Verejne prístupné priestranstvá a život na rieke sa odvíjajú od kvality vzájomných vzťahov aktérov na 
nej pôsobiacich, a od ich vzájomnej informovanosti.  
 
Pracovné skupiny prinášajú príležitosť zvýšiť informovanosť a kvalitu týchto vzťahov, pomenovať 
možný spoločný konsenzus aktérov, porozumieť hlbšie prípadným rozdielnym názorom a nezhodám. 
Prinášajú príležitosť identifikovať konkrétne priority (opatrenia) a možné spôsoby ich realizácie, 
a komunikovať ich jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom z pracovnej úrovne na úroveň 
rozhodovaciu - tak vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore.             
 
Cieľom pracovných skupín je spoločne pomenovať:  
 

1. konkrétne opatrenia/kroky, ktoré prispejú k napĺňaniu cieľa Charty Dunajského fondu, 
na ktorý je daná pracovná skupina tematicky zameraná (viď nižšie „Tematické členenie 
pracovných skupín“), s prihliadnutím na relevantné  medzinárodné/európske záväzky 
a programy a domáce reálie; opatrenia/kroky môžu byť tak regulačnej, koncepčnej ako aj 
konkrétnej projektovej povahy; 
    

2. priority (poradie) týchto opatrení (krokov); 
   

3. relevantných nositeľov/realizátorov týchto opatrení (t.j. aktérov) z verejného resp. 
súkromného sektora, ktorí sú spôsobilí prispieť k uskutočneniu identifikovaných opatrení, 
a ktorých súčinnosť je objektívne nevyhnutná alebo vítaná; 
  

4. možné finančné, ľudské a iné zdroje, ktoré môžu byť zacielené na realizáciu 
identifikovaných opatrení/krokov; 
 

5. príležitosti spolupráce a synergií (nadväznosti aktivít) medzi aktérmi „už dnes“.           
 
Tieto spoločné výstupy sumarizuje záverečná správa facilitátora skupiny. Tá identifikuje aj prípadné 
pretrvávajúce rozdielne názory a nezhody, ich príčiny a možne spôsoby prekonávania.  
  
Praktické zameranie a zmysel pracovných skupín presahuje úzko vymedzený rámec „územných 
riešení“ či plánovania, a zameriava sa najmä na štruktúrovanie komunikácie a posilňovanie 
spolupráce a dôvery medzi aktérmi (tam, kde je vhodná resp. možná). Pravidlá facilitácie obsahuje 
príloha č. 1 tohto dokumentu. Rolu facilitátora a koordinátora externej expertnej skupiny popisuje 
príloha č. 2.   
 

PREČO PRÁVE DUNAJSKÝ FOND    
 
Dunajský fond ako neziskový aktér nadačného typu, zameraný na profesionálnu koordináciu 
dostupných zdrojov a na spoluprácu na rieke, vytvára optimálnu platformu pre nestrannú facilitáciu 
s možnosťou zapojenia najširšieho spektra relevantných aktérov. DF už dnes úspešne komunikuje 
s významnými aktérmi na rieke a k cieľom Charty DF sa už dnes hlási množstvo relevantných 
subjektov a odborníkov. Optika kvality života otvára príležitosť nazrieť na územie a jeho verejne 
prístupné priestranstvá novým pohľadom.  
 
Pracovné skupiny DF nijako nevylučujú iné príbuzné alebo podobné facilitačné a plánovacie aktivity 
v území, zamerané napr. na konkrétne mikrolokality. Naopak, môžu ich dopĺňať a vytvárať potrebný 
strešný rámec.      
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Pracovné skupiny sú tematicky - a pokiaľ možno aj časovo a komunikačne - previazané s inými 
aktivitami Dunajského fondu. Charta Dunajského fondu voľne pomenúva tematický rámec 
pracovných skupín (kvalita života na rieke a jej verejne prístupných priestranstvách). Grantová 
činnosť nadácie umožňuje uvádzať do života rôzne konkrétne inšpiratívne počiny. Výročné Fórum 
Dunajského fondu ponúka možnosť prezentovania (priebežných) výstupov práce pracovných skupín. 
V neposlednom rade, Slnovrat Dunajského fondu prináša príležitosť objavovať na rieke nové 
hodnotné lokality a ľudí. 
     

TEMATICKÉ ČLENENIE PRACOVNÝCH SKUPÍN 
 

Ako vhodný variant sa ukazuje model troch paralelných pracovných skupín v tematickom členení      
(1) Inštitúcie a líderstvo, (2) Život na rieke, (3) Pohyb a spojenia. Prvá uvedená skupina je prierezová 
a môže nabiehať v istom časovom oneskorení; bude nevyhnutne riešiť aj odpoveď na otázku, kto je 
vlastne „strážcom“, nositeľom určovania celkového vývoja na rieke, a či sú súvisiace verejné 
inštitucionálne mechanizmy nastavené a v praxi uplatňované správne/efektívne. 
 
Presnú obsahovú agendu pripravuje facilitátor po konzultácii s aktérmi, ktorí prijali pozvanie do 
pracovnej skupiny. Orientačný okruh dielčích otázok spadajúci pod tematické zameranie jednotlivých 
skupín je uvedený v prílohe č. 3.                        
   

ÚZEMNÝ ZÁBER PRACOVNÝCH SKUPÍN 
 

Javí sa zmysluplné rozdeliť pôsobenie „riverlabov“ na dva odlišné územné celky:  (i) centrálna riečna 
mestská zóna v Bratislave a (ii) Žitný ostrov a okolie, vrátane Komárna a Štúrova. To nijako nevylučuje 
prenos poznatkov a skúseností z jednej územnej oblasti do druhej.             
 

ZLOŽENIE PRACOVNÝCH SKUPÍN 
 

Pracovné skupiny sú otvorené komunikácii a spolupráci so všetkými aktérmi a spoločenstvami na 
rieke, ktoré o to prejavia záujem. Praktické potreby práce v skupine vedú na druhej strane k potrebe 
„užšieho jadra“, ktoré sa bude stretávať aj fyzicky, pričom tento počet by optimálne nemal byť vyšší 
než 15-20 osôb - zástupcov aktérov. Práca užšieho jadra skupiny teda nevyhnutne povedie k potrebe 
koordinácie postojov početných aktérov a k nomináciám spoločných zástupcov (delegátov).  
 
Aktéri sú prizývaní Dunajským fondom a nominujú svojich zástupcov do skupín, pričom jeden 
konkrétny aktér nemusí byť zastúpený vo všetkých troch tematických skupinách. Podobne ako na 
Fórach Dunajského fondu, v pracovnej skupine by mal byť zastúpený tak verejný sektor (vrátane 
relevantných verejných podnikov) ako aj sektor súkromný (podnikateľský aj neziskový).             
 

EXTERNÁ ODBORNÁ SIEŤ  
 

Koordinátorka externej odbornej siete zabezpečuje obojsmernú komunikáciu a kontakt pracovných 
skupín s kruhom poradcov Dunajského fondu a s ďalšími expertmi na rieku, ktorí prejavia ochotu pro 
bono spolupracovať a komunikovať s pracovnými skupinami zloženými z aktérov. Cieľom je okrem 
iného dospieť k ucelenému prehľadu disciplín a odborníkov, ktorých unikátna expertíza môže byť 
relevantná a mobilizovaná aj neskôr, už v kontexte konkrétnych akčných plánov a realizácii.        
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POUŽITIE A PREZENTÁCIA VÝSTUPOV PRACOVNÝCH SKUPÍN  
 

Konečné, prípadne aj priebežné výstupy pracovných skupín sú prezentované rozhodovacej úrovni 
relevantných verejných a súkromných aktérov (decision makers) a verejnosti, s cieľom vytvoriť pôdu 
pre vznik konkrétnych realizačných dohôd a akčných plánov v réžii samotných aktérov, od ktorých je 
realizácia závislá. Výstupy sú prezentované prostredníctvom súhrnnej správy facilitátora. 
 
Jedným z možných opatrení, na ktorom sa môže zhodnúť pracovná skupina, je potreba prípravy 
ucelenej územnej koncepcie/plánu a jej zamerania, samotné spracovanie koncepcie však nespadá do 
práce pracovných skupín Dunajského fondu.    
 

ROLA DUNAJSKÉHO FONDU/NADÁCIE  
 

Dunajský fond/nadácia vystupuje výlučne v pozícii facilitátora (t.j. rola identická ako pri usporadúvaní 
Fóra Dunajského fondu: identifikácia a prizývanie relevantných aktérov, moderovanie a facilitácia 
skupín, praktické zhrnutie a prezentácia výstupov). Inak povedané, DF sám osebe nepreberá 
a nepresadzuje konkrétne požiadavky rôznych skupín a aktérov, nevystupuje ani v pozícii arbitra, ani 
v pozícii lobistu či obhajcu, ale pomocou činnosti pracovných skupín produktívne tematizuje ciele 
Charty, pomenúva stav a konkrétne možnosti ďalších krokov, a identifikuje v tejto súvislosti priestor 
možnej zhody aktérov naprieč verejným a súkromným sektorom. 
 

SPÔSOB PRÁCE PRACOVNÝCH SKUPÍN 
  

Pracovné skupiny pôsobia v dvoch vzájomne prepojených prostrediach: virtuálnom (zdieľané 
pracovné a prezentačné prostredie) a fyzickom (stretnutia užšieho jadra a osobné rokovania). 
Virtuálne prostredie slúži na zhromaždenie relevantných informačných vstupov, sebaprezentáciu 
zapojených aktérov a prípravu agendy pracovných skupín. 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁCE PRACOVNÝCH SKUPÍN  
 

Pracovná skupina pracuje a komunikuje tak, aby jej konečné výstupy (záverečná správa) boli 
komunikované na rozhodovaciu úroveň do 12 mesiacov od jej vzniku.     
 

FINANCOVANIE/MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRACOVNÝCH SKUPÍN 
 

Financovanie a pôsobenie činnosti pracovných skupín (t.j. facilitátorov, najmä virtuálnych a fyzických 
priestorov, nákladov spracovania a prezentácie výstupov) zabezpečené verejnými orgánmi/podnikmi 
resp. súkromným donorom/donormi, ktorí prejavia záujem podporiť vznik a prácu pracovných 
skupín. DF nehradí náklady vznikajúce aktérom a komunitám z ich účasti na pracovných skupinách. 
Každý finančný alebo materiálny príspevok verejného alebo súkromného aktéra (prispievateľa) 
umožňujúci vznik a prácu skupiny sa zverejňuje.     
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Príloha č. 1: PRAVIDLÁ FACILITÁCIE v desiatich bodoch 
 
Nestrannosť: facilitátor nie je lobista, obhajca, ani rozhodca 
Facilitátor zachováva neutrálny postoj k záujmom a názorom v skupine. Nepresadzuje požiadavky žiadneho 
konkrétneho aktéra ani žiadnu „skrytú“ agendu. Jediným všeobecným rámcom práce skupín ostáva Charta 
Dunajského fondu a jej ciele. Aktérom poskytuje vyvážený priestor na prezentáciu ich postojov a názorov.   
 
Otvorenosť: každý má možnosť prejaviť svoj názor 
Práca skupiny ostáva otvorená podnetom všetkých, ktorí prejavia záujem prejaviť svoj názor, vrátane tých, ktorí 
sa nezúčastňujú fyzických stretnutí skupiny. Je zodpovednosťou facilitátora, aby o týchto názoroch skupinu 
informoval.   
 
Neformálnosť: kravaty a kostýmy môžu ostať v šatníku 
Facilitátor vytvára podmienky pre neformálny, uvoľnený prejav aktérov a prácu skupiny. Ak je to na prospech 
facilitácie, alebo na prospech hlbšieho porozumenia postojov a názorov, môže situačne komunikovať aj 
s menšími skupinami aktérov alebo aj s jednotlivými aktérmi, o všetkých týchto aktivitách však informuje celú 
skupinu. Za účelom dosiahnutia efektívnosti pri komunikácii môže facilitátor navrhnúť konkrétnu komunikačnú 
formu (napr. obmedzenie príspevku na max. rozsah slov/strán, ústný prejav na max. počet minút).       
     
Facilitátor nepreberá zodpovednosť za členov skupiny 
Každý z aktérov a konzultovaných expertov zodpovedá za svoje názory a postoje. Zástupcovia jednotlivých 
aktérov zodpovedajú za to, aby postoje prezentované v mene aktéra skutočne zodpovedali názorom vedenia 
daného aktéra. Ak sú viacerí účastníci skupiny zastúpení na fyzických stretnutiach jedným spoločným delegátom, 
zodpovedajú za koordináciu svojich postojov a ich adekvátnu prezentáciu týmto spoločným delegátom.      
 
Verejný charakter komunikácie 
Názory a postoje prezentované v skupine a jej facilitátorovi nepodliehajú žiadnemu režimu utajenia alebo 
dôvernosti. Ak však facilitátor v záujme lepšieho zachytenia jednotlivých postojov navrhne nahrávanie diskusie, 
vyhotovovanie takejto nahrávky vždy podlieha súhlasu všetkých nahrávaných. Prípadné sumarizačné písomné 
zápisy rokovaní predkladá facilitátor ich účastníkom, pričom každý má právo písomne požiadať facilitátora 
o vykonanie opravy alebo spresnenia.       
          
Celok predchádza jednotlivostiam             
Skupina prednostne venuje pozornosť celku pred  jednotlivými parciálnymi mikrolokalitami rieky. To nevylučuje 
možnosť konsenzu na konkrétnych opatreniach vzťahujúcich sa na konkrétne lokality.   
      
Absencia aktéra neblokuje skupinu 
Neúčasť niektorého z aktérov na práci skupiny alebo na niektorom z jej rokovaní nebráni ostatným v práci. 
Skupina môže adresovať svoje konečné odporúčania aj aktérom, ktorí sa na jej práci nezúčastňovali.           
 
Potvrdzovanie vzájomného porozumenia/konsenzu  
Pred konštatovaním konsenzu si facilitátor obsah konsenzu nechá potvrdiť aktérmi, ktorí konsenzus zdieľajú. 
Podobne postupuje pri konštatovaní pretrvávajúcich nezhôd/odchylných názorov, pri pomenovávaní ich príčin 
a možností budúceho riešenia si však facilitátor ponecháva priestor pre formuláciu vlastného názoru a 
hodnotenia.        

 
Možnosť pripojiť vlastné vysvetľujúce stanovisko  
V prípade, že niektorý z aktérov považuje za potrebné pripojiť k záverečnej správe facilitátora svoje vlastné 
vysvetľujúce stanovisko podrobnejšie vysvetľujúce jeho názory a postoje, má možnosť takéto stanovisko 
maximálne v rozsahu jednej strany (A4) predložiť a toto bude pripojené ako príloha k záverečnej správe.          
 
Zapojenie verejnosti (jej volených zástupcov) v rukách verejných orgánov 
Hoci v priebehu práce pracovnej skupiny môže každý predložiť pracovnej skupine svoj názor a návrh, cielené 
organizované zapojenie širšej laickej verejnosti resp. jej volených zástupcov s možnosťou prejaviť konkrétnu 
preferenciu je zodpovednosťou verejných orgánov. Súčasťou záverečnej správy pracovnej skupiny môžu byť 
konkrétne odporúčania verejným orgánom, kedy, ako a v akom rozsahu (v akých otázkach) zapojiť širšiu 
verejnosť do relevantných rozhodovacích procesov.            
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Príloha č. 2: POPIS ROLÍ A ICH OBSADENIE 
 
Rola facilitátora 
 
Organizuje a vedie prácu skupiny. Overuje v skupine spoločné chápanie cieľov Charty, ktoré tematicky rámcujú 
prácu skupiny, a podľa toho stanovuje agendu skupiny.  
 
Vedie aktérov k formulovaniu vlastných východiskových pozícií s cieľom dospieť postupne k možnej zhode na 
  

(i) prospešných prioritných opatreniach,  
(ii) okruhu aktérov, ktorých účasť na uskutočnení opatrení je nevyhnutná alebo vítaná,  
(iii) možných dostupných zdrojoch realizácie opatrení,  
(iv) možných synergiách aktivít aktérov („už dnes“).  

 
Hľadá možné prieniky záujmov a identifikuje príčiny nezhôd. Napomáha dynamike a sústredenosti komunikácie, 
identifikuje možné cesty prekonávania nezhôd. Sústreďuje sa na jednotlivé záujmy aktérov, ich vzájomné vzťahy, 
a možné komunikačné a iné bariéry medzi aktérmi. Rozpoznáva a navrhuje možný priestor zhody. 
 
Predkladá záverečnú správu, ktorá slúži rozhodovacej úrovni ako podklad pre ďalšie rozhodovanie, akčné plány 
a realizačné dohody. Okrem dosiahnutého konsenzu správa pomenúva aj pretrvávajúce nezhody medzi aktérmi 
a možné cesty ich budúceho prekonávania.        
 
Anet Némethová (1979), pracuje v súčasnosti ako manažérka oddelenia Operations v spoločnosti Banco Banif 
Mais, pobočka zahraničnej banky. V rokoch 2011-2014 viedla team ľudí v medzinárodnej spoločnosti Amazon v 
Bratislave. Od roku 1999 - 2011 žila, pracovala a študovala v nemeckom meste Hamburg. Úspešne absolvovala 
štúdium politických vied (Univerzita Hamburg) ako aj internacionálneho manažmentu (Univerzita Hamburg). 
 
Andrej Glézl (1980), podnikateľ a odborný poradca. V rokoch 2001 - 2007 pracoval v advokácii (Allen & Overy). V 
rokoch 2009 - 2010 sa venoval transakčnému poradenstvu (KPMG). Od roku 2010 podniká v poradenstve a v 
oblasti informačných technológií. V roku 2013 bol zapísaný do zoznamu rozhodcov rozhodcovského súdu 
Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) v Paríži. Od roku 2009 vyučuje predmet Správa a riadenie obchodných 
spoločností na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Študoval právo na UK v Bratislave (Mgr. a PhD.) a na Harvard 
Law School (LLM). 
 
Rola koordinátorov expertnej siete 
 
Vytvárajú multidisciplinárnu sieť expertov s odbornými znalosťami relevantnými pre prácu skupín. Mobilizujú na 
dobrovoľnej báze odborný potenciál siete a zabezpečuje obojstrannú komunikáciu medzi pracovnou skupinou 
(jej facilitátorom) a expertnou sieťou v situáciách, keď pracovná skupina prejaví záujem spoznať názor 
odborníkov alebo ak odborníci – priebežne informovaní o práci skupiny – sami iniciatívne prejavia záujem 
predložiť svoj názor.          . 
 
Konflikty záujmov ako aj otvorené otázky v skupine aktérov formulujú na žiadosť skupiny ako odborné problémy 
a otázky, a pozývajú expertnú sieť k reakcii na ne. Získané reakcie predkladajú facilitátorovi a jeho pracovnej 
skupine. 
 
Zostavujú zoznam relevantných odborných disciplín a jednotlivých ustanovizní/expertov, ktorých znalosti môžu 
byť využité aj po ukončení práce pracovnej skupiny v kontexte prípravy akčných plánov a realizácie konkrétnych 
opatrení. 
Koordinátori: 
Linda Urbanová, diplomantka štúdia architektúry odbor urbanizmus na Fakulte architektúry STU v Bratislave 
Ján Urban, diplomant štúdia architektúry odbor urbanizmus na Fakulte architektúry STU v Bratislave       
          
Podpora expertnej siete RiverLabu: 
Barbora Šajgalíková, architektka a dizajnérka. Študovala na Technickej univerzite vo Viedni a na VŠVU v Bratislave 
(ArtD.). Pôsobí v ateliéri ORA architekti, venuje sa aj grafickému dizajnu a prelínaniu dizajnu s architektúrou. 
Spoluorganizovala a spolumoderovala 1. Fórum Dunajského fondu v roku 2015.     
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Príloha č. 3: Orientačný okruh dielčích otázok spadajúcich pod jednotlivé tematické pracovné skupiny    

1) Inštitúcie a líderstvo 
  

 optimalizácia kompetenčných a zodpovednostných vzťahov 
 možnosti líderstva (“strážca celkového vývoja a integrovaného prístupu“) a posudzovania rovnováhy 

aktivít 
 konkrétne možnosti spolupráce resp. koordinácie verejného a súkromného sektora 
 možnosti a bariéry financovania  
 revízia koncepčných, programových a regulačných rámcov a postupov, potreba nových 
 možnosti prehĺbenia spolupráce s medzinárodnými a európskymi inštitúciami        

 
2) Život na rieke 

 
 priestory pre pobyt (prenocovanie) a súvisiace verejné facility 
 prírodné vyhliadky a pozorovacie zariadenia 
 vizuálny kontakt z brehu (nábrežné visty) a rieke v krajine 
 starostlivosť o prírodné prostredie, o sídelné nábrežné zóny  
 zóny divokej prírody 
 dopady už uskutočnených ľudských zásahov (napr. vodné dielo, vodné elektrárne) a klimatickej zmeny  
 infraštruktúra pre kultúrne a umelecké podujatia na/pri rieke, podmienky usporadúvania podujatí 
 infraštruktúra klubového a iného záujmového združovania, skladovanie a zimovanie športových a iných 

potrieb  
 podmienky hromadných a individuálnych športových aktivít 
 rybárčenie 
 kúpanie v rieke a plážová infraštruktúra 
 starostlivosť o zdroje (voda etc.) a súvisiace obmedzenia 
 lesohospodárstvo a poľno/pôdohospodárstvo v kontexte rieky   
 vzdelávanie a návštevnícke centrá 
 starostlivosť o vodné pamiatky (mlyny etc.), život v/na nich  
 bezpečnosť a vodná záchranná služba 
 režim infraštruktúrnych stavieb a iných objektov v zaplavovaných územiach 
 kontakt sídelných zón a priemyslu s riekou, podmienky výstavby (vrátane energetiky), režim bývania na 

vode   
 informovanosť o podujatiach, facilitách etc., vizuálny informačný „smog“ v území            

 
3) Pohyb a spojenia 
 

 režim a možnosti motorovej a bezmotorovej športovo-rekreačnej plavby, bariéry a obmedzenia, 
potenciálne vzájomné konflikty    

 nástupné/výstupné prístaviská, móla a iná infraštruktúra (napr. znášky na vodu pre člny a skútre), ich 
organické napojenie na sídla a dopravnú infraštruktúru 

 podmienky tankovania paliva 
 dopady splavňovania rieky pre nákladnú lodnú dopravu 
 núdzové pristávanie/parkovanie    
 možnosti a bariéry pešieho pohybu 
 možnosti a bariéry cyklistického pohybu a odkladania bicyklov 
 možnosti a bariéry korčuliarskeho pohybu  
 parkovanie a režim prístupu osobnej automobilovej dopravy  
 hromadná osobná lodná doprava 
 mosty, lávky, ich organické napojenie na územie, podmostné priestory 
 spojenie sídel na slovenskom Dunaji a dopravné spojenie so susednými krajinami 
 orientácia v teréne, navigačné systémy  
 možnosti prehĺbenia spolupráce a komunikácie so sídlami a komunitami na rieke, vrátane zahraničia 
 možnosti prenosu skúseností, know-how a best practices 
 dostupnosť informácií o možnostiach cezhraničnej spolupráce a o dostupných zdrojoch, bariéry 

spolupráce a participácie 
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