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PREDSLOV
Monografia k Dunajskej stratégii, ktorú ste práve otvorili, je výsledkom
sústredeného úsilia autorov, z ktorých väčšina pôsobí v rôznych oblastiach vedy a praxe, spracovať problémy prierezovo a interdisciplinárne.
Efektívnu spoluúčasť na tejto činnosti v takto pripravenej monografii
zabezpečili svojimi skúsenosťami členovia NCEGŠ - Národného centra
európskych a globálnych štúdií, ktorí sa venovali tvorbe monografii aj
v minulosti, ktoré reagovali na aktuálne témy v rámci globalizačných
tendencii vo svete, Európe a na Slovensku. Ich podstatou bol hospodársky a spoločenský pokrok so zachovaním životného prostredia z aspektu
trvalo udržateľného rozvoja.
Z hľadiska témy predkladanej monografie bola snaha predstaviť Dunajskú stratégiu z iného pohľadu, ktorý dosiaľ nebol cez publikáciu predstavený. Monografia sa pokúša vytvoriť myšlienkový základ vedeckých
a praktických poznatkov, z ktorého sa môžu čerpať námety na konkrétne
projekty.
Pod������������������������������������������������������������������
čiar��������������������������������������������������������������
knuť treba, že je zohľadnený aj historický prvok z pohľadu Dunaja a Podunajska. Zdôrazňujú sa niektoré zásadné transformačné procesy v postkomunistických štátoch strednej a juhovýchodnej Európy.
Zahŕňajú zmeny v životnom prostredí, zvyšujúce sa územné nerovnosti,
demokratickú transformáciu so zameraním na decentralizáciu administratívy a dôsledky nárastu národného a etnického uvedomenia. Vývoj
Dunaja po stáročia znamenal vytváranie nerovnováh. Ich riešenie v súčasnosti musí byť komplexné. Ak sa rieši plavba, musí sa zároveň riešiť
aj protipovodňová ochrana.
Spoločenský rozvoj Podunajska výrazne ovplyvňuje turistický ruch podporený budovaním cyklistickej infraštruktúry. Rozvoj aj tejto oblasti
musí zohľadňovať životné prostredie, ktoré vzhľadom na zrýchľujúce
sa procesy súčasnej globalizujúcej sa spoločnosti vyžaduje potrebu zachovania a plánovania napr. väčšieho množstva zelených plôch a ponechanie dostatku prírodných oblastí dostupných verejnosti.
Akýkoľvek rozvoj nie je možný bez analýzy ľudského kapitálu, ako
demografické javy, odvetvovú štruktúru, mzdy a vzdelanie populácie,
kde sa načrtnú možnosti trvalo udržateľného rozvoja v tomto prípade
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Podunajska. Dôležitá je tu aj otázka krajanskej spolupráce so Slovákmi,
žijúcimi v krajinách podunajského regiónu.
Chceme na záver uviesť to, aby monografia otvorila niekoľko zaujímavých otázok, na ktoré by krajiny tvoriace makro región Dunajskej
stratégie mali zodpovedať s cieľom jej spoločného efektívneho rozvoja
a splnenia jej zámeru.
Ing. Ondrej Barič, PhD.
predseda NCEGŠ
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THE ATLAS OF EASTERN AND
SOUTHEASTERN EUROPE AS A SOURCE
OF INFORMATION ON TRANSFORMATION
PROCESSES IN THE DANUBE REGION
ATLAS VÝCHODNEJ A JUHOVÝCHODNEJ
EUROPY AKO ZDROJ INFORMÁCIÍ O
TRANSFORMAČNÝCH PROCESOCH V
PODUNAJSKU
HR Prof. Dr. h. c. Univ.-Doz. Dr. Peter Jordan

Abstract
The article highlights some principal transformation processes in the post-Communist countries of Central and Southeast Europe as reflected by
the Atlas of Eastern and Southeastern Europe, edited as a thematic map
series between 1989 and 2014 by the author. This comprises (1) environemtal change, (2) growing spatial disparities, (3) democratic transformation with a focus on administrative decentralization and (4) the
consequences of a rise in national and ethnic consciousness.
Keywords: transformation processes, Danube region , Central Europe,
Southeast Europe, environment, spatial disparities, administrative decentralization, national consciousness

Abstrakt
Tento článok zdôrazňuje niektoré zásadné transformačné procesy v postkomunistických štátoch strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré sa prejavili v Atlase východnej a juhovýchodnej Európy, vydanom autorom ako
séria tematických mapových diel v období rokov 1989 až 2014. Zahŕňajú
(1) zmeny v životnom prostredí, (2) zvyšujúce sa územné nerovnosti, (3)
demokratickú transformáciu so zameraním na decentralizáciu administratívy a (4) dôsledky nárastu národného a etnického uvedomenia.
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Introduction
The Atlas of Eastern and Southeastern Europe has been published in 30
installments between 1989 and 2014 and reflects the spatial dimension of
transformation. Major aspects highlighted are (1) environmental change,
(2) the problem of growing spatial disparities, (3) democratic transformation and the problems accompanying developing democratic structures as well as (4) the “second national awakening” and conflicts arising
from exaggerated national consciousness. Other important aspects like
economic transformation, the change of modal split in transportation or
the suburbanization processes around larger cities are less prominently
treated in this Atlas.

1. Goals and concept of the Atlas
The Atlas of Eastern and Southeastern Europe was first published by
the Austrian Institute of East and Southeast European Studies in Vienna
[Wien] and was later and until 2014 published by the Austrian Academy of Sciences. It succeeded the Atlas of the Danubian Countries (Breu
1970-1989). It is a scientific thematic map series published in individual
numbers and highlighting spatial effects of current transformation processes in the transition countries of Central, East and Southeast Europe.
This is done partly by survey maps in smaller scales (1: 1.5 mill., 1: 3
mill., 1: 6 mill.) rendering a topic in a transnational and comparative way
and partly by case studies of individual countries or parts of countries
in relatively large scales (down to 1: 200,000). Survey maps of larger
regions like Central and Southeast Europe or Central Europe offer, compared to national cartographic products the added value of comparable
presentation across country borders. This is, combined with a rather detailed spatial resolution, for reasons of map scale not achievable by school, hand and world atlases. The 30 issues or installments are composed of
at least one map and an accompanying text book in German and English,
but include partly several maps.
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2. Environmental change
When looking at the main types of environmental changes that occurred
from the late 1980s to the late 1990s, the most obvious is the vanishing of the former gradient in environmental pollution from the “Black
Triangle,” the former GDR, southern Poland, and the Czech Republic,
due to the relatively successful restructuring of industry and agriculture,
as well as the application of new production and environmental protection technologies in the most advanced reform countries of East Central
Europe. In contrast to Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary,
and Slovenia, environmental pollution in the east and southeast of Europe (mainly Ukraine, Moldavia, Romania, and Bulgaria) has not been reduced significantly since the late 1980s. Apart from this general pattern,
the comparison between the two temporal cross-sections as portrayed
by two installments of the Atlas (Nefedova et al. 1992, Hartung et al.
2003) reveals a number of minor and more local developments, which,
however, tell a lot about local and national approaches towards economic
restructuring and environmental protection.

2.1 The situation in the late 1980s (see Fig. 1)
2.1.1 Large-scale air pollution
The representation of large-scale air pollution on the map (Nefedova et
al. 1992) is based on the concentration of sulphur dioxide (SO2), since
comparable data were available across the whole region only for this
indicator. Various other indicators such as dust or nitrogen oxide concentration were used additionally to define peaks of pollution.
The map shows a compact zone of increased air pollution from the south
of the former GDR, across former Czechoslovakia, southern Poland, and
Hungary, to the north of former Yugoslavia, western Romania and Bulgaria. Isolated patches of increased, high or very high air pollution can be
found in eastern parts of Romania and Bulgaria, as well as in parts of the
former Soviet Union. Within this compact zone some regions stand out
by high and very high concentrations: the south of the former GDR, where thermoelectric power production based on local brown coal, and the
chemical industry contributed most to pollution; northern Bohemia [Čechy], where similar polluters were also responsible for massive damage
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to forests in the Ore Mountains [Erzgebirge/Krušné hory]; southwestern
Poland and northern Moravia [Morava], especially Lower Silesia [Dolny
Słąsk] with its copper smelting plants, and the Upper Silesian Industrial
District with its comprehensive heavy industry based on black coal mining; the Horná Nitra basin in Slovakia, where the polluting effect of a
thermoelectric power station burning brown coal was multiplied by temperature inversions in winter; the industrial axis through northern Hungary (from Bakony across Budapest to Miskolc and Òzd) with aluminium
huts in the west, chemical production concentrated in Budapest, and iron
and steel mills in the northeast; the central part of Slovenia, especially
from coal mining and thermoelectric power production in Trbovlje and
Šoštanj, with impacts reaching as far as southern Austria; some mining
and industrial regions in Bosnia [Bosna] and Serbia [Srbija], as well as in
Romania, with lignite mining and burning in the Motru basin, steel mills
and black coal mining in Hunedoara and Petroşani, respectively, and the
industrial agglomerations of Bucharest [Bucureşti] and its surrounding
areas, including Piteşti with its oil refinery, and Ploeşti with its petrochemical industry; finally the lower Marica basin in Bulgaria with its large
thermoelectric power stations burning brown coal.

2.1.2 Air pollution in larger settlements
Air pollution in larger settlements frequently differs from large-scale
air pollution due to local industrial, communal and traffic emissions, as
well as specific meteorological situations including location in basins,
and prevailing wind directions. Therefore, this indicator is shown separately on the map. Most polluted in this respect were all the cities of
Upper Silesia [Górny Słąsk] including the Czech part, as well as Cracow
[Kraków], due to its heavy industry (Nowa Huta) and its location in a basin, which prompts temperature inversions in winter (Trafas 1991). The
most polluted capitals were Budapest and Prague [Praha]; Budapest due
to its chemical industry and its location in the wind shadow of the Buda
Mountains [Budaihegység], which impedes proper ventilation; Prague
due to its diversified industry and its location in the rather narrow valley of the Vltava river. Chişinău, the capital of Moldavia, rounds out the
list of the most polluted larger cities in the east. Relatively better in air
quality were Leipzig, Dresden, Ljubljana, Zagreb, Belgrade [Beograd],
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Bucharest, Sofia [Sofija] and Kiev [Kiïv]. Least polluted capitals in the
countries thematically treated were Berlin and Vienna [Wien].

2.1.3 Water pollution
Water quality as it is shown on the map is the result of the harmonization of divergent national classifications. Some of them were based on
chemical, and others on biological indicators. Generally speaking, in the
western parts of the map section river pollution was almost only low in
mountain regions, that is, near to the source, while in Belorussia, Ukraine, and Moldavia good water quality was also typical for lowland sections of rivers, due to the overall lower levels of industrial intensity and
agricultural land use. Extremely polluted larger rivers include the Elbe,
the Oder [Odra], the Vistula [Wisła], the Drava (from the Yugoslavian
border), and the Sava.
Water quality among large lakes was poorest in Lake Balaton, especially
its western basin, and with some of the Masurian lakes in Poland. Water pollution was relatively low in Lake Ohrid [Ohridkso Ezero/Liqeni i
Ohrit], Lake Prespa [Prespansko Ezero/Liqeni i Prespës/Megále Préspa]
and Lake Scutari [Skadarsko jezero/Liqeni i Shkodrës].
Comparing water quality along the southern Baltic coast, along the Black
Sea coast of Bulgaria, Romania, and the Odessa region of Ukraine, as
well as along the eastern Adriatic coast, the Adriatic coast ranked best,
while the Baltic coast ranked lowest. The comparatively favorable conditions along the eastern coast of the Adriatic can be explained by rather
limited settlement and industrial density, a low intensity of agricultural
use, a lack of larger polluted rivers, a system of sea currents providing
the eastern coast of the Adriatic with less contaminated water from the
eastern Mediterranean basin – water polluted by the large rivers from the
Po Plain [Pianura Padana] is exported along the (Italian) west coast – and
by the relative deepness of the eastern coast (partly over 100 m), as well
as by the occurrence of
submarine sources (vrulje) augmenting coastal waters with clean water
from the carst hydrologic system. Thus, the water quality along the eastern Adriatic coast is by far superior to that along the western (Italian)
coast.
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2.1.4 Damage to forests
The map discerns between damage to forests caused by air pollution and
damages caused by careless industrial use, neglecting regeneration, age
and species structure. Damage by air pollution was most intensive in the
Ore Mountains at the border between the former GDR and Czechoslovakia, in Lusatia [Lausitz] (GDR), in the uplands and mountains around the
Upper Silesian industrial district (Beskids[Beskidy], Jeseník), in central
Slovenia, in the Romanian Jiu Valley, and in eastern Serbia, as well as in
the Balkan Mountains [Stara planina] north of Sofia.
Careless industrial use was most obvious in the Ukrainian and Romanian
Carpathians, as well as in Belorussia.

2.2 The situation in the late 1990s (see Fig. 2)
After the collapse of the Communist system, the environmental situation
in east central Europe improved remarkably. The main reason for this
improvement was what could be called “passive sanitation,” that is, the
closing down or conversion of the heaviest industrial polluters, as well
as de-industrialization of agriculture in at least some of the countries.
In addition, some active measures against further pollution were taken,
such as the application of filters at thermoelectric power stations, or their
replacement by nuclear power stations, as was the case in Slovakia and
the Czech Republic. Active sanitation, however, was definitely responsible for only a minor part of the improvement. Shortage in financial
capacities, as well as a still less-developed environmental consciousness
were the major reasons for the limited use of active sanitation measures.
The condition of the environment was still considered a less
pressing problem than economic restructuring by the vast majority of the
population. The opinions that economic restructuring will automatically
result in a reduction of environmental problems, and that international
support is needed for environmental sanitation were also held by many.
Environmental movements and parties had, in general, lost their former
vigor.
A new threat to the environment had emerged in the dramatic growth
of road traffic, which was increasingly replacing railroad transportation.
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2.2.1 Large-scale air pollution
What was indicated on the 1980s map as a compact zone of increased air
pollution has been dissolved into individual patches on the map showing
the state of the late 1990s (Hartung et al. 2003). The “Black Triangle”
over the southern GDR, Czechoslovakia, and southern Poland had lost
much of its force, but was still the largest contiguous area of at least
“increased” air pollution in the whole map area. However, while air pollution in the countries of East Central Europe (Poland, Czech Republic,
Slovakia, Hungary, Slovenia) was decisively lower in the late 1990s than
in the late 1980s, the situation further to the east (Belorussia, Ukraine,
Moldavia) and southeast (Romania, Bulgaria) had not improved very
much. The former concentration of pollutants on the western part of the
map section had therefore been replaced by a more even distribution.

2.2.2 Air pollution in larger settlements
Air pollution in larger settlements had decreased in many cases. In the
Czech Republic, only Prague and the industrial towns of Northern Bohemia were still heavily polluted, but their levels of pollution were less
than they had been in the late 1980s. In eastern Germany, due to de-industrialization, the pollution of Leipzig, Chemnitz, and Dresden had
been at least slightly reduced, and significantly reduced in Halle. All the
larger urban centers of Upper Silesia demonstrated values well below
those in the late 1980s; only Katowice and Cracow stood out as still
having “high” pollution. Budapest, which has had the heaviest pollution of all capitals in the late 1980s, now had remarkably better values.
The reduction of heavy industry also positively affected air pollution in
the towns and cities in the rest of Hungary’s former industrial belt from
Bakony to Miskolc. In Romania, former centers of urban air pollution
including Bucharest, Ploeşti, Brăila, Galaţi, and Giurgiu were much less
prominent, while others such as Hunedoara, Baia Mare, and Oneşti remained at the same levels. In contrast to the improvements in at least
parts of Romania, the situation in Bulgaria was not better than before;
in Sofia and its surrounding areas it had even taken a turn for the worse.
Pernik, an industrial town southwest of Sofia, was identified as the nadir
of the whole map section in terms of air pollution in larger settlements.
While air pollution in Chişinău had improved from a dangerous situa-
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tion, the larger cities of the western and central Ukraine, including L’vìv,
Kiev, and Žitomir had higher pollution values than before.

2.2.3 Water pollution
In contrast to air pollution, river pollution had not been significantly reduced. Still heavily polluted rivers included the Vistula, the Oder, and
the Warta of Poland; the Elbe, the upper course of Spree, the Elster, the
Mulde, and the Saale in the southeastern regions of the former GDR;
the Dye, the Jihlava, and the Morava in southern Moravia; the Váh and
the Nitra in western Slovakia; the Danube, the Tisza, the Rába, and the
Körös in Hungary; the Sava and the Drava in lowland Croatia; and the
Danube and the lower courses of all its major Danube tributaries, including the Jiu, the Olt, the Vedea, the Argeş, and the Ialomiţa in Valachia.
Significant improvements in river water quality were confined to the
Sava and Drava rivers in Slovenia, and the Mur, Salzach, Traun, and Inn
rivers in Austria.
While the water quality of Lake Balaton had not improved significantly, in spite of the construction of a canalization network, the formerly
heavily polluted Masurian lakes now displayed much lower levels of
pollution.
The coastal waters of the southern Baltic Sea were less polluted than
before, especially along the Pomeranian coast outside the large bays. The
bays also demonstrated a slightly improved water quality. At the Black
Sea coast, the former heavy pollution in the vicinity of larger ports had
been smoothed. The eastern Adriatic coast had maintained its low pollution level.

2.2.4 Damage to forests
In the map showing the situation in the late 1990s, damage to forests
are not differentiated by particular causes. High intensity damage was
still present in northern Bohemia from the Ore Mountains to the Sudeten
[Sudety], and in eastern Bohemia (Orlické hory), as well as in a wreath
around Upper Silesia, including a zone from Częstochowa to Radom.

15

3. Growing spatial disparities
Spatial disparities at the sub-national level, i.e. of regions and sub-national administrative units are reflected by several maps of the Atlas,
especially by maps on the central place system (Grimm, Friedlein, Müller 1997, see Fig. 3), population development (Kupiszewski 1992) and
migration (Kupiszewski 1993), socio-economic transformation (Jordan,
Nefedova et al. 1994) as well as transformation in agriculture (Knappe
et al. 2004, see Fig. 4). A principal issue to be derived from these maps,
but anyway also known from many other sources (e.g., Gorzelak 1996,
Fassmann 1997, Heller 1998) is the divide into “winners” and “losers” of
socio-economic transformation in the spatial (regional) sense.
Winners of transformation are in the first line metropolitan cities and
large regional centers. Due to their favorable infrastructure, easy accessibility, diversified economic structure and rich human capital they succeeded to attract qualified and strategic investment from the very beginning of transformation. Their winner role is reflected also by population
growth, mostly, however, directed to the urban fringe and not to the urban
core resulting in the very typical effect of suburbanization. The only major exception in this latter respect is Tirana, which reports a population
increase (affecting also the urban core) from about 300,000 in 1990 to
currently about 900,000 (qualified estimates, see Doka 2005). A positive
effect on regional centers can best be observed in larger countries, where
besides the primate city other centers have space enough to play a major
role. This is certainly true for Poland, where besides the capital Warsaw
[Warszawa] also Poznań, Wrocław, Cracow [Kraków] and Gdańsk show
a very positive development. Another good example is Romania, where
apart from the capital Bucharest [Bucureşti], certainly at the very top
of the country’s socio-economic development, also regional centers like
Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Sibiu, Craiova, Iaşi and Constanţa have
been rather successful. In smaller countries or countries with a rather
dominant metropolis only one or a few regional centers apart from the
capital were more prosperous. In the Czech Republic this can actually only be said of Brno, the “secret capital” of Moravia [Morava]; in
Hungary for Pécs and Debrecen; in Serbia for Novi Sad and Niš; and in
Bulgaria for Plovdiv, Varna and Burgas. Cities like Košice in Slovakia,
Maribor in Slovenia or Rijeka and Split in Croatia suffer already from
their rather limited or economically peripheral catchment.
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A second type of winners are western border belts, when they border
a country in a better socio-economic position. They profit from border
trade, daily commuting to the neighboring country with higher wages,
shopping and excursion tourism from this other country, the outsourcing of industrial productions due to the gradient in labor costs and other
kinds of public and private trans-border co-operation. Typical examples
in this respect are the Hungarian and Slovakian border regions towards
Austria, the Czech border regions towards Bavaria and Austria, the Romanian border region towards Hungary, the Serbian Vojvodina as the
border region towards Hungary, the western Ukraine east of the Polish
border.
A next type of winners are rural regions with tourism. They profit from
(besides agriculture) a second source of income. The effect is stronger,
when tourism is not mono-seasonal. Examples for this type are the Tatra
Mountains [Tatry] in Poland as well as in Slovakia with both a winter and
a summer season; the Masurian Lakes [Pojezerze Mazurkie] in Poland,
where rural tourism based on an attractive lakeside scenery flourishes;
the Adriatic coast in Slovenia, Croatia and Montenegro, which succeeded to recover after a longer break caused by the post-Yugoslavian wars
and crises due to a turn towards quality tourism; the Bulgarian Black Sea
coast, which (much in contrast to the Romanian) succeeded in restructuring Socialist welfare tourism; Romanian Transylvania [Ardeal] and Bukovina [Bucovina], where cultural monuments (of the Saxons in Transylvania, the Moldavian monasteries in Bukovina) as well as sentimental
and ethnic tourism (mainly in Transylvania) flourish.
A last type of winners are rural regions along communication corridors
and economic development axes between larger centers. They profit from
their location and participate in the success of the centers. Most frequently, however, socio-economic development along these corridors is
spatially not homogeneous, but confined to pockets or urbanized zones.
It may also happen that human capital is due to selective out-migration
already exhausted so that the basis for economic developments missing.
Typical cases in point are the corridor between Budapest and Vienna, the
Slovenian main transportation axis from Trieste via Ljubljana to Maribor and further to the Hungarian border, the main Croatian transportation corridor between Zagreb and Rijeka, the Morava corridor in Serbia
between Belgrade [Beograd] and Niš or the Marica corridor from Sofia
via Plovdiv to Edirne in Bulgaria.

17

Apart from old industrial regions with heavy industries, for which it was
difficult to be converted and modernized (e.g. Upper Silesian Industrial
Region [Górny Śląsk] in Poland, Ostrava-Karvina Region in the Czech
Republic) the main loser is the rural space, if it is not favored by the
above-mentioned factors, i.e. if it has no potentials for tourism or other
tertiary activities. In terms of area, these are large parts of the transformation countries. As general reasons for the at least relative, but frequently
also absolute and accelerated socio-economic decline of the rural space
the following may be mentioned:
• Rural space receives less investment than urban and especially
metropolitan regions, since investment into urban centers offers
higher and faster returns of the invested capital. This means less
innovation and modernization in the rural space.
• Much in contrast especially to Alpine regions, but to rural space
in Western Europe in general, the rural space in transformation
countries receives much less, if any subsidies from European or
national sources. Rural economy is therefore almost exclusively
determined by market prices and income in agriculture as compared to income in other branches of the economy. Transformation
countries, who are European Union (EU) members, will only in
the longer run receive an amount of subsidies from EU Common
Agricultural Policy (CAP) comparable to what is received by
“old” EU members.
• Usually this resulted in a decline in agricultural land use and production.
• The agricultural markets of transformation countries were forced to open themselves towards the world market. This resulted
in the intrusion of powerful competitors from the EU and from
overseas not only in the sector of agricultural production in the
narrower sense, but also with foodstuff produced on the basis of
agricultural products.
• Due to the fact that restitution to former owners and their heirs
has been the main method of post-Communist land reform, the
average agricultural enterprise is small and economically weak.
Much in contrast to old EU members, also administrative, social
and economic supportive structures are missing.
• Migration flows are directed towards better economic prospects.

18

•

This means in general selective migration from rural to urban
space leaving older, less qualified and less active, also politically
structure-conservative people behind. This means a decline of
market production in favor of subsistence and a further reduction
of potentials for innovation.
Where agriculture had to a high extent been collectivized in the
Communist period (all countries to at least 85%, except Poland
and Yugoslavia, only 22%and 32% resp., see Taschler 1989), the
administrative centers of large state and collective farms had not
only acquired economic, but also educational, healthcare, social
and cultural functions for the rural population. The dissolution of
these large enterprises meant also the closing down of these extra-economic functions and very often no adequate replacement
by central functions of villages and communes. This contributed
to a reduction in quality of life in rural space.

4. Democratic transformation
From two maps plus accompanying texts showing the administrative
subdivision of Central and Southeast Europe as of 1 January 1989 (Jordan, Slawinski 1989, see Fig. 5) compared to 1 January 2007 (Jordan
2009, see Fig. 6) it can be concluded that at the local level (NUTS-5,
partly NUTS-4) self-government has been established in all countries. In
the successor states of Yugoslavia it had already existed in Communist
times (Yugoslavia had developed a specific system of self-administrative
Socialism). In Bulgaria it has been established in 1988, in all other countries in 1990 and later.
When it comes to discuss the regional levels (NUTS-2 to NUTS-4), it
can be summed up that only Poland has self-government at the NUTS-2
(province) level. The Czech Republic, Slovakia, Hungary, Croatia and
Romania have self-governing units at the NUTS-3 (region) level, Slovakia with a very specific solution: two administrative bodies at the same
regional level are responsible for the same territory. Bulgaria has self-government only at the lower regional level (NUTS-4, the level of districts or very large communes). In Estonia and Latvia is no self-government at regional levels, although administrative regions exist. Slovenia
has not implemented administrative regions so far.
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Major problems accompanying decentralization in transformation countries are
• the danger that socio-economic disparities grow;
• a lack of qualified and trained personnel especially at the local
level;
• a lack of civil participation;
• a lack of coincidence between administrative and cultural regions;
• a lack of coincidence between administrative and functional regions;
• a lack of horizontal networks
Driving forces for decentralization in general and administrative regionalization in particular are quoted below roughly in the sequence of their
importance at the average of the countries investigated:
• cities and economically prospering regions;
• political elites ready to comply to the requirements of EU integration and accession;
• regional and local media;
• conservative and liberal political parties;
• other political actors with a regionalized or localized organizational structure of their own or aiming at regionally or locally
diversified political goals, e.g. culture associations, farmers’ associations, fishermen’s associations, chambers of commerce;
• Good coincidence between administrative and functional regions;
• Good coincidence between administrative and cultural regions;
• Ethnic minorities, if they are not regarded (by the central government or by the majority population) as a threat to national integrity.

5. Rise of national/ethnic awareness and resulting problems
Several maps of the atlas are devoted to the representation of national/
ethnic structures(Kocsis 1990, Jordan, Schappelwein, Tarhov 1993, Jordan et al. 1995, Wolf, Förster 1999, Jordan, Kocsis et al. 2006). Accompanying texts highlight political and societal backgrounds, characteristics of national/ethnic identities as well as ethnic conflicts, especially
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minority issues. The most recent map of this series (Jordan, Kocsis et
al. 2006, see Fig. 7) shows ethnic consciousness in Central and Southeast Europe according to the census round of 2000 and by administrative
units at theNUTS-4 level.
Generally speaking, national/ethnic awareness has gained ground after
the fall of Communism. This can partly be explained as a reaction to this
a-national and (at least by declaration) internationalist ideology and as
filling the ideological vacuum it left behind. It is partly also due to the
economic and social transformation crisis, in which governments and
political leaders were in the habit of appealing to national/ethnic consciousness in the hope of releasing additional resources.
Other reasons, typical not only for the former Communist countries, but
also for Western Europe, are:
• Globalization does strengthen the need to preserve one’s own
and the group’s identity, to find support in a cultural group, to
remain special.
• The decentralization and regionalizing process under way in the
EU and beyond its borders (towards a “Europe of regions”) favors cultural minorities as the manifestation or representatives of
regional identity.
• The European Union and the Council of Europe declared the
cultural diversity of the continent an essential trait of the European identity and are prepared to go to considerable expense to
maintain it (see the complicated and costly EU official language
regulation).
Most obvious and a matter of most tragic results was the resurgence
of the national question in former Yugoslavia. Communist Yugoslavia,
which was de facto a multinational state, but which in the interwar period
understood itself also as nation state – namely, of the Yugoslavian nation
consisting of the Serbian, Croat and Slovene people – went a way different from other Communist countries also in this regard. In a conscious
break with the Yugoslavia of the interwar period which was under the
hegemony of the Serbs, Tito’s Yugoslavia sought a balance between the
southern Slavic nations. The non-Slavic Albanians however, were not
accorded an equal role. Achieving this balance involved more than just
establishing a federal system. Under the pressure of Tito’s partisan mo-
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vement which had also achieved victory over the Serbian nationalist ethnics, the Serbs were stripped of their territorial possessions: (1) Regions
referred to in Serbia as southern Serbia were upgraded to the Republic of
Macedonia, its majority population was provided with all the trappings
of a separate Orthodox nation (standard language, autocephalous Orthodox church); (2) Serbia was prevented from direct interference with sections of Serbia that contained large national/ethnic minorities (Kosovo,
Vojvodina) because they were autonomous; (3) Bosnia-Hercegovina,
whose population up to the 1961census was predominantly Serbian (The
Miroslav Krleža Lexicographical Institute1993, 123), was granted the
status of a republic with no special rights for the Serbs; (4) Montenegro,
which had been an independent state prior to the formation of Yugoslavia, but which had integrated itself without reservation into Yugoslavia
and whose majority understood itself nationally as Serbs, was also established as an independent republic with “Montenegrins” as the titular
nation; (5) 12 compact communes in Croatia bordering each other with
Serbian majorities received no special status. All these measures were
tolerated by the Serbs. Flare-ups of Serbian nationalism (such as occurred in the first half of the 1960s when the Serb Alexander Ranković was
the General Secretary of the Communist League) were suppressed under Tito’s authority. Nationalist demonstrations by Croats and Slovenes,
which were grounded in the feeling that they were disadvantaged within
Yugoslavia’s disparity equalization system, for which they as the most
economically capable always ended up footing the bill, were likewise
held back by Tito. What was lacking to go along with the suppression
of national claims and nationalist upsurges through the power of the
Communist dictatorship and despite relatively favorable economic conditions, was grappling with the history of the severe conflicts between
the Yugoslavian nations (and also with Albanians), especially during the
Second World War. They had caused severe mutual injury and continued
to fester on as unresolved potential conflicts. Once the economic situation began to deteriorate in 1980 (bottlenecks with fuel and consumer
goods supply at the beginning of the 1980s), following the death of the
unanimously popular Tito, the national consciousness of all of these resurfaced. This is also reflected statistically in the decrease in numbers of
those who thought of themselves as supranational, in a purely civic sense
as “Yugoslavians” – that is, who no longer considered their national/
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ethnic affiliation essential. Between the all-Yugoslav census of 1981 and
that of 1991, this group dropped from 5.4 % to 3.0% of the population
(Savezni zavod za statistiku 1981; Savezni zavod za statistiku1993).The
resurgence of a national consciousness meant for Serbs that they strengthened their claim to primacy in the whole state and intended to restrict
the far-reaching self government of the autonomous Serbian provinces,
especially Kosovo. Early in the1980s, the idea of Greater Serbia was
reawakened in the background, which considered all of the Orthodox
southern Slavs except for Bulgarians, and all those who spoke the Štokavian dialect to be Serbs, and which held the belief, along the lines of the
1844 published “schemes” of Načertanje, that the Serbian people would
only be capable of successful national development once they succeeded
in dominating the rest of the southern Slavs. An important representative of the Greater Serbia idea was the Serbian geographer Jovan Cvijić
(1865-1927), to whom the Serbian nationalists often made reference.
Among Croats and Slovenes the resurgence of a national consciousness
strengthened the conviction that they did not have to share the fruits of
their economic achievements with others. They also strove to live out
their national cultures even more in their respective republics.
As the majority in Bosnia-Hercegovina, the Bosniaks (at the time called “ethnic Muslims”) strove for political dominance in this republic.
The Kosovo Albanians demanded the status of a republic in Kosovo.
The ethnic Macedonians increasingly viewed its minority-rich republic
as its own nation state. Only Montenegro continued to cooperate closely
with Serbia. With these divergent aims, so at odds with one another, the
resurgence of the national question became the driving force behind the
collapse of Yugoslavia.
Nationalism and nationalist thinking culminated during the wars following Yugoslavia’s collapse, but are still common in the whole of post-Communist Europe, but especially in Southeast Europe today and more
deeply rooted than in many other parts of Europe. It is associated with
the “youth” of these nations, who first sought to free themselves from the
dominance of the superpowers and then to emancipate themselves from
nationally different elites. It is associated with the Orthodox churches
who, unlike the universal Roman Catholic Church, understand themselves to be national churches and after the fall of Communism regained
influence in society. It is also very much associated with the inversion

23

of the political position between these nations, who as Muslim converts
backed the authority of
the Ottoman Empire, and those other nations, who as Christians were
discriminated against at that time and later represented the state nations.
The latter accuse the former of betraying the common cause out of opportunism – an accusation that weighs heavily considering the keen historical consciousness in Southeast Europe. This, in fact, was the backdrop to
some extent of all the virulent conflicts in the region today between Serbs
and Albanians, Bosnians and Serbs/Croats, Macedonians and Albanians.
The strong national consciousness, based on very different historical
views and often antagonistic, makes the relationships between neighboring countries, as well as political and economic cooperation in the
region, most significantly in Southeast Europe, difficult. Most of these
states have oriented themselves, if at all, to an external reference point
(Brussels, USA) rather than trying to seek an intra-regional relationship.
That makes it more difficult for Southeast Europe to overcome the status
of the European periphery and to gain influence.

Conclusion
As regards environmental change a general improvement can be stated.
It is, however, more significant in economically prosperous countries
and regions and shows a West-East gradient so typical also for economic
power and economic transformation.
Spatial disparities grow especially between larger cities and rural space.
Other regional winners of transformation are border belts towards economically more prosperous countries and regions with intensive tourism.
Rural spaces left behind are characterized a.o. by a lack of young and
active population, by insufficient transportation, social, health care and
cultural infrastructures as well as by societal and political attitudes inclined to conserve existing structures and to avoid innovations.
Democratic transformation has proceeded differently in individual countries and was partly impeded by violent conflict. When the political
landscape as represented by party systems and administrative decentralization and regionalization are taken as indicators for democratization
processes, also a West-East or Northwest-Southeast gradient can be observed.
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After the rather a-national period of Communism the national idea has
significantly grown in force resulting in conflicts between nations and
in a recovery of minority problems. Vigor of the national idea as well as
the political handling of national and ethnic conflicts may be regarded as
indicative for the status of the transformation process.
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DUNAJ. AKO MU POMÔCŤ?
DANUBE. HOW TO HELP HIM?
doc. Ing. Dr h.c. Július Binder

Abstrakt
Podľa suchého štatistického konštatovania je Dunaj po Volge druhou
najväčšou riekou v Európe. Jeho výnimočnosť, v európskom priestore
netkvie však ani tak v kvantitatívnej dimenzii dĺžkou či vodnosťou tohto
veľtoku. Skutočnosť, že Dunaj akoby predeľoval európsky kontinent v
smere severozápad – juhovýchod, len umocňuje záujem oboch týchto
častí Európy o jeho osud.
Vývoj Dunaja po stáročia znamenal vytváranie nerovnováh. Ich riešenie
v súčasnosti musí byť komplexné. Ak sa rieši plavba, musí sa zároveň
riešiť aj protipovodňová ochrana.
Kľúčové slová: Dunaj, vodná cesta, prietok, povodeň, ekosystém.

Abstract
According to a laconic statistical finding the Danube river is, after the
Volga river, the second largest river in Europe. Its uniqueness within
the European area however does not consist neither in the quantitative
dimension of length or large water content of this large stream. The fact
that the Danube river, as it were remodeled and divided the European
continent in the northwest - southeast direction, only enhances interest
of both these parts of Europe in the Danube river´s destiny.
Development of the Danube river throughout centuries meant imbalances creating. These imbalances solving���������������������������������
��������������������������������
on the present has to be comprehensive. On the proviso that the navigation is solved, simultaneously the
flood protection has to be solved.
Keywords: Danube, water route, flow, flood, ecosystem.
JEL Classification: F15
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Úvod
Dunaj tvorí prirodzenú vnútrozemskú komunikačnú os takmer v ideálnom strede medzi hlavnými komunikačnými smermi, ktoré sú dané
svetovými moriami na severe a juhu kontinentu. Najmä po dokončení a
uvedení kanála Rýn-Mohan-Dunaj do prevádzky, čím sa stal Dunaj organickou súčasťou rozhodujúcej transkontinentálnej vodnej cesty. Cesta
sa v súčasnosti dostatočne nevyužíva najmä v dolnej časti.
Od úsvitu dejín bola rieka Dunaj, styčnou oblasťou rozličných skupín,
miestom mocenských zápasov, ale predovšetkým miestom výmeny informácií v oblasti duchovnej i materiálnej tvorby hodnôt, žiaľ aj ich ničenia. Rieka spájala i rozdeľovala. Tým sa stala nielen svojou polohou,
ale aj povahou v dobrom slova zmysle medzinárodnou dávno predtým,
ako ju Európa za takú deklarovala.

1. Vývoj faktorov vplývajúcich na stav Dunaja
Rozsah dunajskej inundácie bol v minulých storočiach generálne redukovaný, zatiaľ čo prietok cez toto územie zostal na porovnateľnej úrovni.
Takto sa postupne zvyšovala nerovnováha, čo viedlo nevyhnutne ku koncentrácii prietokov do zúženého koridoru medzi ochrannými hrádzami.
Meandrujúci a bifurkujúci Dunaj bol napriamený do jedného plavebného
koryta. Napriamenie Dunaja a zúženie inundácie zväčšilo deštruktívnu
silu vody a vyvolalo ďalšie následné opatrenia, predovšetkým v ochrane
pred povodňami a pre plavbu. Rýchlosti prúdenia sa podstatne zväčšili
a spolu so zvýšenými hladinami sa podstatne zväčšila unášacia, alebo
erózna sila rieky. Vo všeobecnosti to znamená, že najväčší vplyv na riečnu morfológiu a transport splavenín, eróziu, sedimentáciu a na prírodné
podmienky malo napriamenie rieky. Od jej napriamenia rieka Dunaj nie
je viac prirodzene prúdiacou riekou. V ostatnom období boli vybudované
priehrady, na nemeckom, nemecko-rakúskom a rakúskom úseku Dunaja,
čím sa zamedzilo prírodnému posúvaniu štrku a piesku po dne rieky
(splavenín). Erózia dna sa zväčšuje, hladiny poklesávajú a poklesáva aj
hladina podzemných vôd. Ramenné sústavy vysýchajú.
Kardinálnymi otázkami sú: čo je prírodné, čo a kedy sú negatívne alebo
pozitívne vplyvy, čo je referenčný stav, a čo znamená náš “Leitbild”, čo
znamená ochrana (conservation), čo je podpora pre prírodné procesy a
starostlivosť o biotopy – ekosystémy. Vo všeobecnosti, čo je najlepšie
riešenie súčasného stavu? Od odpovede záleží aj vytýčenie cieľov. Je
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zrejmé, že nemôžeme históriu pustiť ako film dozadu. Vieme si však
definovať podstatu cieľov. To vo všeobecnosti je získanie úžitkov, predovšetkým úžitkov z obnoviteľných zdrojov, sociálnych a ekonomických
úžitkov a realizovať opatrenia na získanie prírode blízkych podmienok
pre ekosystémy, tie ktoré považujeme za prírodne cenné (prírodné chránené územia, historické chránené pamiatky, územia a zdroje dôležité pre
človeka (voda vo všetkých formách), a podobne.
Nie je riešenie vyhlásiť celý Dunaj za chránené územie. Preto sa potrebujeme pozerať na každý inžiniersky projekt a každé opatrenie individuálne a so všetkými vzájomnými synergiami. Zdedili sme kultivovanú
krajinu. Musíme rešpektovať historický vývoj a priority našich predkov.
Musíme rešpektovať záujmy verejnosti na poľnohospodárskej produkcii,
výrobe energie, plavbe, ochrane životného prostredia, športe a rekreácií
a pod. Musíme rešpektovať špecifické geologické podmienky a ich ponuky.

Erózia a poklesávanie dna Dunaja
Dunaj medzi Viedňou (VD Freudenau) a Rakúsko-slovenskou hranicou
nad Bratislavou (rkm 1921,0 – 1872,7) definuje Projekt Flussbauliches
Gesamtproject Donau Östlich von Wien ako v súčasnosti vážnym slabým miestom pre lodnú dopravu pre ktorý je charakteristická zotrvávajúca erózia a pokles dna koryta Dunaja od 2 až po 3,5 cm ročne.
V priebehu roka v Dunaji podstatne kolíše plavebná hĺbka, čo znemožňuje spoľahlivosť lodnej dopravy a jej konkurenčnú schopnosť. Trvalé
prehlbovanie dna Dunaja, detailne popísané už v roku 1988 v publikácii
PERSPEKTIVEN, Heft 9/10, podstatne a trvalo zhoršuje ekologické pomery inundácie v tomto úseku, ktorý je dnes vyhlásený za Národný park
„Nationalpark Donau-Auen“. Za predchádzajúce obdobie, približne od
roku 1960, pokles dna a hladín Dunaja dosiahol okolo 1 až 2 m a proces
sa nezastavil ani realizáciou opatrení v rámci výstavby VD Freudenau
a predchádzajúcimi i súčasnými klasickými úpravami toku ani prisypávaním štrku do Dunaja poniže VD Freudenau. Tento proces nezastavilo
ani VD Gabčíkovo, pretože jeho vzdutie siaha v súlade s navrhovaným
Projektom Wolfsthal - Bratislava v rkm 1873,3, približne po tieto miesta.
Naviac, nad Bratislavou až po obec Orth existuje spätná erózia, prejavujúca sa zvýšeným sklonom dna Dunaja. Tým vznikajú aj veľmi vysoké
rýchlosti prúdenia vody v tomto úseku Dunaja. Tento problém nastal nepostavením VD Wolfsthal - Bratislava.
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Rakúski odborníci navrhli Projekt realizácie súhrnného vodohospodárskeho upravného projektu (Flussbauliches Gesamtproject Donau Östlich
von Wien), ktorý má signifikantný vplyv na životné prostredie na rakúskom i slovenskom štátnom území. Slovensko dostalo k posúdeniu
tento projekt, ktorý ležal na Ministerstve životného prostredia a nebol
odborne pripomienkovaný. Začatím prác Rakúskou stranou nastali
problémy na našom úseku Dunaja.
Slovensko nemá možnosti zabrániť rakúskej strane v pokračovaní na
prácach v úprave „Východne od Viedne .“
Očakávané vplyvy na slovenskom území sú:
• zväčšenie prietoku plavenín a obsahu organickej hmoty v plaveninách,
• zvýšenie sedimentácie plavenín odnášaných z rakúskeho územia
na slovenskom území, zvýšenie kolmatácie (upchávanie dna)
zdrže, ramenných sústav, starého koryta Dunaja,
• zmenšovanie doplňovania zásob podzemných vôd, a tým aj zníženie hladín podzemných vôd,
• nepriaznivý vplyv zväčšenia obsahu organickej hmoty na infiltračné procesy do podzemných vôd, nepriaznivý vplyv na samočistiace procesy, predovšetkým na oxidačno-redukčné podmienky, a to v celom slovenskom úseku Dunaja,
• nepriaznivý vplyv na kvalitu a zásoby podzemnej vody,
• zväčšenie gradientu od ukončenia násypu hrubého triedeného
štrku po žulový prah pri Devíne a tým zhoršenie plavebných
podmienok (aj zvýšenie rýchlosti prúdenia vody),
• nevytvorenie takých plavebných podmienok medzi Viedňou
a Bratislavou ako sú odporúčané Dunajskou komisiou a existujú
pod Bratislavou,
• neprispievanie k protipovodňovej ochrane pod úsekom navrhovaného projektu.
Toto všetko sa prejavuje ako veľmi dlhodobý proces, vyžadujúci následné opatrenia a investície na slovenskej strane.
Projekt na východ od Viedne prejudikuje nevyužívanie hydroenergetického potenciálu v tomto úseku Dunaja a to aj v pripravenom projekte
VD Wolfsthal-Bratislava a tiež na iných miestach na Dunaji, čím doslova
protirečí energetickej politike Európskej komisie.
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Projekt napriek tomu, že je to jeho cieľom, nerieši dlhodobé stabilizovanie dna Dunaja pod Freudenau a dostatočné zvýšenie hladín v Dunaji
a ramenách, ani hladín podzemnej vody, vrátane pôdnej vlhkosti v Národnom parku, ako rehabilitáciu predchádzajúceho dlhodobo narušeného
vodného režimu.
Cieľom slovenských vodohospodárov je návrh, ktorý zmenší negatívny
vplyv na naše územie a zabezpečí prepojenie dvoch vzájomne nadväzujúcich častí a to na:
1.) Rakúska časť: „Súhrnný vodohospodársky úpravený projekt Dunaja na východ od Viedne“ a
2.) Slovenská časť: „Komplexný projekt Dunaja pri Bratislave“
(medzi Hainburgom a Gabčíkovom, ktorého hlavnou časťou je
realizácia VD Bratislava). ktoré rieši nasledovné problémy:
•
•
•
•

vodná doprava, s ústrednou úlohou Dunaja,
cestná, železničná a letecká infraštruktúra,
energetika a skúsenosti s jej zraniteľnosťou,
kultúra a cestovný ruch.

Niektoré ciele Stratégie sú definované ako:
• odstrániť existujúce prekážky brániace splavnosti, umožniť celoročnú plavbu v kategórii VI.b s ponorom do 2,5m, zrealizovať
niekoľko koridorov nákladnej železničnej dopravy cez podunajskú oblasť,
• rozvíjať multimodálne terminály s cieľom prepojenia rôznych
typov dopravy,
• dosiahnuť ciele, vyplývajúce z klimatických a energetických
vzťahov (obnoviteľné zdroje, akumulácia energie obnoviteľných
zdrojov),
• ochrana životného prostredia, vrátane ochrany pred klimatickými javmi (napr. povodne, suchá, zosuny),
• starostlivosť o ekosystémy (napr. NATURA 2000),
• podporovať synergiu, predchádzať dupľovanej práci, zabezpečiť
integrovaný prístup.
V tomto návrhu ide predovšetkým o inžiniersku integráciu. Inžinierska
integrácia znamená prepojenie komponentov subsystémov do jedného
systému zabezpečujúc, že subsystémy úspešne spolupracujú ako jeden
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systém. Systémová integrácia je tiež o pridaní hodnoty k integrovanému
systému a o schopnostiach, ktoré sú umožnené ako výsledok interakcie
medzi subsystémami (čo vytvára synergiu). Do tejto synergie sú zahrnuté
všetky smernice a požiadavky EÚ. Zahrnutá je aj ochrana a starostlivosť
o prírodné prostredie a ekosystémy, závisiace predovšetkým na vodnej
zložke. Tento návrh podmieňuje a podporuje aj spomenuté návrhy TTT
a vodnú cestu DOL.
Základnou podmienkou všetkých systémových opatrení������������������
je vzatie do úvahy, že nie je možné optimalizovať všetky parametre systému. Optimum
funkčného systému nie je suma optimálnych stavov všetkých komponentov, ale ich optimálna súhra (synergia). Toto je princíp, ktorý tento
návrh sleduje!
Cieľom je riešenie menovaných existujúcich problémov v tomto úseku
Dunaja, a hydraulické prepojenie a zosúladenie Súhrnného projektu na
východ od Viedne s predstavou komplexného riešenia. Z pohľadu Dunaja ide o dokonalé splavnenie úseku Dunaja od Bratislavy po koniec
Upravného projektu, pozastavenie v slovenskej časti erózie dna a ďalšie
úžitky, ktoré sa dajú získať spoluprácou s rakúskou stranou.
Toto stanovisko sa opiera o zoznam problémov na Dunajskej vodnej ceste. V tomto zozname sú definované štátmi nasledujúce problémy:
•

Rakúsko: Dunaj v rkm 2038 do 2008 a od rkm 1921 do 1873 má

•

Maďarsko: spoločný slovensko-maďarský úsek Dunaja od rkm
1810 do rkm 1708,2 má malú plavebnú hĺbku v suchých
obdobiach (1,7 m) a nízku výšku premostenia (7.75 m). Požaduje sa prehĺbenie o 2.5 m a zvýšenie premostenia na 9,1 m.
Úsek Dunaja rkm 1708 do 1652 má malé plavebné hĺbky (1,5

•

•
•

malú plavebnú hĺbku, miestami len 2,2 m.

– 1,7 m).

Slovensko: Dunaj od rkm 1880,26 po 1867 zvýšiť triedu VIb na
VIc. Malá výška priechodu na plavebných komorách 8,9 m. Dunaj od rkm 1811 do 1708,2, nedostatočná hĺbka a šírka plavebnej
dráhy počas nízkych vodných stavov.
Preklasifikovanie vodnej cesty Dunaja od rkm 1867 do 1708,2
na triedu VII.
Preklasifikovanie rieky Morava od ústia Dunaja 6 km proti prúdu
na triedu Vb.
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Súhrnný vodohospodársky úpravný projekt Dunaj na východ od Viedne
(Dunaj medzi Viedňou (VD Freudenau) a Rakúsko-slovenskou hranicou
nad Bratislavou (rkm 1921,0 – 1872,7) definuje ako v súčasnosti vážnym
slabým miestom pre lodnú dopravu pre ktorý je charakteristická zotrvávajúca erózia a pokles dna koryta Dunaja od 2 až po 3,5 cm ročne.
V priebehu roka v Dunaji podstatne kolíše plavebná hĺbka, čo znemožňuje spoľahlivosť lodnej dopravy a jej konkurenčnú schopnosť. Trvalé
prehlbovanie dna Dunaja podstatne a trvalo zhoršuje ekologické pomery
inundácie v tomto úseku.
Problém plavby sa dotýka aj ďalších úsekov Dunaja Od rkm 1921 (Viedeň) po rkm 1873 (Wolfsthal - Ostrov Sihoť, požiadavka rakúskej strany)
respektíve do rkm 1867 Bratislava, tento úsek bol riešený v Projektovom
návrhu „Donaukraftwerk – Vodné dielo na Dunaji; Wolfsthal – Bratislava“ v roku 1959. Na tento projektový návrh nadväzuje projekt Sústavy
vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros.
1.) Od obce Sap (Palkovičovo) rkm 1810 po obec Nagymaros rkm
1708 a ďalej do Budapešti rkm 1652 (požiadavka maďarskej
strany) je tento úsek pokrytý platnou medzištátnou zmluvou
z roku 1977 Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, ktorej
signatármi sú Slovenská republika a Maďarská republika..
2.) Úsek medzi týmito úsekmi, teda od Bratislavy rkm 1873 po Sap
1810 je z plavebného hľadiska vyriešený realizáciou časti Projektu Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň
Gabčíkovo. Po splnení celého projektu z roku 1977, prebagrovanie pod stupňom Gabčíkovo aj postavenie stupňa Nagymaros,
bude vyriešená aj otázka výšky premostenia na vodnom diele
Gabčíkovo.
Z hľadiska projektov na úseku Dunaja na ktorom má Slovensko brehovú
čiaru:
• Horný úsek, od Bratislavy proti prúdu, zasahuje do plánovanej
výstavby vodného diela na Dunaji Wolfsthal – Bratislava. K tomuto existuje projektový návrh.
• Dolný úsek, od Bratislavy po prúde, sa celý nachádza v území
medzištátneho Projektu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Časť tohto úseku je realizovaná a časť je v zmysle medzinárodnej Zmluvy 1977, ktorej platnosť potvrdil Medzinárod-
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ný Súdny Dvor v Haagu, de jure, vo výstavbe. (Momentálne sa
hľadá riešenie ako naplniť ciele Zmluvy z roku 1977, v ktorej
je uvedené aj definitívne vyriešenie plavebných podmienok od
Bratislavy po Budapešť).
Riešenie tejto problematiky sa skladá zo súboru základných kategórií:
• plavba,
• protipovodňová ochrana,
• prírodné prostredie,
• energetika,
• všestranné využívanie územia a ochrana prírodného bohatstva.
Každý návrh na úpravu plavebných pomerov musí byť zosúladený s protipovodňovou ochranou, zmenšovanie inundácie, ako následok vykonávaných úprav protipovodňovej ochrany miest na Nemeckom a Rakúskom
úseku Dunaja, ktoré zhoršujú pretok veľkých vôd. Ochranou prírodného
prostredia, s energetickými a inými záujmami dotknutých krajín. Okrem
toho, každý návrh musí brať do úvahy existenciu platnej Zmluvy z roku
1977 (a splnenie jej cieľov) a Projektové návrhy Vodného diela na Dunaji Wolfsthal – Bratislava, respektíve VD Bratislava.
Plavba na Dunaji je upravená Dohovorom o režime plavby na Dunaji
(Belehrad, 1948) (ďalej len „Dohovor“). Dohovor bol uzatvorený s cieľom zabezpečiť slobodnú plavbu na Dunaji v súlade so záujmami a suverénnymi právami pri dunajských štátov. Zmluvné strany Dohovoru
zhodne uznávajú, že je vo všeobecnom záujme udržovať Dunaj v dobrom stave splavnosti.
Základné parametre plavebnej dráhy a udržiavanie podmienok plavby sa
riadia týmito článkami Dohovoru:
• článkom 3 – údržba národného úseku Dunaja v splavnom režime
členským štátom,
• článkom 4 – podmienky vykonávania takýchto prác, ak ich nemôže vykonať krajina, ktorej úseku Dunaja sa to týka,
• článkom 39 – vykonávanie prác na základe vzájomného dohovoru v úsekoch, kde Dunaj tvorí štátnu hranicu medzi dvomi členskými štátmi,
• prílohou II – spôsob vykonávania prác, potrebných na zaistenie normálnych plavebných podmienok na úseku Gabčíkovo –
Gönyű (od rkm 1821 po rkm 1791).
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Na základe Dohovoru bola v roku 1949 vytvorená Dunajská komisia
(ďalej len „DK“) ako medzivládna medzinárodná organizácia.
Úsek Dunaja od Viedne po Bratislavu a od Sapu po Budapešť je dnes
z hľadiska plavebných podmienok nestabilný. V týchto úsekoch sa znižuje pozdĺžny sklon toku, čo spôsobuje ukladanie splavenín – v hornej
časti štrkov a v dolnej časti pieskov, ktoré vytvárajú pohyblivé lavice
a brody znižujúce plavebnú hĺbku a zužujúce plavebnú dráhu. V hornej
časti je to vplyv žulového prahu nad Bratislavou a v dolnej časti vplyv
kamenného prahu (sliene, andezity, vápence) medzi ústím Ipľa a obcou
Nagymaros.
Stanovenia parametrov plavebnej dráhy, hydrotechnických stavieb
a iných zariadení na Dunaji, boli postupne odporúčané na zasadnutiach
Dunajskej komisie – XVIII, XX, XXI, XXXIII, XXXVIII a XLV. Posledné odporúčanie DK k otázke parametrov plavebnej dráhy bolo prijaté dokumentom č. DK/SES 45/13 v roku 1988, kde sa hovorí:
• V bode 4.1.4: „Minimálna hĺbka na úseku Viedeň – Bratislava
(rkm 1920,30 – 1700,0) bude na úseku s voľným tokom rieky nie
menej ako 25 dm a na vzdutom úseku rieky nie menej ako 35
dm“.
• V bode 4.2.5 a 4.2.6: „Minimálna šírka na úseku Devín - Gönyű
(rkm 1880,20 – 1791,00) na úseku s voľným tokom rieky nie menej 150 m, na úsekoch so skalným dnom nie menej ako 100 m, na
brodových úsekoch s ľahko rozmývateľným dnom nie menej ako
120 m a na vzdutom úseku rieky (zdržou) nie menej ako 150 m.
Na úseku Gönyű – Georgijevkij Čatal (rkm 1791,00 – 62,97) na
úseku s voľným tokom rieky nie menej ako 180 m, na úsekoch
so skalným dnom nie menej ako 100 m, na úsekoch rieky s ľahko rozmývateľným dnom nie menej ako 150 m a na podporenom
úseku rieky (za zdržou) nie menej ako 180 m so zväčšením v zákrutách tohto úseku do 200 m“.
• V bode 4.3.6: „Minimálny polomer zákruty na úseku Devín –
Sulina (rkm 1880,26 – 0,00) vo forme výnimky na úsekoch s nepriaznivými podmienkami po geomorfologickej stránke bude nie
menej ako 750 m“.
Podľa údajov rakúskej strany je nad Bratislavou nedostatočná plavebná
hĺbka, na niektorých miestach pod 2,2 m. V suchom období (napríklad
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leto roku 2003) sú plavebné hĺbky pri prietokoch v Dunaji okolo 1000
m3/s menšie ako 2 m. V roku 2013 nebola splnená plavebná hĺbka takmer
200 dní do roka.
Pod obcou Sap sú plavebné hĺbky menšie ako 1,7 m. Pod Komárnom
a Štúrovom sú zase plytčiny so skalnými prahmi a brodmi, napr. v rkm
1734. Aktuálne brody 19. augusta 2003 v poradí rkm, hĺbka v dm:
1797,3, 16; 1792,2 16; 1735,5 15; 1722,3, 18; 1714,2, 18;
1711,2, 17. Po výstavbe sústavy vodných diel Djerdap I a Djerdap II sa
tieto úseky Dunaja (Viedeň - Bratislava a Sap –Budapešť) stali najväčšou prekážkou v medzinárodnej plavbe a Dunajská komisia odporučila
zabezpečiť zlepšenie plavebných podmienok na úroveň IV. kategórie európskych vodných ciest (podľa vtedy platných parametrov na vodnú cestu, t.j. hĺbka 35 dm a šírka 180 m). V nadväznosti na prípravu „Európskej
dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného
významu“ (Dohoda AGN), ku ktorej Slovenská republika pristúpila na
III. Pan-európskej konferencii ministrov dopravy v Helsinkách v roku
1997, a ktorú ratifikovala Slovenská republika 2.2.1998 a Maďarská republika ju ratifikovala 22.10.1997, bola dunajská vodná cesta klasifikovaná Dunajskou komisiou takto:
úsek Kelheim – Regensburg		
tr. Vb,
úsek Regensburg – Viedeň		
tr. VIb,
úsek Viedeň – Belehrad		
tr. VIc,
úsek Belehrad – Sulina		
tr. VII.
Všetko toto hovorí, že bez realizácie opatrení, predvídaných v Pláne základných prác v časti ďalšej výstavby priehrad na Dunaji, sa podunajským
krajinám na úsekoch Dunaja s voľným (neregulovaným) tokom nepodarí
zabezpečiť ani len hĺbky 25 dm. Toto potvrdzuje aj štúdia vypracovaná
na základe požiadavky maďarskej vlády, vypracovaná skupinou organizácií pod vedením DELFT HYDRAULICS, nazvaná „Towards sustainable development and safe navigation on the Hungarian Danube“ (1993
– 1996).
Toto potvrdzuje aj „Súhrnný vodohospodársky úpravný projekt Dunaj na
východ od Viedne“. Týka sa to predovšetkým úseku Dunaja od Hainburgu (dolný koniec Projektu) po Bratislavu.
V tomto kontexte je dôležité obnoviť rokovanie o výstavbe Vodného diela
v priestore žulového prahu pri Bratislave. Jedine komplexným riešením
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sa dajú uspokojiť požiadavky na plavbu, na ochranu pred povodňami
i na ochranu prírodného prostredia. Ekonomická i ekologická stránka
výroby energie prispeje navrhovanému riešeniu. Keby napríklad pri
povodni v auguste 2002, alebo 2013 existovalo vodné dielo Wolfsthal
– Bratislava, protipovodňová situácia od Fischamend v Rakúsku až po
Bratislavu (vrátane úseku Devín Bratislava) by bola bývala vyriešená.
Plánovaná Vážska vodná cesta, respektíve projekt Dunaj Odra Labe je
projekt medzinárodného významu prepojenia integrovanej siete európskych vodných ciest v koridore Balt-Odra-Dunaj. Medzinárodný rozmer
projektu vyplýva z jeho strategického severo-južného smerovania v stredoeurópskom priestore. Napojenie na dokonale splavnený Dunaj medzi
Bratislavou a Viedňou umožní bezprekládkovú dopravu loďami a lodnými súpravami dunajského typu medzi vážskymi prístavmi Bratislavským
prístavom a prístavmi západnej Európy cez kanál Rýn-Mohan-Dunaj
dokonale splavnený pod VD Gabčíkovo ma tiež s krajinami juhovýchodnej Európy, prípadne blízkeho východu. Takáto plavba bude možná iba
v prípade ak bude v plnom rozsahu realizovaná podľa odporúčaní Dunajskej komisie.

2. Komplexné návrhy riešenia Dunaja
Pri riešení plavebných podmienok na Dunaji riešenia musia byť komplexné. Ak sa rieši plavba, musí sa zároveň riešiť aj protipovodňová
ochrana. Pri tom treba brať zreteľ aj na prírodné prostredie. Ak už takto
uvažujeme, potom treba v rámci komplexnosti vziať do úvahy aj ekonomiku a výrobu energie. Riešenie musí obsahovať aj štúdiu SEA a EIA
(Environmental Impact Assessment).

1. Úsek Viedeň - Bratislava
Riešiť spoločne s rakúskou stranou a obnoviť rokovania o výstavbe Vodného diela na Dunaji Bratislava – Wolfsthal. Všetky tieto námety boli
s rakúskou stranou diskutované naposledy v roku 1986 v rámci koncepcie komplexného spoločného využívania Rakúsko – Slovenského úseku
Dunaja.

2. Úsek Bratislava – Sap
Úsek od Bratislavy po Sap je v projekte SVDG-N vyriešený. Chýba
napojenie zdrže stupňa Gabčíkovo na navrhované Vodné dielo Wolf-
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sthal-Bratislva, čím by sa vyriešila plavba v tomto úseku (požiadavka
rakúskej strany od rkm 1921 po 1873 – Ostrov Sihoť pri Bratislave).

Ekologická problematika
Cieľom je uviesť problematiku prírodného prostredia na základe doterajších skúseností, predovšetkým z jeho monitorovania. Cieľom je definovať:
1. Aký stav prírodného prostredia sa v ramennej sústave Dunaja môže
považovať z ekologického hľadiska v daných podmienkach za taký aký
chceme v konečnom výsledku snaženia dosiahnuť (dlhodobý cieľ), teda
k akému stavu sa ďalšie práce majú postupne približovať a zároveň
ho môžeme považovať z prírodného hľadiska za optimálny.
2. Aký stav prírodného prostredia sa má dosiahnuť optimalizovaním
vodného režimu, teda aký vodný režim je pre územie inundácie zo všetkých prírodných hľadísk potrebný a najlepší (cieľ dosiahnuteľný v reálnom čase vodohospodárskymi opatreniami a riadením vodného režimu).
Ciele sú v podstate v dvoch úrovniach:
• Prvou je definovať stav, ktorý sa z ekologického hľadiska môže
považovať pre inundáciu z hľadiska biotopov za optimálny a to
bez ohľadu na spôsob ochrany a realizácie optimalizácie (dlhodobý cieľ).
• Druhou je stav, ktorý predstavuje ekotop a biotop, ktorý si z ekologického hľadiska želáme dosiahnuť a je reálne dosiahnuteľný
riadením hlavne režimu vodnej zložky prírodného prostredia.
Tieto dve úrovne cieľa vychádzajú z poznania, že pri definovaní postupu
prác máme vedieť aký stav prostredia je možné považovať za optimálny,
poznať kritériá ktoré takýto stav charakterizujú a poznať etapové možnosti, ako sa k takémuto stavu dopracovať. Druhá úroveň cieľa si kladie
za úlohu, definovať stav prírodného prostredia (a kritériá jeho dosiahnutia), ktorý je možné dosiahnuť vedomým riadením vodného režimu.
Zároveň je potrebné definovať monitorovateľné kritériá, ktoré hodnotia
plnenie optimalizácie. Pritom sme si vedomí faktu, že napriek dôležitej
úlohe vodného režimu, existuje celý rad ďalších vplyvov, ktoré v území
inundácie nie je možné zanedbať a ktoré môžu byť v rozpore so záujmami ochrany prírodného prostredia, medzi ktoré môžeme považovať, les-
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né hospodárstvo, rekreácia, pytliactvo, vlastnícke vzťahy, hospodárske a
stavebné záujmy a iné.
Z ekologického hľadiska pre dunajskú inundáciu je charakteristický veľmi špecifický aquatický až terestrický ekosystém meniaci a skladajúci sa
na malom území z ekotopov a ich spoločenstiev začínajúc od eupotamonu pre prúdiacu vodu v Dunaji a prietočných ramien, cez parapotamal,
paraplesiopotamal, plesiopotamal, paleopotamal, až po zaplavované
a nezaplavované terestrické ekosystémy (od mokradí cez lúky, mäkké
luhy, až po tvrdé luhy a na hranici lesostep). Určujúcim a riadiacim mechanizmom takýchto ekosystémov v priestore a čase je predovšetkým
režim vodnej zložky prostredia, ktorý chceme vedome v priestore a čase
optimalizovať. Pritom všeobecným cieľom má byť prírode blízky stav
zabezpečujúci pôvodnosť, originalitu a prirodzenosť ekosystémov. Tieto pojmy nie sú synonymom pre prírodnú „pôvodnú“ originalitu, teda
„pôvodný“ stav krajiny, typický pre čas pred príchodom človeka (extrémne ochranárske návrhy na obnovenie „pôvodného“ stavu krajiny).
Tento špecifický, aquatický až terestrický ekosystém a podmienky pre
jeho existenciu sa bude musieť definovať v nasledujúcich etapách prác.
V prípade dunajskej inundácie je treba chrániť a zachovať taký originálny a prirodzený stav, ktorý vznikol v symbióze s človekom a je typický
– originálny – pre inundačné územia s ramennými sústavami všetkých
typov, oddelené od zázemia protipovodňovými hrádzami.
Uvediem citáciu1, ktorú považujeme za motto pre prípravu požadovaných expertíznych vyjadrení:
„Nemôžeme zmazať z povrchu zemského obyvateľstvo, ani nemôžeme
znížiť jeho hospodársku pokročilosť, životnú úroveň, včlenenie do svetového výrobného procesu. Nič z toho, čo našu dobu odlíšilo od doby
pred sto rokmi nemôžeme zrušiť, naopak všetko máme povzniesť na dokonalejšiu úroveň. Preto tiež nemôžeme udržovať krajinu v etape hospodárskeho primitivizmu. Neostane nič iného, ako terajší stav prekonať
tiež upravenou krajinou, ale upravenou dômyselnejšie, prirodzenejšie,
odbornejšie. A to je úloha tak vznešená, že všetko poslanie dvadsiateho
storočia pred ním bledne.“

1

Vladimíra Úlehlu z knihy I. Míchala (Ekologická stabilita, 1994, MŽP ČR, str. 217).
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Ochrana prírodného prostredia z pohľadu vodnej zložky
Ochrana prírodného prostredia sa týka Dunaja, jeho záplavového územia
(inundácia), národných parkov, chránených území, typických a prírode
blízkych ekosystémov, ako aj poľnohospodárstva, lesov, parkov, vodných športov, historických prvkov mesta a pod. Základom ochrany je
v tejto kapitole optimalizácia vodnej zložky.

Predmet ochrany
Predmetom ochrany sú Chránené vtáčie územia a Územia európskeho
významu. Pochopiteľne, princíp ochrany je prenesený aj mimo tieto už
definované chránené územia. Cieľom je ochrana a predovšetkým podpora a starostlivosť o ekotopy a tiež tvorba v tomto priestore typických
dunajských habitatov (obnova ramien, vytváranie biokoridorov, zabezpečenie vody pre príslušné biotopy a pod.).

Súčasný stav
Súčasný stav je výsledkom dlhodobého vývoja vodnej zložky Dunaja
a okolitých podzemných vôd v tomto území. Predovšetkým je to:
• Napriamenie a opevnenie brehov Dunaja, úpravy pre plavbu
vyúsťujúce do dlhodobého poklesávania hladín povrchových
a podzemných vôd, vysýchania ramien Dunaja a vysýchania
inundačného územia. To sa týka predovšetkým rakúskeho národného parku (Donau-Auen Nationalpark.
• V Karloveskom ramene Dunaja a ramene Dunaja okolo Sládečkovho ostrova tečie voda len niekoľko týždňov do roka. Ramená
tak nemajú svoje pôvodné vlastnosti a neplnia svoju pôvodnú
funkciu.
• Pečnianske rameno zaniklo.
• Chýba biokoridor na prepojenie okolo Bratislavy a Petržalky,
ktorý by prepájal priestor Dunajských ramien a inundácie nad
Bratislavou (vrátane Rakúskeho národného parku, dolnej časti
Moravy, Pečnianskeho lesa, Ostrova Sihoť s inundáciou starého
koryta Dunaja pod Čunovom.
• Vzhľadom na úpravy Dunaja kolísanie hladín je podstatne väčšie
ako v minulosti, predovšetkým vzhľadom na povodňové prietoky.
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Chránené vtáčie územia
Vytvorenie biokoridorov, rybovodov, podmienok pre hniezdenie a zimovanie vodného vtáctva a podobne. V skutočnosti ide o podporu príslušnej
vodnej zložky a typických podmienok prírode blízkeho vodného režimu.
K tomu z pohľadu vodnej zložky patrí:
Spôsob ochrany:
• Simulácia inundačných procesov mimo vodárenských zariadení
• Revitalizácia starých záťaží
• Odstraňovanie podmienok pre nepôvodné druhy fauny a flóry
• Vytváranie podmienok (biotopov) pre obojživelníky
• Zabezpečenie vhodných hĺbok hladín podzemných vôd pre biotu
• Podporovanie vznik mokradí, vytváranie vodných plôch, niektorých bez výsadby drevín.
• Udržiavanie hladín podzemných vôd na optimálnej hĺbke (Petržalka, Kittsee a pod.).
• Revitalizácia bývalých ramien, vodných plôch s podporou mokraďových biotopov.
•
Zabezpečenie primeraného vodného režimu hladín podzemnej
vody.
• Citlivé budovanie rekreačných a turistických chodníkov a zariadení.
• Výsadba pôvodných druhov drevín a krovinnej etáže pri obnove
brehových porastov.
• Úprava a vytváranie podmienok pre nové hniezdne biotopy
•
Vo vybraných lokalitách cielený manažment poľnohospodárskych plôch napríklad pre populáciu dropov a pod.
• Optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži biokoridorov
•
Cielene vytvoriť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
biokoridorov. Primerané lesohospodárske postupy pestovania
drevín.
• Odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny
• Vytvorenie prírode blízke poľnohospodárske využitie priľahlého
územia k biokoridorom a vodným plochám.
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Územia európskeho významu. Ochrana je zameraná na Bratislavské a Dunajské luhy
Cieľ:
Vytvorenie biokoridorov, rybovodov, zariadení pre vodohospodársky
manažment. V skutočnosti ide o podporu príslušnej vodnej zložky a typických podmienok prírode blízkeho vodného režimu Bratislavských
a Dunajských luhov. K tomu z pohľadu vodnej zložky patrí:
Spôsob ochrany:
• Zabezpečenie prírode blízkeho vodného režimu povrchových
a podzemných vôd s prihliadnutím na dnešný stav a navrhované
využívanie územia.
• Obnova a vytváranie ramien Dunaja a vodných plôch, vrátane
mokradí.
• Obnova lužného lesa a typických porastov popri vytvorených
vodných plochách, vrátane voľných plôch.
• Opatrenia na zabezpečenie prúdenia povrchovej vody, vytváranie vodných plôch, rybovodov, biokoridorov, porastob okolo
vodných plôch.
• Opatrenia na zabezpečenie hladín a kolísania hladín podzemých
vôd vzhľadom na možnosti zásobovania pôdy vodou kapilárnym vzlínaním z hladín podzemnej vody.
• Príslušné protipovodňové opatrenia a opatrenia na simulovanie
záplav vybraných plôch.
• Odstraňovanie inváznych druhov a podmienok ich osídlenia
• Predĺženie obdobia na zalesnenie a zabezpečenie nového porastu
• Zabezpečenie vhodných, prírode blízkych, podmienok biotyp,
napr. budovanie nových liahnísk pre obojživelníky, podpora
hniezdenia.
• Pestovanie typických plodín na priľahlom území
• Usmerňovanie návštevnosti územia a vytváranie zaujímavých
miest pre turistiku a šport, vrátane vodných plôch, ramien s prúdiacou vodou vhodných pre vodné športy, oddychových a parkových zón
• Vytváranie vhodných plôch pre typické formy pôvodného poľnohospodárstva, vzorové poľnohospodárske podniky (farmy?)
a pod.
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Na záver niečo z histórie:
Pre obnovenie pamäte pre starších a pripomenutie mladším uvádzam
niekoľko faktov:
Politické zmeny v strednej a východnej Európe, vytvárajú nové perspektívy pre integračné procesy v celoeurópskom priestore. Je rovnako prirodzené, že Slovenská republika vnímala a chápala na samom úsvite svojej zvrchovanosti a štátnej nezávislosti svoju príležitosť pre adekvátne
vyjadrenie pripravenosti konštruktívne spolupracovať na všestrannom
a spoločne realizovanom využívaní rozvojového potenciálu Dunaja a celého jeho povodia.
Je historicky doložené, že na európskom veľtoku, na Dunaji, začali ľudia
budovať prvé lokálne hrádze proti preliatiu rieky z brehov už v štvrtom
storočí p. Kr. Museli tak robiť, lebo Dunaj, toto dobrodenie prírody pre
pôdu, ryby, vodné vtáctvo a lužnú zverinu, ale najmä pre ľudí, mal aj
svoju odvrátenú tvár v podobe povodní. Od vstupu na naše územie, cez
Devínsku bránu, sa sklon jeho dna zmenšuje, čím sa spomaľuje rýchlosť
toku a štrk ktorý niesol z horských alpských oblastí sa začal na jeho dne
usadzovať a tým znižoval výšku brehov. Naviac, u nás už jeho brehy
neboli lemované kamenným zovretím a preto jeho preliatie bolo skôr
samozrejmosťou, ako výnimkou. Kronikári zaznačili, že od roku l0l2
do roku l965 sa Dunaj v úseku kde preteká slovenským územím, alebo
je hraničnou riekou s Maďarskom, vylial po oboch stranách brehov l62
krát. Zakaždým to spôsobilo nielen materiálne škody, ale neraz aj straty na ľudských životoch. Ľudia sa začali brániť. Začali stavať hrádze
a z histórie vieme, že takéto stavby boli na našom území už v l2. storočí.
Mária Terézia, a to sme už v l8. storočí, vydala príkaz na budovanie
takýchto stavieb. Hrádze však neboli jedinou ochranou. Aby sa zvýšila
rýchlosť prúdenia vody, odstraňovali sa početné meandre. Táto činnosť
sa stala nevyhnutnou po postavení prvých lodí na parný pohon. Ľudia,
ktorí boli Dunaju vďační za dobrodenia, ktoré prinášal v podobe prirodzenej hranice, závlah, ako plavebná cesta, pohon mlynov, rybolov a neraz aj ako zlatonosná rieka, zvádzali s ním neustály zápas. Ten nikdy,
ani do dnešných dní, neprestal. Poznáme niekoľko pokusov vyrovnať sa
s možným ne bezpečím, ktoré sa nedalo predvídať, ale bolo ho možné
očakávať niekoľko ráz do roka. S rozvojom vedy, ale aj empirických
poznatkov o jeho správaní, s možným nasadením vtedajších stavebných
mechanizmov, stavitelia a stavebné firmy predkladali mocenským orgá-
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nom plány na úpravu Dunaja práve pod Devínskou bránou. Išlo nielen
o ochranu územia, ale aj o zlepšenie plavebných podmienok, s výhodnejším premostením oboch brehov. Takéto zámery boli živé už v druhej polovici l9. storočia. Z tohto obdobia máme písomne doložených niekoľko
návrhov. Obsahujú už aj mapové prílohy, ktoré sú svedectvom vtedajších
vodohospodárskych cieľov. Spomeniem len niektoré: roku l880 vyprojektoval využitie Dunaja inžinier talianskeho pôvodu, usadený v Bratislave, Enea Lafranconi. On bol prvý, ktorý zameral dunajské riečisko od
Devína po Gönyu, s cieľom odstrániť mnohé bočné ramená rieky a voviesť tak vodu do hlavného koryta. Tým by sa zvýšila hladina rieky a vytvorili by sa tak lepšie podmienky pre plavbu ťažkých člnov. Navrhol aj
výstavbu umelého kanála od Bratislavy po Komárno, dokonca v dvoch
variantoch, kratšom a dlhšom a tiež využitie dunajských vôd pre výrobu,
ako on hovoril, “motorickej“ energie. Mal na mysli energiu elektrickú.
Enea Lafranconi je veľkou postavou vodohospodárskych snáh. Je dobre,
že tohto človeka nám pripomína vysokoškolský internát ležiaci na brehu
rieky a most cez Dunaj. Obidva nesú jeho meno.
Neskôr chcel skrátiť tok Dunaja kanálom začínajúcim pri Devíne a ústiacim za Rusovcami, Fischer Reinau, ale bližšie k realizácii sa dostala spoločnosť Alberta Bussa, ktorá 4 júla l9l6 dostala súhlas na vybudovanie
kanála na pravom brehu rieky od Bratislavy až do blízkosti Hederváru.
Toto riešenie by bolo nahradilo meandrovité Mosonské rameno. Vojnové udalosti však nepriali smelým zámerom a po vojne už bola situáciu
úplne iná.
Na viacúčelové využitie vtedy čs. úseku Dunaja podal v r.1950 Ing. Dr.
Peter Danišovič Jeho námet sa opieral o poznatky zo sústavného výskumu Dunaja, ktorý robila osobitná skupina vodohospodárskych inžinierov bývalého Krajinského úradu v Bratislave a v ktorej Ing. Dr. P. Danišovič dva roky pracoval. Vychádzal z princípu, že celý čs. úsek Dunaja
od Devina po Chľabu (172 km) je potrebné využiť úplne a viacúčelovo.
Na Maďarskom úseku prebiehali prípravné práce pod vedením mladého
Ing. Emila Mosonyiho už od roku 1942. Za vzor návrhu využitia Dunaja
mu slúžili vodné diela vo Švajčiarsku vo Švédsku, ale najmä diela na rieke Tennessee, ako uvádza v :“História stupňa Nagymaros“. Nie stalinská
gigantománia, ako s obľubou a dehonestujúco označujú VD G-N jeho
odporcovia.
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Konečný návrh Vodných diel na Dunaji bol výsledkom podrobných štúdií a dohôd medzi Česko-Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom
Medzištátna zmluva o spoločnom využití spoločného úseku Dunaja Sústavou vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVD G-N) bola podpísaná v Budapešti až v r. 1977, teda po rokovaniach trvajúcich 25 rokov.
S výstavbou SVD G-N obe zmluvné strany začali v r. 1978 a prvý
agregát na vodnom, diele Gabčíkovo sa roztočil v novembra 1992, t.j.
až za 40 rokov od podpísania prvej vládnej dohody.
Investorom najväčšej vodohospodárskej stavby na Slovensku a realizátor náhradného riešenia uvedenia VD Gabčíkovo do prevádzky po prerušení prác zmluvným partnerom bola Vodohospodárska výstavba a v
súčasnosti je i jej prevádzkovateľ.

Záver:
Komplexné riešenie problematiky Dunaja, dotýkajúca sa slovenského
územia zahrňuje: ochranu prírodného prostredia Dunaja, jeho záplavového územia (inundácia), SVD Gabčíkovo- Nagymaros, národných parkov, chránených území, typických a prírode blízkych ekosystémov, ako
aj poľnohospodárstva, lesov, parkov, vodných športov, historických prvkov mesta a pod. Je to záležitosť interdisciplinárna. Základom ochrany
je optimalizácia vodnej zložky. Pod optimalizáciou rozumieme dostatok vody príslušnej kvality pre zabezpečenie chránených území, ale aj
vytvorenie nových, prírode blízkych území ako sú zavodnené dunajské
ramená, biokoridory. Pod optimalizáciou rozumieme aj vodu pre lesy,
poľnohospodárstvo, parky (napríklad optimalizovanie hladiny podzemnej vody v Petržalke) a pod.
Tieto úlohy sa dajú riešiť postavením vodného diela nad bratislavským
mostom Lafranconi.
Pri týchto úvahách a prácach sa budú využívať prírodovedné disciplíny
a odborné organizácie ochrany a tvorby životného prostredia.
Toto všetko potrebuje šampióna, ktorého čaká veľa práce a prekonávanie
prekážok najmä od ľudí. ktorí nemajú klapky na očiach.
Kontakt:
Doc. Ing. Július Binder Dr h.c.
julius@binder.sk
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EUROREGIONÁLNA POLITIKA SLOVENSKA,
DUNAJSKÁ STRATÉGIA
EUROREGIONAL POLICY OF SLOVAKIA,
THE DANUBE STRATEGY
Ing. Ondrej Barič, PhD.

Abstrakt
Cezhraničná spolupráca k euroregionálnej úrovni prešla na Slovensku
rozsiahlym vývojom. Dunajská stratégia spolu s Baltickou stratégiou sú
prvé dve makroregionálne stratégie v EÚ. Má ambíciu vytvoriť mechanizmus spoločnej zodpovednosti krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj podunajských krajín pre uchovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva. Koordinovaný prístup krajín, regiónov
a civilného sektora k spoločným problémom Dunaja a priľahlého územia umožní ich efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí
naplno využiť nebývalý potenciál dunajského regiónu. Podporí rozvoj
vedomostnej spoločnosti.
Kľúčové slová: Dunaj, Dunajská stratégia, Európska komisia, Európska
únia, Región.

Abstract
Cross-border cooperation on Euroregional level has undergone extensive development in Slovakia. Danube strategy as well as Baltic strategy is two of first macro regional strategies. Its ambition is to create a
mechanism of joint responsibility of countries in the Danube region for
economic and social development of the Danube countries for the preservations of natural and cultural heritage. Coordinated approach to countries, regions and civil sector to the common problem of Danube and
adjacent territory enabling them efficiently and cost favorable solution.
Support the development of a knowledge-based society.
Key words: the Danube, Danube strategy, European Commission, European Union, Region.
JEL Classification : E 62, F 22
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Úvod
Podnety na vytvorenie cezhraničnej spolupráce sa začali objavovať so
vznikom Slovenskej republiky ako samostatného štátu v januári 1993.
Cezhraničná spolupráca k euroregionálnej úrovni prešla na našom území
rozsiahlym vývojom. Na začiatku sa spolupráca orgánov verejnej správy v Slovenskej republike (SR) uskutočňovala neúradným neoficiálnym
spôsobom. Vzťahy medzi susednými prihraničnými oblasťami sa časom
začali rozširovať a preto bolo potrebné vytvoriť formy cezhraničného
regiónu s charakteristickou štruktúrou inštitúcií a cezhraničnej spolupráce. Štruktúra vychádzala zo skúseností západoeurópskych pohraničných
území. Problematika cezhraničnej spolupráce je v rámci Európskej únie
aktuálna najmä z dôvodu hľadania nových možností spolupráce a zlepšovania kvality života v prihraničných regiónoch. Problematika cezhraničnej spolupráce do značnej miery súvisí s celkovým rozvojom spolupráce
a integrácie v Európe. Tento proces je výsledkom objektívne prebiehajúcej globalizácie politického, ekonomického, sociálneho a kultúrneho
vývinu vo svete a snahy premietnuť ho do všestranných integračných
tendencií. Rozvíjaním aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce sa postupne napĺňali ciele Rady Európy a Európskej únie (EÚ) zamerané na úzku
spoluprácu medzi štátmi v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach.
Pre Slovenskú republiku, vzhľadom na jej vysoký výrobný potenciál,
jeho reštrukturalizáciu, nedostatočnú kúpyschopnosť obyvateľstva a
malý trh, bolo vo všeobecnosti výhodné rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. Cezhraničná spolupráca ako rozsiahly súbor procesov si však vyžadovala prijímať mnohé administratívnoprávne, technické, ekonomické,
sociálne a kultúrne opatrenia, ktoré podporovali a upravovali vzájomné
vzťahy medzi rôznymi subjektmi po oboch stranách hraníc v súlade s
uzatvorenými zmluvami a dohodami.
Základnou normou Rady Európy sa stal Európsky rámcový dohovor o
cezhraničnej spolupráci, ktorý definoval cezhraničnú spoluprácu ako
„každé spoločné konanie zamerané na posilnenie a podporu susedských
vzťahov medzi územnými celkami a orgánmi podliehajúcimi jurisdikcii
dvoch alebo viacerých zmluvných strán a uzatváranie doh������������
ôd����������
nevyhnutných pre uskutočňovanie spoločných cieľov. Cezhraničná spolupráca má
priamy vplyv na vznik cezhraničných regiónov (Európsky rámcový dohovor, 1999)1.“
1

Národná rada SR s dohovorom vyslovila súhlas 26. októbra 1999 a prezident SR ho
ratifikoval 10. januára 2000 s vyhlásením: „Vláda SR odvolávajúc sa na ustanovenie
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Prvé euroregióny začali teda vznikať v oblastiach, kde už v predchádzajúcom období pôsobila cezhraničná spolupráca. Účelom formovania
Euroregiónov je koordinovaný (zosúladený) postup viacerých krajín pri
zabezpečení prihraničného priestorového rozvoja v oblasti rozvoja ekonomiky, turistiky, riešenia problémov životného prostredia, budovania
dopravných sietí ako i spolupráce vo vedeckej, vzdelávacej a spoločensko-kultúrnej oblasti. Predstavuje geograficky limitované územie, zahrňujúce časti dvoch alebo viacerých krajín, ktoré sa dohodli koordinovať
svoju činnosť v rozličných oblastiach. Spolupráca v euroregiónoch nie je
založená na základe územných celkov, ale spoločných projektov. Vyplývajú z realizácie zmlúv a dohôd medzi štátmi, uzatvorených na európskej
úrovni a ich uplatňovania v cezhraničnej praxi. Podkladom sú však prejavy aktivity občanov miest a dedín žijúcich v pohraničných oblastiach,
ale aj rôznych inštitúcii tam pôsobiacich. Majú spravidla rovnaké rozvojové problémy, ktoré môžu spoločne riešiť.

1.Slovensko a jeho zapojenie do euroregionálnej politiky
Na rozvoj cezhraničnej spolupráce a cezhraničných integračných procesov na regionálnej úrovni, ktoré v západnej Európe datujeme od päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, mohlo byť v postsocialistických
krajinách strednej a východnej Európy nadviazané až po začatí demokratizačného procesu v deväťdesiatych rokoch. V prípade Slovenska
predovšetkým po jeho osamostatnení a vzniku samostatnej republiky.
Nasledoval boom z rokov 1999–2001predovšetkým na dvojstrannej
spolupráci s krajinami, ktoré susedili so Slovenskom. Cezhraničná regionálna spolupráca na vyššom kvalitatívnom stupni sa začala rozvíjať
v podstatnej miere po poslednom väčšom rozšírení Európskej únie (EÚ)
v r. 2004. Tejto tendencii napomáhala podpora zo strany inštitúcii EÚ.
Dôležitá bola aj finančná pomoc EU hlavne cez programy finančných
prostriedkov z fondu Phare a Intereg.
Výhodná poloha Stredoeurópskeho regiónu v rámci štyroch štátov Slovenska, Rakúska, Maďarska a Česka a blízkosť medzi hlavnými mestami resp. ďalšími dôležitými mestskými centrami boli predpokladmi, aby
sa vytvoril už v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v mnohých oblastiach cezhranične prepojený hospodársky priestor, v ktorom sa angažujú podniky zo susedných krajín, ktoré prenikajú na tamojšie trhy, rozčlánku 3 ods. 2 rámcového dohovoru, vyhlasuje, že jeho uplatňovanie podlieha
uzavretiu medzištátnych dohôd.“
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biehajú spoluprácu alebo si vyberajú najvýhodnejšie miesta, aby mohli
vyrábať globálne konkurencieschopné produkty. Stredoeurópsky región
sa neskôr vyvíjal v rámci spoločnej iniciatívy Centrope.
Centrope bolo etablované v roku 2003, kedy došlo k inštitucionalizácií
iniciatívy otváracou politickou konferenciou v Kittsee. Na tejto konferencii podpísali Politické memorandum predsedovia krajov Bratislavského, Burgenlandu, Gyor-Moson-Sopron, Niederosterreich, Južná Morava,
Trnava, Viedeň a miest Bratislava, Brno, Eisenstadt, Gyor, Sopron, St.
Polten, Trnava a Viedeň. Dohodli sa na založení spoločného európskeho
cezhraničného regiónu.
Centrope má medzičasom za sebou úspešné obdobie spolupráce. Vzniklo veľa nových kontaktov a mnoho projektov, podarilo sa dosiahnuť dôležité čiastkové úspechy smerom k trvalej spolupráci. V každodennom
živote regiónu štyroch krajín sa „zrastanie“ stalo v mnohých oblastiach
už bežnou realitou, či už v rámci spoločného turizmu, spolupráce podnikateľov, vedeckých a vzdelávacích inštitúcii alebo kultúrnej výmeny.
Pre mnohých ľudí sa život pri hranici už dokonca stal životom ponad
hranice.

Proces prípravy a schvaľovania Dunajskej stratégie
Proces vytvárania Dunajskej stratégie v zmysle rozhodnutia Európskej
rady nebol začiatkom spolupráce v podunajskom regióne ale rozvinutím
už fungujúcej spolupráce. Sú to už uvádzane konkrétne výsledky predovšetkým v rámci Centrope.
Rozšírenie spolupráce na celý podunajský priestor v súlade s Dunajskou
stratégiou dáva preto predpoklady k dynamizácii nadregionálnej ekonomickej sily a konkurencieschopnosti, ale aj k zlepšeniu mobility obyvateľov regiónu. K tomu perspektívne dopomôže medzinárodná dostupnosť a vnútroregionálne prepojenie na základe budovania integrovaných
dopravných a mobilitných riešení vo všetkých oblastiach (železničná,
cestná, letecká aj lodná doprava), čím sa stane moderným a výkonným
uzlom na hlavných európskych trasách. Vytvorenie akčnej Dunajskej
stratégie a jej naplnenie predstavuje jedinečnú šancu, dať podunajskému
regiónu nielen mimoriadnu váhu v rodine európskych veľkoregiónov, ale
aj kvalitnú životnú úroveň jeho obyvateľov. K tomu sú zo strany Európskej únie vytvorené možnosti čerpania finančných prostriedkov prostred-
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níctvom vytvorených fondov. Cieľom európskej stratégie pre Dunajský
región je podpora spoločnej zodpovednosti krajín dunajského regiónu za
ekonomický a spoločenský rozvoj, prírodné a kultúrne dedičstvo. Tento koordinovaný prístup umožní rozvoj konkrétnych spoločných aktivít
a projektov, čo následne môže vyústiť aj do lepšieho plnenia zámerov
strategického dokumentu Európa 2020. Európska únia si v tomto dokumente dala za cieľ do roku 2020 zlepšiť situáciu v oblasti vzdelávania,
výskumu a inovácií, klímy, energetiky, sociálneho začlenenia a chudoby.
Podľa modelu Stratégie EÚ pre Baltský región by mala Dunajská stratégia prehlbovať spoluprácu krajín dunajského regiónu a posilniť trvalo
udržateľný rozvoj a konkurencieschopnosť tejto časti Európy. Stratégia
EÚ pre dunajský región sa začala pripravovať v júni roku 2009, keď
Európska rada formálne požiadala Európsku komisiu, aby do konca roka
2010 pripravila návrh Dunajskej stratégie. V rámci prípravy Dunajskej
stratégie bolo v roku 2010 v gescii Európskej komisie zorganizovaných
päť tematických konferencií, na ktorých jednotlivé štáty regiónu ako aj
niektoré medzinárodné organizácie prezentovali svoje predstavy, priority
a ciele. V rámci tejto série konferencií bola zorganizovaná aj spoločná rakúsko-slovenská konferencia (Viedeň, Bratislava, 19. - 21. apríla 2010),
ktorá bola zameraná na problematiku dopravy a životného prostredia. Po
sérii konferencií zorganizovala Európska komisia konzultácie s členskými štátmi za účelom finalizovania a zosúladenia predstáv jednotlivých
štátov tak, aby v decembri 2010 bolo možné predstaviť výsledný návrh Dunajskej stratégie spolu s akčným plánom. Tieto dva dokumenty
boli napokon predstavené ako návrh Európskej komisie dňa 8. decembra
2010. Európska rada schválila Dunajskú stratégiu na svojom zasadnutí
dňa 24. júna 2011.
Dunajská stratégia má ambíciu vytvoriť mechanizmus spoločnej zodpovednosti krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj
podunajských krajín pre uchovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva.
Po prijatí Lisabonskej zmluvy sa môže stať prvým veľkým európskym
projektom, ktorý umožní zjednotiť sa v záujme potrieb a priorít štátov,
regiónov a spoločenstiev na vývoji, ktorý bude v prospech celej Európy.
Koordinovaný prístup krajín, regiónov a civilného sektora k spoločným
problémom Dunaja a priľahlého územia, založený na transparentnej a
vzájomnej komunikácii všetkých zainteresovaných aktérov, umožní ich
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efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť
nebývalý potenciál dunajského regiónu.
Slovenská republika sa od samotného začiatku aktívne zapojila do prípravy Dunajskej stratégie. Vláda uznesením č. 149/2010 schválila Národnú pozíciu k Stratégii EÚ pre dunajský región, ktorá bola novelizovaná uznesením vlády č. 229/2011. Týmto uznesením bolo vedúcemu
Úradu vlády SR uložené predložiť na rokovanie vlády SR materiál „Návrh systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región“. Tento dokument bol
predložený na rokovanie vlády SR 13. 7.2016 a uznesením č. 497/2011
schválený. Novelizácia národnej pozície z 30. 3. 2011 reflektovala aktuálny vývoj v pred implementačnej fáze procesu prípravy Dunajskej stratégie, ktorý sa odzrkadlil v návrhu Dunajskej stratégie prezentovanom v
decembri Európskou komisiou. V rámci aktualizovanej národnej pozície
k Dunajskej stratégii Slovenská republika za najdôležitejšie považuje
zdôrazniť a presadzovať orientáciu na komplexné, vyvážené a spravodlivé riešenie rozvoja podunajského územia. Integrovaný prístup znamená,
že jednotlivé priority musia byť riešené rovnocenne v záujme všetkých
zainteresovaných štátov a vo vzájomnej previazanosti.
Dôležité pri spracovávaní Dunajskej stratégie je zohľadnenie existujúcich geopolitických, prírodných a rozvojových stratégií jednotlivých regiónov nachádzajúcich sa pri rieke Dunaj.
Dunajský región, ktorý zastrešuje Dunajská stratégia sa rozkladá na území 16 európskych štátov (8 členských štátov EÚ a 6 nečlenských – Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko a
Rumunsko resp. Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora,
Ukrajina a Moldavsko) a žije v ňom okolo 110 miliónov ľudí.

Stratégia pozostáva zo štyroch pilierov a 11 prioritných oblastí:
1.Prepojenie dunajského regiónu

2. Ochrana životného prostredia
v dunajskom regióne

1. zlepšenie mobility a prepojenia
  (a) vnútrozemské vodné cesty
  (b) cestná, železničná a
vzdušná doprava

4. obnova a udržanie kvality vôd
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2. podpora udržateľných
zdrojov energie

5. riadenie enviromentálnych rizík

3. podpora kultúry a cestovného ruchu

6. ochrana biodiverzity, krajiny
a kvality vzduchu a pôdy

3. Rozvoj prosperity
v dunajskom regióne

4. Posilňovanie dunajského regiónu

7. rozvoj vedomostnej spoločnosti
10. zvýšenie inštitucionálnej
prostredníctvom výskumu, vzdelávania
kapacity a spolupráce
a informačných technológií
8. podpora konkurencieschopnosti
11. spolupráca zameraná na šírenie
podnikov, vrátane rozvoja klastrov
bezpečnosti a boja s organizovanou
a závažnou kriminálnou činnosťou
9. investovanie do zručností ľudí
Zdroj: https://www.mzv.sk/zahranicna_politika/europske_zalezitosti-dunajska_strategia

Jedným z nástrojov procesov Dunajskej stratégie je aj princíp rotujúceho predsedníctva makroregionálnych stratégií. Slovensko je v rámci
uvedeného princípu predsedajúcou krajinou v Dunajskej stratégii v roku
20162. V praxi to znamená organizáciu výročných fór ako najvyšších
politických a odborných platforiem, na ktorých sa zúčastňujú okrem
politických reprezentantov partnerských krajín aj odborníci z vládnych,
medzivládnych a mimovládnych organizácií, expertov z vedeckých inštitúcií a zástupcov súkromného sektora. Na dosiahnutie maximálneho
synergického efektu bolo na stretnutiach národných koordinátorov dohodnuté, že predsedníctvo makroregionálnych stratégií bude korelovať
s predsedníctvom v Rade EÚ (ak je to možné). Prvou krajinou dunajskej stratégie, ktorá bude mať v nadchádzajúcom období predsedníctvo
v Rade EÚ, je Slovensko. Partneri členských krajín a Európska komisia
boli informovaní, že na jeseň 2016 bolo výročné fórum organizované
Slovenskou republikou. Okrem organizácie výročného fóra bude predsedníctvo Dunajskej stratégie predstavovať aj niekoľko stretnutí národných koordinátorov a prípadne aj ďalšie aktivity, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb implementácie Dunajskej stratégie.

2. Koordinácia a riadenie procesov Dunajskej stratégie
Okrem orgánov Európskej únie, členských štátov a medzinárodných organizácií zapojených do aktivít v dunajskom regióne budú pre úspech
2

Uznesením vlády SR č. 31/2016 boli navrhnuté priority slovenského predsedníctva
Dunajskej stratégie.
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Dunajskej stratégie rozhodujúce ďalšie subjekty, vytvorené na národnej i
medzinárodnej úrovni, ktorých vzájomná spolupráca vytvorí nevyhnutné
podmienky pre výber a implementáciu projektov, vzájomnú informovanosť a rozhodovanie.
Hlavnými subjektmi vystupujúcimi v procesoch koordinácie a riadenia
Dunajskej stratégie sú:
• národný kontaktný bod a konzultačná skupina národného kontaktného bodu
• koordinátori prioritných oblastí
• riadiace skupiny
- Pozícia národného kontaktného bodu bola vytvorená na podnet Európskej komisie vo všetkých zainteresovaných členských štátoch dunajského regiónu. Na Slovensku bol po voľbách v roku 2010 určený za
národný kontaktný bod pre Dunajskú stratégiu Úrad vlády SR. Národný
kontaktný bod vykonáva svoju funkciu v niekoľkých úrovniach. Vo všeobecnosti ide o orgán koordinujúci a riadiaci implementácie Dunajskej
stratégie v danej krajine. V záujme zabezpečenia efektívnej implementácie Dunajskej stratégie v Slovenskej republike bude poradným orgánom
národného kontaktného bodu konzultačná skupina pozostávajúca z členov riadiacich skupín pre jednotlivé prioritné oblasti Dunajskej stratégie
za Slovenskú republiku.
Špecifickejšie možno pozíciu národného kontaktného bodu definovať
nasledovne:
• spolupracuje s príslušnými útvarmi Európskej komisie;
• koordinuje hlavné aktivity na národnej úrovni súvisiace s prípravou a implementáciou Dunajskej stratégie;
• zabezpečuje prenos informácií a rozhodnutí medzi členským štátom, orgánmi Európskej únie a ostatnými členskými štátmi;
• koordinuje a usmerňuje činnosť ostatných subjektov na národnej
úrovni zainteresovaných do aktivít dunajskej stratégie;
• koordinuje činnosť členov riadiacich skupín za Slovenskú republiku;
• zvoláva zasadnutia konzultačnej skupiny národného kontaktného
bodu, podľa potreby, avšak minimálne dva krát do roka;
• spolupracuje s národnými kontaktnými bodmi krajín dunajského
regiónu;
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•

spolupracuje s koordinátormi prioritných oblastí dunajskej stratégie, osobitne s koordinátormi oblastí, v ktorých úlohu koordinátora vykonáva Slovenská republika (zúčastňuje sa napríklad
na zasadnutiach a pracovných stretnutiach organizovaných koordinátormi, poskytuje im metodickú a informačnú podporu a
spolupracuje s nimi podľa potreby na ďalších úlohách pri zabezpečovaní implementácie dunajskej stratégie).

- Koordinátori prioritných oblasti - počas prípravy Dunajskej stratégie
prijala Európska komisia v spolupráci so zainteresovanými členskými
i nečlenskými štátmi princíp, že za implementáciu jednotlivých prioritných oblastí budú zodpovedné členské štáty, respektíve nimi určené
organizácie. Výsledkom rokovaní medzi zainteresovanými subjektmi a
Európskou komisiou je vymenovanie jednotlivých krajín do funkcií koordinátorov prioritných oblastí.
Koordinátori prioritných oblastí stratégie zohrávajú kľúčovú úlohu pri
implementácii Dunajskej stratégie.
Základné princípy pre výkon funkcie koordinátorov prioritných oblastí:
• výkon tejto funkcie je dobrovoľný,
• jednu prioritnú oblasť môžu spolukoordinovať maximálne dve
krajiny,
• každý členský štát koordinuje aspoň jednu prioritnú oblasť,
• jedna krajina by nemala koordinovať príliš veľa prioritných oblastí.
Cieľom tohto prístupu bolo, aby sa všetky podunajské krajiny zapojili do
implementácie projektov uvedených v akčnom pláne stratégie. Hlavnou
úlohou koordinátorov prioritných oblastí je v maximálnej miere zabezpečiť, aby sa riadne a včas implementovali aktivity a projekty navrhnuté
v akčnom pláne Európskej komisie. Koordinátori budú predkladať Európskej komisii správy o pokroku dosiahnutom v implementácii plánu.
V tejto súvislosti sa od koordinátorov prioritných oblastí očakáva plnenie nasledujúcich úloh:
a.) Nadviazanie kontaktov s príslušnými zodpovednými osobami a
subjektmi v členských štátoch, ktoré budú dotknuté aktivitami vyplývajúcimi z projektov akčného plánu v rámci danej prioritnej oblasti. Pôjde o orgány a organizácie na úrovni členských štátov, regio-
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nálnych a miestnych orgánov, medzivládnych alebo mimovládnych
organizácií, lídrov jednotlivých projektov a podobne. Koordinátori
by mali v spolupráci s Európskou komisiou identifikovať lídrov projektov, ak ich ešte v akčnom pláne identifikovaných nemajú.
b.) Odsúhlasenie pracovného programu so zainteresovanými subjektmi a podniknutie primeraných krokov na dosiahnutie pokroku v implementácii jednotlivých projektov. V tomto smere je
prístup navrhovaný Európskou komisiou flexibilný a koordinátor
spolu s ďalšími partnermi za účasti komisie sa môže rozhodnúť,
že využije úvodné stretnutie alebo iné mechanizmy na dosiahnutie dohody o spôsobe implementácie projektov akčného plánu.
Praktickým krokom predstavuje v tomto smere vytvorenie riadiacej skupiny.
c.) Uľahčenie implementácie aktivít. Aktivity a projekty by mali
implementovať partneri a projektoví lídri a koordinátori by mali
monitorovať pokrok dosahovaný v implementácii napríklad formou pracovných operatívnych stretnutí, kontrolovať koordináciu
práce a snažiť sa o riešenie a odstraňovanie vzniknutých problémov.
d.) Poskytovanie poradenstva, pokiaľ ide o zdroje financovania. I
keď Európska komisia prijala hneď na začiatku prípravy Dunajskej stratégie zásadu, že na implementáciu nebudú vytvorené
žiadne dodatočné zdroje prostriedkov, k dispozícii je rad jestvujúcich finančných nástrojov, ktoré zabezpečujú napríklad národné a regionálne orgány so svojimi zdrojmi, medzinárodné finančné inštitúcie (napríklad Európska investičná banka, súkromné
banky, finančné nástroje EÚ – ERDF, Kohézny fond, 7. rámcový
program, program LIFE). Operačný program INTERACT (financovaný z ERDF a príspevkov členských štátov a zameraný na
správne riadenie programov európskej teritoriálnej spolupráce)
vytvoril pracovnú skupinu, ktorej cieľom je poskytovať poradenstvo pre subjekty zapojené do implementácie stratégie. Osobitnú
pozornosť treba venovať možnému príspevku zo štrukturálnych
fondov. Štrukturálne fondy môžu byť zdrojom financovania projektov, ktoré sú spojené s implementáciou stratégie a ktoré zároveň spĺňajú kritériá daného operačného programu. Od riadiacich
orgánov sa očakáva, že budú predkladať správy o komponentoch
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operačných programov, ktorých sa dotýka dunajská stratégia.
e.) Predkladanie správ Európskej komisii. Keďže Európska komisia
bude musieť predkladať pravidelné správy Rade, koordinátori
budú Európskej komisii každoročne predkladať správy o implementácii stratégie v rámci svojej prioritnej oblasti, za ktorú sú
zodpovední.

Po rokovaniach s Európskou komisiou bolo Slovensko určené za
koordinátora prioritných oblastí:
•
•

č.4 „Obnoviť a udržať kvalitu vôd“ (v spolupráci s Maďarskom)
č.7 „Rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu,
vzdelávania a informačných technológií“ (v spolupráci so Srbskom).

Uznesením vlády SR č. 229/2011 bolo rozhodnuté, že výkon koordinátora prioritnej oblasti č. 4 bude na Slovensku vykonávať Ministerstvo
životného prostredia SR (MŽP SR) a výkon funkcie koordinátora prioritnej oblasti č. 7 Slovenská akadémia vied (SAV)3. Pre úspešné naplnenie
poslania koordinátora prioritných oblastí delegovaných Slovenskej republike je nevyhnutné zabezpečiť úzku a účinnú spoluprácu medzi subjektmi realizujúcimi túto funkciu a národným kontaktným bodom.
- Riadiace skupiny boli v rámci dunajskej stratégie vytvorené za účelom,
aby jednotlivým koordinátorom prioritných oblastí poskytovali potrebnú
organizačnú a koordinačnú pomoc. To znamená, že vytvorených je jedenásť riadiacich skupín (pre každú prioritnú oblasť je vytvorená jedna
riadiaca skupina) a v každej riadiacej skupine má zastúpenie každý členský štát, respektíve krajina dunajského regiónu. Ako vyplýva z vyššie
uvedených informácií, koordinátori prioritných oblastí musia aktívne
komunikovať s partnermi v ostatných krajinách. Pre uľahčenie tejto komunikácie boli vytvorené riadiace skupiny, ktorých členovia budú plniť
funkciu sprostredkovateľa medzi koordinátorom danej prioritnej oblasti
a partnermi v členských štátoch.
Členovia riadiacich skupín sú teda akýmsi mediátorom medzi slovenskými ministerstvami na jednej strane a koordinátormi prioritných oblastí. Ide o expertov, prostredníctvom ktorých by Slovenská republika mala
3

Uznesením vlády SR �����������������������������������������������������������
č. 452/2012 �����������������������������������������������
bol prenesený výkon koordinátora prioritnej oblasti 7 za Slovensko zo Slovenskej akadémie vied na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
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presadzovať u koordinátorov prioritných oblastí naše názory a záujmy.
Členovia riadiacich skupín budú zase na svojich ministerstvách zohrávať úlohu koordinátorov pri príprave rezortných stanovísk k materiálom
a aktivitám realizovaným na úrovni koordinátorov prioritných oblastí a
celého regiónu. Vo vzťahu ku koordinátorom prioritných oblastí budú
zase členovia riadiacich skupín poskytovať odbornú a sprostredkovateľskú podporu, aby sa ku koordinátorom dostávali aktuálne a relevantné
informácie a stanoviská z jednotlivých štátov dunajského regiónu. Na
základe návrhov koordinátorov prioritných oblastí budú rozhodovať o
implementácii projektov Dunajskej stratégie. Nezanedbateľnú úlohu
plnia členovia riadiacich skupín aj ako podpora pre národný kontaktný
bod. V tejto pozícii prenášajú národnému kontaktnému bodu stanoviská
jednotlivých ministerstiev k čiastkovým otázkam Dunajskej stratégie a
opačným smerom poskytujú svojim ministerstvám informácie, ktoré cez
národný kontaktný bod prechádzajú z Európskej komisie a ostatných štátov regiónu.
Hlavné úlohy členov riadiacich skupín:
• zabezpečujú prenos stanovísk Slovenskej republiky k problematikám prerokúvaným v rámci jednotlivých prioritných oblastí;
• zabezpečujú tok komunikácií a rozhodnutí medzi národným kontaktným bodom a jednotlivými ministerstvami, zúčastňujú sa na
zasadnutiach členov riadiacich skupín zvolávaných národným
koordinátorom;
• komunikujú s národným kontaktným bodom a medzi sebou navzájom pri konsolidácii stanovísk k aktuálnym otázkam dunajskej stratégie;
• zúčastňujú sa na aktivitách organizovaných koordinátormi prioritných oblastí, do činnosti ktorých sú zapojení;
• členovia riadiacich skupín predkladajú národnému kontaktnému
bodu správy zo zasadnutí riadiacich skupín;
• členovia riadiacich skupín na zasadnutiach riadiacich skupín vystupujú v súlade so strategickými, koncepčnými a plánovacími
dokumentmi schválenými na úrovni vlády SR a jednotlivých rezortov;
• mandát členovi riadiacej skupiny môže byť spresnený rozhodnutím príslušného ministra na základe ad hoc prístupu;
• pred zasadnutím riadiacej skupiny členovia riadiacej skupiny in-
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formujú národný kontaktný bod o rokovacej pozícii SR pre dané
problémové okruhy, ktoré budú predmetom zasadnutia riadiacej
skupiny.

3. Napĺňanie cieľov Dunajskej stratégie
Prostriedkom naplnenia Dunajskej stratégie budú aktivity a projekty, realizované na národnej úrovni jednotlivými štátmi dunajského regiónu,
ale aj aktivity a projekty, implementované v spolupráci viacerých štátov
alebo medzinárodných organizácií. Neoddeliteľnou súčasťou Dunajskej
stratégie je akčný plán na úrovni Európskej únie, ktorý v štruktúre podľa
štyroch pilierov a jedenástich prioritných oblastí definuje aktivity a príklady projektov na naplnenie cieľov stratégie. To znamená, že akčný plán
sa neobmedzuje striktne len na projekty, ktoré sú v ňom obsiahnuté, ale
keďže ide o živý a dynamický dokument, v priebehu implementácie Dunajskej stratégie môže byť doplnený o ďalšie projekty, prípadne niektoré
projekty z neho môžu byť vypustené. Európska komisia v spolupráci s
členskými štátmi, regiónmi a ostatnými zainteresovanými stranami vybrala do návrhu akčného plánu tie návrhy opatrení a priorít, prezentované zainteresovanými štátmi, ktoré prinášajú okamžité a viditeľné prínosy
pre obyvateľov tejto oblasti a majú dosah na makroregión, alebo aspoň
na jeho významnú časť. Projekty by mali podporovať trvalo udržateľný
rozvoj a pokrývať viacero regiónov a krajín, mali by byť koherentné a
vzájomne sa podporovať. V konečnom dôsledku by mali zaznamenať
prínos pre všetky strany, mali by byť realistické, technicky uskutočniteľné, s disponibilným a dôveryhodným financovaním. Časový rámec
projektov je rôzny, niektoré môžu byť implementované v horizonte 1 – 2
rokov, iné budú realizované počas dlhšieho obdobia. Vo všeobecnosti by
každý projekt, realizovaný v rámci dunajskej stratégie, mal mať jasne
definovanú inštitúciu, ktorá zaň nesie zodpovednosť.
Projekty dunajskej stratégie by mali spĺňať nasledujúce parametre:
• mali by zodpovedať a napĺňať identifikované priority a ich potreba zo strany krajín, Európskej komisie a iných zainteresovaných
subjektov by mala byť jasne deklarovaná;
• mali by podporovať a byť v synergii s ďalšími politikami a iniciatívami na úrovni Európskej únie, ako sú napríklad Stratégia
Európa 2020, stratégia trvalo udržateľného rozvoja, územná súdržnosť, transeurópske siete (TEN) a podobne;
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•

•

•

mali by mať vplyv na dunajský makroregión alebo aspoň na jeho
významnú časť. Podporované budú preto cezhraničné projekty,
do implementácie ktorých budú zapojené subjekty z viacerých
krajín. Relevantné však budú aj projekty, ktoré budú realizované len v jednej krajine, avšak ich dopady budú mať nadnárodný
charakter;
mali by byť realistické, to znamená, že podporované budú projekty, ktoré budú realizovateľné technicky i finančne. Mala by
byť v tejto veci preto dosiahnutá celková dohoda medzi krajinami, orgánmi Európskej komisie a medzinárodnými inštitúciami.
Vo všeobecnosti však platí, že zahrnutie projektu do akčného plánu nepredstavuje žiadny záväzok jeho financovania;
projekty by mali byť koherentné a navzájom sa podporujúce, to
znamená že aktivity a projekty musia byť navzájom kompatibilné a vytvárať tzv. win-win riešenia (riešenia, pri ktorých účastníci rovnako dosiahnu úspech).

V rámci jednotlivých prioritných oblastí, ako sú definované v jednotlivých pilieroch Dunajskej stratégie so zohľadnením priorít Slovenska,
by sa z pohľadu Slovenskej republiky mali realizovať najmä nasledovné
projektové oblasti:
a.) Spájanie dunajského regiónu - Budovanie severo-južného dopravného prepojenia s napojením na Dunaj (prednostne vodnej
vážskej cesty). - Podpora integrovanej intermodálnej dopravy –
budovanie terminálov s napojením na multimodálne dopravné
koridory. - Podpora nemotorovej (napr. cyklistickej) dopravy v
mestách a mestských regiónoch. - Využitie rieky Dunaj ako zdroj
obnoviteľnej energie a ako cestu na dopravu energetických surovín. - Podpora dialógu medzi jednotlivými kultúrami dunajského
regiónu. - Podpora budovania cyklotrás v celom regióne.
b.) Ochrana životného prostredia v dunajskom regióne - Integrovaný manažment vodných zdrojov: starostlivosť o zdroje podzemných a povrchových vôd, ich racionálne využívanie ochrana pred
povodňami, využívanie podzemnej vody ako zdroj pitnej vody.
- Ochrana a starostlivosť o ekosystémy dunajského regiónu.
c.) Budovanie prosperujúceho dunajského regiónu - podpora budovania vedomostných klastrov, - budovanie vedecko-technologických parkov.
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V rámci týchto projektových oblastí sa budú preferovať projekty, ktoré
budú:
a.) finančne zabezpečené, respektíve budú mať realistické potenciálne zdroje financovania b) projektovo pripravené na realizáciu,
b.) dôležité z hľadiska významu a súladu s prioritami stratégie
a budú prinášať synergický efekt s ďalšími iniciatívami v regióne,
c.) mať možnosť podpory u zahraničných partnerov (nielen priama
účasť na projekte ale aj lobistická podpora).
Ako projekty Dunajskej stratégie bude možné deklarovať aj projekty realizované v rámci rôznych podporných schém, ktoré sa na Slovensku
uplatňujú, čím sa na podporu Dunajskej stratégie využijú finančné prostriedky alokované v týchto schémach. Za týmto účelom je možné využívať projekty a finančné prostriedky EŠIF pridelené v rámci jednotlivých
operačných programov. V spolupráci s riadiacimi orgánmi bude preto
potrebné zanalyzovať možnosti výberu projektov, ktoré spĺňajú vyššie
uvedené kritériá a možno ich teda navrhnúť na implementáciu v rámci
akčného plánu Dunajskej stratégie. Podľa vyjadrení Európskej komisie
však projekty zahrnuté do Dunajskej stratégie musia napĺňať aktivity definované v Akčnom pláne dunajskej stratégie schválenom na zasadnutí
Európskej rady 24. júna 2011.

Implementácia a hodnotenie výsledkov Dunajskej stratégie
Výročné fórum je hlavným podujatím Dunajskej stratégie v roku, ktoré
zahŕňa všetkých zainteresovaných partnerov z dunajského regiónu. Organizuje ho vždy Európska komisia s príslušnou predsedajúcou krajinou.
Účelom je stanovenie strategickej orientácie, výmena názorov a skúseností a prediskutovanie zásadných otázok súvisiacich s vyhliadkami a
výzvami stratégie. Predchádzajúce stretnutia sa konali v mestách Regensburg, Bukurešť, Viedeň a Ulm. Význam týchto podujatí podčiarkuje
účasť a stretnutie ministrov zahraničných vecí podunajských krajín, resp,
vecne zainteresovaných ministrov s predstaviteľmi Európskej komisie.
Úvodne prvé fórum malo svoju váhu aj v účasti kancelárky Merkelovej. Z vystúpenia p. Merkelovej bolo zjavné, že Nemecko má záujem
na posilnenie makroregionálnych politík. Konštatovala, že táto stratégia
prináša EÚ bližšie k ľuďom.�������������������������������������������
Tiež zdôraznila strategický aspekt vo väčšej miere uvedenie tejto časti Európy - vrátane kandidátskych, potenci-

72

álnych kandidátskych alebo susedných štátov - do rámcov EÚ. Fórum
sa konalo v Regensburgu 27.-28. novembra 2012 a jeho hlavnou témou
bolo „Ako si môže Podunajsko pomôcť vybudovať konkurencieschopnejšiu Európu?“.
Druhá výročná konferencia Dunajskej stratégie sa konala 28.-29. októbra
2013 v Bukurešti. Témou fóra bola „Dunaj - silnejší spoločne silnejší vo
svete“. V tomto rámci sa viedla diskusia o tom, ako táto stratégia pomáha
riešiť spoločné problémy a aký má vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti.
Debaty sa zamerali na také témy, ako hospodársky rast a tvorba pracovných miest, vyvažovanie rastu a otázky životného prostredia, riadenia
rizík pre životné prostredie, a financovanie projektov Dunajskej stratégii
v budúcom finančnom rámci EÚ na roky 2014-2020.
Tretie výročné fórum Dunajskej stratégie sa uskutočnilo 26.-27.6.2014
vo Viedni. Podunajsko svedčí o nezmenšenej životaschopnosti európskeho integračného procesu. Ešte rôzne stupne politickej a ekonomickej
integrácie do Európskej únie odrážajú zreteľnú sociálno-ekonomickú
nesúrodosť regiónu, čo predstavuje výzvu a zároveň príležitosť. Témou
stretnutia bolo „Rastieme spolu - spoločne rastieme“, ktorá prestavovala
dva ciele.
Rastieme spolu skratka pre cieľ Európskej hospodárskej, územnej a
sociálnej súdržnosti, ktorá je zvlášť dôležitá pre udržateľný rozvoj Podunajska. Integrácia Podunajska v tomto zmysle má ambíciu spoločne
vytvoriť oblasť, ktorá sa bude vyznačovať spoločnou prosperitou, otvorenosťou a rovnakých príležitostí.
4. výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región bolo v dňoch 29.
– 30. októbra 2015 sa v nemeckom Ulme. Pod názvom „Inteligentná,
sociálna, udržateľná – Inovácia pre dunajský región“ bol na fóre kladený dôraz predovšetkým na oblasť inovácií, odborné školenie a duálne
vzdelávanie, podnikanie a občiansku spoločnosť ako kľúčové faktory
pre udržateľný a integračný rast dunajského regiónu. Napriek skutočnosti, že téma migrácie nepredstavuje prioritnú os Dunajskej stratégie,
rezonovala téma aktuálnej migračnej vlny a s ňou spojené problémy vo
všetkých vystúpeniach a politických rozhovoroch.
Bratislava bola hostiteľkou 5. výročného fóra Dunajskej stratégie
v dňoch 3.- 4. novembra 2016. Hlavná téma fóra bola „Inovatívne toky
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- veda, vedomostí a inovácie v dunajskom regióne“. Veľký dôraz sa kládol na výzvy a perspektívy vodného hospodárstva a výskumu a inovácií.
V rámci prvého dňa Fóra stratégie Európskej únie pre dunajský región
bolo stretnutie ministrov zodpovedných za výskum a inovácie. Jednou z
dôležitých tém bola aj téma podpory ľudského kapitálu, to znamená podpora mladých vedcov v nadväznosti na iniciatívu Slovenskej republiky
a jednou z hlavných tém podpora talentu vo vede, ktorú má Slovenská
republika aj v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie. Rokovanie
bolo ukončené prijatím spoločného dokumentu.
Prostriedkom napĺňania Dunajskej stratégie na úrovni miest je činnosť
Rady podunajských miest a regiónov, ktorá poskytuje asistenciu všetkým
potenciálnym partnerom pri identifikovaní vhodných tém a spôsobov pre
spoluprácu v implementácií stratégie. Súčasťou fóra bola aj 9. európska
konferencia podunajských miest a regiónov za účasti primátorov a predstaviteľov podunajských miest a regiónov, ako aj predstaviteľov ďalších
významných inštitúcií fungujúcich v rámci Dunajskej stratégie

4. Finančné zabezpečenie rozvoja euroregiónov a Dunajskej
stratégie
K účelu podpory cezhraničnej spolupráce vznikla v minulosti v rámci politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti Iniciatíva Spoločenstva
INTERREG, ktorá sa okrem spolupráce nadnárodnej a medziregionálnej zameriavala aj na podporu cezhraničnej spolupráce medzi členskými
štátmi Európskej únie. Nečlenským štátom bola EÚ ponúknutá možnosť
čerpať finančné zdroje na rozvoj cezhraničnej spolupráce z programu
PHARE CBC, ktorý im zároveň pomohol so vstupom do EÚ. Následne
spadá cezhraničná spolupráca v rámci politiky hospodárskej a sociálnej
súdržnosti Európskej únie pod samostatný cieľ tejto politiky – Európska
územná spolupráca a realizuje sa prostredníctvom operačných programov.
Cieľom Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA bola spolupráca susediacich štátov, ktorá bola zameraná na zlepšenie socioekonomickej
úrovne prihraničných oblastí a odstránenie nedostatkov plynúcich z tejto periférnej polohy. Táto spolupráca mala formu spoločných stratégií a
projektov a na rozdiel od predvstupového programu PHARE CBC, ktorá poskytovala finančnú podporu okresom , Iniciatíva INTERREG IIIA
podporovala územia NUTS III, tj. už na úrovni krajov.“
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V prípade SR bola Iniciatíva INTERREG IIIA realizovaná štyrmi programami: SR – ČR, Rakúsko – SR, Poľsko – SR, Maďarsko – SR a SR –
Ukrajina. Začala sa realizovať v tzv. skrátenom programovacom období
2004-2006, teda po vstupe Slovenska do EU.
Programovacie obdobie 2007 – 2013 plynule nadviazalo na predchádzajúce obdobie 2004 – 2006 a v celoeurópskom kontexte podpory je
charakteristické posilnením významu cezhraničnej spolupráce v rámci
EÚ. Iniciatíva Spoločenstva INTERREG IIIA bola nahradená samostatným Cieľom 3 – Európska územná spolupráca, ktorého súčasťou sú tri
smery spolupráce: cezhraničná spolupráca, nadnárodná spolupráca a
medziregionálna spolupráca. Realizovaným projektom podporených v
rámci tohto cieľa plynuli finančné prostriedky z ERDF.
Cieľom cezhraničnej spolupráce je „hospodárska a sociálna integrácia
prihraničných území prostredníctvom odstraňovania stávajúcich bariér a
posilňovaním ich rozvojového potenciálu“ sú vymedzené v Operačných
programoch(OP) pre všetky prihraničné regióny NUTS III susediacich
členských štátov EÚ. Pre Slovensko:
OPCS SR – Česká republika, OPCS Poľsko – SR, OPCS Maďarsko –
SR, OPCS Rakúsko - SR, OPCS SR – Maďarsko – Rumunsko – Ukrajina.
Medziregionálna (interregionálna) spolupráca je druhým z troch programov Cieľa 3 – Európska územná spolupráca politiky HSS v programovacom období 2007 – 2013. Nadväzuje na Iniciatívu INTERREG IIIC
realizovanú v minulom programovacom období, niekde sa označuje tiež
ako INTERREG IVC. „Cieľom Medziregionálnej spolupráce je výmena
a prenos skúseností a zaistenie spoločného rozvoja nástrojov a prístupov,
ktoré následne povedú ku zlepšeniu účinnosti politiky regionálneho rozvoja“. Tento OP bol určený nie len pre 27 členských štátov EÚ, ale tiež aj
pre Nórsko a Švajčiarsko. Tieto dva nečlenské štáty sú spolufinancované
zo svojich národných fondov. Program medziregionálna spolupráca je
tak ako program Cezhraničná spolupráca financovaný z ERDF
Nadnárodná spolupráca je posledným z troch programov Cieľa 3 – Európska územná spolupráca v programovacom období 2007 – 2013. Nadväzuje na Iniciatívu INTERREG IIIB realizovanú v predchádzajúcom
programovacom období 2004 – 2006.
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Program Nadnárodná spolupráca je rozdelený do 13 zón. SR spadá do
zóny Stredná (Central Europe) Európa, do ktorého tiež patria Rakúsko,
Poľsko, časť Nemecka, Maďarsko, Slovinsko, časť Talianska a časť
Ukrajiny. „Cieľom programu bola výmena a prenos skúseností v oblastiach inovácií, dopravnej dostupnosti, životného prostredia a zvyšovania
atraktivity miest a regiónov. Účelom nadnárodnej spolupráce je zabezpečenie dostupnosti znalostí a nástrojov pre vytváranie partnerstva, aby
sa zamedzilo zbytočnému opakovaniu činností a objavovaniu už objaveného. Podporované bude vytváranie partnerstiev a sietí podporujúcich
dosahovanie konkrétnych výsledkov.
Rovnako ako dva predošlé programy Cieľa 3 – Európska územná spolupráca, je aj tento program financovaný z ERDF a to maximálne do výšky
85 % sumy celkových oprávnených výdajov na projekt. Zvyšok potrebných financií musia zabezpečiť partneri projektu sami.
Aby projektovým partnerom mohla byť poskytnutá dotácia z ERDF v
rámci nadnárodnej spolupráce, musia jednotlivý partneri zastupovať minimálne 3 štáty, z ktorých minimálne dvaja partneri sú z regiónov podporovaných z programu Nadnárodná spolupráca v rámci danej zóny. Na
rozdiel od programu Medziregionálna spolupráca, môžu o podporu z EÚ
v prípade programu Nadnárodná spolupráca zažiadať nie len verejné úrady a inštitúcie svojim charakterom podobné verejným orgánom, ale aj
súkromné subjekty. Tak ako v prípade programov cezhraničnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce, tak aj v tomto prípade je nutnosťou,
aby si partneri medzi sebou vybrali jedného, ktorý bude zastávať funkciu
vedúceho partnera. Ten nesie zodpovednosť za riadenie, komunikáciu,
realizáciu a koordináciu aktivít medzi jednotlivými partnermi projektu.
K týmto uvádzaným finančným programom EU v určenej obmedzenej
miere bolo možné použiť aj národne finančné prostriedky podľa schválených dokumentov v programovacích obdobiach 2004-2006, Jednotný
programový dokument a pre obdobie 2007-2013, Národný strategický
referenčný rámec. Pre nasledujúce programovacie obdobie 2014-2020 je
to Partnerská dohoda.
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Finančná podpora v programovacom období 2014-2020
z cieľa Európska územná spolupráca
V rámci cieľa Európska územná spolupráca(EÚS) sa bude v programovom období 2014 – 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca.
Cezhraničná spolupráca bude zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z dvoch
alebo viacerých členských štátov EÚ, alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z aspoň jedného členského štátu EÚ a jednej tretej krajiny
na vonkajších hraniciach EÚ. V prípade cezhraničnej spolupráce budú
podporované regióny na úrovni NUTS 3.
Nadnárodná spolupráca bude realizovaná v rámci väčších nadnárodných území, do ktorej sú zapojené národné, regionálne a miestne orgány
a bude tiež zahŕňať námornú cezhraničnú spoluprácu v takých prípadoch, ak nebude podporovaná prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.
Medziregionálna spolupráca bude zameraná na posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti EÚ prostredníctvom podpory výmeny skúseností medzi partnermi v celej EÚ v rámci tematických cieľov, s dôrazom
na identifikáciu, šírenie a prenos príkladov dobrej praxe nielen medzi
programami cieľa Európska územná spolupráca, ale aj do programov v
rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Rovnako sa bude realizovať prostredníctvom výmeny skúseností s identifikáciou, prenosom,
šírením dobrej praxe a inovačných prístupov vo vzťahu k aktivitám, ktoré sa týkajú územnej spolupráce, ako aj udržateľného rozvoja miest a
vidieka. Posilnenie efektívnosti politiky súdržnosti bude podporované
taktiež prostredníctvom analýz vývojových trendov vo vzťahu k cieľom
územnej súdržnosti a harmonického rozvoja európskeho územia prostredníctvom štúdií, zberu údajov a ďalších opatrení.
Na účely medziregionálnej spolupráce bude podpora z EFRR zahŕňať
celé územie EÚ. Cieľom EÚS bude uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú alebo medziregionálnu spoluprácu medzi svojimi členmi
s výhradným cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.
V zmysle uznesenia vlády č. 304 zo dňa 16. 10. 2013 boli ustanovené orgány zodpovedné za prípravu a implementáciu Operačných programov v
rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014
– 2020 v podmienkach SR nasledovne:4
4

Národná rada SR s dohovorom vyslovila súhlas 26. októbra 1999 a prezident SR ho
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Programy cezhraničnej spolupráce
1. Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 – Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020
3. Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020
4. Slovenská republika - Maďarsko 2014 – 2020
5. ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Programy nadnárodnej spolupráce
1. Stredná Európa – Úrad vlády SR
2. ETC Dunaj – Úrad vlády SR
Programy medziregionálnej spolupráce
1. INTERREG – Ministerstvo hospodárstva SR
2. ESPON – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. INTERACT – Bratislavský samosprávny kraja ako riadiaci orgán
a Ministerstvo hospodárstva SR ako Národný kontaktný bod
4. URBACT – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Nadnárodný program EÚS pre dunajský región (ETC Dunaj) sa bude geograficky zameriavať na tie isté krajiny ako Dunajská stratégia. Program
ETC Dunaj bude zameraný na posilnenie tých aktivít, ktoré prinášajú
pridanú hodnotu vo forme cezhraničných riešení a foriem spolupráce a
predstavujú trvalo udržateľné riešenie aktuálnych problémov, či už environmentálnych, sociálnych, kultúrnych a ekonomických.

Záver
Vodná spojnica medzi západom a východom Európy vytvára jedinečný podunajský priestor s veľkým ekonomickým, kultúrnym a občianratifikoval 10. januára 2000 s vyhlásením: „Vláda SR odvolávajúc sa na ustanovenie
článku 3 ods. 2 rámcového dohovoru, vyhlasuje, že jeho uplatňovanie podlieha uzavretiu medzištátnych dohôd.“
Uznesením vlády SR č. 31/2016 boli navrhnuté priority slovenského predsedníctva
Dunajskej stratégie.
Uznesením vlády SR č. 452/2012 bol prenesený výkon koordinátora prioritnej oblasti 7 za Slovensko zo Slovenskej akadémie vied na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/operacne-programy-ciela-europska-uzemna-spolupraca/
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skym potenciálom. Dunaj tvorí prirodzenú vnútrozemskú komunikačnú
os takmer v ideálnom strede medzi hlavnými komunikačnými smermi,
ktoré sú dané svetovými moriami na severe a juhu kontinentu, najmä po
dokončení a uvedení kanála Rýn-Mohan-Dunaj, do prevádzky, čím sa
stal Dunaj organickou súčasťou rozhodujúcej transkontinentálnej vodnej cesty. Spoločné využívanie tohto potenciálu je vyústením postupujúcej kooperácie štátov, z ktorých väčšina je už súčasťou Európskej únie.
Dunajská vodná cesta sa môže stať jedným z pilierov nadštandardnej
spolupráce v rámci dunajského priestoru. Dunajský región, ako aj samotná rieka Dunaj predstavujú v rámci Európskej únie do značnej miery osobitný fenomén. Mal by spájať prosperujúce krajiny západnej Európy s novými členmi Európskej únie, ktorí len nedávno prešli cestou
ekonomickej a spoločenskej transformácie. Hoci možno nájsť viacero
spoločných cieľov pre všetky krajiny, je zrejmé, že ich implementácia v
jednotlivých regiónoch bude musieť zohľadňovať miestne podmienky a
špecifiká, čo môže predstavovať obmedzujúci faktor. Dunajská stratégia
by mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu
za ekonomický a spoločenský rozvoj krajín regiónu, prírodné a kultúrne
dedičstvo. Koordinovaný prístup k spoločným problémom umožní ich
efektívnejšie a nákladovo výhodnejšie riešenie a dovolí naplno využiť
nebývalý potenciál dunajského regiónu. Dunajská stratégia má tiež viesť
k vytvoreniu cezhraničných sietí spolupráce medzi nadnárodnými spoločnosťami, malými a strednými podnikmi, univerzitami, výskumnými
centrami či regionálnymi a miestnymi samosprávami. Okrem cezhraničnej a regionálnej spolupráce v povodí rieky Dunaja v oblasti vedy a
výskumu by sa mala zintenzívniť aj kultúrna výmena medzi zapojenými
štátmi.
Treba však uviesť, že počas implementácie Dunajskej stratégie sa ukázalo niekoľko kľúčových problematických oblastí, ktoré vyžadujú zvýšenú
pozornosť na všetkých úrovniach. Ide predovšetkým o otázku zlepšenia
samotného riadenia (governance) Dunajskej stratégie.
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MATICA SLOVENSKÁ V SÚVISLOSTIACH
S KRAJANSKOU PROBLEMATIKOU
SLOVAK MATICA IN CONNECTION WITH
EXPATRIATE ISSUES
PhDr. Zuzana Pavelcová

Abstrakt
Príspevok je kompozične rozdelený do troch častí. Autorka sa zaoberá
dejinami osídlenia dnešnej rumunskej obce Nadlak slovenským obyvateľstvom na začiatku 19. storočia. Zameriava sa na spôsob, akým bolo
toto územie osídlené a hľadá možné príčiny jeho majoritného postavenia
v porovnaní s inými územiami Rumunska, ktoré Slováci obývali. V ďalšej časti príspevku sa orientuje na dnešný kultúrno-spoločenský život
v Nadlaku. Príspevok uzatvára prehľadom o aktuálnej činnosti Krajanského múzea Matice slovenskej – ústredného matičného pracoviska pre
styk spoluprácu so zahraničnými Slovákmi.
Kľúčové slová: Nadlak, dejiny osídlenia, kultúrno-spoločenský život,
Krajanské múzeum.

Abstract
The article is divided in composition into three parts. Author deals with
the history of settlement, in the nowadays Romanian village Nadlak, by
the Slovak population in the early 19th century. It is focused on the way
of this area settling, and it is looking for possible causes of its majority
position, in comparison with other Romanian areas that were settled by
Slovaks. Next part of the article is focused on today’s cultural and social
life in Nadlak. The article is closing with an overview of the current activities of the Matica Slovenská´s Museum of Slovaks living abroad - the
central place of the Matica Slovenská work for contacts and cooperation
with outlandish Slovaks.
Keywords: Nadlak, settlement history, cultural and social life, MS Museum of Slovaks living abroad.
JEL Classification: N80; N90;
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Úvod
Prvá časť príspevku je venovaná histórii osídlenia mesta Nadlak, ktoré
podľa dnešného územno-správneho rozdelenia Rumunska leží v západnej župe Arad. Cieľom tejto kapitoly je pomenovať a zhodnotiť možné historické aspekty dominantnej prosperity a majoritného postavenia
Nadlaku v rokoch 1803 – 1918 v porovnaní s ostatnými miestami obývanými Slovákmi na území dnešného Rumunska. V ďalšej kapitole príspevku sa stručne orientujeme na súčasný kultúrno-spoločenský život
v Nadlaku a na profilové podujatia, ktoré usporadúva najmä Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, v spolupráci s Kultúrnou
a vedeckou spoločnosťou Ivana Kraska.
Príspevok uzatvára časť o aktivitách Matice slovenskej smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí. Činnosť Matice slovenskej v tejto oblasti
zabezpečuje Krajanské múzeum MS, ktoré podľa Stanov MS patrí medzi
vedecké pracoviská a je ústredným pracoviskom MS pre styk a spoluprácu so zahraničnými Slovákmi. Na tomto pracovisku sa profiluje vedecká
činnosť, ktorú reprezentuje najmä zborník Slováci v zahraničí, dokumentačná činnosť (archív a knižnica KM) a styková činnosť s krajanmi
(projektová, pomocná, kooperačná).

1. Počiatky a história osídlenia Nadlaku slovenským obyvateľstvom
Keď načrieme do archívu Krajanského múzea Matice slovenskej, ktorý ukrýva škatule s nápisom Slováci v Rumunsku, prekvapí nás fakt,
že podstatná väčšina archívnych materiálov patrí dejinám Nadlaku. Je
teda na mieste položiť si otázku, prečo a z akých dôvodov je tomu tak.
Je Nadlak jediným miestom dnešného Rumunska, kde sa usídlili naši
predkovia? Alebo bol Nadlak v tej dobre protežovaný vrchnosťou? Mal
Nadlak lepších kronikárov, ktorí po sebe zanechali väčšie dedičstvo, ako
kronikári v Bihore, Salaji či severnejšie položených miestach, ktoré Slováci obývajú dodnes? Alebo sú za tým úplne iné dôvody...
Na každú otázku existuje viac či menej uspokojivá odpoveď. A tak sme
sa rozhodli siahnuť do našich archívov a objasniť dominantné „postavenie“ Nadlaku voči ostatným rumunským mestám či dedinám, ktoré sú
obývané Slovákmi.
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Je paradoxné, že historici zistili, že staršie dejiny „dolnozemských Slovákov“ sú lepšie spracované, ako novšie dejiny po r. 1918. Dobrá kvalita
starších záznamov, ktoré zachytávajú dejiny Dolnej Zeme sa pripisuje
najmä tomu, že od začiatku 18. storočia, v priamom súvise s urbárskym
patentom Márie Terézie (1770) došlo k regulácii zmlúv, daňových súpisov a inej úradníckej agendy, ktorá je dnes hlavným prameňom pri
skúmaní dejín vtedajšej doby. Dôležitú úlohu zohralo i ústne podanie
histórie z generácie na generáciu v čase, keď dochádzalo k zakladaniu nových osád na území Dolnej zeme. Komunikáciu medzi staršími
a novšími osadníkmi spoločne s ich spomienkami zachytávali prví dolnozemskí kronikári i historici.
Po roku 1918 došlo k reštriktu Európy, kvôli ktorému v medzivojnovom
období, tesne po rozdelení hraníc, došlo k obmedzeniu práce vtedajších
odborníkov, i k presunu vzácnych archívov do väčších miest.
Ak začneme sondovať podmienky osídľovania dnešného Rumunska,
osídľovanie dnešného Nadlaku má svoje špecifiká, ktoré sa v mnohom
odlišujú od osídľovania ostatných miest. Vychádzajúc z poznatkov historika Siráckeho je možné konštatovať, že za najlepších podmienok
osídľovali Slováci práve Nadlak. O niečo horšie sa osídľoval rumunský
Banát a za veľmi tvrdých podmienok sa osídľoval Bihor.1
Slovenské osadzovanie nadlackého priestoru je možné radiť medzi tzv.
druhotné sťahovanie, pretože Slováci, ktorí sem prišli, už mali skúsenosti s niekoľkoročným žitím na Dolnej zemi. Slovenskí Nadlačania prišli
prevažne zo Slovenského Komlóša, niekoľko rodín bolo aj zo Sarvaša
a Čaby.2 V tzv. druhotnom sťahovaní vieme sledovať zásadné rozdiely
od prvotného vo viacerých rovinách.
Prvotné sťahovanie iniciovali najmä nemajetní, utlačení a poddaní ľudia
s vidinou, že získajú základné prostriedky na prežitie. Druhotné sťahovanie už malo inú motiváciu, priebeh i výsledok. V druhotnom sťahovaní
bolo cieľom vylepšiť si vlastné životné podmienky. Často sa stávalo,
že druhotné sťahovanie podstupovali generácie ľudí, ktorí sa na Dolnej
zemi narodili, vyšli z miesta, ktoré už malo svoju sociálnu štruktúru,
1
2

SIRÁCKY, Ján. Slováci v Rumunsku – významná súčasť dolnozemských Slovákov.
In BARTALSKÁ, Ľ., GRÁCOVÁ, G. (ed.) Slováci v Rumunsku. Bratislava : Dom
zahraničných Slovákov, 1995, s. 12. ISBN 80-88841-00-3.
MICHALČÁK, Lukáš. Kolonizácia Slovákov v Rumunsku. In BARTALSKÁ, Ľ.,
GRÁCOVÁ, G. (ed.) Slováci v Rumunsku. Bratislava : Dom zahraničných Slovákov,
1995, s. 22 – 32. ISBN 80-88841-00-3.

84

prichádzali na nové miesta premyslene a zväčša mali plán obsadzovania
územia. Komlóšski Slováci (ktorí tvorili prevažnú väčšinu nových obyvateľov Nadlaku) už mali za sebou skúsenosť s obrábaním roviny, mali
poľnohospodárske vybavenie, boli zvyknutí na vysťahovalecký život
a najmä svoje skúsenosti dokázali zúročiť.
V čase sťahovania Slovákov do Nadlaku táto dedinka nebola len neobývanou planinou. Bola to väčšia dedina, kde žili prevažne Srbi, ktorí
odmietli prijať reformy a poddanské povinnosti. Rozhodli sa sťahovať
viac východne, prevažne do oblastí dnešného Ruska. Z nadlackej kroniky, ktorá je uložená v archíve KM MS sa dozvedáme: „R 1741 Mária
Terézia usilovala sa aj sem zaviesť URBÁR. Mnoho Srbov nechcelo sa
pod URBÁR podrobiť, radšej sa R 1743 vysťahovali do Ruska, Srbska.
Pohraničná stráž (pozn. autorky – hranicu tvorila rieka Maruša) bola
rozpustená.“3 V Nadlaku ostala voľná pôda, ktorá bola ponúknutá dvom
stovkám slovenských rodín, ktorým panovníci po osídlení novej pôdy
odpustili jednoročnú daň.
Územie dnešného Nadlaku bolo Slovákom ponúknuté tak výhodne, že sa
dokázali pripraviť na svoje vysťahovanie premyslene. Ešte v jeseni 1802
boli na nadlackých rovinách zasiať oziminu, vrátili sa naspäť do Komlóša, a keď sa 24. apríla 1803 do Nadlaku prisťahovali, úroda už postupne
dozrievala. Nadlak sa rozrastal vysokým tempom. Už o necelé dva roky
sa začínal pociťovať nedostatok pôdy a tak, „v rokoch 1806 – 1816 odchádza 175 chudobnejších slovenských rodín na pitvarošskú pustatinu
a kladie základy novej osady – Pitvaroša ...“4
Šikovnosť a húževnatosť Slovákov sa odrážala v ich celkovom životnom
štýle. „Výrazne sa ich vplyv začal prejavovať už od samého začiatku
v systematicky a koncepčne premyslenej výstavbe mesta, v postupnom
zúrodňovaní v dovtedy neobrábanej časti chotára, v uplatňovaní najnovších spôsobov poľnohospodárskej výroby, na tú dobu v rozsiahlej
investičnej činnosti, vo vytváraní vlastného „slovenského kultúrneho
prostredia, atď.“ 5
3
4
5

Archív Krajanského múzea Matice slovenskej (ďalej A KM MS), fond (ďalej f.) Slováci v Rumunsku. MÓŤOVSKÁ, Alžbeta. Nadlacká kronika školská, s. 6. Sign. Ak.
5/1986.
SIRÁCKY, Ján. Slováci v Rumunsku – významná súčasť dolnozemských Slovákov.
In BARTALSKÁ, Ľ., GRÁCOVÁ, G. (ed.) Slováci v Rumunsku. Bratislava : Dom
zahraničných Slovákov, 1995, s. 13. ISBN 80-88841-00-3.
PORUBSKÝ, Juraj. Niektoré hospodárske súvislosti podielu Slovákov na hospodárskom rozvoji Nadlaku v 19. a začiatkom 20. storočia. In BARTALSKÁ, Ľ.,
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Z toho vyplýva, že okrem cieleného plánu Slovákov na presídlenie (čo
dokazuje zasiatie úrody niekoľko mesiacov pred osídlením Nadlaku Slovákmi) museli mať Slováci pripravený aj urbanistický plán mesta (výmer parciel, plán rozvoja mesta, plány výstavby, ...). Toto mestečko je
vystavené veľmi precízne. Je pravda, že rozloženie ulíc a domov Nadlaku bolo na tú dobu veľmi špecifické a detailne premyslené. Nadlak
je tvorený rovnými, širokými ulicami, ktoré vytvárajú pravé uhly spolu
so zeleňou. Nájdeme tu obdĺžnikové námestie s kostolom, pred ktorým
je umiestnená tržnica „Následkom rýchleho vzrastu duší ten prvý, dosť
malý chrám sa stal nedostatočným, preto už v roku 1812 počal sa stavať
dnešný a impozantný chrám, ktorého stavba pre nedostatok hmotných
prostriedkov pretiahla a až do roku 1822, v ktorý rok úplne dostavený a posvätený bol.“6 Jednotlivé prvky modernej architektúry vtedajšej
doby tu nájdeme uplatnené komplexne. Samozrejme, moderné prvky
mali i iné slovenské mestá na Dolnej zemi, ale v Nadlaku boli použité
naraz a úplne všetky.
V roku 1909 Slováci podnietili výstavbu na tú dobu nebývalej budovy
„Hungárie“ – „Hotel Slovac“, v ktorej bola i divadelná sála s javiskom
s najmodernejšou divadelnou technikou, reštauráciou i kaviarňou. Vďaka tejto budove a čulému kultúrnemu životu sa upevňoval v Nadlku slovenský život tak silno, ako ani v jednom zo slovenských miest v širokom
okolí.
Slováci v Nadlaku začali okamžite prosperovať. Začali obrábať i pôdy,
ktoré boli predtým zamokrené či nevhodné na pestovanie. To, že sa im
začalo dariť dokazuje i skoré investovanie, keď už o rok po príchode do
Nadlaku stavali kostol a mali postavené svoje domy.
O päťdesiat rokov po ich príchode do Nadlaku sa stali početnejším obyvateľstvom ako bolo obyvateľstvo rumunské. Ich silné hospodárske zázemie a etnická jednotnosť predurčili, že sa Nadlak stal silným národným
centrom slovenskej kultúry v dnešnom Rumunsku. Okrem hospodárstva
nenechali na náhodu ani výchovu a vzdelávanie ďalších generácií Slovákov, čím si zabezpečili nové pokolenia, ktoré udržiavali slovenský jazyk
a kultúru. „Vieme, že Slováci priviedli so sebou do Nadlaku aj učiteľa,
6

GRÁCOVÁ, G. (ed.) Slováci v Rumunsku. Bratislava : Dom zahraničných Slovákov,
1995, s. 51. ISBN 80-88841-00-3.
Archív Krajanského múzea Matice slovenskej (ďalej A KM MS), fond (ďalej f.)
BUJNA, Ivan. 1935. Dejiny „slovenského ľudového kruhu“ v Naďlaku 1904 – 1934.
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istého Davida Samca, že čoskoro mali riadneho učiteľa Samuela Valentiniho a mohli si povolať prvého farára Jána Keblovského, (...) ... čoskoro
si postavili kostol a školy.“ 7
Príchod Slovákov do Nadlaku určil mestu nový rozmer aj v oblasti kultúry. Slováci hneď od príchodu do Nadlaku mali riadne vedený archív
a najmä matriky, ktoré písali podľa vzoru komlóšskeho kňaza Juraja Sextiho. Je zaujímavé, že prvý záznam v tejto matrike patrí Judite Agárdi,
ktorá zomrela v novembri 1802, v čase, keď Slováci prišli do Nadlaku
ešte len poorať pôdu a zasiať oziminu. V zápiskoch Ďejepisu starého
a nového Nadlaku z r. 1853 nachádzame záznam Jána Kotlebovského,
prvého slovenského nadlackého kňaza, ktorý zadokumentoval príchod
Slovákov do Nadlaku: „Cirkev a obec nadlacká má svoj pôvod a počiatok v obci Komlóš, ležiacej v Bekéšskej stolici. Keď sa tu ľud začal veľmi
rozmnožovať, viac ako polovica obyvateľstva nemali zem v komlóšskom
chotári... (...) Začali o tom rozmýšľať, ako by si mohli vypýtať niektorú
blízku pustatinu od panstva slávnej komory rakúsko-uhorskej k založeniu novej osady.“8 Komora rozhodla, že, „Pitvaroš alebo Szěklehyház
im nepridelí. V Nagylaku ale je dosť zbytočnej a prázdnej zeme, aby sa
usadili tam.“ 9
V roku 1803 sa začalo aj vyučovanie detí v slovenskej škole. „V sledovanom období si postavili celkove desať školských budov, ktoré rozmiestnili
v jednotlivých častiach mesta tak, aby deti nemuseli dochádzať do školy
na veľké vzdialenosti. Súbežne so školskými budovami postupne postavili aj osem školských bytov; presnejšie rodinných domov – s dvorom,
záhradou – ktoré kvalitou použitého stavebného materiálu, ako aj svojou
ďalšou vybavenosťou, predstavovali skorej vyšší priemer, ako bola kvalita ich vlastných rodinných domov.“ 10
7
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Nadlak bol na tú dobu progresívnym a moderným mestom, ktoré podporovalo slovenskú kultúru i vzdelanie. Už v prepise kroniky z roku 1853
nachádzame vysoko pozitívne hodnotenia slovenských obyvateľov v porovnaní s Rumunmi: „Títo, aj keď iba päťdesiat rokov tu osadení, predsa
majú vôbec krajšie, vápnom vybielené domy; ostatní však, totiž Rumuni,
s výnimkou niektorých majetnejších hospodárov, v chatrnejších, a mnohí
ešte iba blatom omazaných domoch bývajú.“11
Za každou prosperitou nejakého osadenstva takmer vždy býva dobrá
ekonomická a finančná situácia. Preto je na mieste položiť si otázku, odkiaľ Nadlačania mali kapitál na financovanie tak prudkého rozvoja mesta
a v čom tak výrazne prosperovali?
Hľadanie zdroja prosperity len v samostatnej pracovitosti by bolo až príliš naivné. Samozrejme Nadlačania si so sebou priniesli kapitál, ale ten
sa v priebehu prvých rokoch minul. Mali však niečo, čo ostatní v tej
dobe nemali – a to modernú poľnohospodársku techniku (došlo k výmene dreveného pluhu za železný, pribudli nadlacké mlyny na výrobu
energie, a strojové zariadenie, ktoré neskôr dovážali z Čiech – zo Škodových závodov). Okrem iného používali namiesto dvojpoľného, trojpoľný
systém, čo prinášalo bohatšiu úrodu a začali obrábať väčšie plochy pôdy.
Neskôr v ekonomickej oblasti začali podporovať myšlienku družstiev,
ktoré mali ochrániť malých roľníkov. V roku 1901 ev. farár založil na
podobnom princípe Potravinársky spolok a v roku 1903 Ľudovú banku.
Nadlak sa cielene a dobre rozvíjal viac ako 100 rokov. Pod jeho úpadok
ekonomickej prosperity sa podpísal zásadný zlomový moment: rozpad
rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918 a nové hranice štátu. Dovtedajšie hlavné obchodné cesty sa pretrhali novými hranicami, železnica
ostala na dnešnom území Maďarska. Vývoz poľnohospodárskych produktov smerom na Segedín a Budapešť sa tak skomplikoval, až bol úplne
zrušený. Nadlačania museli hľadať pre svoj tovar nových odberateľov.
Smerom na juh mali Nadlačania komplikované spojenie, železnica bola
vzdialená 25 km, cesta na Arad bola v zlom stave. Takto sa zvýšili náklady na dopravu, znížili sa prijmy. V oblasti kultúry došlo k prevezeniu
archívov do väčších miest, ku ktorým bol ťažší prístup.
11 ZAJAC, Daniel, HAAN, Ľudovít. Dejepis starého i nového Nadlaku. Nadlak – Bratislava : Vydavateľstvo Ivana Kraska, 2006. ISBN 973-8234-97-1; 978-973-8324-978; 80-85684-46-2, s. 18.
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I napriek hospodárskemu úpadku Nadlaku mali nové hranice Európy
pre týchto Slovákov jedno významné pozitívum. Vďaka tomu, že toto
územie nepripadlo Maďarsku, mohli Nadlačania slobodne rozvíjať svoju
kultúru, vďaka čomu boli uchránení od progresívneho pomaďarčovania.
I tomu môžeme vďačiť za dnešný, pomerne veľmi dobrý stav slovenskej
kultúry a jazyka v rumunskom Nadlaku.
Ak si opäť položíme otázky, ktoré sme si kládli v úvode nášho príspevku,
môžeme konštatovať, že za dominantnou prosperitou a majoritným postavením Nadlaku v rokoch 1803 – 1918 v porovnaní s ostatnými miestami obývanými Slovákmi na území dnešného Rumunska bolo hneď niekoľko dôvodov: premyslené a účelné osídlenie Nadlaku, skúsenosť
Slovákov, ktorí obsadili Nadlak so životom na Dolnej zemi, premyslený
urbanistický a architektonický plán mesta, počiatočný kapitál a moderná
poľnohospodárska technika, ktorá predurčila finančnú prosperitu mesta
a nezanedbanie slovenského školstva a kultúry v cudzojazyčnom prostredí. Premyslený rozvoj a napredovanie mesta odzrkadľujú aj vyškolení
kronikári.
Takto premyslené osídľovanie určitého územia mohlo uskutočniť len
veľmi vyspelé etnikum so skúsenosťami, akým naši predkovia bez pochýb boli.

2. Súčasný kultúrno-spoločenský život v Nadlaku
Krajanské slovenské spolky spolupracujú s Maticou slovenskou už niekoľko desaťročí. Niektoré z nich vyvíjajú intenzívnu a veľmi rozsiahlu
činnosť vo svojom mieste pôsobenia, iné fungujú na komornejšej, regionálnej úrovni.
Už tradične, rok čo rok, na svoje podujatie – Udelenie ceny Ondreja Štefanka, ktoré je spojené s medzinárodnou vedeckou konferenciou, Maticu
slovenskú pozýva Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku
(DZCSR) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska (KVSIK).
Podujatie sa tradične organizuje v jarných mesiacoch v Nadlaku, ktorý
je centrálou oboch inštitúcií. Udeľovanie Ceny Ondreja Štefanka každoročne prebieha v marci, riadi sa osobitým štatútom a oceňuje významné
osobnosti za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete; a za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti
v slovenskom zahraničnom svete. Naň nadväzuje vedecká konferencia.
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Obe inštitúcie sa podieľajú aj na príprave podujatia, ktoré je koncipované ako „prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne“ s názvom Cez
Nadlak je... Od roku 1999 každoročne prebieha v jesenných mesiacoch.
Názov prehliadky je zároveň i názvom ľudovej piesne, ktorej nápev si
nadlačania priniesli z ďalekej domoviny, prispôsobili ho a zložili domácky text. Dnes sa do súťaže zapájajú aj interpreti z celej Dolnej zeme
a podujatie je najznámejšou folklórnou udalosťou medzi dolnozemskými Slovákmi.
Na podujatiach DZSCR sa podieľa aj Kultúrna a vedecká spoločnosť
Ivana Krasku fungujúca od 4. januára 1990. Okrem kultúrnych aktivít
sa angažuje aj politicky – pri presadzovaní práv slovenskej a českej
menšiny v rumunskom parlamente, v župnej i miestnej politike. KVSIK
združuje najmä poetov, prozaikov a dramatikov slovenskej národnosti.
Pod názvom Spolok Ivana Krasku funguje od roku 1994. Má bohatú
najmä vydavateľskú a vedeckú činnosť. Počas roka krajania v Nadlaku
usporadúvajú množstvo podujatí: kultúrne, cirkevné i školské. Spolupracujú s viacerými krajanskými dolnozemskými inštitúciami: Maticou
slovenskou v Srbsku, Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku
a mnohými ďalšími inštitúciami, spolkami a jednotlivcami. Ich kultúrny život je veľmi dobre organizovaný, o svojich aktivitách uverejňujú
množstvo príspevkov na sociálnych sieťach. Každomesačne o svojej činnosti informujú v časopise Naše snahy.

3. Krajanské múzeum Matice slovenskej a jeho pôsobenie
v krajanskej problematike
Zákon o Matici slovenskej č. 68/1997 vymedzuje tejto ustanovizni základné úlohy, medzi ktoré patria aj také priority, akými sú: upevňovanie
slovenského vlastenectva, robenie základného slovakistického výskumu,
podporenie propagácie Slovenskej republiky aj vlastnými informačnými a kultúrnymi strediskami utvorenými v zahraničí, rozvíjanie stykov
s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej
identity, duchovného života a ochrany všeľudských hodnôt, zakladanie
nadácií a fondov na podporu národného a kultúrneho života Slovákov
a na najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej činnosti,
spolupráca so štátnymi orgánmi a s orgánmi územnej samosprávy pri
rozvoji kultúry a spoločenského života.
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Teda činnosť MS je primárne orientovaná na Slovákov žijúcich na území Slovenskej republiky. Starostlivosť o potreby krajanov Zákon o MS
určuje iba okrajovo. Na zabezpečovanie týchto úloh je zriadené ústredné
pracovisko pre styk a spoluprácu so zahraničnými Slovákmi – Krajanské múzeum. Podľa Stanov MS je cieľom jeho činnosti udržiavanie
a rozvíjanie národnej identity a vzťahov krajanov k Slovenskej republike. Jeho činnosť je orientovaná aj na budovanie dokumentácie, vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť, ktorá sa týka slovenského zahraničia.
Spolupracuje s príbuznými inštitúciami, osobitne s Úradom pre Slovákov
žijúcich v zahraničí.
Funkciu KM spočiatku plnil zahraničný odbor Slovenskej ligy pôsobiaci
v Bratislave. Po skončení II. svetovej vojny sa Slovenská liga zlúčila
s MS a vytvorila nové pracovisko – Zahraničný odbor MS – zaoberajúci
sa problematikou zahraničných Slovákov. V roku 1953 sa odbor premenoval na Krajanský odbor, ktorého kompetencie od roku 1983 prevzal
Československý ústav zahraničný v Prahe. Do štruktúry MS sa v roku
1968 včlenil Ústav pre zahraničných Slovákov. Keď sa v roku 1994 ústav
zatvoril, v Bratislave vzniklo Krajanské múzeum Matice slovenskej, na
ktorého čelo sa postavil prvý riaditeľ KM MS, Claude Baláž.
Počas roku 2011 bolo KM MS presídlené z Bratislavy do Martina. Dnes
pracovisko plní svoj úlohy na viacerých úsekoch, a to najmä na poli jazykových, kultúrnych a duchovných stykov, vedy, výskumu a spracovávania dokumentácie (fondov KM MS). V druhej polovici roku 2011 medzi
svoje činnosti zaradilo aj sprístupňovanie a lektorovanie stálej expozície
venovanej životu a dielu J. C. Hronského.
Dnes KM MS sídli v Dome J. C. Hronského, na adrese Hviezdoslavova
5, 036 01, Martin. Do Martina sa previezli i jeho početné fondy, ktoré
tvoria rozsiahle zbierky kníh, periodík, archívnych dokumentov, audiovizuálneho a trojrozmerného materiálu. KM MS fondy celoročne sprístupňuje verejnosti a ponúka konzultačné služby.
Aktivity KM MS zasahujú do rôznych oblastí. Jednu z najdôležitejších
činností Krajanského múzea predstavuje styková činnosť s krajanmi.
Pracovníci KM MS orientujú svoje aktivity počas roka tak, aby dochádzalo k prehlbovaniu slovenskej kultúry a rozvoju vedy v štátoch Európy
i zámoria. Tomuto účelu slúži aktívna účasť na vedeckých konferenciách
či fórach (slovenských i zahraničných) a návštevy slovenských kultúr-
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nych podujatí za našimi hraniami. V priebehu roka vychádzajú z KM
MS viaceré výzvy na rozličnú spoluprácu, ktoré sú adresované nielen
jednotlivcom, spolkom, slovenským Maticiam v zahraničí, ale i krajanským redakciám celého sveta. Vďaka nim dokáže KM MS šíriť dôležité
informácie.
S krajanskými organizáciami, spolkami či slovenskými a slovanskými
Maticami spolupracujeme najmä vďaka elektronickej pošte a početným
osobným stretnutiam, ktoré sa realizujú nielen na Slovensku, v sídle KM
MS, ale i v zahraničí. Tak sa pripravuje pôda pre užšiu spoluprácu pre
vedecké aktivity i pre rozvoj slovenskej kultúry a jazyka za našimi hranicami.
Na poli vedy a výskumu nás azda najviac reprezentuje ročenka Slováci
v zahraničí, ktorú zostavujeme z príspevkov autorov celého sveta. Za
pomoci novovymenovanej redakčnej rady vznikol aj posledný, 32. ročník zborníka Slováci v zahraničí, do ktorého prispeli krajania z Chorvátska, Rumunska, Maďarska, Poľska, Srbska, USA a Austrálie. Postupne
sme publikovali kratšie informačné a populárno-náučné články v mnohých krajanských periodikách takmer celého slovenského sveta (USA,
Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Rumunsko, Srbsko,
Chorvátsko, Švajčiarsko, Švédsko, ...). Niektoré naše články vyšli i na
Slovensku, v celoslovenskej a regionálnej tlači. Články a informácie
z matičného a krajanského života posielame i na rozličné webportály,
najčastejšie na náš matičný portál www.matica.sk, ale i na mnohé krajanské webstránky do celého sveta.
Ďalšou oblasťou našich aktivít je starostlivosť o fondy KM MS. Hmotné dedičstvo – fondy KM MS sú v Martine výskumníkom kedykoľvek
k dispozícii a naozaj je po čom siahnuť, je z čoho vyberať. S potešením
môžeme konštatovať, že archívne materiály ostali zachované takmer zo
všetkých väčších krajín celého sveta. V archíve KM MS máme momentálne viac ako 600 škatúľ naplnených archívnymi materiálmi, ktoré odrážajú dejiny Slovákov žijúcich po celom svete. Fond ponúka osobné
dokumenty mnohých osobností, nájdeme tu materiály k dejinám Slovákov žijúcich v zahraničí či výtlačky krajanských časopisov. Vo fonde sa
sporadicky nájdu aj hmotné veci ako napr. opasok J. Čajaka, agitačný
gombík z obdobia pred voľbami Roosevelta, Hronského perá, medailón
či trikolóru básnického výboru Č. N. S.
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Z Argentíny vo fonde nájdeme materiály F. Hoffmanna, materiály k J. C.
Hronskému (jeho život v Argentíne) a najrôznejšie materiály týkajúce sa
argentínskych Slovákov. Austrálsky fond ponúka archívne dokumenty
k p. Vrtielkovi, k Zahraničnej Matici slovenskej, k Slovenskému klubu v Austrálii, ku klubom Slovákov v Austrálii, k stavbe slov. domu,
či k III. celoaustrálskemu zjazdu Slovákov v Austrálii. Tento rok nám
od neznámeho darcu do fondu pribudli najmä výstrižky z austrálskych
časopisov s príspevkami p. J. Vrtielku a p. J. Kazoka, spolu s ich osobnou korešpondenciou. Niekoľko škatúľ vo fonde obsahuje aj materiál
Slovákov žijúcich v Belgicku, Brazílii a Bulharsku. Množstvo materiálu nájdeme v archíve pri záložke Československo. Obsah škatúľ tvoria
najmä dokumenty ku krajanským vzťahom bývalého Československa
so slovenským svetom. Nájdeme tu korešpondencie, príhovory, materiály zaoberajúce sa otázkou spolkov, cirkví, vysťahovalectva, či zmluvy
o rozličnej spolupráci.
Fond, obsahujúci dokumenty z Francúzska ponúka archívnu pozostalosť
p. Baláža, listiny k protifašistickému odboju vo Francúzsku a mnohé
materiály k slovenskému vysťahovalectvu do Francúzska. Nedávno sa
náš fond rozrástol o archívne dokumenty zaoberajúce sa dejinami slovenského súboru Dolina vo Francúzsku a pozostalosťou po manželoch
Tabačikovcoch, ktorí súbor Dolina dlhé roky viedli. Vo fonde sa nachádzajú fotografie, pozvánky z podujatí, korešpondencia, zborníky slov.
ľud. piesní s textami, ďakovné listy, notesy s osobnými poznámkami či
adresárom a CD s hudbou súboru.
V archíve nájdeme aj fond z Ghany. Chorvátsky fond reprezentujú najmä drobné tlače, korešpondencia a rozličný fotomateriál. Fond dopĺňajú materiály zaradené pod bývalú Juhosláviu. Bádatelia zaoberajúci sa
dejinami rodu Čajakovcov u nás nájdu ich kompletný rodinný archív
spolu s materiálom k A. M. Čajakovej, či Jánovi Čajakovi ml. Sú v ňom
rozličné písomnosti, list. materiál, korešpondencia, mnohé fotky, literárne pokusy, rukopisy a trojrozmerný materiál. Archív prislúcha aj osobnostiam akými boli napr.: Samuel Čelovský, manželia Lehotskí, Ľudovít Mičátek, Podhradský, Ján Jančovic, Michal Benka, Jozef Maliak, J.
Čečetka, Pavol Vrbovský. Nájdeme tu i dokumenty k národopisnému
výskumu p. Botíkovej a p. Brtáňa. V ostatných škatuliach sú rukopisy
o ľud. zvykoch, odznaky, pamätné zástavy, spisy o poľnohospodárstve
v Aradáči, Banáte, spisy o staviteľstve, dokumenty o juhoslov. protifa-
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šistickom odboji, fotokópie z Petrovskej matriky od roku 1818 do roku
1861, dejiny Kovačičskej sedliackej banky, kúpno-predajné zmluvy Slovákov v Chorvátsku, výtvarné umenie z Kovačice a materiál o Jánovi
Denďúrovi.
Kanadský fond reprezentujú archívne dokumenty rozličného charakteru
ako napr. drobná tlač, korešpondencie 1930 – 49, dokumenty k divadlu
Dolina, Slovak Ville, športu, umeniu, folklóru, cirkvi, politickým stranám a rozličným spolkom. Nájdeme tu aj memoáre M. Kijovského a
materiály k časopisu Slovenský kanadský sokol.
Fond s tematikou Slovákov žijúcich v Maďarsku je veľmi rozsiahly a naozaj pestrý. Zahŕňa nielen korešpondenciu, telegrafy, knihy, rozličné spisy, fotky k osobnostiam (Michal Francisci, Ján Gerči, Ján, Juraj a Ondrej
Korbeľovci, Ondrej Kulík, Ľ. J. Hrdlička, Ján Sekerka), ale i materiály
k dejinám Slovákov žijúcich v Maďarsku ako napr. správy uhor. kráľovstva o vysťahovalectve, dejiny osídľovania Dolnej Zeme, testamenty
(Bekéš. Čaba, Sarvaš, Slovenský Komolóš), materiály k obchodu, financiám, školstvu, hospodárstvu, urbáru a antifašistickému odboju doplnené
o najrôznejšie dokumenty o aktivitách Slovákov v Maďarsku (Pamätná
kniha Slovákov, Medzinárodné sympózium emigrantov, mnohé dokumenty k presídleniu...).
Výskum univerzity v Bremene, dokumenty k Altötingu, či výtlačky časopisu Krajanské pozdravy nájdeme v škatuliach s názvom Nemecko.
Niekoľko dokumentov máme aj z Poľska, Rakúska, Ruska, Švajčiarska,
Talianska a Veľkej Británie. Početnejšie fondy nájdeme pod značkou
Rumunsko. Mnoho archívnych dokumentov zaznamenáva najmä dejiny
presídlenia Slovákov do Rumunska (Slováci v Bukovine, Nadlacká kronika, dejiny nadlackých Slovákov, Bukovinskí Slováci), ba nájdeme tu aj
dokumenty, týkajúce sa rumunských Slovákov ako napr.: p. P. P. Dovala,
pána L. Kissa, M. Kolimára s množstvom fotodokumentácie. Španielsky
fond predstavuje najmä osobnú pozostalosť pána Vladimíra Horvátha
a švédsky fond primárne ponúka materiály k p. Júliusovi Ďatelinkovi.
Posledným, veľmi početným fondom je fond z USA. Stále zastúpenie
v KM MS majú fondy osobností pôsobiacich v USA, ale aj mnohé iné
dokumenty týkajúce sa života Slovákov v Amerike (pohľadnice, fotografie, výstrižky z časopisov, správy, ilustrácie, spomienky, rukopisy, prednášky). Najviac materiálu KM MS vlastní k Jánovi Bradáčovi, Konštan-
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tínovi Čulenovi, Milošovi Gosiorovskému a J. Tieň – Zvonárovi. Takmer
30 škatúľ je plných materiálu viažucemu sa k Spolkom Slovákom v USA.
Veľa archívnych dokumentov tu nájdeme aj k dejinám slovenského vysťahovalectva do USA (štatistiky vysťahovalectva, preprava emigrantov
loďami, osobné spomienky, hymna amerických Slovákov,...) a niekoľko
škatúľ ukrýva aj výber materiálov z Náprstkového múzea USA.
Okrem iného sú bádateľom k dispozícii archívne dokumenty, ktoré sú
uložené priamo v Dome J. C. Hronského. Sú to najmä slovenské knihy a
časopisy zo zahraničia.
Počas roku 2015 sme v oblasti archívnej činnosti, akvizície fondov a
rozvoja knižnice KM MS, výpožičiek a konzultačných služieb naďalej
pokračovali v preregistrovaní fondov KM. Momentálne máme na pôžičky pripravených 68 825 kníh a časopisov. V roku 2015 nám pribudlo 974
akvizícií. Knižnicu sme druhotne pretriedili a kvôli šetreniu priestorových kapacít sme z nej odstránili multiplikáty.
Keďže knižný fond uložený v Dome Jozefa Cígera Hronského sa nám
postupne podarilo takmer celý vytriediť a zaregistrovať, začali sme
v priebehu roka spracovávať archív. Archívny fond je rozdelený na dve
časti: jedna časť (približne 600 škatúľ) je uložená v depozite Archívu
MS, druhá časť je uložená v dome Jozefa Cígera Hronského. Časť uložená v A MS je triedená obsahovo, v druhej časti fondov prebieha ešte len
prvotné triedenie.
Dodnes sme z fondu uloženého v A MS detailne a úplne presne popísali
viac ako 200 škatúľ. Ich inventár opisuje každú jednotlivinu, ktorá sa
v škatuliach nachádza. Všetko, čo v KM MS bolo pretriedené, je popísané, uložené a pripravené na bádanie i výpožičky.
V oblasti stykovej činnosti s krajanmi a iných príbuzných činností sme
v roku 2016 rozvíjali kontakty najmä pomocou elektronickej pošty. Počas roka krajanom zasielame informácie z matičného diania, vyzývame
ich k rozličnej spolupráci (projektová spolupráca, návštevy, zborník Slováci v zahraničí, časopis Slovensko, súťaž Prečo mám rád slovenčinu,...)
a zodpovedáme im na rozličné otázky. Naďalej naše komunikačné databázy rozširujeme a aktualizujeme. Našim krajanom zasielame SNN,
časopis Slovensko a zborník Slováci v zahraničí. Styk s krajanmi udržujeme i naďalej pomocou našej web stránky a v neposlednom rade sa
o našej činnosti dozvedajú krajania aj vďaka krajanským periodikám,
ktoré publikujú naše články.
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Už začiatkom roka sme krajanov informovali o možnosti podania rozličných projektov – od menších projektov na Žilinský samosprávy kraj, cez
väčšie projekty na FPÚ, až po veľké projekty na získanie dotácií z EÚ.
Vypracovali sme manuál a informovali ich, ako je možné získavať dotácie. KM sa im ponúklo aj ako partner i možný žiadateľ.
Spoločne so slovenskou víkendovou školou vo Francúzsku a v Írsku sme
vypracovali veľký makrogrant na podporu výučby slovenského jazyka
pre krajanov v západnej Európe. Je spojený s mnohými školiacimi aktivitami na Slovensku a s radom intelektuálnych výstupov. Výsledky podpory, či nepodpory projektu sa dozvieme počas roku 2017.
Tento rok sme sa na niektorých krajanov obrátili s požiadavkou, či by
sme s nimi mohli pripraviť rozhovory do SNN, vďaka čomu boli ich snahy a aktivity prezentované aj na stránkach slovenských periodík.
Tiež sme boli úspešní vo vybavovaní sponzorských kníh a didaktických materiálov pre slovenskú školu v kanadskom Calgary, pre knižnicu v Novej Belej (Poľsko) a pre Slovákov v Rumunsku, Maďarsku i
Srbsku. Pre Calgary sa KM podarilo sponzorsky vybaviť viac ako 600
kníh, učebníc, šlabikárov a did. materiálov, ktorých prevoz do Calgary
zabezpečilo MZV SR. Štedrými darcami boli: MS, slovenské školy i jednotlivci. Ďalších viac ako 130 jednotlivín bolo darovaných do slovenskej
knižnice v Novej Belej, v Poľsku. KM darovalo ďalšiu časť knižnice
slovenskej a svetovej beletrie Slovákom v Maďarsku (časť z nej bola
odovzdaná Slovákom v Rumunsku). Pri rokovaní RSŽZ pri MS Matica
venovala pracovné listy venované J. C. Hronskému predsedníčke Spolku
francúzsko-slovenského priateľstva, p. Edite Manákovej, ktorá ich daruje krajanom pri príležitosti Mikulášskeho posedenia vo Francúzsku. Tiež
sme výber pracovných listov z produkcie MS zaslali organizácii Petit
Slavik vo Francúzsku. Do chorvátskych Lipovian sme zaslali Národný
kalendár na rok 2016 a stolový kalendár Ľ. Štúra. Podporili sme aj súťaž
Kollárovo pero v Prahe. Počas roka sa snažíme vybavovať aj rozličné
sponzorstvá – tento rok to boli cukrovinky pre krajanskú mládež od firmy Sedita.
Okrajovú časť našej práce tvorí aj sprístupňovanie a lektorovanie stálej
expozície venovanej životu a dielu Hronského. Expozícia je zatraktívnená o niekoľko prezentácií s didaktickými úlohami, o besedu, film a pracovné listy, vďaka čomu sa k nám školy rady vracajú.
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Na poli spolupráce s organizáciami a záujmovými útvarmi sme najintenzívnejšie spolupracovali s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Počas roku 2016 sme spoločne zorganizovali pre krajanskú mládež Medzinárodný letný tábor MS pre 80 detí krajanov.
V roku šk. roku 2015/2016 KM spolupracovalo s MK, MŠ, ŠPÚ, ÚSŽZ
a Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra v Bratislave na súťaži Prečo
mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko... Matica slovenská a jej
Krajanské múzeum sa spolu s ÚSŽZ podieľali na organizácii IV. kategórie súťaže – ktorá registruje a posudzuje práce zahraničných Slovákov.
V roku 2016 do tejto kategórie prišlo presne 138 prác z pera najmladších
i takmer dospelých krajanov.
V roku 2015 sa KM MS sfunkčnilo Radu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá je najvyšším poradným orgánom MS v oblasti krajanskej
problematiky. Spoločné zasadanie bolo naplánované 11.11.2015. Zúčastnilo sa ho pätnásť zahraničných delegátov z ôsmich štátov Európy
(Chorvátsko, Švédsko, Maďarsko, Francúzsko, Srbsko, Rumunsko, Česko, Poľsko). Mandát v RSŽZ pri MS bude mať aj Kanada, Čierna Hora
a Ukrajina (ktoré s MS spolupracovali diaľkovo). Novozvolení členovia
RSŽZ pri MS na svojom zasadaní prijali viaceré závery, ktoré tvoria platformu odporúčaní v krajanskej problematike pre vedenie MS.
Informácie o tom, čo sa u nás chystá, čo sa odohralo, ale i o fondoch KM
MS, výpožičných službách a edičnej činnosti nájdete na matičnej webovej stránke www.matica.sk, pod lištou Vedecké pracoviská – Krajanské
múzeum.
V aktuálnych oznamoch sa dozviete i o matičných plánoch a podujatiach
na rok 2017.

Záver
Zákon o Matici slovenskej č. 68/1997 vymedzuje tejto ustanovizni základné úlohy, ktoré sú orientované aj na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí. V štruktúre pracovísk MS je na tento účel zriadené Krajanské
múzeum MS. ���������������������������������������������������
Č��������������������������������������������������
innosť KM MS sa orientuje na budovanie dokumentačného fondu, vedeckovýskumnú a stykovú činnosť s krajanmi.
Výsledkom činností Krajanského múzea sú aj vedecké výstupy, ktoré
sme v tomto príspevku orientovali na dejiny osídľovania mesta Nadlak.

97

Literatúra
[1.]
[2.]

[3.]

[4.]
[5.]
[6.]
[7.]
[8.]
[9.]

MICHALČÁK, Lukáš. Kolonizácia Slovákov v Rumunsku. In BARTALSKÁ, Ľ., GRÁCOVÁ, G. (ed.) Slováci v Rumunsku. Bratislava :
Dom zahraničných Slovákov, 1995, s. 22 – 32. ISBN 80-88841-00-3.
PORUBSKÝ, Juraj. Niektoré hospodárske súvislosti podielu Slovákov
na hospodárskom rozvoji Nadlaku v 19. a začiatkom 20. storočia. In
BARTALSKÁ, Ľ., GRÁCOVÁ, G. (ed.) Slováci v Rumunsku. Bratislava
: Dom zahraničných Slovákov, 1995, s. 49 – 71. ISBN 80-88841-00-3.
SIRÁCKY, Ján. Slováci v Rumunsku – významná súčasť dolnozemských Slovákov. In BARTALSKÁ, Ľ., GRÁCOVÁ, G. (ed.) Slováci
v Rumunsku. Bratislava : Dom zahraničných Slovákov, 1995, s. 8 – 22.
ISBN 80-88841-00-3.
ZAJAC, Daniel, HAAN, Ľudovít. Dejepis starého i nového Nadlaku.
Nadlak – Bratislava : Vydavateľstvo Ivana Kraska, 2006. ISBN 9738234-97-1; 978-973-8324-97-8; 80-85684-46-2, s. 65.
Archív Krajanského múzea Matice slovenskej (ďalej A KM MS), fond
(ďalej f.) BUJNA, Ivan. 1935. Dejiny „slovenského ľudového kruhu“
v Naďlaku 1904 – 1934. s. 5. sign. ev. č. 6081/98.
Archív Krajanského múzea Matice slovenskej (ďalej A KM MS), fond
(ďalej f.) Slováci v Rumunsku. MÓŤOVSKÁ, Alžbeta. Nadlacká kronika
školská, s. 6. Sign. Ak. 5/1986.
Slováci v Rumunsku. [online]. Dostupné na internete: <http://www.slovacivrumunsku.sk/01.php>.
Zákon o Matici slovenskej. [online]. Dostupné na internete: < http://
www.zakonypreludi.sk/zz/1997-68>.
Stanovy Matice slovenskej. Dostupné na internete: < http://www.dmsnitra.sk/dokumenty/58-stanovy-matice-slovenskej>.

99

CYKLISTICKÁ DOPRAVA A JEJ
INFRAŠTRUKTÚRA
V PODUNAJSKU
BICYCLE TRANSPORT AND ITS
INFRASTRUCTURE IN THE DANUBE REGION
Ing. Anna Kollárová

Abstrakt
V posledných rokoch sa aj na Slovensku opäť začala obracať pozornosť
na cyklistickú dopravu, ako na rovnocennú súčasť rozvoja ekologických dopráv. Spôsobil to, po boome automobilizmu, opätovný záujem
obyvateľstva o všestrannejšie využívanie bicykla. Ide tak, podľa vzoru
vyspelých cyklistických štátov a miest, aj u nás o návrat nielen k cykloturistike, ktorej popularita narastá veľmi výrazne. Je to aj návrat ku každodennému využívaniu bicykla všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva v zastavanom území, tak, ako to bolo bežné v minulosti. Osobitne
Podunajsko, vďaka rovinatému terénu, charakteru zástavby, dopravnej
infraštruktúre, možnosti využívania hrádzí, je charakteristické rôznosťou využívania bicyklov pri realizácii pohybu jeho obyvateľstva. Príspevok poukazuje na ďalšie možnosti rozvoja cyklistickej dopravy a jej
infraštruktúry v tomto území a súčasne upozorňuje na niektoré odborné
problémy s tým spojené.
Kľúčové slová: bicykel, dopravné (cestné a mestské) inžinierstvo, intenzita cestnej, cyklistickej, pešej dopravy, intravilán, cestná infraštruktúra,
cyklistická cestička, jazdný (odporúčaný pruh pre cyklistov).

Abstract
In the recent years, an ever increasing attention has been drawn to
cycling as a full component contributing to the development of environmentally friendly transport in the Slovak Republic. A car driving boom
period has been replaced by a renewed interest of population in a more
universal use of bicycle. Slovakia is thus following the example of countries and municipalities with more developed cycling culture and experiencing a return to cycling in general. Cycle tourism has seen a steep

100

increase in popularity. We are also experiencing a return to everyday use
of bicycle by every age group in built-up areas, as has been the case in
the past. Lowland terrain, built-in territory characteristics, transport infrastructure, including maintenance roads on Danube dams adapted as
cycle routes, make the Danube region particulary suitable for varied and
diverse use of bicycle. While the paper outlines further possibilities for
the development of cycling and cycling infrastructure in this territory, it
identifies and alerts to related challenges and technical problems.
Keywords: bicycle, traffic engineering, road traffic, bicycle-, pedestrian
volume, urban area,
JEL Classification : R 19;

Úvod
Cyklistika - návrat do budúcnosti
Rozsiahla podunajská rovina, ktorá sa rozprestiera na ploche Veľkého
žitného ostrova, a ktorej južný okraj na slovenskej strane tvoria hrádze
Dunaja, spolu s jeho najväčšími prítokmi: Moravou, Malým Dunajom,
Váhom, bola, je a naďalej zostáva ideálnym priestorom skoro neobmedzených možností uspokojovania súčasných potrieb i rastu cyklistickej
dopravy. Z pohľadu požiadaviek kladených na rozvoj cyklistickej infraštruktúry je navrhovanie optimálneho pokrytia tohto územia sieťou
rôznych druhov cyklotrás len jedným z odborných problémov. Doposiaľ
sa riešili tieto nároky prevažne budovaním nových, často samostatných
„cyklodiaľnic“, úpravami existujúcich ciest (poľných, lesných, účelových na hrádzach a pod.) vo voľnej krajine, alebo aj, prípadne, v menšej
miere, ako súčasť prieťahov sídel. Už aj v súčasnosti dosahujú takéto
trasy veľkých dĺžok a stávajú sa tak súčasťami diaľkových cyklotrás,
plynule prekračujúcich hranice susedných štátov Euro Velo). V sídlach
však naďalej absentuje plynulé prepájanie trás rôzneho druhu, zaručujúcich najmä bezpečnosť cyklistov.
O pozitívach cyklistickej dopravy sa však hovorí v poslednom desaťročí
hlavne ako o jednej z veľkých možností záchrany sídel pred expandujúcim automobilizmom. Narastajúce dopravné kolapsy našich miest si
vynucujú zásadné zmeny v deľbe dopravnej práce, a následne aj z toho
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plynúce opatrenia v preferovaní cyklistov, chodcov a hromadných dopráv tak, ako sa to deje vo všetkých motoristicky vyspelých okolitých
štátoch Európy a sveta. Intenzívnejšie sa, v súlade s platnou legislatívou SR a s využívaním zahraničných skúseností i finančných zdrojov
z fondov EÚ, v poslednom období pristupuje aj k hľadaniu spôsobov
a metód posudzovania, prieskumu, plánovaniu a následných komplexnejších riešení cyklistickej infraštruktúry. Z rôznych prehľadov spracovanej koncepcie, projektovej dokumentácie a realizácie jej presadzovania do zmien územia, a tým aj do pozitívnych dopadov takéhoto prístupu
v rámci celého Podunajska, jeho jednotlivých krajov, okresov, sídel je
možné zistiť rozsah už vykonaných prác a množstvo podnetov, zatiaľ iba
v štádiu rozpracovanosti a plánovania.
Opätovný návrat k tradícii vlastníctva bicyklov a ich využívania na
Slovensku, ako aj ich súčasné vlastníctvo, s požiadavkou ich intenzívnejšieho využívania, si vyžadujú adekvátnu cyklistickú infraštruktúru.
Rastú tým nároky aj na možné využívanie rozsiahlejšich plôch, doposiaľ
„voľných“ verejných priestorov sídel, pričom funkčné a tiež technické
možnosti ich využitia pre ďalší, intenzívnejší rozvoj cyklistickej infraštruktúry a vybavenosti sú priaznivé práve v rovinatejších územiach, s
rozvolnenou zástavbou sídel. Takéto podmienky a možnosti sú aj v oblastiach na slovenskej časti Podunajska. Vo veľkých mestách (Bratislava,
Dunajská Streda, Komárno...), rovnako ako v malých sídlach, okrem ich
vnútornej dopravnej obsluhy bicyklami je možné, čo v minulosti bolo
bežným, využívanie bicyklov v kombinácii s hromadnými dopravami
- predovšetkým železnicou, menej autobusovou a doposiaľ stále nedocenenou vodnou osobnou dopravou. Mosty cez Dunaj umožňovali priame
cyklistické prepojenia do susedných štátov – do ich území, sídel i väčších miest v blízkosti veľrieky i jej prítoku - Moravy, a nezanikli ani
budovaním vodohospodárskych stavieb. Dunajské hrádze zostali vhodnými trasami aj pre cykloturistiku a pešiu turistiku.
Popri súčasnom, najmä v poslednom desaťročí prevažujúcom vnímaní
funkcie bicykla, a to ako prostriedku cykloturistického vyžitia sa časti
obyvateľstva, začínajú oceňovať opäť aj prínosy každodennej jazdy na
bicykli za inými cieľmi (do práce, školy a za vybavenosťou) na území
sídel. Keďže ale rovnako cykloturista, ako aj „cyklista všedného dňa“,
začínajú jazdu v zastavanom území a doňho sa aj vracajú, objemy aj nároky všetkých, nielen domácich cyklistov a cyklistických návštevníkov
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sídla, sú (až na malé výnimky) kladené spoločne na adekvátnu kapacitne vyhovujúcu cyklistickú infraštruktúru. To znamená tiež zabezpečenie
plynulej a bezpečnej jazdy, so zodpovedajúcim celoplošným pokrytím
celého mesta viacerými druhmi cyklotrás prakticky na celom jeho záujmovom, rôzne zastavanom, území. Cyklisti si nárokujú aj priestory na
bezpečné odkladanie bicyklov a dostatok miest pre krátkodobé parkovanie – ako doteraz motoristi. Samozrejme tieto potreby je možné uspokojovať len postupne a pri zosúladení preferencii jednotlivých dopráv
v mestách a ich zázemí.

1. V čom spočívajú najväčšie problémy z hľadiska rozvoja
cyklistickej dopravy?
Tie sú zapríčinené predovšetkým nepostačujúcou bezpečnosťou jazdy
cyklistov na existujúcich komunikáciách. Dlhé rovné úseky ciest, nielen v extravilánoch, ale hlavne v prieťahoch sú aj na území Podunajska
pretrvávajúcim nedostatkom. Dokladom toho sú nehodové štatistiky,
pasporty ciest a dlhodobé celoštátne dopravné profilové prieskumy (vrátane počtov cyklistov), na ktoré poukazujú odborníci, analyzujúci vývoj
intenzít a skladbu dopravy na týchto komunikáciach.
Postupne sa však mení (podľa vykazovaných dĺžok budovaných cyklotrás na Podunajsku), najmä vďaka rôznym aktivitám a iniciatívam zdola, doterajší menší záujem štátnej správy a mnohých samospráv o plánovanie a budovanie cyklistickej infraštruktúry v rámci možnej prestavby
ciest. Dochádza už aj zo strany motoristov (na spoločnej komunikácii)
k akceptovaniu bicykla ako prostriedku, rovnako ako v minulosti bežne
jazdiacemu po cestách mimo zastavaného územia i po mestských uliciach
- cyklistov na nich tolerujú, príp. akceptujú zníženie povolených rýchlostí. Rastom počtov bicyklov v domácnostiach zvyšuje sa početnosť ich
jázd, intenzít a rastú nároky na zabezpečenie možnosti ich optimálneho
využitia. To núti odborníkov i laikov zamýšľať sa nad problémom, čo s
nárastom počtu cyklistov, ako s motoristami rovnoprávnych (no súčasne
najmenej chránených) účastníkov cestnej premávky, osobitne v zastavanom území. A tiež aj, ako sa vysporiadať s rastúcimi potrebami statickej
zložky tejto dopravy – aj bicykel, napriek nepomerne nižším plošným
nárokom oproti autu (v pomere cca10:1), má svoje osobitné nároky na
priestor, dostupnosť, bezpečnosť a ochranu proti odcudzeniu, atď. To je
problém možno v sídlach popri Dunaji (vďaka ich plošnému rozloženiu)
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ľahšie zvládnuteľný, ale rovnako si vyžadujúci odbornú a finančnú pomoc.
Značkované turistické cyklotrasy a ich sprievodná vybavenosť sa za posledné desaťročie, hlavne vďaka iniciatívam cykloturistických aktivistov, združených vo viacerých dobrovoľných organizáciách, rozšírili na
stovky kilometrov po celom Slovensku, predovšetkým v jeho rovinatých
častiach, a teda sú bežné najmä na jeho južných územiach, pri Dunaji
a na hrádzach jeho prítokov. Podrobnejšie je to vidno z množstva materiálov, publikácií a máp, dostupných v rôznych formách (napr. aj na www.
tourismbratislavaskýkraj.sk).
Pretrvávajúcim problémom je, že cyklistické trasy nie sú u nás často navrhnuté odborne a nespĺňajú viacero koncepčných, technických a bezpečnostno-pravádzkových požiadaviek, kladených na riešenie líniových
dopravných stavieb. Popri cykloturistických trasách, už existujúcich alebo budovaných, ktoré sú rôzneho významu, sú vedené aj územím Podunajska, navzájom prepájajú okolité štáty do celoeurópskeho systému, sú
vedené mimo aglomerovaných území, chýba ich pokračovanie, logické
prepojenie na zastavané územie, ako na zdroj a cieľ – každá z ciest, aj
pre diaľkového cyklistu začína/končí v sídle, priamo alebo sprostredkovane v kombinácii s inou dopravou.
V značnej miere nedostatok súčasným intenzitám cyklistov zodpovedajúcich vnútromestských trás, zvyšuje riziko nehôd, stretov cykloturistov
s motoristami a chodcami na spoločných trasách, komunikáciách a v križovatkách. Pritom niekde by stačila dopravná značka, upozorňujúca na
zvýšený výskyt cyklistov.
Pre tvorbu oddelenej, samostatnej cyklistickej infraštruktúry už aj vo viacerých našich podunajských mestách a sídlach, v časti verejných priestorov a na plochách okolo miestnych komunikácií, v dôsledku enormného
narastania požiadaviek na parkovania áut, nie je už dostatok priestoru.
Dostavba či budovanie nových samostatných trás si vyžaduje nemalé investície. Preto aj doterajšie dlhodobé úsilia časti dopravných odborníkov
o nápravu existujúceho stavu v plánovacích i následných projektových
činnostiach v tejto oblasti stroskotávali väčšinou práve na argumentoch
(nedostatok finančných prostriedkov, priestorové problémy pri výstavbe
trás, legislatívne medzery, chýbajúce dopravné značenie a pod.). Na ich
eliminovaní alebo zmenách však samotní inžinieri, väčšinou iba ako rie-
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šitelia konkrétnej trasy, zadanej samosprávou, či iným investorom, majú
možnosť podieľať sa len v obmedzenej miere. Navyše sú limitovaní časovo a cenovo, čím sa výrazne znižuje komplexnosť a kvalita projektov.
Vkladom do riešenia mestskej cykloproblematiky je nielen jej znalosť,
ale tiež zodpovedajúca schopnosť tvorivej aplikácie zahraničných skúseností v našich podmienkach. Za podstatné treba považovať vytváranie
podmienok pre plánovanie a realizáciu takejto cyklistickej infraštruktúry, predovšetkým zo strany samospráv. Inak hrozí nebezpečenstvo, že
vynárajúce sa snahy viacerých cyklistických aktivistov, zamerané iba
na rýchle budovanie, či len na dopravné vyznačovanie cyklotrás, bez
zváženia ich funkcie v kontexte s ostatnými dopravami, bez znalosti ich
súčasného a výhľadového zaťaženia a možného využitia, ako aj budúcich nutných a možných celoplošných prepojení jednotlivých cyklotrás
v komplexe riešenia problematiky fungovania celej dopravnej obsluhy
územia, neprinesú požadovaný celkový efekt a budú znamenať doslova
„plytvanie“ (priestorom a financiami). Torzá samostatných cyklistických
cestičiek, končiacich v križovatkách, nie sú ani bezpečné, ani funkčné,
naopak v poslednej dobe sú takéto „nedorobky“ skôr s nevôľou prijímané aj zo strany časti obyvateľstva. A to sa týka aj viacerých miest
Podunajska.

2. Prečo napomáhať návratu cyklistickej dopravy do našich
sídel?
Napriek tomu, že sa cyklistická doprava, a hlavne budovanie jej infraštruktúry, aj u nás stáva „hitom“, a v dôsledku snažení rôznych záujmových zoskupení sa začínajú o jej riešenie zaujímať aj príslušné štátne
orgány – schválenie Národnej cyklostratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR v r. 2013, z európskeho hľadiska Slovensko v súčasnosti značne zaostáva v snahách o začlenenie cyklistickej
dopravy do rámca podpory ekologizácie dennej prepravy osôb. Pritom
bicykel bol aj u nás v minulom storočí najbežnejším dopravným prostriedkom pri cestách do práce, škôl, za vybavenosťou, krátkodobou rekreáciou. Počet rôznych druhov bicyklov v domácnostiach, zahŕňaných
do celoštátnych štatistík, bol, a aj v súčasnosti sa pohybuje, minimálne
na úrovni počtu osobných áut, a v niektorých “cyklistických“ mestách a
sídlach ho dokonca výrazne prevyšuje. Prudký rozvoj automobilizácie
a jej nárokov za posledných 30 rokov, ako aj nedostatok finančných pro-
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striedkov vyčleňovaných na výstavbu príslušnej cyklistickej infraštruktúry v mestách, spôsobil však stagnáciu záujmu o odborné riešenie tejto
„okrajovej“ problematiky .
Podnety, vychádzajúce zo strany EÚ, EK a Rady ministrov pre dopravu (napr. Biela kniha o doprave“ (Európska komisia, 2010), „Bruselská
charta“ z r. 2009, ako aj materiály ďalších celoeurópskych a národných
cyklistických zoskupení, medzinárodných konferencií VELO CITY,
priamo definujú nielen požiadavky, ale aj všeobecné zásady a možnosti
podpory rozvoja cyklistickej dopravy (lit.1. až 5.). Existuje už množstvo
„cyklisticky“ vyspelých krajín a miest, kde bicykel tvorí neoddeliteľnú
súčasť verejných priestorov a vo výraznej miere sa podieľa na dennej
preprave obyvateľstva. Preto skôr, ako sa pristúpi k navrhovaniu cyklistickej infraštruktúry v konkrétnom sídle, meste, je užitočné využiť najmä
zahraničné poznatky a skúsenosti z rôznych regiónov, podobných našim.
V nich bicykel začal v posledných desaťročiach zaujímať dôležité miesto
v osobnej preprave práve preto, že sa na jeho spopularizovaní aktívne
podieľali, spoločne s odborníkmi, aj samosprávy.

Bicykel pre koho, kde a kedy?
V súvislosti s prudkým rozvojom motorizmu v západnej Európe od vojny až po ropnú krízu (1978) začalo stagnovať až zaostávať využívanie
bicyklov (s výnimkou Holandska, Dánska), pri každodenných cestách
na území sídel a v ich blízkom okolí. Rozvoj zaznamenával skôr cykloturizmus a rekreačná popracovná cyklistika za hranicu aglomerovaných
území. U nás tento trend mal posun minimálne 10-15 rokov, v závislosti
od rastu stupňa motorizácie a enormného rozvoja denného využívania
osobných áut, hlavne po roku 1990. Vtedy však už väčšina motoristicky
vyspelých štátov pochopila, aké, často až neriešiteľné, problémy prinášajú autá do miest a začala v dopravnej politike hľadať ekologickejšie
a ekonomickejšie spôsoby prepravy osôb, čo znamenalo návrat k uprednostňovaniu hromadných dopráv, cyklistov a chodcov.
Mnohé európske štáty a mestá doposiaľ urobili v uplatňovaní tohto prístupu už obrovské pokroky a patria k tým, v ktorých úroveň bicyklizácie
v mestách naďalej rastie, čím sa zvyšuje aj jej podiel na celkovej preprave osôb.
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Pre porovnanie niekoľko údajov o podieloch cyklistickej dopravy na
preprave osôb celkove a v niektorých mestách (možno porovnávať staršie i najnovšie štatistiky EK, ECF a jednotlivých štátov, miest) Napr. už
v r. 2006 bolo známe: Tab. č.1
Štát

Celkove
v%

V mestách

Holandsko

26

v „top“ sídlach 35-40 %, vo väčšine ostatných 15-20 %

Dánsko

19

podstatne závisí od veľkosti sídla, celkove okolo 20 %

Nemecko

10

v „cyklistických“ mestách 20 -30 %

Rakúsko

9

Graz 14 %, Salzburg 19 %

Švajčiarsko

9

Bern 19 % , Basel 17 %, Winterthur 20 %

Belgicko

8

mnoho miest vo Flandrách 15 %, Bruges 20 %

Švédsko

7

priemerne 10 %, Lund a Malmo 20 %, Västeräs 33 %

Taliansko

5

Parma 15 %, Ferrara 30 %, Florencia 20 %

Francúzsko

5

Strasbourg 12 %, Avignon 10 %

Írsko

3

Dublin 5 %

Česko

3

Ostrava, Olomouc, Č. Budejovice po 5-10 %

Anglicko

2

York, Hull 11% Oxford Cambridge 20%

(Niektoré neúplné, staršie i novšie prieskumy potvrdzujú, že aj v našich
cyklistických mestách dosahujú tieto hodnoty vysoké čísla, a preto sa
predpokladá do r. 2020 celkový nárast na cca 7%.)
Aj keď v údajoch, z hľadiska súčasného stavu, nastávajú v posledných
rokoch zmeny (viď príslušné štatistické ročenky EÚ), ide hlavne o ďalší,
pozitívny celkový rast podielu cyklistickej dopravy, o rast počtu miest,
ktoré svoju dopravnú politiku orientujú na rozvoj ekologických dopráv,
predovšetkým cyklistickej a pešej v prepojení na hromadné dopravy. V
denných pohyboch obyvateľstva na bicykli, aj pri nižších percentuálnych
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hodnotách to znamená obrovské odľahčenie centier a obytných území od
individuálnej automobilovej dopravy.
U nás sú podrobné údaje, aj o výskyte cyklistov, zisťované v rámci dlhodobých periodických sčítaní všetkej cestnej dopravy na identických
profiloch sledovanej siete, ktoré boli doposiaľ v 5 ročných cykloch realizované a vyhodnocované Slovenskou správou ciest. Je z nich možno zistiť aj celkovú skladbu dopravy a jej rozlíšenie podľa druhu, čo je spolu
s pasportom príslušnej cesty veľmi dôležité z hľadiska celkovej bezpečnosti premávky, osobitne cyklistov, jazdiacich po jej okraji.
Napr. : Tab. č. 2
Miesto

Počet cyklistov/hod. (kód, alebo
špičková h. v skut. bicykloch)
za roky

Cesta
1973

1980

2005

Senec

III./0616

kód 3:nad 50

1: do 5

špič./h . 84

Komárno

I./63

2: 5-50

1: do 5

369

I./64

3: nad 50

2: 5-50

138

Nesvady

III.06419

3: nad 50

0: žiadna

196

Štúrovo

III./51009

nesledované

1: do 5

55

Údaje zo sčítaní v r. 2010 a 2015 sú k dispozícii na Slovenskej správe ciest.

Doteraz výnimočne sa zisťujú údaje o vlastníctve bicykla a o výskyte
cyklistov na miestnych komunikáciách a v križovatkách. Deje sa tak
predovšetkým v rámci komplexných dopravných prieskumov, ktoré slúžia najmä ako podklad pre návrh dopravy v rámci spracovania územnoplánovacej, dopravnoinžinierskej či inej projektovej dokumentácie.
Tak tomu bolo aj v Bratislave, Komárne a viacerých ďalších mestách
Podunajska. Podrobnejšie porovnávacie analýzy v rámci celého tohto
územia pre zhodnotenie využívania bicykla a následnú podporu rozvoja
cyklistickej dopravy na celom našom území nie sú stále ešte postačujúco
spracovávané.
Európske krajiny, ich regióny, mestá i malé sídla, postihované expanziou
áut, ktoré v cyklistickej doprave zaznamenávajú naďalej veľmi priaznivé
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výsledky, dosahujú tieto predovšetkým vďaka podpore rozvoja cyklistickej dopravy „všedného dňa“, a to tak v pracovnej ako aj v rekreačnej
popracovnej či víkendovej prímestskej cyklistike. Pritom volili skoro
identické prístupy k riešeniam. Upustili od všeobecnej, často iba proklamovanej, politiky ekologizácie mesta cez tendenčnú „hurá cyklistickú
politiku“, spojenú s bezkoncepčnou výstavbou krátkych úsekov cyklistických trás, ponímajúc ju ako neoddeliteľnú, ale stále len parciálnu súčasť ostatnej dopravy (u nás ňou ešte stále chcú niektoré samosprávy
cez rôzne fondy „rýchlo“ vyriešiť rozvoj a priblížiť sa s 10% podielom
cyklistov na preprave k cyklistickým krajinám). Vypracovali sa najprv
finančne síce náročné, ale komplexné podrobné prieskumy a analýzy súčasnej situácie príslušného územia, ktorých cieľom bolo určiť zóny s najvyšším potenciálom rozvoja. Namiesto líniového sa akcentoval plošný
rozvoj smerovania cyklistických trás do/z vytypovaných zdrojov, cieľov, objektov, a hľadali sa možnosti ich logického prepájania a napájania
na okolité územia (regiónu, kraja, mesta, zóny) s určením realizačného
kalendára ich výstavby, prestavby, organizácie ostatnej dopravy. Spolu
s tým sa riešili aj zmeny v urbanistickom ponímaní funkčných plôch
v širšom kontexte – pešie, obytné, obchodné, rekreačno-oddychové, spoločné, zmiešané zóny miest, a tým aj ich ekologizácia, s postupnými znižujúcimi sa objemami áut v nich. Tak sa napr. pristupovalo k riešeniam
cyklodopravy Londýna, Amsterdamu a ďalších miest.
Naša legislatíva taktiež požaduje, a to už v rámci prieskumov a spracovania územnoplánovacej a dopravnoinžinierskej dokumentácie takto koncepčne pristupovať k ich komplexným analýzam a následným riešeniam.
Nimi je možné výrazne prispieť aj k rozvoju cyklistickej dopravy a jej
infraštruktúry v území.
Pri tomto prístupe je dôležité, aby sa aplikovala filozofia, že cyklista
nemá byť „obslúžený“ adekvátnou infraštruktúrou len vtedy, ak sa pohybuje po hlavnej ose, vedenej jedným smerom (von z mesta či do neho) a
smerujúcej na cykloturistické trasy. Miesto pre plynulý pohyb v sídle mu
má byť postupne vyhradzované ako užívateľovi verejných dopravných
plôch v plnom rozsahu, tak, ako bolo dosiaľ vyhradzované motoristom.
Pretože cyklista je (po chodcovi) v tomto priestore po každej stránke
jeho najmenej náročným užívateľom verejného priestoru a nekladie si
vysoké nároky ani na zaparkovanie dopravného prostriedku (na 1 parkovacie miesto pre auto sa dá zaparkovať až 10 bicyklov). Nehovoriac
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už o ekologických, zdravotných a ďalších prínosoch, či o energetickej
úspornosti jazdy, a o pozitívnych vplyvoch tejto dopravy na trvalo udržateľný rozvoj aglomerovaných území. Je náhradou za auto, zaberajúc pritom ďaleko efektívnejšie a ekologickejšie priestor, doposiaľ vyhradený
a stále ešte často u nás budovaný pre motorovú dopravu (viď naše obytné
zóny, nové dedinské ulice, križovatky...).

3. V čom sú problémy pri rozvoji cyklistickej dopravy
v Podunajsku?
Treba začať podrobnejšie skúmať a analyzovať rôznorodosť potreby
premávky cyklistov v každej obci, meste komplexnejšie. V pohraničí je
navyše potrebné porovnávať ju s inými podobnými požiadavkami a ich
riešeniami v zahraničných sídlach, a tiež hľadať spôsoby, ako by bolo
možné aj v našich daných podmienkach aplikovať takéto skúsenosti. Zosúladenie príslušných predpisov, vzájomné poznanie, preberanie technických riešení a informovanosť cyklistov o prevádzkových odlišnostiach môžu významne prispieť k zintenzívneniu premávky a k jej vyššej
bezpečnosti. Rakúsko, rovnako ako Maďarsko, sú vyspelé cyklistické
štáty, množstvo nielen oficiálnych zmlúv, ale aj kontaktov v odbornej ,
už dlhodobo napomáha prekonávať vzniknuté problémy. Vždy je možné nájsť postupy, akými sa dá, síce len pomaly, ale plynule, uplatňovať
jednotná politika rozvoja tejto dopravy a jej infraštruktúry aj v odlišných
či sťažených podmienkach. U nás medzi ne patrí napr. doposiaľ nevysporiadané množstvo vlastníkov dotknutých pozemkov, ochrana hrádzí,
prírodných rezervácií... Problémy sa nedajú prekonávať formou vytrhávania jednotlivých, osobitých riešení problémov „iba“ z pohľadu preferencie cyklistov, ich „ vyťahovania“ z kontextu a koncepcií celkového
prístupu k územnému, dopravno-urbanistickému ponímaniu formovania
územia. Ani z väzieb na ostatné dopravy, či ich riešenia len čiastkovými,
okamžitými „návrhmi riešenia“ typu výstavby jednej krátkej samostatnej trasy medzi križovatkami a tam, kde je ešte miesto v uličnej sieti
(napr. v mestskej ochrannej cestnej zeleni), alebo osádzaním „nejakých“
a „nejakého“ nezdôvodneného počtu parkovacích stojanov na existujúcich chodníkoch (bez ich priameho pripojenia na cyklistickú cestičku,
pás, pruh vo vozovke a pod.). Príkladov takýchto nekoncepčných, málo
prevádzkovo funkčných a bezpečných návrhov a prístupov k riešeniam
CD aj v našich prihraničných mestách a sídlach začína byť stále viac!
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Tým sa ale súčasne znehodnocujú prínosy a pozitíva tejto dopravy nielen v očiach cyklistov. Zlými riešeniami sa mení vzťah k cyklistickej
premávke u bežných občanov, chodcov a hlavne motoristov, a znižuje sa
záujem o ňu aj u prípadných potenciálnych cyklistov.

Účinná cyklistická politika si vyžaduje synergiu
Absencia účinnejšieho presadzovania globálneho rámca celoštátnej či
regionálnej stratégie cyklistickej dopravy nemusí jednotlivé mestá či
menšie sídla odrádzať od činností, spojených so zabezpečovaním jej
rozvoja na vlastnom území. Viac ako 80% všetkých pohybov na bicykli v optimálnej dostupnosti 3 - 5 km sa podľa zahraničných skúseností
realizuje na miestnych komunikáciách. Práve tieto sú nosnými trasami,
podporujúcimi rozvoj cyklistiky, rovnako každodennej vnútromestskej,
ako cykloturistiky popracovnej víkendovej a diaľkovej.
Prieťahy ciest vyššej kategórie sú zaťažené vyššími intenzitami motorovej dopravy, pričom ich šírkové parametre len v obmedzenej miere dovoľujú, aby sa nielen cyklisti, ale aj samotní motoristi, či príp. aj chodci
na nich pohybovali bezpečne.
Dôvodov, aby sa samotné obce pričinili o podporu rozvoja cyklistickej
dopravy, je viacero, z nich financie a zabezpečovanie trvalej mobility
obyvateľstva patria však medzi najdôležitejšie.
Na cyklistickú politiku sa z hľadiska obce treba pozerať dvojakou optikou:
• aplikovať systém „cukrík a bič“ – cyklistov lákať na výhody
každodenného používania bicykla a súčasne motoristov „šľahať“ rôznymi obmedzeniami – tento princíp sa ako veľmi účinný prezentoval aj na Velo Mondial 2000 v Amsterdame. V uliciach bude potom viac bicyklov, viac legitimity, viac dopravnej
disciplíny, požiadavky na investície do rozvoja infraštruktúry pre
autá budú stagnovať, ich parkovanie na cestách a chodníkoch sa
vo výraznej miere presunie na samostatné parkoviská a do parking-garáží, obmedzia sa jazdné rýchlosti, atď.;
• vytvárať štrukturálne podmienky pre vzostup cyklistiky. Neuvažovať o cyklistických trasách v sídle ako o východisku z núdze (aby boli aspoň niekde nejaké) a posielať cyklistov tam, kde
neobťažujú motoristickú premávku, a neprekážajú z hľadiska
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•

zachovania jej plynulosti a bezpečnosti. Naopak, práve cyklisti
môžu podstatnejšou mierou prispievať k zmenám v deľbe verejného priestoru. Ich infraštruktúru treba preto dimenzovať s vedomím jej dôsledkov a fixovať sa na ponuke noriem jej vysokej prevádzkovej kvality, plynulosti a bezpečnosti. Navyše tak, aby bola
schopná prijať aj po 20-tich rokoch množstvá cyklistov, ktoré by
ju nezahltili, čo znamená uvažovať s možnými rezervami na jej
skapacitnenie. Splnenie týchto požiadaviek formou zachovania
disponibilných verejných priestorov (napr. vytvorením zelene) je
dôležité hlavne pri prestavbách a budovaní nových mestských
križovatiek a ulíc v centrálnych a obytných zónach;
prikladať rovnaký význam statickej zložke cyklistickej dopravy.
Podobne, ako je tomu u áut, budú rastom počtu cyklistov narastať
požiadavky na parkovanie bicyklov, keďže 80-90% času z dňa/
mesiaca/roka stoja. Požiadavky a možnosti, ako ich akceptovať,
sú rôzne, vždy by sa ale mali riešiť na území celého sídla odborne a komplexne, nielen z pohľadu cyklistov, ale aj z hľadiska
všetkých občanov a návštevníkov (napr. požičovne bicyklov, bicyklárne v bytových domoch, chránené parkoviská na staniciach
HD, pri obchodných centrách a pod.) Význam uspokojivého riešenia krátkodobého a dlhodobého odstavovania bicyklov, ochrana pred ich odcudzením, nepriazňou počasia, dostatok kapacity,
blízkosť cieľov, atď. nadobúdajú stále väčší význam aj u nás.
Nemožno ich pritom riešiť rovnako, ako parkovanie áut, a ani na
úkor chodcov a bezpečnosti ich pohybu.

Bezpečnosť
Bezpečnosť pohybu cyklistov je jedným z limitujúcich faktorov zvyšovania ich podielu na prepravnej práci a zasluhuje si osobitnú pozornosť
nielen zo strany odborníkov, ale aj samosprávy. Štatistiky dopravnej
nehodovosti Ministerstva vnútra SR dostatočne podrobne evidujú a vyhodnocujú všetky relevantné údaje o počtoch, príčinách i miestach nehôd cyklistov. Aj keď, v porovnaní s nehodovosťou motoristov, sú počty týchto nehôd výrazne nižšie, ich následky bývajú oveľa závažnejšie.
Potvrdzujú súčasne nielen výskyt cyklistov v danom priestore, ale tiež
naliehavosť riešenia ich vyššej bezpečnosti. Spôsoby zvyšovania bezpečnosti cyklistov v mestských podmienkach sú už dlhodobo v centre
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záujmu hlavne zahraničných odborníkov a možné riešenia sú neustále
konfrontované so skutočnosťou v dopravnom priestore sídel. Tejto špeciálnej problematike dopravnej bezpečnosti cyklistov v premávke bola
u nás dosiaľ venovaná len okrajová pozornosť.

Naliehavosť riešenia vyššej bezpečnosti cyklistickej premávky potvrdzuje aj praktická
ukážka. Na fotke najbližšie jazdiaca cyklistka na pravobrežnej dunajskej hrádzi v Bratislave ide v nesprávnom pruhu

Bezpečnosť pri odstavovaní bicyklov a prevencia proti ich krádežiam,
rovnako, ako ochrana bicyklov pred poveternostnými vplyvmi na parkoviskách, výrazne napomáha k rozšíreniu ich častejšieho denného využívania u všetkých vrstiev obyvateľstva. Je preto dôležité zaoberať sa pri
tvorbe cyklistickej politiky aj touto otázkou, a to na všetkých úrovniach
(pri budovaní parkovísk, odstavných státí v bytových domoch, atď.).
Ďalším charakteristickým znakom mnohých obcí Žitného ostrova, dopravne obsluhovaných železničnými traťami, aj keď od obcí vzdialených
(2-5 i viac km ), nachádzajú sa ich stanice/ zastávky. Sú však stále ešte
v optimálnych vzdialenostiach pre každodenné jazdy cyklistov na prístupových cestách III. tr., síce menej upravovaných, ale aj menej dopravne
zaťažených. Využívané sú kryté prístrešky pre bicykle, opäť obnovované a rozširované, čo je dôkazom rastu záujmu a návratu k využívaniu
kombinácie dvoch ekologických dopráv. – individuálnej a hromadnej.
Ich údržba a budovanie by preto malo byť preto automaticky súčasťou
riešenia železničnej dopravy a jej vybavenosti. Podobné, aj keď doposiaľ
v malej miere je to aplikované aj pri zastávkach hromadnej autobusovej
dopravy.
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Ako rozvíjať denné využívanie bicykla?
Je evidentné, že rozpočtové prostriedky (tak regionálne, ako obecné) sú
väčšinou obmedzené, a využívanie napr. štrukturálnych fondov EÚ bolo
dosiaľ, z rôznych dôvodov, pri rozvoji cyklistickej infraštruktúry málo
efektívne. Preto treba voliť radšej projekty skromné, ktoré súčasne majú
najväčšiu potenciu. To znamená také, ktoré dokážu presvedčiť čo najviac
ľudi, aby využívali bicykel ako prostriedok denného premiestňovania sa.
To sa môže, resp. malo by sa, v zásade prekrývať s veľkolepými koncepciami, zakotvenými v regulatívoch príslušnej ÚPD a DID, ale často sú to
práve čiastočné a finančne nenáročné stavebné a organizačno-prevádzkové opatrenia, ktoré podstatne zlepšujú možnosti uplatnenia bicykla
v určitej zóne alebo na mestských komunikáciách.
Ak možno profitovať z veľkých investícií (nielen do dopravných stavieb), treba ich spájať aj s tvorbou cyklistickej infraštruktúry a vybavenosti (napr. zariadenia pre bezpečné parkovanie a odstavovanie bicyklov
v budovách, pri školách a obchodnej vybavenosti). Zohľadnenie potrieb
cyklistov, rovnako ako chodcov, sa musí stať súčasťou riešenia dopravnej obsluhy každého väčšieho investičného zámeru v sídle alebo v jeho
záujmovom území. Žiaľ, veľmi často, a to nielen v minulosti, ale ešte
aj teraz, sa práve sprievodné investície do nemotoristicej infraštruktúry
obmedzujú ako prvé.

Kritické vzdialenosti a mestá/sídla s veľkým potenciálom pre
rozvoj CD
Kým u nás sa dosiaľ nesleduje účel a diaľkovosť jázd denných cyklistov (čo je síce finančne náročné, ale aj veľmi potrebné pre analýzy, kalibráciu návrhu cyklistickej infraštruktúry a etapizáciu jej budovania),
zahraničné sledovania vo viacerých s nami a s našou súčasnou situáciou
porovnateľných štátoch sa dajú porovnávať. Ukázali skoro rovnaké hodnoty, a teda závery z nich sú aplikovateľné aj v našich podmienkach.
To, že terénne a poveternostné podmienky pri tom nehrajú rozhodujúcu
úlohu, potvrdzujú denní cyklisti viacerých „cyklistických miest“ aj na
území Podunajska.
Vo Valónsku v r. 2010 napr. 69% presunov autom bolo v okruhu pod 3
km, a dokonca viac ako 22 % presunov bolo takto uskutočňovaných iba
do vzdialenosti 1 km. Malá časť z toho ide na vrub prekonávania terénnych prekážok či iných dôvodov. Okolo 30 % takýchto krátkych indivi-
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duálnych presunov autom (pri obsaditeľnosti najčastejšie 1, a len výnimočne 2 osoby), je súčasťou každodenných dlhých presunov hromadnou
dopravou – vlakom, metrom, autobusmi, loďami, a to najčastejšie pri
cestách za prácou a do škôl. Napriek tomu, je tu obrovský potenciál pre
ich nahradenie, aspoň sčasti, aj bicyklom. V Holandsku a Flámsku 80 –
82 % presunov realizovaných na bicykli je pod 5 km. Z toho vyplýva,
že kratšie cesty autom boli menej početné (42 %) ako vo Valónsku (83,8
%). To znamená, že najväčší potenciál pre bicykel predstavujú presuny
na vzdialenosť do 5 km, a že bicykel môže výrazne znížiť početnosť
presunov autom do vzdialenosti 1 km. Takéto vzdialenosti na využívanie
auta sú obzvlášť „trestuhodné“, ak si pripomenieme, že takéto krátke
presuny so studeným motorom obzvlášť znečisťujú ovzdušie a zaberajú
v cieli cesty vzácne parkovacie priestory. Treba si predstaviť tiež úspory
premávkového priestoru, ak z ulíc v rannej dopravnej špičke ubudne áut,
znížia sa zácpy pred križovatkami, zmenší sa dopravný hluk, stres, atď.
v prípade, že bicykel nahradí aspoň polovicu z krátkych presunov, realizovaných dnes aj v našich mestách autom. To, že takúto víziu je možné
realizovať v pomerne krátkom čase, hoci aj pomocou metódy „cukríka
a biča“, dokazujú skúsenosti mnohých európskych miest, a to bez ohľadu
na ich veľkosť.
Aby sa cyklista mohol priamo podieľať na širokej škále aktivít pri jazde
na krátku vzdialenosť, musí mať k dispozícii, ako určité lákadlo, územie
so silnou koncentráciou týchto aktivít (bývanie, práca, škola, obchody,
vybavenosť, oddychové, športové a rekreačné priestory) priamo v meste, mestských zónach a vo vidieckych centrách. Aj v niektorých našich
tradične cyklistických mestách na juhu, v podunajskej nížine, kde takýto
pohyb je pre ich obyvateľov samozrejmým a prirodzeným, vedia si cyklisti vynútiť preň priestor i pochopenie u chodcov a rešpekt u (domácich) motoristov. Väčšinou však naši občania v poslednej dobe, najmä
zásluhou preferencie áut a s ňou súvisiaceho enormného expandovania
ich nárokov na územia sídel, a aj prudkého rastu počtu nehôd, sa priam
desia možnosti používať v súčasnej mestskej automobilovej premávke
bicykel a prejsť na ňom denne vzdialenosť niekoľkých sto metrov či
pár kilometrov. Alebo nebodaj, pustiť na ňom deti do školy, na ihriská,
alebo u starších ľudí na kedysi bežnú cestu do krčmy, kostola, obchodu
a za miestnou vybavenosťou. Inštinktívne sa preto u nás ešte stále vníma
u väčšiny občanov, súčasná hlavná funkcia bicykla ako prostriedku na
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cykloturistiku, realizovanú kdesi mimo zastavaného územia, na samostatných cyklistických cestičkách, v čase prázdnin a počas víkendov, po
práci a po škole.
Pre kombinovanú prepravu železnicou/MHD/HD, bicyklom/peši, treba
pritom vytvárať zodpovedajúce podmienky priamo v sídle. Ak sa doposiaľ uprednostňujú na miestnych komunikáciách krátke tranzitné pohyby autom, nerieši sa rôznymi organizačnými opatreniami ich nežiaduca
rýchlosť a znižovanie počtu plôch parkovania na verejných plochách,
osobitne na chodníkoch a v ochrannej dopravnej zeleni, tak to nie je
možné považovať za prínos cyklistickej dopravy k celkovej ekologizácii.

Ako je to s cyklistickou dopravou, realizovanou na území miest?
Prieskumy v rôznych mestách dokazujú, ako v sledovaných mestských
zónach, kde je možné podieľať sa na veľmi rôznych denných aktivitách,
bicykel ponúka stále nezanedbateľnú odpoveď na otázku, ako je to najúčinnejšie, a to aj bez ohľadu na motív presunu. Na sumárne štatistiky,
staršie i novšie, ktoré sú ovplyvnené množstvom rôznorodých faktorov,
je preto potrebné pozerať sa len ako na informatívne zdroje spriemerovaných údajov. Napriek tomu svedčia o mnohom minulom i budúcom
vývoji v deľbe dopravnej práce osôb a o potrebe kedy, kde príp. ako
a čím je možné ju zlepšiť. Pre ilustráciu uvádzame podiel dopravných
prostriedkov pri cestách na vzdialenosť 0-5 km (údaje sú z Belgicka
-Flanderska): Tab. č.3
Motív v %
Prostriedok
Bicykel
Chôdza
MHD/HD
Vlak
Moped/motorka
Auto-vodič
Auto
spolucestujúci
Iné, nezistené

3,5
8,5
2,5
1,0
1,0
37,0

48,0
16,0
1,5
0,2
1,5
2,0

obchody/
vybavenosť
18,0
22,0
0,5
0,0
1,0
41,0

5,0

21,0

12,0

23,0

10,0

9,3

5,5

5,0

domov/práca domov/škola

šport/
oddych
20,0
22,0
1,3
0,0
1,7
27,0
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Podobné údaje sa rôznia, pričom podľa účelu je možné ich získať cez
štatistiky, výskumné úlohy, odborné publikácie a pod. z jednotlivých
štátov sveta. Podstatné, čo z toho však vyplýva, je, že aj pri tvorbe ponuky ekologických dopráv treba vychádzať z rôznorodých podmienok
nielen prírodných, demografických, územných, ale hlavne zo znalosti rôznorodých zvyklostí a požiadaviek obyvateľstva. A že cyklistickú
infraštruktúru, ako ponukovú, treba budovať kapacitne postačujúco aj
výhľadovo, t.j. aj podľa nárokov predpokladaného oveľa väčšieho počtu
výskytu cyklistov a väčšej početnosti ich jázd za rôznymi účelmi v sídlach i mimo nich.
Pritom nemusí ísť o vytváranie cyklistami často požadovaných samostatných cyklotrás – cyklistických cestičiek, problematických hlavne
v rámci zastavaného územia. Tieto vnútromestské „cyklodiaľnice“ sú,
napriek ich nepochybným výhodám poskytovaným cyklistom, zväčša
nereálne čo do výstavby a prevádzky z rôznych dôvodov. Netreba zabúdať, že cyklistická doprava si vyžaduje, rovnako ako ostatné dopravy,
nielen určitú plynulosť, ale predovšetkým bezpečnosť trás a zaistenie
sprievodnej vybavenosti (parkovanie). Samostatné cyklistické cestičky,
ako „cyklistické diaľnice“ sa môžu uplatniť v prímestských oblastiach,
na upravených brehoch riek a pod., ale aj tam by však jazdné rýchlosti
nemali presahovať 20km/hod. Rozhodne by sa nemali budovať v mestských centrách.
Prvotne sledovaným, maximálne podporovaným a podstatným prínosom
rozvoja cyklistickej dopravy pre ekologizáciu celých území je možnosť
jej adekvátnej náhrady za nežiaducu individuálnu motorovú dopravu
v sídlach. Teda ide hlavne o zmeny v spolupodieľaní sa na priestore komunikácií, pôvodne slúžiacich pre motoristov, aj cyklistami. Je to súčasne aj najlacnejší, najrýchlejší a najefektívnejší, často jediný spôsob, ako
dosiahnuť zmenu v prospech dopravného upokojenia ulice, námestia,
obytnej zóny...
Podobne, ako v okolitých susediacich zahraničných regiónoch, existuje
aj u nás, najmä v Podunajsku, ako prevažne poľnohospodárskej krajine, množstvo nevyužívaných, či málo využívaných poľných ciest, ktoré
by bolo možné príslušnými legislatívnymi, technickými a organizačno-prevádzkovými úpravami premeniť na „spoločné“ cyklistické trasy s
chodcami, bez umožnenia tranzitu áut, iba so sezónnymi jazdami poľnohospodárskych strojov, jazdou koní. Po doplnení o príslušnú cyklistickú
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vybavenosť (dopravné značky, výhybne) je tak možné rozšíriť nielen
dĺžku a rôznorodosť cyklotrás, ale aj legálne sprístupniť mnohé, doposiaľ neobjavené atraktivity okolia Dunaja.
Nevyužité sú u nás, na rozdiel od zahraničia, tiež možnosti kombinácie
prepravy osôb s bicyklami po vode, alebo ich zaparkovania v malých
osobných prístavoch na Dunaji a jeho splavných prítokoch. V rámci budovania/prestavby prístavov je to spôsob jeho lepšej využiteľnosti nielen
sezónnej (zahraničná rekreačná preprava turistov), ale aj na každodennú
preprava do zamestnania, školy, za vybavenosťou, rekreáciou, na dlhšie
ale časovo ešte únosné vzdialenosti medzi mestami na jednom i druhom
brehu, ale aj v rámci cezhraničnej prepravy, spolupráce medzi štátmi Dunajského makroregiónu. K tomu sa dá realizovať aj systém „park and
bike, go,“ požičiavanie bicyklov a budovanie ďalšej cyklistickej vybavenosti v rámci budovania a rozširovania prístavov, napr. v Bratislave,
Komárne, Štúrove.
Popri účinných snahách o rozširovanie siete cyklotrás, treba však komplexnejšie posudzovať, v poslednej dobe u nás stále častejšie sa objavujúce snahy o jednostranné a unáhlené rozhodovanie o zrušení momentálne „nerentabilných“ železníc a vlečiek a ich nahrádzanie cyklotrasami.
Okrem ničenia kultúrno- technických pamiatok, je to síce z mnohých
aspektov rýchly, technicky ľahko realizovateľný, finančne nenáročný, a
pre mnohých efektívny spôsob riešenia, ale v konečnom dôsledku ide o
malý prínos pre celkový rozvoj cyklodopravy, a to tak z lokálneho, ako
aj celoštátneho hľadiska. Atraktívnosť takýchto tratí sa v zahraničí spája
s ešte účinnejším využitím práve bicyklov – napr. len vo Francúzsku je
viac ako 80 takýchto rôzne dlhých tratí v prevádzke - sezónnej alebo
celoročnej.

Záver
Konkretizácia opatrení naprieč problematikou riešenia CD aj v Podunajsku závisí najmä od:
• znalosti stavu a perspektívy rozvoja bicyklizácie v príslušnom
meste (obci);
• potreby, požiadaviek a stupňa naliehavosti prijatia technických,
prevádzkových, bezpečnostných opatrení na zlepšenie súčasného stavu cyklistickej dopravy a od jej akceptácie a podpore aj zo
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strany obyvateľstva;
súčasných nárokov a finančných možností rozvoja cyklistickej
dopravy v súčasnosti a v budúcnosti;
• od stavu koncepcie cyklistickej dopravy, navrhnutej v súlade a
v spolupráci s ostatnými druhmi dopravy (zmeny v deľbe práce,
koncepcia rozvoja všetkej dopravy...), ktorá musí byť zakotvená v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii a spodrobnená
v následnej dopravnoinžinierskej dokumentácii.
Treba neustále zdôrazňovať, že prinajmenšom 80 % miestnej cyklistickej premávky, bez ohľadu na jej celkové objemy sa odohráva (alebo
by sa v budúcnosti malo kumulovať), na miestnych komunikáciách a na
menej dopravne zaťažených prieťahoch ciest nižších tried a do vzdialeností menších ako 1-3 km, resp. u väčších miest do 2,5 – 5 km. A že aj
cykloturisti, rovnako ako cyklisti „všedného dňa odchádzajú a vracajú sa
„z domu do domu“, pohybujú sa po uliciach, chodníkoch a križovatkách
v zastavanom území. To hlavne treba mať na pamäti pri každej činnosti,
ktorá napomáha ich rastu ako náhrady za nežiaducu motorovú dopravu, v
rámci snáh u ekologizáciu dopravnej obsluhy a trvalo udržateľný rozvoj
území aj popri Dunaji.
Použité skratky:
CD		
cyklistická doprava
IAD		
individuálna automobilová doprava
HD, MHD
hromadná doprava, mestská hromadná doprava
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
MV SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SSC		
Slovenská správa ciest
ÚPD		
územnoplánovacia dokumentácia
DID		
dopravnoinžinierska dokumentácia
•
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Abstrakt
Podunajsko má unikátny a všestranný potenciál. Mestá, obce, technické a duchovné hodnoty, z ktorých dýcha história. Hrady, zámky a opevnenia v ktorých sa prelínajú štýly od gotiky cez baroko, rokoko až po
klasicistické umenie. Prekrásne dunajské zákutia lužných lesov vhodné
na aktívny oddych, vrátane rybárskych zážitkov. Na svoje si prídu aj tí,
ktorých láka vodná turistika. Po hrádzi Dunaja, resp. v jej blízkosti cez
podunajské obce vedie značkovaná časť cyklotrasy z Bratislavy do Komárna ako súčasť medzinárodnej cyklistickej trasy. V poslednom čase
sa intenzívne rozvíja cestovný ruch, ktorý sa sústreďuje do lokalít s výskytom termálnych kúpalísk s celoročnou prevádzkou. Účelové zosieťovanie všetkých atraktivít územia je podmienkou ich efektívneho využitia
aj v medzinárodnom kontexte.
Kľúčové slová: Podunajsko, cestovný ruch, turizmus, oddych, architektúra, cezhraničná spolupráca, zosieťovanie.

Abstract
The Danube Region has an unique and comprehensive potential and
development possibilities. Town and communes, technical and spiritual
values, the history are touched to them from each corner. Different architectural styles and arts, castles and fortresses are overlapping with
unique nature as well as results of human activities. The seal of regional
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specifics is possible to meet on each footstep. Magnificent Danube localities combined with Danube forests are suitable also for different forms
of active relax, incl. fishing and water sports. The cycle-routes along the
Danube (Euro Velo No. 6 and 13) as well as along the Small Danube
and the mountain of Burda offer also unique experiences. Occurrences
of unique healing thermal water are intensively used for treatment and
relax at several modern shaped whole year localities. Purposely done
networkization of all Danube Region attractions are condition for their
effective use also in international context.
Key words: the Danube region, tourism, relax, treatment, results of specific human works, cross-border cooperation, networkization.
JEL Classification: F15

Úvod
Príspevok je pokusom o využitie kapacít územia Podunajska v podmienkach turistickej a rekreačnej infraštruktúry�����������������������������
z netradičných aspektov�����
. Zámerom je snaha�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
o súhrnné�������������������������������������������������
prepojeni���������������������������������������
e��������������������������������������
súvislostí už
�������������������������
����������������������
 ���������������������
existujúcich a potenciálnych možností a potenciálu slovenskej časti Podunajska v naznačenej
oblasti. Pôjde tiež o poukázanie na ich kvalitatívnu a systémovú obnovu,
o ich prezentáciu v novom šate, čo by malo zodpovedať���������������
moderným nárokom a ponukám turizmu a cestovného ruchu v podmienkach Podunajska
(v maďarčine Dunamente). Fenomén územia, rieka Dunaj – dnes symbol
spolupráce a slobody, ako aj cieľavedomá kultivácia priľahlého územia
od brehov tohto európskeho veľtoku je bohatstvom, ktoré má plné právo byť ťažiskovým predmetom záujmu všetkých aktérov, tak verejnoprávnych ako aj súkromných, a to pri ich úsilí o žiaduci, plnohodnotný
trvalo udržateľný rozvoj Podunajska. Mal by sa ujednotiť ich spoločný
záujem o povýšenie tohto regiónu na jeden z najvýznamnejších a najvyhľadávanejších turistických a rekreačných regiónov na Slovensku. Cieľom je podstatné obohatenie ťažiskových atraktivít Slovenska v oblasti
turizmu a cestovného ruchu (CR) o územie Podunajska ako rovnocennej
destinácie aj v porovnaní s najdôležitejšími atraktivitami Slovenska, aj
s jednoznačnou medzinárodnou úrovňou a s multikultúrnym dosahom,
ktorá so cťou obstojí aj v globálnom konkurenčnom prostredí. Európsky
dunajský makroregión, ktorý má veľkú podporu Európskej únie a ktorej
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slovenská časť je už v súčasnosti jeho silnou integrálnou stránkou, môže
byť inšpiračným z hľadiska využívania svojho potenciálu aj pre ďalšie
regióny v rámci celej Európy.

1. Potenciál Podunajska pre rozvoj turizmu a cestovného
ruchu
Strategická poloha Slovenska v srdci Európy, jeho unikátne prírodné
zdroje a atraktívne hmotné a duchovné hodnoty územia, sú základným
predpokladom pre výrazný rozvoj turizmu a CR v budúcnosti. Smery na
Podunajsko sú však dosiaľ, najmä v pomere k špičkovým horským a kúpeľným centrám SR, akosi v pozadí. V súčasnosti, keď sa naplno odkrýva potenciál Podunajska pre jeho vyžitie v prospech voľnočasových aktivít, turizmu a CR; nastal čas pre celkovo priaznivejší postoj kľúčových
aktérov k turistickému potenciálu juhozápadnej časti Slovenska. Bratislava, hl. mesto SR, ako ťažisková súčasť územia Podunajska a vedúce
stredisko turizmu a CR na Slovensku, má veľmi dobrú východiskovú
pozíciu a teda všetky ��������������������������������������������������
predpoklady k podstatne rozsiahlejšej podpore územia Podunajska v oblasti rozvoja turizmu, CR a voľnočasových aktivít.
V tomto smere sa očakáva viac iniciatívy aj zo strany akademickej, a to
z ����������������������������������������������������������������
hľadiska cielenej podpory R+D výstupov vedecko-výskumnej základne. V regióne Podunajska chýba dosiaľ jednotný strategický dokument
trvalo udržateľného rozvoja územia s��������������������������������
prioritným smerom��������������
na rozvoj turizmu a CR.
Slovenský úsek Dunaja je mimoriadne atraktívny od svojho prvého kilometra na území Slovenska (ústia rieky Moravy do Dunaja pod
hradným bralom Devína) až po Kamenicu nad Hronom – ústie rieky
Hron do Dunaja, Chľabu, vrátane svahov pohoria Burda – 388 m n.m.,
v nadväznosti na priľahlé územie Podunajska, Malý Dunaj, dotvárajúci
územie Malého Žitného ostrova i územie severne od Malého Dunaja.
Územie disponuje ������������������������������������������������
zoskupeniami, súbormi rovnako kultúrnohistorických – hmotných i duchovných daností územia, ako aj unikátnymi prírodnými hodnotami. Neopakovateľný ráz lužných lesov a ostrovov sa
netýka len okolia hlavného toku Dunaja, ale aj Malého Dunaja: napr.
Ostrov morských orliakov, Klátovské rameno Malého Dunaja v okrese
Dunajská Streda a i. Treba však povedať, že doteraz chýba u nás subjekt,
ktorý by koordinoval racionálne využitie územia Podunajska a verejných
priestranstiev pri Dunaji.
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Spomenuté koncové body Dunaja sú navyše potenciálnymi východiskami pre ďalšie využitie územia pre turizmus a cestovný ruch a to
ponukou navštíviť ďalšie atraktívne lokality v Rakúsku, či v Maďarsku.
Na rakúskom území je to dostupná prehliadka národného parku Donau
Auen (príroda hranice nepozná) ako i početné historické zámky. Núka sa
napr. využitie kvalitných cyklotrás, vrátane zatiaľ jediného cyklistického
mosta Slobody cez rieku Moravu v Devínskej Novej Vsi.

2. Zintenzívnenie aktivít na podporu rozvoja turizmu
a cestovného ruchu
V tomto smere je mimoriadne pozitívny fakt, že viaceré organizácie
a inštitúcie vyvíjajú v súčasnosti v oblasti Dunaja a Podunajska veľmi
konštruktívne aktivity, zamerané predovšetkým na rozvoj turizmu a cestovného ruchu, vrátane rozličných foriem zdravého využitia voľného
času. Rozvoj turizmu a CR má na územný socio-ekonomický potenciál
postupne vyniesť toto národohospodárske odvetvie medzi najdôležitejšie.
Nie náhodne viacerí zahraniční návštevníci, vidiac unikátne prírodné
prostredie tohto územia, ho nazývajú slovenským Toskánskom. To neznamená pritom zaostávanie ostatných národohospodárskych odvetví –
poľnohospodárstva, priemyslu, stavebníctva, služieb, dopravy, sociálnej
a vybraných odborov technickej infraštruktúry.
Pozitívne je, že v prospech rozvoja Podunajska sa už začínajú objavovať
aj súkromní donori; príkladom je rodina Kušíkovcov, ktor������������
á�����������
chce vyplňovať biele miesta v oblasti infraštruktúry turizmu a CR; v tomto prípade
ide o výstavbu cyklotrasy vedúcou z Bratislavy okolo Malého Dunaja až
do Komárna (trasa prechádza okolo Žitného ostrova; má nadviazať na
medzinárodnú cyklistickú trasu Euro Velo č. 6). Podobne iniciatíva River
Lab Žitný ostrov a okolie sa usiluje o spojenie všetkých aktérov na rieke
v rámci zásady, že rieka má spájať ľudí, nie ich rozdeľovať.
Spomenúť treba II. fórum Dunajského fondu (22. 09. 2016 v Bratislave),
ktorého rokovanie sa nieslo v znamení mnohovravného hesla “Rozvoj
riečnych miest a krajiny: líderstvo, hľadanie zhody a schopnosť manažovať územie “. Ide o otvorenú neziskovú platformu pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí
slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Riadi sa Chartou
Dunajského fondu. Stredoeurópska nadácia (CEF) už podporila v rámci
úspešnej Prvej grantovej výzvy Dunajského fondu (2015) šesť projektov
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pre oživenie a kultiváciu okolia Dunaja v celkovej sume 26,9 tis. EUR.
Druhá grantová výzva (2016) rozdelí medzi podporené projekty 45 tis.
EUR. Dunajský fond zorganizoval v okolí Bratislavy veľkorysú akciu
“Slnovrat na Dunaji 2016 – Zažite rieku s príchodom leta“. Napr. v okolí
Hrušovskej zdrže išlo o snúbenie sa umenia (v Danubiane- Meulensteen Art Museum) so športovými a prírodovednými zážitkami. Bonusový
víkend v dňoch 2.-3. júla 2016 sa venoval v rámci podujatia Spojená
Bratislava dvom doprovodným cyklistickým okruhom.
Dňa 25. 10. 2016 sa v bratislavskom Primaciálnom paláci uskutočnila
medzinárodná konferencia “Mesto a voda“. Voda sa až v poslednom období dostáva medzi rozvojové priority hlavného mesta SR a to na úrovni
energetiky, životného prostredia a adaptácie voči klimatickým zmenám.
Ku koncepcii rozvoja Podunajska významne prispelo aj 5. výročné
fórum Stratégie
����������������������������������������������������������
EU pre Dunajsk����������������������������������
ý región (ďalej len EUSDR), ������
podporeného Európskou komisiou a vládou SR, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
3.- 4. 11. 2016 sa v���������������������������������������������������
 ��������������������������������������������������
Bratislave. Slovensko bolo do posledného dňa uvedeného f���������������������������������������������������������
óra������������������������������������������������������
predsedníckou krajinou (SR odovzdala toto predsedníctvo Maďarsku). Spolu 14 partnerských, členských i nečlenských krajín EU úspešne spolupracuje už 5 rokov s cieľom spolupráce a trvalo
udržateľného rozvoja jeho jednotlivých mikroregiónov a zvýšenia
konkurencieschopnosti celého Dunajského makroregiónu tak, aby sa
stal inšpiračným aj pre ďalšie európske regióny. V rámci mikroregiónov
treba skvalitňovať malé akčné plány a podporovať pridané hodnoty každého komplexne koncipovaného projektu. Veľká pozornosť sa na fóre
venovala obnove a udržaniu kvality vôd, menežmentu povodí, ochrane
biodiverzity a ekosystémov, čo sú úlohy, ktoré sú národnou prioritou SR
aj v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Podporilo
sa prehĺbenie spolupráce vo vedeckých aktivitách, výskume, inováciách,
v spoločnej dunajskej vízii zintenzívnenia transféru R+D poznatkov do
praxe, integrovanému menežmentu vo vzťahu ku klimatickým zmenám,
dunajským cezhraničným programom, financovaniu projektov i ďalším
dôležitým témam.
Ochranárske funkcie Podunajska: osobitnú úlohu už v súčasnosti, avšak
najmä v budúcnosti, budú zohrávať ochranárske funkcie územia. Čoraz
viac hlasov so silnejúcou argumentáciou je za vyhlásenie Národného
parku v oblasti Podunajska, ktoré by sa výrazne dotklo najmä oblasti
poľnohospodárstva a priemyselnej výroby a to rozširovaním zdravých
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ekosystémov budovaných zdola na miestnej úrovni. Dôležitým podnikateľským zámerom je dosiahnutie nulovej úrovne znečistenia (ovzdušia,
vôd, pôdy, hlukovej a vibračnej úrovne).
V súčasnosti sa pozdĺž celého územia Podunajska nachádza jediná chránená krajinná oblasť - CHKO Dunajské luhy (2. stupeň ochrany), ktorú
vyhlásili na ploche 12 284 ha už v r. 1998. Iba v subregióne Komárna
je spolu 35 chránených území, ktoré sú súčasťou sústavy chránených
vtáčích území NATURA 2000; ide o ideálne lokality pre tzv. nature watching. Do Podunajska prechádza aj chránené územie Dolného Pohronia.
Pre ochranu unikátnych zdrojov pitnej vody celoeurópskeho významu
tak z hľadiska kvality ako aj kvantity podzemných zásob pitnej vody
v slovenskej časti Podunajska bola vyhlásená Chránená vodohospodárska oblasť prírodne naakumulovanej pitnej vody Žitný ostrov na ploche 1 400 km2. Aktuálne však silnejú hlasy, vyžadujúce vyšší stupeň
ochrany ťažiskového územia Podunajska s prioritnou funkciou ochrany
podzemných zásob pitnej vody a ochrany biodiverzity���������������������
. Tento fakt si vyžaduje vyššiu úroveň vedeckotechnickej regionálnej spolupráce, získavania informácií/databázy o území a uplatňovanie inovatívnych prístupov
na každom poli. Významné v tomto smere sú je sféry verejnej správy,
riadenia, obchodná, prevádzková turistická i vedeckotechnická sféra.
Obnova a udržanie kvality vôd je médiom, v ktorom sa najvýraznejšie
prejavujú aj dôsledky klimatických zmien. Znovu treba pripomenúť stále
aktuálne heslo “Think Globaly - Act Localy“.

3. Oblasti rozvoja turizmu a cestovného ruchu
Možno konštatovať, že prakticky v����������������������������������
celom subregióne
���������������������������
slovenského úseku Podunajska sa aktivizuje územie v prospech turizmu a cestovného
ruchu. Takmer každá obec môže prispieť k tomu svojou rázovitosťou
i atraktivitami tak z hmotného, duchovného, či prírodného prostredia.
Predpokladá sa tiež využitie synergie, spolupráce vo vybraných oblastiach turizmu predovšetkým v nadlokálnom prostredí. Táto spolupráca
by sa mala potvrdzovať prípravou a postupnou implementáciou malých
akčných plánov na podklade vyhotovených a finančne podložených inovatívnych projektov. Tieto oblasti majú najbližšie k získaniu pridaných
hodnôt z realizovaných projektov, resp. činností:
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3.1 Oblasť poľnohospodárstva a cestovného ruchu:
•

•

•
•

o zintenzívnenie využitia tematických ciest typu vinných ciest,
zameraných aj na využitie miestneho potenciálu rybích, farmárskych����������������������������������������������������
i ďalších miestnych špecialít. ��������������������
Z existujúcich podujatí treba upozorniť predovšetkým na jarné otváranie vinných
pivníc (v júni), na popularite získavajú tzv. vinné uličky najmä
v hurbanovskom, strekovskom a štúrovskom vinohradníctvom
rajóne, Komárňanské vinné korzo, špecializovaná Podunajská
vinná cesta, júlový Strekovský festival vín, ktorého mottom je
“Slobodná vinárska republika“; ide o metaforu, upozorňujúca
na ľudské hodnoty, ktoré sú časom nemenné, vnútorne slobodné a odolné voči povrchným módnym výstrelkom. V Mužli je
aktívny Spolok nadšených vinárov.���������������������������
Vinohradnícka oblasť Podunajska je najteplejšou vinorodou oblasťou Slovenska s priemernou ročnou slnečnosťou 2,0 - 2,2 tis. hodín, čo sa využíva na
pestovanie kvalitných prívlastkových vín;
využiť by sa mali predovšetkým existujúce i novovybudované
zariadenia reštauračného typu, ako i priamych konzumných bodov – fariem a poľnohospodárskych dvorov. Tematické cesty by
mali vychádzať, resp. vyúsťovať v nadväznosti na dunajské prístavy a ďalšie centrálne lokality v oblasti Podunajska a mali by
byť metodicky usmerňované osobitnou infraštruktúrou;
poľnohospodárske usadlosti (rodinného typu i poľnohospodárskych jednotiek väčšieho rozsahu) využiť na rozvoj a ponuku
diferencovaných foriem agroturistiky;
využitie tradičných trhov a jarmokov v Komárne (Ondrejský
jarmok a predvianočné trhy) a Štúrove (jarmok Šimona Júdu
v novembri) v rámci siete pravidelných poľnohospodárskych
a remeselníckych ponúk bohatstva okolitého vidieka;

3.2 Oblasť gastronómie a cestovného ruchu
•

•

treba zdôrazňovať gastronomické špeciality regiónu Podunajska,
ktoré sú mixom skvelých, silných chutí, ako výsledok stretov
slovenskej a maďarskej kultúry. Najznámejšími jedlami Podunajska sú guláše, perkelty, paprikáše, lečá, živánska, šomloi halušky (somló galušky), či tradičná Jókaiho fazuľová polievka;
organizujú sa aj rozličné gastronomické súťaže, napr. o najlepší
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“bableves“, či o najlepšiu prípravu jedál z bravčového, kuracieho
mäsa a rýb (napr. polievku hálaszlé);

3.3 Oblasť priameho využitia Dunaja a cestovného ruchu:
•

•

•

zintenzívniť využitie Dunaja podstatne vyššou a diverzifikovanejšou ponukou rekreačných, turistických a tematických plavieb
v Bratislave, Komárne a�������������������������������������
Štúrove�����������������������������
. Táto stránka cestovného ruchu má, v porovnaní napr. s Rakúskom, obrovské rezervy, a to
aj v hlavnom meste Slovenska. Využitie turistického potenciálu
Dunaja je malé; zábavné plavby, plavby s večerou a pod. sú len
sporadické, resp. chýbajú vôbec (napr. regionálna agentúra Áno
Podunajsko, spájajúca mestá Komárno, Štúrovo a Nové Zámky,
ponúka vo svojom portfóliu cyklistiku, korčuľovanie, golf, lukostreľbu, aqua-aerobik, beach-volejbal, rozličné vodné športy,
rybolov, wellness, plavbu loďou, jazdu na koni, vinné ochutnávky, grilovanie);
rozšírenie osobnej dopravy na Dunaji, a to aj v kombinácii na
cyklistickú dopravu v “pririečnych“ mestách a ďalších lokalitách
(za účelom turisticko-poznávacím, pri každodennej dochádzke
do práce a/alebo školy) – viď pozitívne príklady z Holandska,
Francie a iných krajín;
z existujúcich pravidelných podujatí Podunajska ide o splavovanie riek Dunaj a Váh, lokálnu vodnú turistiku a rybárstvo;

3.4 Oblasť kultúry a historických pamiatok a cestovného
ruchu:
•

•

zintenzívniť spoluprácu kultúrno-spoločenského potenciálu
susedných miest-dvojičiek (twin cities) Komárno-Komárom
a Štúrovo-Esztergóm (oblasť cezhraničnej spolupráce) pre jeho
využitie v celoročnej ponuke atraktívnych podujatí a návštev pozoruhodných lokalít;
oživiť propagáciu a medializáciu významných kultúrnych lokalít
a ustanovizní pre ich rozšírené využitie pre turizmus a CR: ide
predovšetkým o kultúrne svetské a sakrálne objekty, ako aj nenahraditeľné činnosti lokálnych múzeí a pamätných miest, vrátane
Podunajského múzea v Komárne už s����������������������
nad������������������
regionálnym významom;
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•

•

•

zapojiť už existujúce (nové i tradičné), pravidelne sa opakujúce
kultúrno-spoločenské podujatia do komplexnej, cielenej ponuky
rozvoja turizmu a CR územia Podunajska. Ide najmä o Komárňanské dni (vrcholiace vždy 1. mája a zastúpené účinkujúcimi
z obidvoch susedných krajín), dvojdňový festival Lake-up, ktorý
breh mŕtveho ramena Váhu oživí hudobníkmi, Komárňanské leto
(júl-august) v Iži na prelome apríla a mája Westernové preteky
zamerané na jazdecké aktivity (september), trojdňový medzinárodný festival amerických aut v Komárome (začiatok augusta,
vrátane promenádnej prehliadky aut v uliciach mesta a ktorá by
sa mohla rozšíriť aj na ľavý breh Dunaja - do Komárna), viaceré podujatia v Kravanoch nad Dunajom (multi-kultúrna akcia
“Nech žije 1. máj“, “Vo víne je pravda“ v júni, Kanoe turistika
v auguste, Festival rybárstva v septembri, stretnutie ležadlových
cyklistov Slovenska), v Moči začiatkom júla Dni mostu priateľstva a Burčiakový festival koncom augusta, v Štúrove Štúrovské
hudobné leto (júl-august). V Štúrove sa tiež obnovila tradícia
tzv. aquaphonov: pri oboch brehoch - ľavom a pravom brehu
sa zídu hudobné telesá, aby spoločným predstavením priblížili
silu prenosu zvukov ponad Dunaj (ide o spomienku na obdobie
od konca 2. svetovej vojny po uvedenie mosta Márie Valérie do
prevádzky, keď kontakty medzi obyvateľmi Štúrova a Ostrihomu boli komplikované, v istom období až znemožnené). Akcia
sa koná spravidla v júni. Komárno ako aj Štúrovo ponúkajú aj
tzv. Street Work-Out parky, t.j. open-air posilovne na voľných
priestranstvách;
z kultúrnohistorických pamätihodností treba upozorňovať predovšetkým na svetovo unikátny pevnostný systém v Komárne
(zo 16.-19. st.), zachovalé unikátne zvyšky rímskeho vojenského tábora v Iži, ktoré sú jedným z najrozsiahlejších stavebných
komplexov Rimanov v tzv. Barbariku na sever od Dunaja, parnú
prečerpávaciu stanicu z r. 1897, ktorá je technickou kultúrnou
pamiatkou v Patinciach v blízkosti Dunaja, barokový kostolík
Panny Márie, ktorého pôvod sa zaraďuje už do 1. polovice 13.
st. v Kravanoch pri Dunaji, veterná studňa v obci Mužľa (ide
o technickú pamiatku zo začiatku 20. st.).
z unikátnych pamiatok na pravom brehu Dunaja ide najmä o do-
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•

minantnú Ostrihomskú katedrálu Sv. Rozálie, situovanú neďaleko historického mosta cez Dunaj. Katedrála bola vysvätená v r.
1856; ide o tretiu najväčšiu chrámovú stavbu v Európe s najhrubšími múrmi a so známym oltárnym obrazom italského majstra
Michelangela Grigolettiho;
propagovať iniciatívu Res Artis – medzinárodnú sieť umelcov
a ich bydlísk. Účasť mesta Štúrovo v tejto sieti symbolizuje
programové motto “Strážcovia mosta Márie Valérie“. Títo
strážcovia stavajú virtuálne mosty, ktoré pomáhajú chrániť
skutočné mosty, a to podporou dialógu na základe vzájomných
stretnutí a online prezentácií, ktorých náplňou sú medzinárodné
výmenné programy.

3.5 Oblasť priemyslu a prístavov a cestovného ruchu:
•

•

využiť priestory lodeníc v Komárne a prístavov v Bratislave, Komárne a Štúrove na zriadenie tematick�����������������������
ý����������������������
ch múzeí špecializovaných na dejiny lodiarskej výroby/produktov a vývoja prístavov
a ich zariadení;
zintenzívniť výrobu miestnych a regionálnych špecialít vo výrobných jednotkách potravinárskeho a spotrebného priemyslu,
vrátane remesiel charakteristických pre Podunajsko;

3.6 Oblasť využitia existujúcich termálnych kúpeľných
zariadení (aqua-parkov):
•

•

preskúmať možnosti zintenzívniť zapojenie existujúcich zariadení v Dunajskej Strede (Thermal Park), Veľkom Mederi (Thermal
Corvinus), Patinciach (Kúpele a Wellness), Horných Salibiach
(Thermal Tour), Senci (Aquathermal), Vincovom lese -Sládkovičove, Štúrove (Vadáš), Komárno (termálne kúpalisko s viacerými bazénmi) a ďalších do celkovej koncepcie cestovného
ruchu v oblasti Podunajska (napr. ich cieľavedomejšou propagáciou, využitím rezerv pri skvalitňovaní ich služieb, a to najmä
v nadväznosti na tematické cesty a ďalšie, kultúrne, historické,
remeselnícke, gastronomické a��������������������������������
ďalšie hodnotné����������������
atraktivity Podunajska);
príkladom zlepšovania služieb je termálne kúpalisko Vadáš v Štúrove, ktoré má t. č, vo výstavbe oázu pokoja – nový komplex
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so službami wellness o zastavanej ploche 766 m2 (z toho vodná plocha 180 m2). Plánované uvedenie do prevádzky: 11/2017.
Návštevníci ocenia nový komplex najmä v zimnom a chladnom
období;

3.7 Oblasť dostavby cyklotrás na rovinnom území
Podunajska a cestovný ruch:
•

•
•

•

dobudovať sieť cyklotrás v celom rovinnom regióne Podunajska.
Dbať pritom na efektívne prepojenie na geografické celky (napr.
cyklotrasa okolo Malého Dunaja, pokrývajúca územie Malého
Žitného ostrova) a na turistické atraktivity v dostatočných kapacitách a hustotách;
vybaviť cyklotrasy zariadeniami občianskej vybavenosti pre
komfort prítomných cyklistov a ďalších návštevníkov (stravovanie, ubytovanie, technické služby cyklistom a i.);
osobitnú pozornosť venovať kvalite cyklotrás, počnúc trasami
európskeho významu (Euro Velo 6 – Dunajská cyklocesta a Euro
Velo 13 – Cyklocesta Železnej opony), avšak adekvátnu pozornosť venovať aj existujúcim miestnym a regionálnym cyklotrasám (trekingové trasy z Komárna cez Patince a Mužľu do Štúrova
- 48 km, zo Štúrova do okolia pohoria Burda cez Kamenicu nad
Hronom, Chľabu a Leľu naspäť do Štúrova - 31 km, malý okruh
Dunajským ohybom na maďarskom území z a naspäť do Štúrova
– 60 km��������������������������������������������������
a v neposlednom rade plánovaným a uvažovaným ����
cyklotúram nadmiestneho a regionálneho významu. Slovenská časť
Euro Vela 6 z Bratislavy cez Komárno po Štúrovo meria 238 km;
Podunajská cyklotrasa je vhodná aj pre korčuliarov a bežcov,
medzinárodný cyklomaratón Kravany nad Dunajom – Labatlán
(HU) sa organizuje pravidelne v septembri;

3.8 Oblasť športu a cestovného ruchu:
•

zintenzívnenie propagácie areálu Slovakia Ringu v Orechovej
Potôni ako jedného zo špičkových športových komplexov na
Slovensku: ide o profesionálny a univerzálny motoristický
areál, ktorého súčasťou je prvý národný autodróm s licenciou
FIM a FIA s celoročným využitím (cvičisko Centra bezpečnej
jazdy, testovacie jazdy, auto shows, škola šmyku) s bohatým
sprievodným programom;

132

•
•

zvýšiť úroveň propagácie unikátneho vodáckeho areálu na Dunaji v�����������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
Komárne, kde vyr������������������������������������������
ástli a stále vyrastajú�������������������
najúspešnejší slovenskí olympionici vo vodáckych športoch;
zahrnúť do propagácie turizmu a CR aj ďalšie úspešné športové aktivity regiónu – prvoligový futbal v Dunajskej Strede
s rozostavaným moderným futbalovým zázemím (plánované
dokončenie štadióna v r. 2017), basketbal v Komárne a ďalšie.

4. Zosieťovanie ponuky jednotlivých atraktivít turizmu
a cestovného ruchu
Všetky uvádzané aktivity vytvárajúce sieť ponuky ťažiskových voľnočasových atraktivít sú základnou podmienkou ich efektívneho využitia, a to
za predpokladu ich účelového zosieťovania/networkizácie s aktérmi so
spoločnými záujmami. Predpokladá sa účelná propagácia o zvýhodnení
využitia aktivít nachádzajúcich sa vo vzájomne susediacich lokalitách.
Strategické plány v každej oblasti a ich implementácia na operačnej
úrovni musia byť podporené tiež na politickej úrovni. Cezhraničná spolupráca (aj na úrovni projektov) je rovnako významná, ako spolupráca
medzi domácimi aktérmi.
Nosné formy turizmu a CR t.j. poznávacie a pobytové, rozličné tematické - nákupné, vzdelávacie, kongresové, športové, zdravotno-relaxačné
a i. by sa mali v rámci zosieťovania aktivít účelne prepojovať. V oblasti
agroturizmu, ako aj v ďalších oblastiach je potrebné rozšíriť ponuky
dobrých podmienok pre využitie cyklistickej dopravy, korčuľovania
(kolieskové korčule), návštevu kultúrno-historických pamätihodností,
miest, tematických okruhov, lokalít s tradičnými remeslami, ukážkami
krojov a folklóru, zooparky, vodné športy, rybolov, poľovníctvo, wellness- pobyty (termálne kúpaliská a aqua-parky), plavby loďou, jazda na
koni, ochutnávky miestnych vín a gastronomických špecialít z miestnych
zdrojov, grilovanie atď.

Rozvoj Podunajska a výstupy národných programov
Slovensko, ako cieľová destinácia cestovného ruchu, má všetky predpoklady stať sa už do roku 2020 európskou špičkovou krajinou aj v oblasti voľnočasových aktivít. Okrem prírodných daností bude disponovať s
konkurencieschopnými produktmi a komplexnou ponukou CR orientovanou na cieľové skupiny návštevníkov, ktorí očakávajú a vyžadujú vy-
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sokú úroveň diverzifikovanej ponuky turistických produktov. Medzi tradičné, už známe turistické destinácie Slovenska (Bratislava, metropola
na Dunaji - už v súčasnosti s návštevnosťou vyše miliónom zahraničných
turistov ročne, Vysoké a Nízke Tatry, Košice, Piešťany, Trenčianske Teplice...) treba k uvedenému obdobiu zaradiť aj Podunajsko, ponúkajúce a
prinášajúce komplex nezvyčajných autentických zážitkov, znásobených
vysokou kvalitou a všestrannosťou služieb za konkurenčné ceny. Región
Podunajska si túto charakteristiku rozhodne zaslúži.
Už v krátkodobých plánoch a úvahách bude potrebné aktivity orientovať na výraznejšie zvýšenie tempa rastu návštevníkov v tomto regióne;
v prvej etape predovšetkým zo susedných štátov, participujúcich na Dunajskej stratégii. Tento proces bude následne viesť k rastu počtu prenocovaní a s tým spojených spotrebných výdavkov zahraničných návštevníkov počas ich pobytu v regióne Podunajska i Slovenska.

Záver
Z predloženej práce vyplýva, že s regiónom Podunajska, ktorý je jednou
z destinácii na Slovensku s nevídaným rozvojovým potenciálom v oblasti turizmu a CR, treba rátať a to vo všetkých rozvojových plánoch
a úvahách. V nastúpenom trende dynamického rozvoja tohto odvetvia
bude napomáhať rozvíjanie cieľov Dunajskej stratégie, s čím súvisia aj
finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Jedinečnosť, rozmanitosť,
inovácie, invencie a kreatívnosť sa prejavia ďalším kvalitatívnym stupňom unikátnosti produktov turizmu CR ďalšou diverzifikáciou a obohacovaním, znížením sezónnosti ponúk a v nie poslednom rade trvalou
udržateľnosťou aktivít. To by malo zodpovedať požiadavkám aj tej najnáročnejšej domácej a zahraničnej klientely; tým sa región môže aktívne
podieľať na zvyšovaní konkurencieschopnosti Slovenska a jeho obľúbenosti ako cieľovej krajiny na globálnom trhu turizmu a CR.
Treba však mať na zreteli skutočnosť, overenú aj v zahraničnej praxi, že
turizmus a CR nemôže byť v území, akým je Podunajsko, jedinou sociálnoekonomickou aktivitou. Popri turizme a CR sa musia rovnako rozvíjať aj poľnohospodárska a vybraná priemyselná výroba, stavebníctvo,
komplexné služby, infraštruktúra i ďalšie odvetvia, čo sú podmienky pre
zabezpečenie a rozvíjanie vysokého štandardu životnej úrovne miestneho obyvateľstva.
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REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH
Z POHĽADU PODUNAJSKA
REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM IN
LIGHT OF PODUNAJSKO
Ing. Peter Kijovský
Abstrakt
Pre Slovensko a okolité štáty neexistuje iná alternatíva ako zapojenie sa
do procesu globalizácie. Dochádza k liberalizácii pohybu osôb a zároveň rastu konkurenčného prostredia. Pri rozvoji cestovného ruchu bude
potrebné zachovanie národnej identity Slovenska. Dôležité je partnerstvo verejného a súkromného sektora, ktoré tvorí základný prvok trvalo
udržateľných politík. Zámerom je postupné vyrovnávaniu ekonomík a
regionálnych rozdielov. Slovensko k tomu ponúka zaujímavé prírodné
podmienky, zalesnenú krajinu s výskytom zveriny, množstvo minerálnych a termálnych vôd, jaskyne, drevené sakrálne stavby, zachovalú ľudovú architektúru a kultúrnohistorické pamiatky, mestský cestovný ruch,
dostupnú a relatívne dobrú infraštruktúru horského cestovného ruchu.
Významné sú dopady na zamestnanosť a ekonomiku krajiny. Dôležité je
však rešpektovanie environmentálnych zásad, pri rovnomernom zaťažovaní prostredia a využívaní potenciálu.
Kľúčové slová: regionálna politika, partnerstvo, kultúrny potenciál,
vyrovnávanie rozdielov, minerálne a termálne vody, jaskyne, ľudová
architektúra, vidiecky turizmus, dopady cestovného ruchu

Abstract
For Slovakia, and also for neighboring countries, there is no other alternative than to engage into the globalization process. There is occurred
liberalization of the people movement and together competitive environment is increased. At the development of tourism it will be needed maintaining of the Slovakia national identity. Very important is partnership
of public and private sector, which constitutes an essential element of
sustainable policies. The aim is gradual convergence of economies and
regional disparities. Slovakia offers for that attractive natural condi-
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tions, wooded countryside with presence of wild animals, quantum of
mineral and thermal waters, many caves, wooden religious buildings,
preserved folk architecture, cultural and historical monuments, urban
tourism movement, accessible and relatively good infrastructure of the
mountain tourism. Notable are impacts on employment and economy of
the country. However, vital and essential is compliance with the environmental principles in the course of balanced environment burdening and
existing potential exploiting.
Key words: regional policy, partnership, cultural potential, disparities
reducing, mineral and thermal waters, caves, folk architecture, rural tourism, impacts of tourism
JEL Classification: F15

Úvod
V súvislosti s postupujúcim procesom globalizácie sa v praxi uplatňujú
nové trendy, mnohé len čiastočne overené procesy v podnikaní, zmeny v
sociálnej sfére i dynamický rozvoj územia vhodného pre cestovný ruch.
Preto je dôležité proces globalizácie pozorne sledovať a analyzovať jeho
dôsledky aj na cestovný ruch. V nadväznosti na všeobecný proces globalizácie vo svete došlo koncom 20. storočia v cestovnom ruchu k prehlbovaniu medzinárodnej spolupráce. Tento proces bol sprevádzaný liberalizáciou pohybu osôb a zároveň aj rastom konkurenčného prostredia.
Globalizačne zmeny v cestovnom ruchu musia rešpektovať aj krajiny
strednej Európy. Pre tieto krajiny vrátane Slovenska neexistuje iná alternatíva ako zapojenie sa do procesu globalizácie. Úlohou cestovného ruchu preto je a bude aj zachovanie národnej identity Slovenska ako jednej
zo základných prvkov konkurenčnej výhody. Cestovný ruch a regionálna
politika – nakoľko nie všetky geografické oblasti cestovného ruchu majú
rovnaké podmienky a stupeň rozvoja, je preto dôležité vytvárať rôzne
strategické zoskupenia a partnerstvá, ktoré by posilnili pôvodné hodnoty
v regióne - znovuobjavili miestnu kultúru a identitu. V tomto smere je
najdôležitejšie partnerstvo verejného a súkromného sektora, ktoré tvorí
základný prvok trvalo udržateľných politík a činností čím sa následne
posilňuje konkurencieschopnosť a prílev investícií. Týmito krokmi dochádza k postupnému vyrovnávaniu ekonomiky a regionálnych rozdielov.
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Doterajší pozitívny vývoj cestovného ruchu u nás za ostatné roky, ako aj
jeho vysoký prírodný a kultúrny potenciál dokumentujú, že Slovensko
má veľmi dobré predpoklady na jeho ďalší dynamický rozvoj. Osobitne
cenný je jeho potenciál tvorby nových pracovných príležitostí i vyrovnávania regionálnych rozdielov vo vidieckych oblastiach, kde je už len
veľmi málo iných príležitostí pre hospodárske oživenie a zvýšenie životnej úrovne miestneho obyvateľstva.

1. Postavenie Slovenska ako turistickej krajiny z hľadiska
kontinentálnej polohy
Cestovný ruch predstavuje obrovský potenciál z hľadiska celosvetovej
ekonomiky najmä vďaka zvyšujúcej sa životnej úrovni mnohých krajín a pokračujúcej globalizácii. Podľa materiálov Európskej komisie sa
celosvetovo cestovný ruch podieľa na tvorbe HDP asi 11 – 13% a zamestnáva až 11% zamestnancov. V súčasnosti je najnavštevovanejším
regiónom sveta práve Európa hlavne vďaka rozmanitej ponuke destinácií. Neustále narastá počet turistov, ktorí prichádzajú do Európy z rozvíjajúcich sa krajín ako Čína, Rusko a India. Na druhej strane sa však postupne znižuje podiel návštevnosti Európy, najmä pre stále otvorenejšie
a exotické ázijské krajiny, no napriek tomu je postavenie Európy značne
dominantné. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi Európskej únie a
taktiež v rámci krajín V4 je na Slovensku rozvoj cestovného ruchu ešte
stále nedostatočný, pričom dosahuje iba polovicu priemeru HDP krajín
európskeho spoločenstva. Napriek tomu potenciál Slovenska má v porovnaní s týmito krajinami viacero výhod. Spomeňme napríklad prírodné
podmienky, ktoré sú geomorfologicky najzaujímavejšie a ponúkajú širokú ponuku pre cestovný ruch, začnúc zalesnením krajiny, množstvom
minerálnych a termálnych vôd rozmiestnených takmer po celom území,
zachovalú ľudovú architektúru a kultúrnohistorické pamiatky, či dostupnosť a relatívne dobrú infraštruktúru horského cestovného ruchu, ktorá
si však vyžaduje značnú modernizáciu a marketing. Územie Slovenska
je síce rozlohou neveľké, avšak bohato obdarené atraktivitami cestovného ruchu. Z hľadiska kontinentálnej polohy a rozmanitosti turistických
atraktivít je Slovensko podobné vnútroeurópskym krajinám, ako je Rakúsko a Švajčiarsko. Potenciál cestovného ruchu Slovenska je pomerne
rozsiahly, pokrývajúci temer všetky rozhodujúce druhy a formy cestovného ruchu. Z hľadiska celoročného využitia je dôležité, že na Slovensku
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je deväť národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí, početné
jazerá, rozsiahle lesy, takmer 4 000 jaskýň, z ktorých je 12 sprístupnených aj verejnosti, a to Belianska, Bystrianska, Demänovská jaskyňa
slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Važecká jaskyňa. V súčasnosti je
na Slovensku približne 12 tisíc kilometrov značkovaných turistických
chodníkov, žiaľ, ich dĺžka postupne klesá. Na Slovensku sa tak môže
rozvíjať v rôznych podobách letný cestovný ruch a možno realizovať pobyty účastníkov cestovného ruchu pri vode i v prírode. Takmer 62 % územia krajiny tvoria hory a horské oblasti, čo dáva Slovensku veľmi dobré
predpoklady pre rozvoj zimného cestovného ruchu. Toto je jedna z málo
konkurenčných výhod, ktoré má Slovensko aj v porovnaní s okolitými
krajinami (okrem Rakúska). Pretože približne dve tretiny územia Slovenska majú vidiecky charakter, máme možnosti rozvíjať vidiecky cestovný ruch a v rámci neho agroturistiku. Do tejto oblasti možno zaradiť
aj postupne budované vínne cesty - Malokarpatská, Nitrianska a pod. Na
Slovensku sa nachádza vyše 1 200 termálnych a minerálnych prameňov,
čím sú vytvorené predpoklady pre celoročný rozvoj kúpeľného i zdravotného cestovného ruchu. Termálne pramene, predovšetkým v oblasti
juhozápadného Slovenska, vytvárajú dobré podmienky na pobyty pri
termálnych kúpaliskách. Takýchto termálnych kúpalísk máme už vyše
40. Vychádzajúc z Regionalizácie cestovného ruchu Slovenskej republiky sú oblasti severného a východného Slovenska svojím charakterom
vhodné na aktivity spojené s horskou i zimnou turistikou a športmi, južné
i západné Slovensko poskytuje možnosti pobytov pri vode a využívanie
termálnej vody. Takmer celé Slovensko má množstvo kultúrnych, historických i prírodných atraktivít s možnosťou ich celoročného využívania.
Vidiecky cestovný ruch a agroturistika na Slovensku sa stávajú relatívne novou formou cestovného ruchu hlavne v horských a podhorských
oblastiach. Vidiecky cestovný ruch možno definovať ako využívanie
voľného času na vidieku rôznymi rekreačnými činnosťami s možnosťou ubytovania v rodinách, vo vidieckych domoch alebo v účelových
komerčných ubytovacích zariadeniach postavených v tomto prostredí.
V zahraničí neustále narastá záujem o poznávanie života na vidieku, čo
Slovensku dáva veľké šance na uplatnenie sa na medzinárodnom trhu
vidieckej turistiky.
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Cestovný ruch je vo svete považovaný za jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich hospodárskych odvetví. Cestovný ruch na Slovensku nie je
sformovaný ako hospodárske odvetvie v inštitucionálnom zmysle, chýba mu dostatočná legislatíva, inštitucionálne usporiadanie, fungujúca
organizačná štruktúra v regiónoch, stabilná vedeckovýskumná základňa, ucelená štatistika, väčšia finančná podpora pre štátnu propagáciu a
marketing. Aj keď je cestovný ruch charakterizovaný ako prierezové
odvetvie so značnou ingerenciou temer všetkých rezortov, jeho riadenie
je roztrieštené a medzi jednotlivými rezortmi chýba koordinácia z jedného miesta. Vplyv výkonov podnikov cestovného ruchu a nadväzných
odvetví na ekonomiku krajiny je zatiaľ na Slovensku málo merateľný,
Ak teda Slovensko chce mať z cestovného ruchu prínos adekvátny jeho
značnému prírodnému a kultúrnemu potenciálu, vláda SR musí mať jasnú víziu jeho rozvoja s perspektívou na najbližšie roky, ktorá sa bude
dôsledne napĺňať.

2. Súčasný stav a trendy rozvoja regiónu Podunajska z pohľadu cestovného ruchu.
Región v súčasnosti je vyhľadávaný najmä menej solventnou klientelou
ako miesto lacnej dovolenky. Zo zahraničia dovolenkári s nízkym rozpočtom na pobyt z Čiech a hostia zo susedného Maďarska, často kvôli etnickým zväzkom. Nízky podiel na ubytovacej kapacite SR a jej podpriemerné využitie v dôsledku len jednej, krátkej sezóny. Potrebné je však
budovať zariadenia, ktoré sa kvalitou svojej ponuky vyrovnajú úrovni v
susednom Maďarsku. V takom prípade je reálne získať aj solventnejšiu
klientelu v porovnaní so súčasnosťou. V regióne bude dlhodobo dominovať letná sezóna. Región má predpoklady zlepšenia svojej pozície na
trhu. K tomu je potrebne využiť ako os Dunaj (a jeho bezprostredn������
é�����
okolie), na ktorom sa rozvíja v posledných rokoch medzinárodný turizmus.
Druhou šancou sú zdroje termálnej vody. Cestovný ruch nezohráva v
hospodárstve územia rozhodujúci význam. V niektorých lokalitách, či
mikroregiónoch má však dôležité postavenie (kúpeľné mestá, termálne
kúpaliská) s veľkým hospodárskym prínosom pre miestne obyvateľstvo.
V ďalších odvetviach, o ktoré je zvýšený záujem zo strany domácej a
zahraničnej klientely (vidiecky a aktívny - nemotorový cestovný ruch) v
poslednom období nastal istý posun, avšak ponuka ešte nie je dostatočne
široká a kvalitná. Napriek tomuto stavu prakticky všade pokladajú od-
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vetviu veľký význam, čoho je dôkazom, že rozvoj cestovného ruchu je
integrálnou súčasťou strategických rozvojových plánov od miestnej po
regionálnu úroveň. Tak isto spoločný postup v rozvoji cestovného ruchu
je jednou z najčastejších tém cezhraničnej hospodárskej spolupráce, na
danom území hlavne medzi slovenskými a maďarskými, resp. rakúskymi
oblasťami. V rámci tejto spolupráce je plánované odstraňovanie infraštrukturálnych prekážok, rozvoj spoločných produktov a spoločný marketing.
Vidiecky cestovný ruch je tu málo rozvinutý, je to spôsobené jednak nížinným charakterom územia, ale aj tým, že toto odvetvie v štátnej politike cestovného ruchu Slovenska je dlhodobo podceňované. Rozsiahlejšie
služby vidieckej turistiky sa vyvinuli v blízkosti termálnych kúpalísk
(Veľký Meder, Štúrovo, Podhájska).
Potenciálne však v tomto kraji majú pre vidiecky turizmus predpoklady všetky vidiecke obce, avšak výhodnejšie podmienky sú u obcí, ktoré
ležia v blízkosti rekreačných cieľov. So súvislejšou oblasťou vhodnou
pre vidiecky turizmus možno uvažovať s územím pozdĺž pravého brehu Váhu (od Hubinej až po Šoporňu), v oblastiach s kopaničiarskym
osídlením pozdĺž oboch strán Malých Karpát a s obcami pozdĺž Malého
Dunaja. Agroturistika má predpoklady na rozvoj najmä v južných a
severných okresoch. Už známa Malokarpatská vínna cesta je rozšírená o
Vínnu cestu Záhoria. Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu predstavuje
habánska tradícia a habánska keramika. Ďalší potenciál je v Holíči, kde
je v budove bývalej ���������������������������������������������
Holíčskej manufaktúry zriadené Múzeum keramiky. Výhľadovo je tu možnosť napojenia na oblasť okolo Hrona, oblasť
Krtíša až po Tokaj, s vinárskymi, kulinárskymi a kultúrnymi zaujímavosťami. S vidieckym turizmom úzko súvisí, resp. modernou formou
cestovného ruchu je cykloturistika, ktorá má na celom území hlavne Trnavského kraja výborné podmienky. Záhorie a Podunajsko sú oblasti s
najväčšou hustotou cykloturistických trás, zasahujúcich do regiónu. Na
území kraja sú vybudované viaceré cykloturistické trasy, ako napr.: Dunajská cyklotrasa, Vážska cyklomagistrála, Malokarpatská cyklomagistrála, Záhorská cyklomagistrála, cyklomagistrála Okolo rieky Moravy
a Kopaničiarska cyklomagistrála. Okrem spomenutých strategických
foriem cestovného ruchu sa ponúkajú aj možnosti rozvoja špecifických
foriem cestovného ruchu, ako sú poľovníctvo, rybárstvo, jazdectvo, hi-
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poturistika a v neposlednom rade čoraz populárnejší golf, kolieskové lyžovanie a korčuľovanie.
Mestský cestovný ruch predstavuje každú formu pobytu návštevníkov
v meste, ktorého hlavným cieľom je zážitok. Môže byť motivovaný
pracovne (obchodný, veľtržný, kongresový), alebo turisticky (kultúrny,
vzdelávací, nákupný, zdravotný, návšteva príbuzných alebo známych).
Pre mestá je to príležitosť prezentovať kultúrne dedičstvo, organizované podujatia a primerane ekonomicky ich zhodnocovať. Do sekundárnej ponuky patria všetky druhy zariadení a ich služby, napr. ubytovacie,
stravovacie, pohostinské, cestovné kancelárie, turisticko-informačné
kancelárie, športoviská, atď. Do pojmu kultúrny cestovný ruch možno
zhrnúť všetky vzdelávacie, študijné, umelecké, archeologické, hudobné,
literárne, divadelné či operné zájazdy, ako aj zájazdy na rôzne festivaly,
prehliadky kultúrneho dedičstva a účasť na kultúrnych podujatiach. V
rámci kultúrneho dedičstva možno v zásade rozlíšiť štyri formy kultúrneho cestovného ruchu:
a.) architektonické pamiatky, svetské stavby (zámky, hrady, paláce, domy, opevnenia, bane, priemyselné pamiatky, mosty, atď.),
sakrálne stavby (kostoly, katedrály, kláštory, náboženské stavby
a miesta) a náleziská vykopávok, pohrebiská, ruiny, staré sídla,
atď.;
b.) parky, záhrady, vodné kanály, atď.;
c.) kultúrne zariadenia (múzeá, galérie, obrazárne, knižnice, archívy, atď.);
d.) kultúrne podujatia (festivaly, výstavy, predstavenia, koncerty, ľudové slávnosti, folklórne večery, náboženské podujatia, výročia,
jubileá, atď.).
Pri čerpaní štrukturálnych fondov EÚ pre potreby cestovného ruchu v
nadväznosti na nové programové obdobie podľa Partnerskej dohody na
roky 2014 – 2020 sa už nepredpoklad��������������������������������
á�������������������������������
cielen������������������������
á�����������������������
pomoc na podporu aktivít cestovného ruchu. Možno konštatovať, že cestovný ruch bude podporovaný iba nepriamo, na úrovní projektov, napríklad prostredníctvom
podpory malého a stredného podnikania. To vyvoláva potrebu hľadania
iných zdrojov s tým, že takto sa vytvára tlak predovšetkým na štátny
rozpočet.
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Možnosti rozvoja turistického ruchu formou cezhraničnej
spolupráce
Strategický cieľ rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike je:
potreba zvyšovať konkurencieschopnosť cestovného ruchu pri lepšom
využívaní jeho potenciálu, so zámerom vyrovnávať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti. Výrazne má k tomu prispieť
aj cezhraničná spolupráca. Cezhraničný Stredoeurópsky región tvoria
partnerské regióny z Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky. Slovenskú republiku zastupuje Bratislavský a Trnavský
samosprávny kraj, mesto Bratislava a mesto Trnava. V súčasnom období
je Slovenská republika zodpovedná za rozvoj cestovného ruchu v rámci
CENTROPE. Vízia 2015 je dokument, ktorý venuje pozornosť smerovaniu stredoeurópskeho regiónu CENTROPE v oblasti rozvoja kultúry a
kultúrneho turizmu. Dokument zakotvuje rozvojové princípy. Uvádzame
tie, ktoré sú aktuálne pre budúce obdobie a sú definované pod názvom
CENTROPE 2015. Ide o nasledovné rozvojové princípy:
a.) pôžitok, kultúra a tvorivosť s dôrazom na región CENTROPE
plný pôžitkov,
b.) cezhraničná ponuka kultúry,
c.) kultúrne dedičstvo ako záväzok voči budúcnosti,
d.) miesto kreativity a inovácie,
e.) kultúra ako ekonomický faktor,
f.) podpora spolupráce v oblasti umenia a kultúry,
g.) cezhraničná spolupráca v oblasti turizmu.
Vízia zdôrazňuje, že „nadregionálne ponuky pre turistov vznikajú a
prebiehajú v spolupráci medzi priemyslom cestovného ruchu a zväzmi turizmu. Tento postup vychádza zo spoločných analýz existujúcich
ponúk v partnerských regiónoch“. Zdôrazňuje, že „CENTROPE rozvinula ponuky v oblasti wellness, kúpeľného turizmu, vinárskeho a kulinárskeho umenia, ako aj rekreačnej a športovej turistiky.“ Konkretizuje
vznik cezhraničných dovolenkových a rekreačných destinácií so spoločnou koncepciou a marketingom na území v okolí chránených území rakúskeho Donau-March-Thaya-Auen a lužných lesov rieky Dyje, Moravy
a Dunaja. Súčasťou Vízie 2015 je aj Agenda CENTROPE „Kultúra a
kultúrny turizmus“. Táto stanovuje požiadavku partnerskej spolupráce
miest a regiónov pre nasledovné konkrétne úlohy:
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a.) Vypracovať spoločný postup na propagáciu a uplatnenie na trhu
kultúrnej ponuky pre cestovný ruch v Stratégii a opatreniach na
vzájomné spoznanie kultúrnej a voľnočasovej ponuky v CENTROPE;
b.) Vytvoriť turistického sprievodcu CENTROPE Guide, zameraný
na oblasť kultúry, voľného času a výletov ako aj tematické vydania, oslovujúce cieľové skupiny;
c.) Zaviesť turistickú kartu CENTROPE-Card, pas, platný v celom
regióne, ktorý umožňuje zľavnený vstup do múzeí, hradov a
zámkov, kláštorov a národných parkov regiónu vrátane rôznych
podujatí nielen na bežných trasách, ale v rámci tzv. perlového
náhrdelníka miest a kultúrnych stánkov, ktoré sa oplatí vidieť a
zažiť;
d.) Organizovať tematické zájazdy v rámci NTROPE heslom „Spoznať CENTROPE“;
e.) Zostaviť komplexný viacjazyčný prehľad podujatí – Sprievodcu
kultúrou a akciami, komunikovaný viacerými komunikačnými
kanálmi;
f.) Vytvoriť klasickú aj on-line informačnú databázu pre kultúrny
sektor;
g.) Podporiť vznik, existenciu fungovanie pracovného združenia
CENTROPE ako koordinátora aktivít a akcií pre kultúru a voľný čas s cieľom zastúpenia a propagácie labelu „CENTROPE a
kultúra“;
h.) Sústrediť kultúrnu stratégiu CENTROPE na multilaterálny
rozvoj existujúcich kooperácií; i) Zaviesť imidžovú značku
„CENTROPE Culture“;
i.) Podporovať znalostí jazykov regiónu a vytvárať iniciatívy na
podporu identity formou prekladov a sprístupnením špecifického
literárneho bohatstva v Stredoeurópskom regióne;
j.) Vytvárať spoločné možnosti podpory súčasnej umeleckej tvorby;
k.) Vytvoriť spoločný masterplán kreatívnej ekonomiky s koncentráciou na tzv. kreatívne odvetvia s cieľom konkurencieschopnosti, rastu ekonomickej hodnoty malých 23 a stredných podnikov a pozitívnych efektov v zamestnanosti s dôrazom na oblasť
dizajnu, filmu a hudby.
V programovom období 2014 – 2020 sa zachovajú všetky súčasné
programy cezhraničnej spolupráce s rovnakými oprávnenými oblasťami
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podpory z cieľa Európska územná spolupráca. Možnosti využitia nenávratných finančných prostriedkov z EU zostávajú potenci�������������
á������������
lnym finančným zdrojom.

Riziká rozvoja cestovného ruchu
Dynamický rozvoj cestovného ruchu v sebe okrem pozitívnych účinkov
prináša aj množstvo negatívnych a nežiaducich vplyvov v podobe devastácie kultúrnych a prírodných pamiatok, nadmernému znečisťovaniu prírodného prostredia či neúmerné rozširovanie zastavaných plôch na úkor
prírody. Tieto dopady možno nie sú globálne tak zreteľné ako v prípade
poľnohospodárstva, priemyslu či dopravy, avšak špecifikom cestovného
ruchu je práve jeho koncentrácia na také miesta, kde je životné prostredie
obzvlášť citlivé na zásahy človeka. Preto môže mať cestovný ruch na
lokálnej úrovni niekedy až katastrofálne dôsledky.
Práve na predchádzanie takýmto situáciám sformulovala Európska únia
dlhodobú stratégiu nielen enviromentálneho, ale aj ekonomického a sociálneho trvalo udržateľného rozvoja s cieľom zlepšenia kvality života
súčasných a budúcich generácií občanov Európskej únie. Enviromentálna zložka tohto trvalo udržateľného rozvoja úzko súvisí s charakterom a
kvalitou prírodnej a kultúrnej krajiny a množstvom prirodzených prírodných a kultúrnych atraktivít ako jedného zo základných atribútov v modeli konkurencieschopnosti regiónu z pohľadu cestovného ruchu. Poukazuje na nebezpečenstvo masového cestovného ruchu, s ktorým je úzko
spojené neprimerané rozširovanie prepravnej a ubytovacej kapacity, a
pri sezónnej koncentrácii návštevníkov ohrozovanie miestnej prírodnej
a socio-ekonomickej rovnováhy. Súčasne však ponúka aj možné riešenia
vo forme opatrení na zabránenie takýmto nerovnovážnym prírodným a
kultúrnym stavom v podobe rozdelenia destinácií v rámci jednej oblasti
z takmer preťažených na doteraz málo využívané, ale významné z hľadiska prírodných a kultúrnych hodnôt.

Záver
Vo svete sa objavujú nové, prudko sa rozvíjajúce destinácie, ponúkajúce inovované produkty a služby. Preto strategická orientácia cestovného
ruchu musí byť zameraná na jeho dlhodobú udržateľnosť pri rešpektovaní nielen vnútorných rozvojových podmienok, ale aj vonkajšieho ekonomického, technologického i ekologického prostredia. Vzhľadom na
veľmi vysoký podiel malého a stredného podnikania (MSP) v sektore
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cestovného ruchu, je potrebné viac pozornosti venovať ich podpore, využívajúc pritom aj prostriedky štrukturálnych fondov EÚ v novom plánovacom období rokov 2014 - 2020.
Podunajsko (s výnimkou Bratislavy) v hodnotení turistického potenciálu
v celonárodnom kontexte nepatrí k najvýznamnejším regiónom cestovného ruchu Slovenska. Je to spôsobené hlavne nižším prírodným potenciálom a tým, že atraktivity územia sa viažu hlavne na letné obdobie,
čo značne znižuje efektivitu využívania vytvorených kapacít. Existujú
snahy o predlženie sezóny - napr�������������������������������������
íklad��������������������������������
zabezpečiť zimné využívanie rekonštrukciou termálnych kúpalísk. K súčasným trendom patrí aj rozvoj
ponuky pre vybrané segmenty (vidiecky, aktívny - nemotorový, konferenčný cestovný ruch), čo sa zatiaľ podarilo len čiastočne. Dôležitou
príčinou je nedobudovanie potrebnej infraštruktúry a fakt, že štátna legislatívna a podporná politika nepreferuje tieto oblasti. Okrem toho chýbajú účinné prostriedky, podporujúce marketingovú spoluprácu aktérov
cestovného ruchu jednotlivých destinácií.
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ĽUDSKÉ ZDROJE: ZÁKLADNÁ PODMIENKA
TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
REGIÓNU PODUNAJSKO
HUMAN RESOURCES: BASIC CONDITION
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE
DANUBE REGION IN SLOVAKIA
Mgr. Samuel Filadelfi

Abstrakt
Príspevok pojednáva o ľudských zdrojoch v regióne Podunajsko (okresy Bratislava I-V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky).
Konkrétne zameranie príspevku je na ľudské zdroje v kontexte trvalo
udržateľného rozvoja. Urobil sa základný prehľad literatúry. Súčasne sa
vykonala analýza základných dát, týkajúcich sa ľudských zdrojov, ktoré mapovali demografické javy, odvetvovú štruktúru, mzdy a vzdelanie
populácie v regióne. Použili sa štatistické a kartografické metódy, vďaka
čomu príspevok obsahuje aj mapové podklady.
Kľúčové slová: región, trvalo udržateľný rozvoj, ľudské zdroje, Podunajsko, suburbanizácia.

Abstract
The article describes human resources in the Slovak part of the Danube
region (districts of Bratislava I-V, Senec, Dunajská Streda, Komárno and
Nové Zámky). Specifically, the article is oriented on human resources in
the context of sustainable development. It includes also the basic literature overview. At the same time, basic data in area of human resources
were analyzed in the way, which detect demographic phenomena, industrial structure, wages and educational structure of population in the
Region. Statistical and cartographic methods were used, thanks to which
the article includes also maps.
Keywords: region, sustainable development, human resources, the
Danube Region, suburbanization.
JEL Classification: J11

148

Úvod
Problematika regionálneho rozvoja je na Slovensku stále poddimenzovanou témou, i keď v posledných rokoch sa aj problematika regionálneho
rozvoja dostáva do popredia kompetentných. Či tieto aktivity prinesú
reálne výsledky ukáže až čas. Dôležitým faktorom bude, nakoľko sa teoretické poznatky a odporúčania prenesú do praxe a v akej miere sa ich
podarí včas realizovať. Predkladaný príspevok si určil za cieľ pomocou
analýzy ľudského kapitálu načrtnúť možnosti trvalo udržateľného rozvoja regiónu Podunajsko. V kontexte ľudského kapitálu bola v podmienkach SR tematike trvalo udržateľného rozvoja venovaná malá pozornosť,
z tohto dôvodu má tento krátky príspevok ambíciu poskytnúť stručný
prehľad existujúcich teoretických informácií o tejto problematike. Z vyššie uvedených dôvodov sú využívané najmä české a anglické zdroje,
pričom tu už boli v danej oblasti dosiahnuté určité pokroky. Druhou dôležitou časťou predkladaného príspevku je využívanie dostupných dát,
ktoré v určitej miere môžu slúžiť na mapovanie situácie v oblasti ľudských zdrojov v tomto regióne. Ich ambíciou nie je určiť univerzálne
pravdy, resp. „všeliek“ na trvalo udržateľný rozvoj regiónu Podunajsko,
no ich hlavnou ambíciou je vytvoriť prehľad údajov, zdrojov a možnosti
metód, ktoré možno v prípade nasledovných analýz týkajúcich sa trvalo
udržateľného rozvoja realizovať. Ako kľúčové ukazovatele v kontexte
tohto príspevku boli určené index starnutia, ktorý zahrňoval dynamiku
jeho vývoja v čase. Ďalším dôležitým ukazovateľom je suma prirodzeného prírastku od roku 1998, vďaka čomu je možné identifikovať, v ktorej
časti regiónu prichádzalo prirodzenou cestou k najlepšej reprodukcii obyvateľstva a k vytváraniu budúcich pracovných síl. Na tento ukazovateľ
priamo nadväzuje ukazovateľ migračného salda, keďže migrácia môže
pozitívne, resp. negatívne ovplyvniť demografickú a sociálnu štruktúru
regiónu vo veľkej miere, a to na niekoľko generácií dopredu. Nasleduje
ukazovateľ odvetvová štruktúra jednotlivých okresov v regióne Podunajsko, vďaka ktorej možno identifikovať odvetvové zameranie populácie
v regióne. Dôležitým motivačným faktorom v rámci regiónov je výška
mzdy a množstvo pracovných príležitostí. Bratislava je mestom s najvyšším počtom pracovných príležitostí v SR a sú tam aj najvyššie mzdy.
Posledným ukazovateľom je najvyššie dosiahnuté vzdelanie obyvateľov
v regióne, keďže práve vzdelané obyvateľstvo možno nazvať ako hlavný
ľudský faktor, ktorý je schopný vytvoriť konkurenčnú výhodu regiónu
a zároveň pôsobí ako stabilizačný faktor udržateľnosti v regióne.
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Trvalo udržateľný rozvoj regiónu Podunajsko v kontexte ľudského kapitálu
Určenie regiónu Podunajsko
Podunajský región je pre potreby tohto príspevku chápaný ako región
ohraničený sútokom riek Morava a Dunaj smerom na západe, neďaleko
hradu Devín. Jeho východným ohraničením je sútok riek Ipeľ a Dunaj
pri pohorí Burda. Vymedzenie severnej hranice regiónu je mierne komplikovanejšie. Preto pre potreby predkladaného príspevku bolo využité
administratívne členenie, ktoré zahrnulo okresy typické pre tento región.
K takejto charakteristike bolo pristúpené z dôvodu, že veľká časť relevantných štatistických údajov týkajúcich sa ľudských zdrojov je síce
aj na úrovni obcí, avšak najväčšia časť štatistík je evidovaná na úrovni
NUTS 3, prípadne NUTS 41, čo predstavuje úroveň samosprávnych krajov, resp. okresov. Na úrovni samosprávnych krajov by však realizácia
takejto analýzy pre región Podunajsko bola realizovaná pomerne problematicky, keďže sem zasahuje územie troch krajov, ktoré zaberajú podstatne väčší územný priestor, než aký je relevantný. Preto boli vyselektované nasledovné okresy: Bratislava I – V (pre potreby predkladaného
príspevku budú bratislavské okresy vystupovať ako jeden územný celok
korešpondujúci s mestom Bratislava), Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Ide o štatisticky pokrytý región s celkovou rozlohou 4248,67 km2 a počet obyvateľov v auguste 2016 bol 868 0722. Ide
o pomerne významný región s hustým osídlením, s priaznivou klímou,
kvalitnou poľnohospodárskou pôdou a vďaka prítomnosti hlavného mesta ide zároveň o priemyselný región a hospodárske centrum Slovenska.
Zároveň ide o prihraničný región, pričom hranica sa dotýka na krátkom
úseku Rakúska (cestné hraničné prechody z Petržalky do Bergu a do
Kittsee������������������������������������������������������������������
a z Jaroviec do Kittsee;
�������������������������������������������������
železničné prechody z Petržalky do Kittsee a z Devínskej Novej Vsi do Marcheggu) a na dlhom úseku Maďarka.
S Maďarskom je región spojený nasledovnými cestnými prechodmi: z
Čunova do Rajky, z Rusoviec do Rajky, z Medveďova do Vámosszabadi,
z Komárna do Komároma, zo Štúrova do Ostrihomu. Železničný most sa
nachádza medzi obcami Chľaba a Szob.
1
2

Eurostat 2011
Štatistický úrad SR, 2016

150

Trvala udržateľnosť v kontexte s ľudskými zdrojmi
Termíny trvalá udržateľnosť a trvalo udržateľný rozvoj sa v anglickej
literatúre začali používať v 70-tych rokoch, a to hlavne v kontexte so
zistením, že akýkoľvek nekontrolovateľný rast (populácie, znečistenia,
spotreby, výroby...) je v prostredí obmedzených zdrojov neudržateľný.3
Oficiálna definícia trvalo udržateľného rozvoja siaha do roku 1987, kde
bol v Brundtlandovej správe zadefinovaný ako „rozvoj, ktorý vyhovie
potrebám súčasnosti bez zníženia možností budúcich generácií uspokojiť
vlastné potreby.“4 V slovenskej legislatívne sa tento termín nachádza v
Zákone č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí, kde § 6 definuje trvalo
udržateľný rozvoj ako rozvoj, „ktorý súčasným i budúcim generáciám
zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom
neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov“5. Trvalo udržateľným rozvojom možno chápať aj pôsobenie miestnej komunity formou spolupráce, pričom sú aktivované interné aj externé faktory. Cieľom toho pôsobenia je eliminácia nežiaducich vplyvov na
biosféru, kam patria napríklad zníženie spotreby neobnoviteľných zdrojov a vytváranie podmienok na podporu samočistiacich mechanizmov v
krajine, čo by malo smerovať ku vzniku ekologickej stability v danom
regióne6.
Trvalej udržateľnosti v kontexte s ľudskými zdrojmi sa v ČR zaujíma
najmä Krninská R., ktorá v tejto súvislosti vyslovila názor, že „rozvojové možnosti zodpovedajú odozve v regiónoch“. Jej názor súčasne korešponduje s úvodom práce, keďže pružnú a adekvátnu odozvu môže
zabezpečiť a zvládnuť len rozvíjajúci sa ľudský kapitál, príp. rozvinutý
ľudský potenciál. Jeho „plný rozvoj v oblasti tvorivého prístupu môže
nastať len procesom osobnostného rozvoja a vzdelávania“. V rámci
globalizujúceho sa sveta sa otvárajú pomyselné nožnice medzi regiónmi,
čím sa zvyšuje vzájomná divergencia, čo má za následok, že regióny
sa od seba ekonomicky vzďaľujú, preto je potrebné aktivovať všetky
dostupné zdroje, kam patrí aj ľudský kapitál. Základným aspektom
k tomu, aby boli vnútorné sily regiónu mobilizované a aby sa u nich
vyvinula potreba a snaha ku zlepšeniu kvalitatívneho stavu regiónu je
3
4
5
6

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2001
World Commission on Environment and Development, 1987
Zákon č. 17/1992 Zb.
Zelenka, J., 1999
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nutné sebapoznávanie a vedenie subjektov (jedinci, ktorí sú súčasťou
ľudského kapitálu) k vzdelávaniu a k ekologickému mysleniu.7
Trvalú udržateľnosť z hľadiska ľudského kapitálu možno chápať na základe existujúcej literatúry jednak ako zachovanie biosféry pre ďalšie
generácie, pričom súčasťou tejto biosféry je aj človek, ako živá bytosť
obývajúca túto časť planéty. Tu prichádzajú do úvahy faktory ako schopnosť reprodukcie, vyprodukovanie dostatočného množstva potravín pre
prežitie a ostatné základné fyziologické potreby Maslowovej pyramídy.
V druhom aspekte možno brať človeka (resp. súbor ľudí, t. j. sociálny
kapitál) ako aktívny subjekt, ktorý svoje konanie a dopady na biosféru rozvinul do takej miery, že je schopný aktívne ovplyvňovať dianie
a smerovanie vymedzeného územia – regiónu.
Ako prvé budú v tomto príspevku charakterizované informácie týkajúce
sa demografickej situácie v regióne Podunajsko. Mapa č. 1 (v prílohe)
znázorňuje kvantitatívnu zmenu v ukazovateli index starnutia, ktorá nastala medzi rokmi 1998 a 2015 v jednotlivých obciach dotknutého regiónu. Z mapy vyplýva, že v najľudnatejších obciach regiónu prichádzalo
počas sledovaného obdobia k výraznému zvyšovaniu indexu starnutia, t.
j. celková populácia v týchto regiónoch výrazným spôsobom starla. Patrí
sem väčšina mestských častí Bratislavy, ako aj tzv. zázemie Bratislavy
na východ od BA v okrese Senec. Patria sem však aj regionálne centrá
ako Štúrovo, Komárno a Nové Zámky. Na druhej strane sa v okolí Nových Zámkov a Štúrova vytvorili pomerne výrazné koncentrácie menších obcí, v ktorých dochádzalo ku znižovaniu indexu starnutia. Rovnaký trend znižovania indexu starnutia bol podľa mapy identifikovaný
aj v južnej časti okresu Dunajská Streda. V prípade týchto menších obcí
v priaznivej dochádzkovej vzdialenosti od hlavných sídiel pravdepodobne mohlo dochádzať ku zvyšovaniu koncentrácie rodín s malými deťmi,
avšak rovnaká situácia mohla nastať aj v prípade, ak pomerne značnú
časť obyvateľov tvorili osoby vyššieho veku, ktoré zomreli. V prípade
takýchto malých obcí mohli trend zapríčiniť viaceré okolnosti a otvára sa tu priestor na podrobnejší kvalitatívny prieskum dotknutého územia. Špecifikom bratislavských mestských častí je Devínska Nová Ves,
kde počas sledovaného obdobia index starnutia poklesol veľmi výrazne.
Táto mestská časť Bratislavy je pre migráciu veľmi lákavá, keďže sa tu
nachádzajú významné ekonomické subjekty, z ktorých ako dominantný
zamestnávateľ pôsobí Volkswagen, čo môže pre mladé rodiny s deťmi
7

Krninská, R.
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pôsobiť ako silný motivačný faktor pre migráciu. V minulosti taktiež táto
mestská časť vykazovala v rámci Bratislavy periférne postavenie, avšak
po dobudovaní diaľnice a kvalitnej cestnej siete v kombinácii s priaznivými cenami nehnuteľností bola pomerne vhodným miestom na založenie rodinného života v blízkosti širokého spektra pracovných príležitostí.
Z mapy č. 2 (v prílohe) vyplýva zaujímavá situácia. Mestská časť Bratislava – Petržalka zaznamenala medzi rokmi 1998 – 2015 najvyšší prirodzený prírastok. Aj napriek tomu však patrila k regiónom, kde prišlo
k pomerne výraznému zvýšeniu indexu starnutia. Ide o obec, kde je pomerne výrazné zastúpenie produktívnej populácie, čo sa prejavuje aj na
vysokej pôrodnosti. Ako ale vyplýva z mapy č. 3 (v prílohe), Petržalka
bola obcou s najvyšším migračným úbytkom obyvateľstva. Tým pádom
túto mestskú časť jeho obyvatelia nepovažujú za mikroregión vhodný
na výchovu malých detí a migrujú do prímestských oblastí v okolí Bratislavy. Na druhej sa strane sa však na severnej strane Dunaja vytvoril zhluk mestských častí, v ktorých bol zaznamenaný veľmi výrazný
prirodzený úbytok. Výrazný prirodzený úbytok bol zaznamenaný aj vo
väčšine miest v regióne Podunajsko, ako sú Gabčíkovo, Komárno, Kolárovo, Nové Zámky, Hurbanovo, Šurany a Štúrovo. Značným negatívom
je, že v okresoch Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky dochádza
k prirodzenému úbytku takmer vo všetkých obciach. Takéto reprodukčné
správanie vedie z dlhodobého hľadiska ku zániku spoločnosti. Priaznivú
hladinu prirodzeného prírastku si zachovávajú obce v okrese Senec v zázemí Bratislavy, resp. obce vo východnej časti okresu Dunajská Streda,
ktoré taktiež možno považovať za bezprostredné zázemie Bratislavy.
Z hľadiska migračného salda vidieť extrémny prírastok počtu obyvateľov vo východnej časti Bratislavy ako aj v celom okrese Senec. Prírastok
formou migrácie sa týka takmer všetkých obcí v sledovanom regióne.
Takýto prudký nárast populácie v zázemí Bratislavy predstavuje potenciálne veľké riziko. Ide o región na najúrodnejšej pôde v rámci SR, ktorá je likvidovaná nadmernou výstavbou. Už množstvo rokov sú na to
kompetentní predstavitelia upozorňovaní ale k náprave neprichádza. Suburbanizované územie nemá dostatok obslužných funkcií ani dostatočne
vybudovanú infraštruktúru. Možno povedať, že ide o tzv. „nocľahárne“
pre ľudí pracujúcich v mestách, ktorí primárne využívajú automobilovú
dopravu, čím sa spotrebúva enormné množstvo fosílnych palív, zmenšuje sa objem neobnoviteľných zdrojov, zvyšujú sa emisie skleníkových
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plynov. Sekundárne bude potrebné vybudovať alternatívne cestné komunikácie, ktoré umožnia denné dochádzanie do zamestnania pre stále
rastúce masy ľudí smerujúce do tohto regiónu, čo bude mať za následok
ďalší úbytok poľnohospodárskej pôdy.
Okrem väčšiny obcí, kde počet obyvateľov formou migrácie rastie,
vykryštalizovala sa skupina obcí a miest, v ktorých prišlo počas sledovaného obdobia k poklesu počtu obyvateľov. Okrem vyššie spomínanej Petržalky ide aj o Staré Mesto, Lamač, Nové Zámky, Štúrovo, ale
aj Komárno, Veľký Meder, Šurany a Dunajskú Stredu. Tým prichádza
k fenoménu suburbanizácie, že do miest sa koncentrujú obslužné aktivity a pracovné príležitosti a zázemie miest splňuje ubytovaciu funkciu.
Takýmto postupom sa neustále znižuje plocha poľnohospodárskej pôdy,
rastú nároky na spotrebu a rovnako rastie aj dopravná záťaž. Prichádza
ku dekoncentrácii aktivít a k živelnej výstavbe, ktorá predstavuje časom
značné environmentálne riziko.
Mapa č. 4 (v prílohe) zobrazuje štruktúru zamestnancov podľa SK
NACE Rev. 2, pričom vysvetlivky k jednotlivým sekciám SK NACE
Rev. 2 sú vysvetlené v prílohe č. 1. Z mapy vyplýva, že odvetvová
štruktúra sa v jednotlivých okresoch regiónu Podunajsko značne líši.
Najšpecifickejším sa javí okres Senec, kde je najvýznamnejším odvetvím veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov s podielom 27,3 % zamestnancov a za týmto odvetvím s tesným odstupom nasleduje doprava a skladovanie, ktoré zamestnáva
26,3 % zamestnancov v okrese. Na tretej priečke sa nachádza priemyselná výroba s 16,7 %-ným podielom zamestnancov. Druhé výrazné špecifikum je Bratislava, kde žiadne odvetvie výraznejšie nedominuje. Oproti
ostatným okresom v regióne je tu výraznejší podiel zamestnancov najmä
v sekciách informácie a komunikácia (7,3 %), finančné a poisťovacie
činnosti (6,5 %) a odborné, vedecké a technické činnosti (11,2 %). Na
druhej strane, počet zamestnancov v priemyselnej výrobe tu nedosahuje
ani 10 % a to aj napriek tomu, že v meste sídlia významné priemyselné podniky. Vzhľadom k priaznivým pôdnym a klimatickým danostiam
regiónu možno skonštatovať, že v okresoch Dunajská Streda, Komárno
a Nové Zámky pracuje v sekcii poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
viac ako 5 % zamestnancov, čo je v rámci SR nadpriemer.
Mapa č. 5 (v prílohe) vyjadruje vývoj miezd v dotknutom regióne.
V okresoch Senec, Dunajská Streda a Komárno mzda počas celého sle-
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dovaného obdobia rástla, čo možno charakterizovať ako mzdovú konvergenciu v rámci regiónu Podunajsko. V okrese Nové Zámky prišlo v roku
2013 k miernemu poklesu. V Bratislave na začiatku sledovaného obdobia mzda klesala, avšak od roku 2012 nastal rast, ktorý trval až do roku
2015. V roku 2015 bola v SR najvyššia mzda v Bratislave, a to 1 372
EUR. Mzda v okrese Senec na úrovni 973 EUR bola v rámci SR deviata
najvyššia (ak sa počíta so 70 okresmi a 2 mestami). Mzda v okrese Dunajská Streda bola 801 EUR (43. v SR), v okrese Komárno 787 EUR (50.
v SR) a v okrese Nové Zámky 775 EUR (52. v SR). Región tak možno
rozdeliť na dva veľmi odlišné celky z hľadiska mzdy, pričom Bratislava
a okres Senec vykazujú v rámci SR najvyššie mzdy, no mzdy v ostatných
okresoch regiónu sú aj v rámci SR výrazne podpriemerné.
Výška mzdy ako aj odvetvové členenie sa pomerne výrazne odráža aj
v situácii z hľadiska najvyššieho dosiahnutého vzdelania v okresoch regiónu Podunajsko. V Bratislave je podiel ľudí s vysokoškolským vzdelaním I. a II. stupňa spoločne so stredoškolským vzdelaním s maturitou
takmer vyrovnaný, pričom určitý podiel tu predstavujú aj osoby s vysokoškolským vzdelaním III. stupňa. Určitú parabolu možno vidieť aj
v okrese Senec, kde je dominantné stredoškolské vzdelanie s maturitou
a druhým najpočetnejším vzdelaním je vysokoškolské vzdelanie I. a II.
stupňa. V ostatných okresoch je vidieť výrazne nižšie zastúpenie vysokoškolského vzdelania I. a II. stupňa a v okresoch Dunajská Streda a Komárno je vysoký podiel stredoškolského vzdelania bez maturity na úkor
stredoškolského vzdelania s maturitou Mapa č. 6 (v prílohe). Pri ľuďoch
s nedostatočným vzdelaním ťažko predpokladať, že svoj región posunú
k lepšiemu a práve tu je výzva pre kompetentných, aby v regióne udržali
kvalitných a kvalifikovaných ľudí, ktorí budú mať danosti a znalosti aby
svojmu regiónu pomohli, a tým sa podieľali na zachovaní trvalo udržateľného rozvoja.

Záver
Ako ukazuje predkladaný príspevok, trvalo udržateľný rozvoj regiónu
Podunajsko so zameraním na ľudské zdroje je téma, ktorá je zdrojmi pokrytá málo. Vďaka tomuto príspevku bol vytvorený prehľad základných
relevantných zdrojov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, špeciálne
so zameraním na ľudský kapitál. Príspevok tým pádom môže slúžiť ako
odrazový mostík k podrobnejším analýzam dotknutého regiónu. Analýza
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dotknutého regiónu identifikovala starnutie populácie v najľudnatejších
obciach a mestách v Podunajsku. Súčasne bol na väčšine územia identifikovaný prirodzený úbytok populácie, čo však neplatí v obciach v okolí
Bratislavy, ako aj v niektorých mestských častiach. Na druhej strane je
región vystavený silnej migračnej vlne a to najmä v jeho západnej časti
na východ od Bratislavy. Ostatné ukazovatele poukázali na nesúrodosť
regiónu, pričom Bratislava a okres Senec sa vyznačujú špecifickou odvetvovou štruktúrou, vyššími mzdami a obyvateľstvom s vyšším vzdelaním, vďaka čomu slúžia ako ekonomické jadro regiónu. Príspevok
identifikoval ohrozenia, ktoré môžu nastať z masívnej suburbanizácie do
zázemia Bratislavy, kam patrí najmä úbytok poľnohospodárskej pôdy,
zvýšenie intenzity dopravy, tlak na budovanie infraštruktúry, ekologické
aspekty, zhoršenie kvality vzduchu a vody ako aj záťaž hlukom a prachom pri hlavných dopravných tepnách.
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Prílohy
Príloha č. 1: Zoznam sekcií SK NACE Rev. 2
A POĽNOHOSPODÁRSTVO
LESNÍCTVO A RYBOLOV
B ŤAŽBA A DOBÝVANIE
C PRIEMYSELNÁ VÝROBA
D DODÁVKA ELEKTRINY PLYNU
PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
E DODÁVKA VODY ČISTENIE
A ODVOD ODPADOVÝCH
VÔD ODPADY A SLUŽBY
ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
F STAVEBNÍCTVO

L ČINNOSTI V OBLASTI
NEHNUTEĽNOSTÍ
M ODBORNÉ VEDECKÉ A
TECHNICKÉ ČINNOSTI
N ADMINISTRATÍVNE A
PODPORNÉ SLUŽBY
O VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA
POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
P VZDELÁVANIE
Q ZDRAVOTNÍCTVO A
SOCIÁLNA POMOC

G VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
OPRAVA MOTOROVÝCH
R UMENIE ZÁBAVA A REKREÁCIA
VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
H DOPRAVA A SKLADOVANIE

I UBYTOVACIE A
STRAVOVACIE SLUŽBY

J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
K FINANČNÉ A POISŤOVACIE
ČINNOSTI

S OSTATNÉ ČINNOSTI
T ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ
AKO ZAMESTNÁVATEĽOV
NEDIFERENCOVANÉ ČINNOSTI
V DOMÁCNOSTIACH
PRODUKUJÚCE TOVARY A SLUŽBY
NA VLASTNÉ POUŽITIE
U ČINNOSTI EXTRATERITORIÁLNYCH
ORGANIZÁCIÍ A ZDRUŽENÍ
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Bratislava (since 1991) he significantly contributed to the realization of
the so-called C Alternative and to the completion of the Gabčíkovo - Čunovo hydro-engineering structure. Mr. Binder was elected as a Member
of Parliament to the National Council in the electoral term 1998 - 2002
for the Movement for democratic Slovakia. He won several awards, as
the best manager of Slovakia, Person of the Year, Prominent of the Slovak economy. And he was awarded by the Ľudovít Štúr Order, First-class, state distinction.

Ing. Ondrej Barič, PhD.
Vysokoškolské vzdelanie inžinier získal na Technickej univerzite v Bratislave, na chemickotechnologickej fakulte v odbore ekonomika a riadenie. Vedeckú hodnosť PhD obhájil na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore svetová ekonomika. Profesnú činnosť začal v podniku
Slovnaft, kde sa postupne prepracoval za vedúceho útvaru kalkulácii,
nákladov a cien. Po deviatych rokoch išiel pracovať na Ministerstvo
priemyslu SR. Po reorganizácii ministerstiev na Ministerstvo hospodárstva SR. V riadiacich funkciách na ministerstvách pôsobil celkom desať
rokov. Naposledy ako riaditeľ finančného odboru. Po odchode prešiel do
komerčného bankovníctva, kde pracoval vo vedúcich funkciách v Investičnej a rozvojovej banky, naposledy ako vedúci útvaru finančného a ob-
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chodného planú banky. Získane skúsenosti následne využil v Národnej
banke Slovenska na úseku guvernéra ako bankový expert.
Posledné roky bol činný na Ministerstve školstva SR v sekcii implementácie európskych fondov a v Národnom centre európskych a globálnych
štúdii zriadeného vládou SR, ako vedúci výskumnej sekcie.
Ing. Barič has acquired college education of engineer level at the Technical University in Bratislava, at the Faculty of Chemical Technology in
field of study Economics and Management. He acquired the PhD degree
at the Comenius University in Bratislava in the field of the World economy. His occupational work began in the Slovnaft company, where he gradually rose to become the Head of calculation, costs and prices department. After nine years of such work, he switched work to the Ministry
of Industry of the SR, and following the reorganization of ministries he
worked in the Ministry of Economy of the SR. During overall ten years
he performed works in managerial positions in ministries. Most recently
he discharged Director post of the Finance Department. After vacation
from the office he passed to the commercial banking, where he worked
in managerial positions in the Investment and Development Bank, for
the last time as the Head of financial and business plan department of the
bank. Lessons learned were subsequently utilized in the National Bank
of Slovakia at the governor division as a banking expert.
Recent years he was acting at the Ministry of Education of the SR, in
section of the EU funds implementation, and in the National Centre
of European and Global Studies, which was established by the Slovak
Government, as the Head of the research section.

Ing. Peter Kijovský
Ing. Peter Kijovský po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave pracoval v príprave výroby, potom v príprave a
realizácii investícií pre strojársky a stavebný podnik. Následne sa venoval analýzam výrobných odvetví, zdrojov, produkcie, zamestnanosti,
kapitálových investícií, príprave stratégií a riešeniu výskumných úloh v
Projekčno-organizačnom ústave ZTS a v Ústave ekonomiky a riadenia
priemyslu. Neskôr pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR ako vedúci
oddelenia Rozvoj malého a stredného podnikania. Vo finančnom sektore
pôsobil v Investičnej a rozvojovej banke ako vedúci obchodného úseku.
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Pôsobil na Národnom inšpektoráte práce ako riaditeľ informačného centra a napokon na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a na
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako manažér riadenia
výdavkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
Ing. Peter Kijovský worked after graduating from the Slovak Technical University in Bratislava in production preparing and in investments
preparation and implementation for engineering and construction companies. Subsequently he devoted his concern to analyses of manufacturing industries, resources, production, employment, capital investment,
strategies and to research problems solving in the ZTS Project and Organizational institute and in the Institute of Industries Economics and
Management. Later he worked at the Ministry of Economy as Head of
MaSP Development. In the financial sector, he worked in the Investment
and Development Bank as Head of the business segment. He served on
the National Labor Inspectorate as Director of the ICOP, and at last at the
Ministry of Labor, Social Affairs and Family and at the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic as manager
of expenditures management from the EU structural funds.

RNDr. Juraj Silván, CSc.
Bol dlhoročným pracovníkom URBIONu – Štátneho inštitútu urbanizmu a územného plánovania v Bratislave; tento Inštitút bol v r. 1993
transformovaný do Slovenskej agentúry životného prostredia. Prešiel
rozličnými funkciami – od projektanta po vedeckého tajomníka Inštitútu. Jeho špecializáciou bola výrobná sféra. V posledných rokoch svojej
profesionálnej kariéry viedol Regionálne školiace centrum Bazilejského
dohovoru pre krajiny strednej a východnej Európy, riadené Environmentálnym programom OSN (UNEP) v Ženeve. Je členom-korešpondentom
ARL-Akadémie pre výskum územia a územné plánovanie v Hannoveri,
Nemecko. Počas rokov 2009-2012 bol výskumným pracovníkom Národného centra európskych a globálnych štúdii Slovenskej republiky pri
Ekonomickej univerzite (NCEGŠ) v Bratislave.
RNDr. Juraj Silvan, CSc. was a long-term worker of URBION – The State Institute for Urban and Regional Planning in Bratislava; the Institute
was in1993 transformed to the Slovak Environmental Agency. He came
through different function from designer to Institute Research Secreta-
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ry. His main work specialization was oriented on production sphere. In
the last years of his professional career he led the Regional Educational
Centre for Implantation of the Basel Convention for Central and Eastern
European countries which was managed by the United Nation Environmental Programme in Geneva. He is a Member-Correspondent of ARL
- The Academy for Spatial Research and Physical Planning in Hannover,
Germany. During the years 2009-2012 he was research worker at the
National Centre for European and Global Studies of the Slovak Republic, located at the University of Economics (NCEGŠ) in Bratislava.

Ing. Anna Kollárová
Ing. Anna Kollárová absolvovala štúdium na Fakulte inžinierskeho staviteľstva, so zameranim na inžinierske konštrukcie a dopreavne stavby na
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (FIS IKDS SVŠT), so
špecializáciou: cesty, mosty, železnice, tunely a letiská. Vzdelanie si postupne doplnila postgraduálmi:»Dopravné inžinierstvo», «Projektovanie
a stavba diaľnic», «Komplexná výstavba miest».
Okrem iných odborných prác sa ako projektant dopravy napr. zúčastnila v tíme slovenskych a maďarských odborníkov (URBION +VATI
Budapešť) na spracovaní územnoplánovacích dokumentov (ÚPD VÚC)
pre “Veľký územný celok vodného diela Gabčíkovo - Nagymaross».
Priebežne sa venuje aj cyklistickej doprave a projektovaniu cyklistickej infraštruktúry, snažiac sa o aplikáciu zahraničných skúseností pri jej
rozvoji v SR.
Anna Kollárová received the M.E. degree in Civil Engineering from the
Slovak Technical University in Bratislava (FIS IKDS SVST) with engineering constructions and transport infrastructure focus, specializing in
roads, bridges, railways, tunnels, and airports. She advanced her career
by pursuing post graduate courses in transport engineering, motorways
design and construction, and comprehensive urban development. Working in the field of transport infrastructure engineering, among other
projects, as a member of a Slovak-Hungarian team of experts (URBION
Bratislava +VATI Budapest) she contributed to the development of spatial planning documentation (ÚPD VÚC) for The Gabčíkovo - Nagymaross Waterworks (Dams) Project. Her main areas of applied research
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interest cover utility and recreational cycling, and cycling infrastructure
design with a focus on adapting foreign experience to Slovak conditions.

PhDr. Zuzana Pavelcová
Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (r. 2011).
V Krajanskom múzeu Matice Slovenskej (KM MS) začala pracovať od
roku 2012 najprv na pozícii referentky, neskôr na mieste vedecko-výskumnej pracovníčky a od roku 2015 na pozícii riaditeľky. Zaoberá sa
krajanskou problematikou, stykom so zahraničnými Slovákmi, edičnou
a publikačnou činnosťou zameranou na Slovákov žijúcich v zahraničí
a spracovávaním krajanského fondu KM MS. Počas štyroch semestrov
kontinuálne zabezpečovala vyučovanie slovenského jazyka pre zahraničných študentov Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.
Mgr. Pavelcova graduated at the Matej Bel University (in 2011). She set
to work at the Matica slovenská Museum of Slovaks living abroad (KM
MS) since 2012, foremost at the position of an officer in charge, later in
place of a scientific researcher and since 2015 at the Director position.
She deals with compatriotic issues, contacts with outlandish Slovaks,
editorial and publishing activities oriented toward Slovaks living abroad,
and to the Compatriot Fund of the KM MS processing. During four semesters she continuously ensured Slovak language teaching for foreign
students of the Jessenius Faculty of Medicine in Martin (the Comenius
University).

Mgr. Samuel Filadelfi
Mgr. Samuel Filadelfi je absolventom Karlovej univerzity v Prahe, odbor sociálna geografia a regionálny rozvoj. V rámci štúdia sa zaoberal
najmä migráciou, urbanizmom a kartograficko-štatistickými metódami.
Po pracovných skúsenostiach v spoločnosti TREXIMA Bratislava počas
štúdia, nastúpil v roku 2010 do tejto výskumno-štatistickej a poradensko-konzultačnej spoločnosti na trvalý pracovný pomer. Jeho agenda
v rámci spoločnosti zahŕňa regionálne štatistiky a analýzy, analytické
výstupy týkajúce sa cezhraničnej spolupráce a špeciálne analytické výstupy v rámci Informačného systému o cene práce – ISCP a Národnej
sústavy povolaní – NSP.
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Mgr. Samuel Filadelfi graduated from Charles University in Prague, subject Social Geography and Regional Development. During his studies he
dealt especially with migration, urbanization and cartographic-statistical
methods. After working in the company TREXIMA Bratislava during his
studies, he fully joined this statistical-research and advisory-consulting
company in 2010. His agenda within the company includes regional statistics and analysis, analytical outputs on cross-border cooperation and
special analytical outputs in the Information system on labor costs - ISCP
and the National System of Occupations - NSP.

