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Stratégia EÚ pre dunajský región ( Dunajská stratégia) bola prijatá v júni 2011. 
Týka sa 9 členských krajín EÚ (Nemecka, Rakúska, Maďarska, Českej repub-
liky, Slovenskej republiky, Slovinska, Bulharska, Rumunska a Chorvátska) a 5 
krajín mimo EÚ (Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Ukrajiny a Mol-
davska). Na základe dosiahnutých výsledkov možno povedať, že je príkladom 
unikátnej spolupráce založenej na myšlienke, že spoločné výzvy, či už envi-
ronmentálne, hospodárske alebo bezpečnostné, ktoré jednotlivé regióny musia 
riešiť, sa najlepšie riešia spoločne a že spoločné plánovanie najefektívnejšieho 
spôsobu využitia dostupných prostriedkov má svoj zmysel. 
Názov aj ciele predkladanej vedeckej monogra� e otvárajú veľmi široký problé-
mový priestor, ktorý umožňuje pokračovať v ich riešení mnohými spôsobmi. 
Kolektív autorov v monogra� i na riešenie uvedených problémov a výziev, rea-
guje veľmi podnetne. Zárukou kvality tejto monogra� e sú autori i recenzenti, 
z ktorých mnohí sú poprední ekonómovia a známi hospodárski  pracovníci, 
ktorí sa osvedčili vo významných funkciách. Monogra� a je určená širokej od-
bornej verejnosti so záujmom o danú problematiku. Bude určite prínosom aj 
pre študentov vysokých škôl.

� e EU Strategy for the Danube Region (Danube Strategy) has been adopted in 
June 2011. It is related to nine EU Member States (Germany, Austria, Hunga-
ry, Czech Republic, Slovak Republic, Slovenia, Bulgaria, Romania and Croatia) 
and to � ve non-EU countries (Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, 
Ukraine and Moldova). Based on obtained results there may be said that it is 
an example of a unique collaboration which is based on the idea, that common 
challenges, whether they are environmental, economic or security that have to 
be solved by particular regions, are solved in the best way together, and that 
common planning the most e�  cient utilization of available resources is pur-
poseful. 
� e name and objectives of the submitted scienti� c monograph opens very 
wide problems space that enable to continue many ways in the problems sol-
ving. � e composite authors of the monograph reacts very stimulating and 
suggestively to resolve stated problems and challenges. Guarantees of this mo-
nograph quality are the authors and reviewers, many of whom are known as le-
ading economists and noted economic or administrative specialists, which are 
proved competent in important positions. � e monograph is designated to the 
wide professional public interested in the given issues and problems. Certainly 
it will be a contribution to the university students too.

  


