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Medzisektorová spolupráca 
ako základ pre moderné 
riadenie riečneho koridoru 

V roku 2008, keď bola prijatá Vízia 
pre rieku Dráva v Maribore v Slo-
vinsku, v ktorej bolo stanovených 10 
cieľov pre udržateľnú budúcnosť rieky 
Drávy ako modernej rieky, pravde-
podobne nikto nemal predstavu o jej 
vplyve a prínose v budúcom spravo-
vaní rieky a v obnovovacích procesoch. 
Po rokoch sme sa dostali ďalej za 
povodie rieky Drávy a rozhodli sme 
sa stretnúť s inými riekami juhový-
chodnej Európy, aby sa priblížili k ich 
súčasným riešeniam.

Teraz, v roku 2014, na konci projektu 
SEE River, ako priamy nasledovník 
Deklarácie, sme hrdí, že môžeme pred-
staviť, ako stanovená spoločná vízia 
jednej rieky inšpirovala medzinárodný 
interdisciplinárny tím odborníkov z 26 
verejných inštitúcií, verejných správ 
a mimovládnych organizácií z oblasti 
vodného hospodárstva a ochrany 
prírody, ktorí sa nachádzajú v 12 kra-
jinách juhovýchodnej Európy EÚ aj v 
nečlenských krajinách EÚ povodia Du-
naja a povodia Stredozemného mora, 
k spusteniu komplexných procesov 
súčasného manažmentu riečnych kori-
dorov v šiestich rozdielnych cezhranič-
ných riekach Drávy, Bodrogu, Neretvy, 
Prutu, Soče a Vjosy.

S nadmerným úsilím bol projekt SEE 
River adresovaný otázkam medzi-
sektorového spravovania riečneho 
koridoru v krajinách juhovýchodnej 
Európy. Pre zainteresované inštitúcie 
aj jednotlivcov to bola veľmi náročná 
profesionálna skúsenosť. Región je 
rozmanitý vzhľadom na rozmanitosť 
kultúr, jazykov, vnímaní, schopností, 
terminológie, prístupov, technických 
riešení a teda aj spravovaní riek čo 
sa týka inštitucionálneho rámca, 
administratívnych nastavení a praktík 
spravovania. Navyše sociálne a po-
litické okolnosti sú taktiež dôležitým 
faktorom a v tomto bode je potrebné 
spomenúť, že dokonca ani extrémne 
povodne na západnom Balkáne a uda-
losti na Ukrajine, v poslednom roku 
projektu, nezastavili práce v postihnu-
tých regiónoch.

Partnerstvo ako celok, na každom z 
pilotných miest čelilo mnohým vý-
zvam. Ako riadiť takto zložitý problém, 
kto sú partneri a aké stanoviská zastá-
vajú vo svojich krajinách? Ktoré sektory 
sú v hre, ktoré zúčastnené strany 
by mali byť zapojené v jednotlivých 
pilotných prípadoch? Ako zabezpečiť 
efektívny priebeh projektu a použi-
tých metód, ako aj porovnateľnosť 
výsledkov na miestnej, národnej a me-
dzinárodnej úrovni? Takéto a podobné 

otázky boli na dennom poriadku práce 
partnerov.

Výsledky predstavujú priekopnícku 
prácu v medzisektorovom spravovaní 
riečnych koridorov aj mimo krajín 
juhovýchodnej Európy. Päť pilotných 
riečnych koridorov v dotknutých 
krajinách rieky Drávy teraz disponujú 
udržateľnými a spoločne dohod-
nutými technickými plánovacími 
dokumentmi, ktoré budú v krátkej 
dobe taktiež realizované. Navyše je v 
regióne ďalších päť riek vybavených 
spoločne dohodnutými víziami, ktoré 
s inteligentným prevedením privedú 
rieky bližšie k ich modernej forme. 
Rieka Dráva získala svoj medzinárodný 
akčný plán, ktorý podporuje dosiah-
nutie desiatich cieľov Deklarácie rieky 
Drávy. Okrem vyššie uvedeného sme 
vyvinuli SEE River Toolkit, sprievodcu 
pre zjednodušenie medzisektorového 
spravovania riečnych koridorov, ktorý 
môže byť použitý na celom svete, pre 
ktorúkoľvek rieku. Viem, že partner-
stvo odviedlo veľmi dobrú prácu a že 
naša spoločná práca a úsilie určite 
prispejú k procesom revitalizácie riek.

Prajeme riekam a ich zainteresova-
ným stranám krajín juhovýchodnej 
Európy, ale aj inde, šťastie v ich úsilí o 
dosiahnutie moderných riešení. Sme 

si vedomí, že to nebude ľahká úloha, 
vzhľadom na zložitosť samotných 
činností na urýchlenie rozvoja a zvyšu-
júcich sa ľudských požiadaviek.

Z tohto dôvodu a v snahe prispieť k 
ochrane a obnove riek sme si istí, že v 
budúcnosti bude investovaného viac 
času a prostriedkov do rozvoja kapacít 
a schopností pre medzisektorové 
spravovanie riečnych koridorov.

Čoskoro dovidenia v ďalšej fáze,

Predslov  

dr. Aleš Bizjak
Inštitút pre vodu Slovinskej republiky

SEE River projektový manažér
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01
O PROJEKTE SEE RIVER

“ Niektoré z našich najcennejších úspechov sa nedajú 
vyjadriť číslami alebo grafmi. Zlepšila sa oblasť 
pochopenia a rešpektovania vzájomných pohľadov, 
prehĺbila sa dôvera medzi zainteresovanými stranami a 
skúsenosti zdieľané medzi nami nám dali novú dôveru 
pre riešenie budúcich problémov v manažmente riečnych 
koridorov.”

“ Projekt úspešne posúval dopredu prístupy zúčastňovania 
sa viacerých zainteresovaných strán pri riadení 
medzinárodných riek. Som presvedčený o tom, že 
výsledkom sú ďalšie posilňovania kooperatívneho 
manažmentu našich spoločných vôd v povodí Dunaja.”

“ Podľa môjho názoru, projekt nastavil jedinečnú platformu 
pre všetky zainteresované strany, byť veľmi zodpovednými 
maklérmi v harmonizácii záujmov rozvoja a ochrany pri 
správe riečnych koridorov. Domnievam sa, že prepojenie 
s aktivitami UNESCO pozdĺž riečnych tokov aj mimo 
nich bude podporovať dlhodobý účinok dosiahnutých 
výsledkov.”

RAIMUND MAIR

Medzinárodná komisia
pre ochranu Dunaja,
partner pozorovateľ

MARIE PRCHALOVA

UNESCO Regionálna kancelária
pre vedu a kultúru v Európe,

partner pozorovateľ

MATEJA SOFTIĆ

medzinárodný
koordinátor

SEE River
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Výber šiestich 
cezhraničných riek 

Pre zlepšenie vedomostí a podporu ich 
zdieľania, bolo vybraných šesť pilot-
ných riek: Dráva, Bodrog, Neretva, Prut, 
Soča a Vjosa, aby čo najviac ukázali 
rozmanitosť prírody SEE regiónov, čo 
sa týka spoločenskej, ekonomickej a 
administratívnej reality. Následne tieto 
kritériá pre výber pilotných riek vyža-
dovali náročný efektívny a plánovaný 
prístup a tiež rozvoj rôznych metód a 
nástrojov pre každú z nich.

Tento rámec bol vytvorený na začatie 
aktivít projektu SEE River so zame-
raním na zlepšenie medzisektoro-
vej komunikácie a koordinácie pre 
konsenzuálne plánovanie v riečnych 
koridoroch. 

Nastavenie zamerania 
projektu a cieľov 

Projekt je zameraný na posilnenie 
medziodvetvových sektorov zainte-
resovaných strán z území patriacich 
do riečnych koridorov SEE River s 
cieľom získať vedomosti pre pláno-
vanie a realizáciu riadiacich procesov 
a s dosiahnutím zhody pre rozvoj a 
zachovanie požiadaviek riečnych kori-
dorov. Hlavné ciele projektu prispeli k 
riečnym obnovovacím procesom po-
mocou získavania vedomostí v riadení 
riečneho koridoru, ktoré presahujú 
sektorové, miestne a národné záujmy 
za tým účelom, aby bol zaistený dobrý 
stav vôd, ochrany pred povodňami, 
zachovanie prírody, biodiverzity a 
ekosystémov a umožniť tento rozvoj v 
tom istom čase. Ako hlavný výsledok 
projektu bol stanovený nástroj Toolkit 
pre uľahčenie medzisektorového 
riadenia riečneho koridoru. 

Začiatok projektu SEE River

Projekt SEE River sa začal na základe 
deklarácie rieky Dráva (2008), ktorá 
bola podpísaná v Maribore v roku 
2008, pozostávajúca z desiatich 
dlhodobých cieľov, ktoré odzrkadľujú 
priority súčasného manažmentu rieky 
Dráva. Diskusiami na administratívnej 
a expertnej úrovni bolo rozhodnuté, že 
vyššie uvedené ciele budú rozvinuté 
v rámci nového špeciálneho projektu. 
Okrem toho, prostredníctvom partner-
skej siete bolo zistené, že sú potrebné 
podobné iniciatívy aj pre iné cezhra-
ničné rieky, ktoré sa týkajú krajín SEE 
regiónu. 

Vytvorenie partnerskej 
siete 

Na dosiahnutie týchto náročných 
cieľov, zahŕňal tento silný a široký 
partnerský projekt 26 národných a 
medzinárodných organizácií z rôznych 
odborných oblastí a uskutočnil projek-
tový výskum, prácu v teréne, medziod-
vetvovú komunikáciu a aktívnu účasť 
zainteresovaných strán. Vedomos-
ti, skúsenosti, metódy a techniky 
umožnili uľahčenie pri rozhodovaní v 
dialógu medzi zúčastnenými stranami 
a partnermi. Spoločne boli plánované 
kroky pre realizáciu štruktúrovaných 
procesov ako dosiahnuť konsenzus o 
budúcej správe 6 riečnych koridorov v 
juhovýchodnej Európe medzi zaintere-
sovanými stranami.

V ústrety modernej rieke  Prístup a metódy SEE River  

Medzisektorová kooperácia

Aby sme dosiahli ciele projektu SEE 
River, boli zistené a rozlíšené mnohé 
sektorové, lokálne, regionálne a 
národne záujmy, aby boli neskôr v 
projektových fázach do hĺbky zanaly-
zované, prediskutované a niekedy aj 
prekročené na podporu udržateľného 
manažmentu riečneho koridoru ako 
súčasť revitalizačných procesov.

Partneri v rôznych krajinách iniciovali 
dialógy s medzisektorovým organizá-
ciami, lokálnymi, regionálnymi a ná-
rodnými orgánmi a zainteresovanými 
stranami riečneho koridoru, vrátane 
iných organizácií a jednotlivcov. Cez 
dobre naplánované procesy, partneri 
kombinovali prístupy a pracovné me-
tódy cez vykonávanie detailných prí-
pravných prác, analýzy pri pracovnom 
stole, prácami v teréne a výskumom, 
ako aj odvetvovými analýzami a ana-
lýzami zainteresovaných strán.

Plánovanie a 
implementácia zhora nadol 
a zdola nahor

Problémy a otázky v projekte SEE River 
boli riešené kombinovanými prístupmi 
zhora nadol a zdola nahor, vrátane 
analýz existujúceho rozhodnutia a 
strategického plánovania procedúr v 
partnerských krajinách a zhromažďo-
vania dobrých praktík medziodvetvo-
vého riečneho manažmentu. 

Okrem toho bola urobená analýza 
konkrétnych potrieb manažmentu 
riečneho koridoru- a to interne, cez 
nástroj SEE River Toolkit, ako aj exter-
ne, vedením štruktúrovaných rozho-
vorov so zástupcami zainteresovaných 
strán riečnych koridorov, z rôznych 
administratívnych úrovní a sektorov vo 
všetkých partnerských krajinách.

01
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Zdieľanie vedomostí a 
skúseností

Tvorivé procesy vo všetkých 10 
pilotných oblastiach viedli k mnohým 
inováciám techník medzisektorového 
manažmentu riečneho koridoru. Pok-
rok a skúsenosti v pilotných oblas-
tiach boli monitorované, pravidelne 
zaznamenávané a zdieľané medzi 
partnermi prostredníctvom vnútornej 
výmeny poznatkov, podporených 
predovšetkým intenzívnymi partner-
skými rokovaniami, nadnárodnými 
seminármi a študijnými pobytmi. 
Vďaka tejto výmene jednotlivé pilotné 
procesy boli priebežne aktualizované 
a vylepšované a problémy, ktoré sa 
objavili boli prerokované v spolupráci 
s interdisciplinárnym medzinárodným 
projektovým tímom.

Budovanie kapacít a šírenie 
poznatkov

Získané poznatky o plánovaní a riadení 
riečnych koridorov medzisektorovým 
spôsobom boli šírené odborníkmi a 
administratívnymi činiteľmi, kto-
rí boli zapojení do manažmentu 
riečneho koridoru na podujatiach na 
budovanie kapacít v 10 krajinách SEE. 
Prístupy a prínosy metód vyvinuté a 
používané projektom SEE River budú 
ďalej podporované, šírené a uľahčené 
prostredníctvom siete odborníkov SEE 
River, ktorí sa zaručili za zabezpečenie 
udržateľnej budúcnosti riek, ich priľah-
lých brehových pozemkov a komunít.

SCHÉMA SÚČASTNÉHO RIADENIA RIEČNEHO KORIDORU 
(SRRK)

01Prístup a metódy SEE River  

Angažovanosť 
zainteresovaných strán ako 
princíp práce

Projekt SEE River predstavil pracovnú 
metódu ako otvorený proces, založený 
na sústavnej a úzkej spolupráci so 
zainteresovanými stranami. Viacero 
aktivít v rôznych odborných oblastiach 
bolo rozvinuté s cieľom povzbudiť a 
uistiť zainteresované strany angažo-
vanosťou vo všetkých fázach projektu. 
Aplikácia takejto metódy umožnila 
pochopenie rôznych postojov, názorov  
a znalostí všetkých zainteresovaných 
strán, rovnako ako partnerov.

Bolo vykonaných veľa aktivít pre 
zainteresované strany na lokálnej, 
regionálnej a národnej úrovni, vrátane 
osobných rozhovorov, účelovo zame-
raných stretnutí a diskusií, organi-
zovaných konzultácií, workshopov, 
študijných návštev a seminárov na 
budovanie kapacít. Proces angažo-
vanosti zainteresovaných strán bol 
podporovaný sústavnou komunikáciou, 
zameranou na individuálne oblasti pi-
lotných riek ako aj propagácia projektu 
všeobecne.
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2) Dosiahnutý konsenzus o budúcom 
manažmente riečneho koridoru rieky 
Dráva:

•	 dosiahnutý konsenzus o budúcom 
riadení piatich riečnych koridorov 
Drávy dotknutých krajín cez prípravu 
podkladov pre strategické dlho-
dobé plánovanie a implementáciu 
v Taliansku, Rakúsku, Slovinsku, 
Chorvátsku a Maďarsku, pripravený a 
schválený v spolupráci so zaintereso-
vanými stranami riečnych koridorov 
a

•	 dosiahnutý konsenzus a pripravený 
akčný plán pre budúcu cezhraničnú 
spoluprácu v oblasti manažmentu 
medzinárodneho koridoru rieky 
Drávy, pripravený v spolupráci s 
miestnymi, regionálnymi a vnútro-
štátnymi zainteresovanými stranami 
zo všetkých piatich dotknutých krajín.

3) Založená sieť medziodvetvových 
cezhraničných zainteresovaných 
strán pre budúcu spoluprácu v oblasti 
riadenia piatich riek SEE River:

•	 sieť zainteresovaných strán vytvore-
ná v 11 krajinách na piatich riečnych 
koridoroch a 

•	 dosiahnutý konsenzus pre budúce 
akcie cezhraničnej spolupráce pre 
rieky Bodrog, Neretva, Prut, Soča a 
Vjosa.

4) Obohatenie vedomostí a zručností 
98 odborníkov SEE:

•	 najlepšie skúsenosti v integrovanom 
manažmente riečneho koridoru,

•	 uľahčenie a vyjednávanie v medzi-
sektorovej spolupráci,

•	 pochopenie sektorových názorov 
a uľahčenie komunikácie medzi 
sektormi a

•	 budovanie dialógu so zaintereso-
vanými stranami prostredníctvom 
informovaného rozhodovania.

5) Zvýšená dôvera a znalosti zainte-
resovaných strán a administratívnych 
činiteľov:

•	 bolo získaných viac ako 600 zain-
teresovaných strán zapojených do 
konzultácie a účasti na procesoch na 
všetkých šiestich riekach projektu 
s posilnením vzájomnej dôvery vo 
všetkých regiónoch, 

•	 viac ako 300 administratívnych 
činiteľov navzájom podieľajúcich sa 
na manažmente riečneho koridoru 
vo všetkých projektových kraji-
nách s obohatenými vedomosťami, 
schopnosťami a zručnosťami pre 
medzisektorové riadenie riečnych 
koridorov.

6) Budúca spolupráca v medzisektoro-
vom manažmente riečnych koridorov 
prostredníctvom siete vytvorenej v 
SEE River:

•	 viac ako 30 nadväzujúcich projektov, 
ktoré sa začali vo všetkých projekto-
vých krajinách a

•	 budúci program spolupráce siete SEE 
River dohodnutej medzi 26 partner-
skými organizáciami.

01Výsledky a úspechy projektu  

Od nástroja Toolkit pre 
medzisektorové riadenie 
riečnych koridorov k 
zlepšeniu vedomostí a 
skúseností

Výsledky projektu SEE River pomôžu 
zlepšiť existujúce procesy a postupy 
v manažmente riečnych koridorov 
v oblasti SEE a aj inde. Pomocou 
vyvinutých projektových ciest a metód 
SEE River, bude ľahšie dosiahnuť 
zhodu o udržateľnosti budúcej rieky a 
rozvoja pririečnych oblastí ako jeden 
zo základov pre revitalizáciu riek. Bude 
jednoduchšie prekonať prípadné me-
dzery medzi vodným hospodárstvom, 
ochranou prírody a protichodnými 
záujmami o rozvoj. Konsenzuálne 
multisektorové plánovacie procesy v 
riečnych koridoroch v SEE krajinách a 
v širšom okolí dosiahnu novú a vyššiu 
úroveň.

Hlavné výsledky a úspechy 
projektu SEE River sú:

1) Nástroj SEE River Toolkit pre uľah-
čenie medzisektorového manažmentu 
riečneho koridoru - praktická príručka 
pre praktikov manažmentu riečnych 
koridorov, ktorá zahŕňa:

•	 praktické rady o tom, ako navrhnúť 
a realizovať procesy medzisektorovej 
spolupráce za účelom dosiahnutia 
konsenzu ochrany prírody a rozvoja v 
riečnych koridoroch,

•	 cestovná mapa na medzisektorové 
riadenie riečneho koridoru,

•	 metódy, techniky, tipy a triky pre 
uľahčenie medziodvetvovej spolu-
práce,

•	 praktické aplikácie prístupu SEE River 
realizované v desiatich pilotných 
oblastiach na šiestich riekach juho-
východnej Európy a

•	 ponaučenia a následné odporúčania. 
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•	 Kick-off stretnutie vo 
Viedni, Rakúsko

•	 Stretnutie rady 
manažmentu kvality 
projektu v Bolzane, 
Taliansko

NovemberOktóber

4.-6. NOVEMBER 2012:
POVODNE V 
SLOVINSKU 

1. OKTÓBER 2012: 
ZAČIATOK
PROJEKTU

2012

4.-6. NOVEMBER 2012 - POVODNE V SLOVINSKU
Postihnuté krajiny: Rakúsko, Slovinsko a Chorvátsko; Celkový odhad škôd: 381 miliónov eur;
Historický rekord: maximálny prietok: 3,164 m3/s v úseku rieky Dráva pod Ptuj, Slovinsko.

1. JÚL 2013 - CHORVÁTSKO VSTUPUJE DO EÚ
Dráva sa stáva riekou EÚ v celej svojej dĺžke!

FEBRUÁR 2014 - ZAČIATOK KRÍZY NA UKRAJINE
Napriek kritickej politickej situácii a ozbrojeným konfliktom, práca na riekach Prut a Bodrog pokračuje. 

13.-18. MÁJ 2014 - POVODNE NA ZÁPADNOM BALKÁNE
Postihnuté krajiny: Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko; zasiahnuté boli aj Slovensko a Rumunsko;
Zaplavená plocha: 40.000 km2; Odhad škôd: 3,4 miliárd eur; Straty: 86 ľudí prišlo o život alebo je nezvestných.

PROJEKT SEE RIVER V ČASE
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JúnJanuár Apríl

•	 Toolkit - medzinárodný 
workshop (Đurđevac, 
Chorvátsko)

•	 Národný workshop na 
rieke Dráva v Slovinsku

•	 Národný workshop 
na Neretve v Bosne a 
Hercegovine

•	 Národné workshopy na 
rieke Dráva v Taliansku, 
Rakúsku a Chorvátsku

•	 Prvý miestny workshop 
na rieke Dráva v 
Slovinsku

•	 Prvý medzinárodný 
workshop Drávy 
(Harkany, Maďarsko)

2013
September DecemberNovemberJúl Október

•	 Sekcia SEE River na 5. 
Európskej konferencii 
o revitalizácii riek 2013 
vo Viedni, Rakúsko

•	 Národný workshop na 
rieke Prut v Rumunsku

•	 Prvý národný workshop 
na rieke Vjosa v 
Albánsku

•	 Národný workshop na 
rieke Dráva v Maďarsku

•	 Prvý lokálny workshop 
na rieke Dráva v 
Chorvátsku

•	 Národný workshop na 
rieke Soča v Slovinsku

•	 Prvý nadnárodný 
hodnotiaci workshop 
Toolkitu v Tirane, 
Albánsko 

•	 Prvý miestny workshop 
na rieke Dráva v 
Rakúsku 

•	 Prvé miestne workshopy 
na rieke Dráva v 
Taliansku a Maďarsku
•	 Druhý miestny 

workshop na rieke 
Dráva v Slovinsku

•	 Národný workshop na 
rieke Prut v Moldavsku

1. JÚL 2013: 
CHORVÁTSKO 
VSTUPUJE DO EÚ

2013
August

•	 Druhý medzinárodný 
workshop na rieke 
Drava v Klagenfurte, 
Rakúsko

•	 Národný workshop na 
rieke Bodrog na Ukrajine

•	 Medzinárodný 
workshop pre rieku 
Bodrog na Slovensku

•	 Tretie miestne 
workshopy na rieke 
Dráva v Taliansku a 
Maďarsku

•	 Tretí nadnárodný 
hodnotiaci workshop 
Toolkitu v Galati, 
Rumunsko

•	 Druhý nadnárodný 
hodnotiaci workshop 
Toolkitu v Sarajeve, 
Bosna a Hercegovina

•	 Druhé miestne 
workshopy pre Drávu v 
Rakúsku, Chorvátsku a 
Maďarsku

•	 Tretí miestny workshop v 
Rakúsku

•	 Národný workshop 
na rieke Bodrog na 
Slovensku

•	 Národný workshop 
na rieke Bodrog v 
Maďarsku

•	 Národný workshop 
na rieke Neretva v 
Chorvátsku

•	 Druhý miestny 
workshop pre Drávu v 
Taliansku

•	 Tretie miestne 
workshopy na rieke 
Dráva v Slovinsku a 
Chorvátsku 

•	 Štvrtý miestny workshop 
na rieke Dráva v 
Rakúsku

•	 Štvrtý medzinárodný 
workshop na rieke 
Dráva v Budapešti, 
Maďarsko

•	 Druhý národný 
workshop na rieke Vjosa 
v Albánsku

•	 Národný workshop na 
rieke Prut na Ukrajine

Február Marec Apríl JúnMáj 

13.-18. MÁJ 2014: 
POVODNE NA 
ZÁPADNOM BALKÁNE

FEBRUÁR 2014: 
ZAČIATOK KRÍZY
NA UKRAJINE

2014

•	 Tretí medzinárodný 
workshop na rieke Drava 
v Maribore, Slovinsko

Január

•	 Štvrté miestne 
workshopy v Taliansku a 
Maďarsku

•	 Medzinárodné 
workshopy na rieke 
Neretva

•	 Medzinárodný 
workshop pre rieku Prut 
v Moldavsku

•	 Záverečné stretnutie 
partnerov projektu SEE 
River (Ptuj, Slovinsko)

•	 Štvrté miestne 
workshopy v Slovinsku

•	 Medzinárodné 
workshopy na riekach 
Soča a Vjosa

•	 Semináre na budovanie 
kapacít v krajinách SEE

•	 Šieste stretnutie ERCC 
spolu so záverečným 
podujatím projektu 
SEE River vo Viedni, 
Rakúsko

September NovemberJúl Október

30. NOVEMBER 2014:
KONIEC

PROJEKTU

2014
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PILOTNÉ ÚZEMIA RIEKY DRÁVA

“ SEE River bol veľmi ambiciózny koncept na vytvorenie 
komplexného partnerstva vo veľkej oblasti s čiastočne 
neporovnateľnými rozmanitosťami v miestnych 
problémoch a postojoch zúčastnených strán. Ale snaha o 
nemožné nás inšpirovala a umožnila niektoré skutočné 
inovácie.“

“ Charakter projektu a silné zapojenie zainteresovaných 
strán boli veľkou výzvou vytvoriť zaujímavý, ale aj 
profesionálny postoj z hlavných komunikačných nástrojov 
a výsledkov projektov, ktoré by podporovali činnosť a 
dosiahnutie silného zapojenia odborníkov a ďalších osôb 
vo všetkých 6 riečnych koridoroch SEE River.“

“ WWF Austria prispela k návrhu projektu, rôznych stretnutí, 
Toolkitu, analýzy Drávy, akčného plánu a informovala o 
modeli riadenia riečneho povodia prostredníctvom svojich 
dlhoročných a rozsiahlych skúseností so SEE regiónmi v 
rámci revitalizácii riek a integrovaného riadenia riečneho 
koridoru v spolupráci so zainteresovanými stranami a 
taktiež svojimi vedomosťami o Dráve v rámci biosférickej 
cezhraničnej rezervácie UNESCO „Mura-Dráva-Dunaj“. WWF 
Austria bude podporovať Toolkit aj získané skúsenosti 
pri svojej budúcej práci na iných riekach aj v rámci svojej 
siete. WWF je odhodlaná pokračovať v partnerstve a 
sieti SEE river. Sú naplánované nové spoločné projekty, 
stretnutia a akcie s cieľom zabezpečiť udržateľnosť 
výsledkov projektu.” 

TANJA NIKOWITZ

WWF Austria,
strategický

partner

PRIMOŽ SKRT

komunikačný
manažér
SEE River

ALEXANDER ZINKE

koordinátor aktivít
pilotných oblastí

Drávy 



Pilotná oblasť Drávy v Taliansku  

Ako boli dosiahnuté?

Pretože vizualizácia plánovaných 
úprav riečneho koridoru je podstatná 
na zosúladenie odlišných vnímaní 
zainteresovaných strán a rozhodo-
vacích orgánov o budúcich úpravách 
scenárov riečneho koridoru, bol 
vypracovaný vhodný vizualizačný 
nástroj ako podpora pre rozhodovanie 
v riadení riečneho koridoru rieky Drávy 
v Taliansku. Študijná cesta do Štajerska 
(Rakúsko) poskytla cenné know-how 
zástupcom obcí a orgánom verejnej 
správy aj vlastníkom pozemkov a 
poľnohospodárom ako implementovať 
opatrenia. Podpora transparentného 
procesu riadenia zvyšuje akceptovateľ-
nosť rozhodnutí. 

Hlavné výsledky

V pilotných oblastiach pozdĺž rieky 
Drávy a Fischleintalbach boli vyko-
nané špecifické štúdie na stanovenie 
riečnej vízie, identifikovanie riečneho 
koridoru, vyhodnotenie opatrení na 
zmiernenie povodňových rizík a vy-
hľadanie prípadných zmien využívania 
pôdy. V rámci projektu SEE River boli 
spracované a použité metódy riadenia 
riečneho koridoru. Bola skompletizo-
vaná analýza a porovnanie rôznych 
riešení protipovodňovej ochrany a boli 
navrhnuté ochranné opatrenia proti 
vybrežovaniu tokov. Bol pripravený 
spôsob ako realizovať plánované 
hydromorfologické vylepšenia. Ako 
výsledok aktivít na workshopoch bolo 
posilnenie celkových rozhodovacích 
procesov a s nimi súvisiacim komuni-
kačným tokom. 

Budúcnosť

Dosiahnuté výsledky a metodolo-
gický prístup použitý na dosiahnutie 
týchto riešení bude slúžiť ako model a 
bude prenesený do ďalších riadiacich 
procesov v iných riečnych koridoroch 
v Južnom Tirolsku, ktoré budú tiež zá-
kladom na vykonávanie ďalších aktivít 
na rieke Dráva. Získané poznatky budú 
šírené cez rôzne iniciatívy budovania 
kapacít, užitočné pre riadenie procesov 
v ďalších riečnych koridoroch. Partici-
patívny prístup je obzvlášť dôležitý ako 
povinná súčasť dnešného manažmen-
tu riečneho koridoru, zatiaľ čo žiadne 
opatrenia nie je možné realizovať bez 
transparentného hodnotenia očakáva-
ného prínosu.

VIZUALIZÁCIA AKO NÁSTROJ PRE PODPORU 
ROZHODOVANIA

Projekt SEE River vytvoril pevný základ pre skutočné 
zapojenie príslušných zainteresovaných strán pre 
udržateľný manažment a rozvoj koridoru rieky Drávy a 
užitočných nástrojov na podporu procesu riadenia riečneho 
koridoru.

20

Rozloha: 0,2 km2; 0,5 km2 
Dĺžka riečneho úseku: 1 km; 4 km

“RIEKA DRÁVA SPÁJA RôZNE 
KRAJINY, SPOLOČENSTVÁ A 
ĽUDÍ. SNAžME SA ZACHOVAŤ 
TÚTO HODNOTU A RIAĎME JU 
MODERNÝM SPôSOBOM.”

RUDOLF POLLINGER
vedúci odboru vodných stavieb
autonómnej provincie Bolzano - Južné Tirolsko, Taliansko

PARTNER PILOTNEJ OBLASTI:
1) Katedra hydrotechniky autonómnej provincie 
Bolzano - Južné Tirolsko

VEDELI STE?

Päť prameňov zásobuje rieku 
Drávu v jej zdrojovej oblasti. 
Niekedy v lete, najmä v období 
nedostatku zrážok, rieka 
Dráva vyschne od prameňa 
až k sútoku s Rio Sesto v San 
Candido. Rio Sesto ako hlavný 
prítok dáva vyššie prietoky, 
ale aj napriek tomu Dráva 
zostáva dominantnou riekou.

02



PRACOVNÝ TÍM PILOTNEJ OBLASTI:
1) Regionálna vláda Korutánska, odbor 8 -

Životné prostredie, voda a ochrana prírody 
2) REVITAL Integrative Naturraumplanung GmbH  

3) Zinke, Poradenstvo v oblasti životného prostredia

VEDELI STE?

Takmer 30 zo 70 riečnych 
kilometrov, čo je približne 

43% nášho pilotného koridoru 
rieky Dráva, už bolo do istej 

miery obnovených v priebehu 
posledných 20 rokov.

Ako boli dosiahnuté?

Počas posledných dvoch dekád práce 
s riadením koridoru rieky Dráva sme 
získali znalosti, skúsenosti a konkrétne 
údaje o technických a ekologických 
záležitostiach. Tento obrovský fond 
informácií je uchovaný pre budúcu 
prácu v databáze nazvanej DRADA. 
Paralelne k týmto „tvrdým faktom“, 
sme sa tiež zdokonalili v zručnosti spo-
lupracovať s ľuďmi z nášho regiónu. V 
procese rozvoja nových opatrení, ktoré 
sa majú realizovať počas nasledujúcich 
dekád, začneme vychádzať z vyšších 
úrovní zhody a vzájomnej dôvery.

Hlavné výsledky

Spolu so zainteresovanými stranami 
a expertmi sme vyhodnotili opatrenia 
realizované za posledných 20 rokov a 
ich dopad na vývoj rieky Dráva. Získali 
sme veľa dôležitých výsledkov pre 
budúce práce a tiež vstupy pre proces 
spolupráce. Hoci opatrenia majú svoj 
efekt, sú tam stále pretrvávajúce prob-
lémy vzhľadom na eróziu vodného 
podložia, ochranu pred povodňami a 
ekologickým zdokonaľovaním. Vďaka 
SEE River, spolupráca na tejto dôležitej 
čiare života Drávy dostala novú silu 
a je možné realizovať ďalšie možné 
zdokonalenia s novým konceptom 
opatrení.

Budúcnosť

Vďaka SEE River náš tím, ktorí pracuje 
spoločne pre Drávu dostal novú silu. 
Boli zozbierané nové technické skutoč-
nosti a vytvorené nové nápady. Boli 
získané nové skúsenosti a techniky pre 
spoluprácu v úspešnom partnerstve. 
Dobre vybavenie týmito nástrojmi, 
najdôležitejšie opatrenia z fondu z 
projektových myšlienok nazývaných 
koncept opatrení, bude implemento-
vaných počas nasledujúcich troch až 
piatich rokov. Plánovanie protipovod-
ňových opatrení spolu s ekologickým 
a rekreačným zdokonalením rieky 
Dráva v samospráve Oberdrauburg a 
Berg v Drauta sa stanú prvými dvoma 
budúcimi aktivitami.

PREBIEHAJÚCA IMPLEMENTÁCIA A 
HODNOTENIE OPATRENÍ

Pilotná oblasť Drávy v Rakúsku  

Zainteresované strany zahrnuté v tomto projekte súhlasia 
s pokračovaním úspešnej práce rozvoja ochrany pre 
ekologicky vzácne žijúce životné prostredie pozdĺž rieky 
Dráva a pre ďalšie dekády s mnohými opatreniami, ktoré 
budú implementované.

Rozloha: 247 km2 
Dĺžka riečneho úseku: 80 km “NAŠA ČIARA žIVOTA DRÁVY 

- ZDIEĽANé PROSTRIEDKY A 
SPOLOČNé HODNOTY.”

HERBERT MANDLER
Regionálna vláda Korutánska, odbor 8 -
životné prostredie, voda a ochrana prírody
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Rozloha: 160 km2 

Dĺžka úseku rieky: 47 km

Ako boli dosiahnuté?

Pilotná oblasť práce na projekte sa 
skladala z vnútorných a vonkajších 
environmentálnych a sociálnych 
analýz, zo série tematických worksho-
pov so zainteresovanými stranami, 
z cielených stretnutí so starostami 
mestských komunít Maribor a Ptuj, so 
zástupcami miestnych komunít v pi-
lotnej oblasti a z pravidelných stretnutí 
partnerov slovinského tímu. Bola zalo-
žená úzka spolupráca s regionálnymi 
rozvojovými agentúrami a projektové 
riešenia boli začlenené do vývojového 
programu regiónu Drávy 2014-2020. 
Boli vykonané pravidelné stretnutia so 
zástupcami Ministerstva infraštruktúry 
a územného plánovania, aby sa do-
siahla integrácia výsledkov projektov 
do národných a regionálnych politík 
územného plánovania.

Hlavné výsledky

Hlavným medzivýsledkom pracov-
ného procesu v pilotnej oblasti bolo 
definovanie koridoru pilotnej rieky ako 
základ pre budúcu prácu s jednotli-
vými odvetviami a zainteresovanými 
stranami. Neskôr, na základe spoločnej 
práce so zainteresovanými stranami, 
boli vytvorené mapy kľúčových miest 
oblastí životného prostredia a záujmov 
rozvoja jednotlivých odvetví. Ako 
výsledok participatívneho procesu v 
regióne, bola definovaná predstava 
Drávy v roku 2030, ako základ pre sfor-
mulovanie zhodnej koncepcie rozvoja 
riečneho koridoru, ktorý je vybavený 
akčným plánom, definujúcim konkrét-
ne kroky pre súčasný tok. 

Budúcnosť

Prostredníctvom plánu regionálneho 
rozvoja a prostredníctvom kombiná-
cie finančných programov sa budú 
rozvíjať a implementovať projekty a 
koncepcia riečneho koridoru, ktoré 
sú definované a navrhnuté v tomto 
procese v pilotnej oblasti. Miestne 
akčné skupiny riadia a zúčastňujú sa v 
projektoch definovaných v rozvojovej 
koncepcii s cieľom realizovať a udržať 
dohodnuté opatrenia.

VIACERé SEKTOROVé ZÁUJMY ZLADENé V 
JEDNEJ ROZVOJOVEJ KONCEPCII

Pilotná oblasť Drávy v Slovinsku  

Rozšírená medzisektorová komunikácia a zapojenie 
sa zainteresovaných strán do procesu na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni v pilotnej oblasti prispeli 
k prispôsobeniu rozvoja záujmov jednotlivých odvetví 
v pilotnom riečnom koridore, čo má za následok 
konsenzuálny rozvoj koncepcie riečneho koridoru a 
následného akčného plánu súčasného toku.

02

25

“IEKA DRÁVA JE NAJSILNEJŠÍ 
SPOJOVACÍ PRVOK 

REGIONÁLNEJ INTEGRÁCIE 
V TEJTO OBLASTI. PRETO 

JE POTREBNé ZAVIESŤ 
MESTSKÝ REGIÓN PODRAVJE, 

KTORÝ BY POVZNIESOL 
INTEGROVANÝ MANAžMENT A 

IMPLEMENTÁCIU VŠETKÝCH 
OTÁZOK A REGIONÁLNE 

PROJEKTY TÝKAJÚCE SA 
RIEKY DRÁVY.”

MARJAN BERLIČ
Umarh Ltd., Ptuj, Slovinsko,

projektovanie a inžinierstvo

PRACOVNÝ TÍM PILOTNEJ OBLASTI:
1)Inštitút pre vodu Slovinskej republiky

2) Inštitút ochrany prírody Slovinskej republiky
3) Vývojové centrum údolia Soča

4) Iskriva, Inštitút vývoja miestnych kapacít
5) Lucija Marovt, Manažment komunikácie

VEDELI STE?

Pred prvou svetovou 
vojnou bolo viac ako dvesto 

zlatokopov v dnešných 
slovinských a chorvátskych 

úsekoch riek Dráva a Mura. 
Zlato sa tu stále nachádza, 

takže aj dnes sa stále nájdu 
nadšenci, ktorí hľadajú malé 
kúsky zlata pozdĺž riečneho 

koridoru Drávy.



PARTNERI PILOTNéHO ÚZEMIA:
1) Inštitút územného plánovania Koprivnice -
oblasť Križevci
2) Hrvatske vode, vodohospodárska organizácia 
3) Štátny ústav pre ochranu prírody

VEDELI STE?

Existuje legenda o „Drávskom 
netvorovi“ (Dravskaneman), 
ktorý žije vo vode, schovaný 
v tmavých miestach rieky 
Dráva. Blízko Legradu bolo 
údajne urobených niekoľko 
fotografií a udiali sa záhadné 
udalosti. Ak ste dostatočne 
statočný, môžete sa zúčastniť 
organizovaného honu na 
netvora.

Ako boli dosiahnuté?

Prezentácie expertov z rôznych sekto-
rov, dotazníky, stretnutia, individuálne 
rozhovory, medzinárodné workshopy, 
semináre a významný počet vstupov 
od zainteresovaných strán ako návrhy 
projektov, rozvojové vízie, mapy, náčr-
ty a iné hodnotné informácie prispeli 
v prvom rade k zlepšenej spolupráci a 
komunikácii medzi zainteresovanými 
stranami. Všetko toto viedlo k úspeš-
nému rozvíjaniu a propagácii všetkých 
našich výsledkov. Použitím multime-
diálneho prístupu prostredníctvom 
tlačových a webových správ, pro-
spektov, videa o pilotnom území bol 
projekt SEE River najlepším možným 
spôsobom propagovaný.

Hlavné výsledky

Na základe zozbieraných dát a part-
nerskej spolupráce s Chorvátskymi 
vodami a Štátnym ústavom pre ochra-
nu prírody bola vypracovaná Národná 
správa Analýza riečneho koridoru rieky 
Dráva a bola prediskutovaná so zain-
teresovanými stranami ako východisko 
pre budúce plánovanie a rozhodovacie 
procesy. Počas workshopov sme tiež 
získali užitočné vstupy pre nástroj SEE 
River Toolkit, ktoré naši partneri budú 
schopní použiť v budúcich úlohách v 
riečnom koridore Drávy. Navyše, bola 
založená sieť zainteresovaných partne-
rov a ako výsledný produkt našej práce 
bola dosiahnutá Dohoda zaintereso-
vaných strán o budúcej spolupráci v 
koridore rieky Dráva.

 

Budúcnosť

Očakávania z našich akčných plánov 
sú ambiciózne. Dúfame, že niektoré z 
nich sa vyvinú do dobrých a spoľah-
livých projektov. Na základe Dohody 
zainteresovaných strán, ruka v ruke 
s našimi partnermi, ideme vyskúšať 
urobiť to najlepšie, čo môžeme, v 
trvale udržateľnom integrovanom 
manažmente povodí, ochrane prí-
rody, rozvoji turizmu a vo všetkých 
ostatných oblastiach, ktoré majú súvis 
s riekou Dráva. Všetky dokumenty, 
výsledky z konaných workshopov a 
príručky nám tiež pomôžu vytvoriť 
územný plán rieky Dráva a určite po-
zdvihnú proces územného plánovania 
v riečnom koridore Drávy v Chorvátsku.

DOHODA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN O 
BUDÚCOM ROZVOJI REGIÓNU 

Pilotné územie rieky Dráva v Chorvátsku  

Hustá sieť zainteresovaných partnerov, ktorá vznikla 
počas projektu SEE River, bude nasledovať spoločne 
vypracované nápady a spoločne s tímom sa stane súčasťou 
ďalších projektov.

Rozloha: 33 km2

Dĺžka riečneho úseku: 29 km  “2GETHER WITH & 4 RIVERS!” - 
SLOGAN, KTORÝ ZAHŕňA 

SKÚSENOSTI Z PROJEKTU SEE 
RIVER V CHORVÁTSKOM PILOTNOM 

ÚZEMÍ.

BRANKA ŠPANIČEK
a MAJA TURINSKI
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VEDELI STE?

Kvôli riečnym inžinierskym prácam má maďarská Dráva 
iba polovicu dĺžky, ako mala pôvodne, na konci 18. storočia. 
V súčasnosti sú v niektorých lokalitách veľmi intenzívne 
tektonické pohyby. Vzostup oblasti je odhadovaný na 2,5 
cm za rok. Ako dôsledok toho sa Dráva pomaly posúva na 
chorvátske územie.

Ako boli dosiahnuté?

Dvoma hlavnými nástrojmi boli 
viacstranné analýzy riečneho koridoru 
a proces zapojenia zainteresovaných 
strán. Boli použité paralelne a syner-
gicky. Všetky informácie, očakávania 
a názory zainteresovaných strán boli 
analyzované. Technické, vedecké alebo 
metodologické závery a analýzy umož-
nili poskytnúť dôveryhodné argumen-
ty počas rozhovorov. Analýzy pomohli 
udržať očakávania v realistickom rámci 
a participatívny postup zaručil, že na-
vrhované riešenia budú mať maximál-
nu podporu zúčastnených strán.

Hlavné výsledky

Rozchádzajúce sa predstavy a protire-
čivé ciele zainteresovaných strán boli 
prostredníctvom radu workshopov a 
pravidelných stretnutí s nimi dovede-
né ku zhode. Diskusie medzi účastník-
mi viedli k lepšiemu porozumeniu o 
vzájomných predstavách a ekonomic-
kých, sociálnych a hmotných obme-
dzeniach, ktoré by mali byť brané do 
úvahy pri dosahovaní spoločných 
cieľov. Počas série workshopov bola 
vybudovaná značná dôvera týkajúca 
sa účelnosti a efektívnosti metodiky 
projektu SEE River. Hlavným výsled-
kom dosiahnutým v maďarskom pilot-
nom území na rieke Dráva je spoločná 
účasť v uskutočnení komplexných 
projektov obnovy riečneho koridoru, 
ktoré prispejú k ochrane prírody aj k 
rozvojovým cieľom.

Budúcnosť

Projekt SEE River zanechal do budúc-
nosti tri odrazové mostíky. Dohodu 
zainteresovaných strán, ktorá navrhuje 
priority regiónu: zastavenie erózie 
riečneho koryta, propagácia environ-
mentálne vhodného poľnohospo-
dárskeho využitia zátopových plôch, 
komplexná revitalizácia riečneho 
koridoru vrátane obnovovacích prác v 
rieke, rozvoj turizmu a ochrana prírody. 
Akčný plán, ktorý popisuje prioritné 
aktivity a zodpovednosti na nasle-
dujúce štyri a viac rokov. Organizáciu 
zainteresovaných strán, ktorá bude 
fórom pre zainteresované strany a 
focal pointom integrovaného rozvoja 
riečneho koridoru v maďarskom úseku 
Drávy - a dúfajme, že aj partnerom 
pre cezhraničnú spoluprácu krajín v 
povodí Drávy.

SPOLOČNÁ ÚČASŤ NA PROJEKTOCH OBNOVY 
RIEČNEHO KORIDORU

Pilotné územie rieky Dráva v Maďarsku  

Zapojenie relevantných zainteresovaných strán z pilotného 
územia umožnilo konštruktívny dialóg o budúcnosti rieky 
Dráva.

“ĽUDIA V RIEČNOM KORIDORE MAĎARSKEJ DRÁVY MUSELI 
ZA POL STOROČIA ZAPLATIŤ VYSOKÚ CENU ZA BÝVANIE 
V TIENI žELEZNEJ OPONY. IZOLÁCIA, VYĽUDNENé DEDINY, 
ZLÁ INFRAŠTRUKTÚRA, NÍZKA EKONOMICKÁ AKTIVITA JE 
DEDIČSTVO, S KTORÝM SA MUSIA VYROVNAŤ. DRÁVA A JEJ 
PRÍRODNé PROSTREDIE JE JEDINÝ MAJETOK, KTORÝ EŠTE 
MAJÚ. ZDÁ SA MI, žE SÚ URČENÍ NA JEHO ZACHOVANIE.” 

MIKLÓS SZALAY
Maďarsko
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Rozloha: 347 km2

Dĺžka riečneho úseku: 62 km

PARTNERI PILOTNéHO ÚZEMIA:
1) Národný ústav životného prostredia

2) Vodohospodárske riaditeľstvo Transdanubian - juh
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03
MEDZINÁRODNÉ PILOTNÉ RIEČNE KORIDORY

SEMRA FEJZIBEGOVIĆ

koordinátor aktivít
riečnych koridorov SEE 

Dr. MARINA BABIĆ MLADENOVIĆ

Inštitút Jaroslava Černeho
pre rozvoj vodných zdrojov, Srbsko,

strategický partner

“ Teším sa z obidvoch príspevkov k integrovanému 
manažmentu rieky Neretva a z oboznámenia sa s 
problémami a ich riešeniami v iných riečnych koridoroch. 
Chcela by som tiež zdôrazniť zlepšenie zručností 
potrebných pre koordináciu záujmov a harmonizáciu 
rôznych požiadaviek partnerov projektu v rámci 
pracovných balíkov.”

“ Na základe regionálnej povesti, pokiaľ ide o hospodárenie 
s vodou, IJC prispelo odbornými znalosťami a 
schopnosťami pri dosahovaní výsledkov projektu. 
IJC sa bude usilovať o využitie výsledkov projektu v 
rozhodovacích procesoch týkajúcich sa správy riečnych 
koridorov v Srbsku. Okrem toho bude zahájené vytvorenie 
deklarácie rieky Kolubara. Predpokladá sa, že každý 
partner projektu SEE River bude priebežne vykonávať 
opatrenia prijaté v akčných plánoch v pilotných oblastiach. 
Očakáva sa tiež, že tieto opatrenia a ponaučenia budú 
uvedené do praxe aj v iných riečnych koridoroch.”



Ako boli dosiahnuté?

Kombinácia prístupov zhora nadol a 
zdola nahor zabezpečili cennú syner-
giu. S podporou miestnych komunít 
a vládnych inštitúcií sme sa zamerali 
na hľadanie riešení prípadných sporov 
vyplývajúcich z užívania spoločného 
riečneho koridoru a na podporu spolu-
práce medzi sektormi a zainteresova-
nými stranami. Workshopy zaintere-
sovaných strán boli organizované vo 
všetkých troch dotknutých krajinách 
s národnou účasťou. Na medziná-
rodnom workshope na Slovensku 
boli spojené všetky vstupy národ-
ných workshopov a schválená vízia. 
Výmena názorov medzi zúčastnenými 
stranami na miestnej, regionálnej a 
národnej úrovni bola postúpená k pre-
skúmaniu vývoja nápadov pre budúce 
hospodárenie v riečnych koridoroch, 
týkajúce sa rôznych odvetví: ochrana 
prírody, ochrana pred povodňami, ces-
tovný ruch, poľnohospodárstvo, riečna 
plavba, lesníctvo, rybárstvo, atď.

Hlavné výsledky

Cieľom bolo určiť hlavné charakteris-
tiky týkajúce sa územného plánovania 
a využívania pôdy, ako základ pre 
hľadanie zhody do budúcna na rieke 
Bodrog. Bola vykonaná inventarizácia 
príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisov, smerníc EÚ a konkrétne po-
súdenie ich dopadov. Na Slovensku, v 
Maďarsku a na Ukrajine bola založená 
sieť zúčastnených strán, bola odsú-
hlasená spoločná medzinárodná vízia 
a identifikované akcie, ktoré povedú k 
realizácii vízie. V rámci pilotných akti-
vít na rieke Bodrog výstupy projektu 
vytvárajú podmienky pre lepšie budú-
ce riešenie konkrétnych problémov v 
dotknutých krajinách Bodrogu.

Budúcnosť

Projekt prispel k preklenutiu nedostat-
kov medzi jednotlivými odvetviami 
a ich politikami. Počas národných a 
medzinárodných workshopov boli 
prerokované, vybrané a harmonizo-
vané priority jednotlivých opatrení na 
zlepšenie riadenia medzinárodného 
riečneho koridoru Bodrog. Na základe 
analýz a konzultácií zainteresovaných 
strán v krajinách rieky Bodrog budú 
uvedené nové projekty pre ďalšie 
finančné obdobie EÚ 2014 - 2020. 
Hlavné úsilie v navrhnutí nadväzu-
júcich projektov bolo zamerané na 
cezhraničnú spoluprácu.

PRÍSPEVOK K PREKLENUTIU NEDOSTATKOV 
V MEDZISEKTOROVÝCH ZÁUJMOCH

Pilotný koridor rieky Bodrog  

V procese Projektu SEE River bola dosiahnutá spoločná 
dohoda v manažmente riečneho koridoru za účelom 
harmonizácie rozvoja a zachovania záujmov pozdĺž 
koridoru rieky Bodrog.
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Dĺžka pilotnej rieky: 67 km
Veľkosť povodia pilotnej rieky: 13,579 km2

PARTNERI NA PILOTNEJ RIEKE:
1) Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovensko
2) Národný ústav pre životné prostredie, Maďarsko
3) Blue Rivers (Modré rieky), Ukrajina

“RIEŠENIE VLASTNÍCTVA 
POZEMKOV MÁ ZÁSADNÝ 
VÝZNAM PRE RIADENIE 
PROBLéMOV RIEČNYCH 
KORIDOROV. „PEKNé“ 
MYŠLIENKY EURÓPY SÚ 
K NIČOMU, AK NIE SÚ 
VYSPORIADANé PROBLéMY 
VLASTNÍCTVA.”

FARMÁRI Z RIEKY BODROG
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VEDELI STE?

Rieka Bodrog prechádza 
slovensko-maďarskými 
hranicami v najnižšom bode 
na Slovensku - v 94,3 m nad 
morom.



Ako boli dosiahnuté?

Počas národného workshopu zaintere-
sovaných strán v Bosne a Hercegovine 
a v Chorvátsku bola odsúhlasená spo-
ločná vízia predstavujúca návrh kon-
cepcie pre budúci udržateľný rozvoj na 
rieke Neretva. Na workshopoch bola 
aplikovaná metóda prístupu zhora na-
dol a zdola nahor za účasti zástupcov 
rôznych sektorov, ako je vodné hospo-
dárstvo, územné plánovanie, ochrana 
prírody, ochrana životného prostredia, 
energetika, poľnohospodárstvo, turis-
tika a lesníctvo. Boli zapojené aj rôzne 
administratívne úrovne, ako sú obce 
nachádzajúce sa pozdĺž rieky Neretva, 
spoločnosti verejnoprospešných prác, 
univerzity, mimovládne organizácie 
pôsobiace pozdĺž rieky Neretvy a 
úrady na lokálnej, kantónnej, národ-
nostnej a štátnej úrovni.

Hlavné výsledky

Projekt SEE River poskytol nový prí-
stup pre trvalo udržateľný manažment 
v koridore rieky Neretvy založený na 
otvorenej komunikácii so všetkými zú-
častnenými, ktorí žijú v koridore a za-
pojil ich do premýšľania ako najlepšie 
nájsť spoločné riešenia pre udržateľný 
rozvoj na danom území. Tento projekt 
spoločne priviedol záujmy rôznych od-
vetví a zainteresovaných strán, našiel 
spôsob budúcej spolupráce a vyvinul 
postupy k zosúladeniu rôznych záuj-
mov v riečnom koridore. Akčný plán 
rieky Drávy pre integračné riadenie 
riečnych koridorov realizované v rámci 
projektu v piatich prípadoch pilotných 
riek, na Dráve slúžil ako príklad pre 
rieku Neretvu ako hľadať konsenzus 
medzi rôznymi sektormi aj v zložitej 
etnickej a administratívnej štruktúre v 
oboch krajinách.

Budúcnosť

Ďalším krokom je posilnenie multi-
-sektorovej siete zainteresovaných 
strán a spoločné budúce perspektívy 
v každej z krajín v rámci riečneho ko-
ridoru. Miestne zainteresované strany 
oboch krajín by sa mali zhodnúť na 
pláne budúcich činností a o možných 
riešeniach spoznaných existujúcich 
problémov pozdĺž riečneho koridoru.

PRVÁ SPOLOČNÁ VÍZIA A CIELE PRE 
NADNÁRODNÝ RIEČNY KORIDOR

Pilotný koridor rieky Neretva  

Projekt SEE River podporil vývoj prvej spoločnej vízie a 
cieľov pre medzisektorové nadnárodné riadenie koridoru 
rieky Neretvy podporované sieťou zainteresovaných strán 
v Bosne a Hercegovine a v Chorvátsku.

Dĺžka pilotnej rieky: 240 km
Veľkosť povodia pilotnej rieky: 8,600 km2 “SIEŤ ZAINTERESOVANÝCH 

STRÁN NERETVY VYTVORENÁ V 
RÁMCI PROJEKTU SEE RIVER SA 

ZAVäZUJE DOSIAHNUŤ 
UDRžATEĽNé RIEŠENIA 

SPOLUPRÁCE A RIEŠENIE 
PROBLéMOV V RIEČNOM 

KORIDORE.”

INŠTITÚT HYDRO INŽINIERSTVA, SARAJEVO,
projektový tím

PARTNERI NA PILOTNEJ RIEKE:
1) Inštitút hydro inžinierstva Sarajevo, Bosna a Hercegovina

2) Vody Chorvátska, Chorvátsko
3) Štátny ústav ochrany životného prostredia, Chorvátsko

VEDELI STE?

V hustej sieti vodného systému 
má Neretva, vzhľadom na jej 

rozmanitý ekosystém, biotopy, 
voľne rastúce rastliny a 

živočíchy, kultúrne a historické 
dedičstvo, ale aj „oblasti 

výnimočnej prírodnej krásy“ 
a najdôležitejšou je čistá, 

čerstvá a pitná voda, významné 
postavenie medzi riekami v 

regióne Dinárskch Álp. Taktiež 
je najväčšou krasovou riekou 

Dinárskch Álp v celej východnej 
časti Jadranskej kotliny, ktorá 

patrí do povodia Jadranu.
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VEDELI STE?

Nedávno bolo zistené, že pri rieke 
Prut sa vyskytuje veľká populácia 
najväčších a zároveň najviac 
ohrozených druhov vážky v Európe 
(Paligenielongicauda).

“SPOJME MYŠLIENKY, ĽUDÍ 
A PROJEKTY PODPORUJÚCE 
A SÚVISIACE S DYNAMIKOU, 
BIODIVERZITOU A S PERSPEKTÍVOU 
EKOTURIZMU TOHTO ZELENéHO 
KORIDORU NA DOLNOM PRUTE!”

PhD. GABRIELA COSTEA
Národné múzeum prírodných vied Galati, Rumunsko

Ako boli dosiahnuté?

Bola vyvinutá stratégia povedomia a 
komunikácie, ktorá zahŕňala tri hlavné 
druhy činností: konzultácie, prítom-
nosť zainteresovaných strán a šírenie 
poznatkov. Každá z týchto aktivít mala 
rôzne trvanie v rámci programu pro-
jektu a schémy prideľovania zdrojov. 
Hlavným cieľom tejto stratégie bolo 
vytvoriť ucelený a primeraný rámec 
potrebný pre komunikáciu o potrebách, 
obmedzeniach a príležitostiach získa-
ných zo spojenia európskych smerníc v 
oblasti vody. Zapojenie zainteresova-
ných strán bolo vykonané v troch fá-
zach v súlade s cieľmi a účelom projek-
tu a za prítomnosti zainteresovaných 
strán. Zúčastnené strany sa stretli 
na troch národných workshopoch vo 
všetkých troch dotknutých krajinách, 
vrátane medzinárodného workshopu v 
Moldavsku v júli 2014.

Hlavné výsledky

Boli identifikované jasné a prioritné 
budúce aktivity, ktoré predstavujú 
posilnenie spolupráce z hľadiska 
legislatívnych predpisov v súvislosti 
s kvantitatívnym a kvalitatívnym 
spravovaním rieky Prut. Identifikácia 
príležitostí a prekážok bola zostave-
ná s cieľom nájsť riešenie hlavných 
nedostatkov a problémov týkajúcich sa 
integrovaného a udržateľného hospo-
dárenia na rieke Prut, berúc do úvahy 
súčasné výhody a prínos pre budúce 
generácie.

 

Budúcnosť

Rieka Prut čelí mnohým výzvam, aj 
administratívnym a legislatívnym 
otázkam. V rámci projektu SEE River 
bol vyvinutý postoj voči riečnemu 
koridoru, ktorý zvýšil záujem zaintere-
sovaných strán v dotknutých krajinách 
rieky Prut. Výsledky projektu budú 
zvyšovať úroveň aktivít bilaterálnych 
komisií dotknutých krajín rieky Prut. 
Budú vypracované návrhy pre kon-
krétne pracovné skupiny v súvislosti 
s rôznymi tematickými oblasťami ako 
základ pre budúce spravovanie rieky 
Prut.

ZVÝŠENÝ ZÁUJEM ZAINTERESOVANÝCH 
STRÁN V DOTKNUTÝCH KRAJINÁCH

Pilotný koridor rieky Prut  

SEE River Project ponúkol príležitosť podporiť a uľahčiť 
komunikáciu s hlavnými zainteresovanými stranami 
podieľajúcimi sa v manažmente rieky Prut na identifikáciu 
kľúčových problémov a cieľov, a nájsť spoločné riešenia v 
budúcom medzinárodnom manažmente riečneho koridoru.
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Dĺžka pilotnej rieky: 967 km
Veľkosť povodia pilotnej rieky: 27,820 km2

PARTNERI NA PILOTNEJ RIEKE:
1) Národná administrácia „Apele Romane“, 
verejná centrálna organizácia Ministerstva 
pre vodu, lesy a rybárstvo, Rumunsko
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VEDELI STE?

Vzhľadom na svoju smaragdovo 
zelenú vodu, je rieka 

propagovaná ako „Smaragdová 
krása“. O tejto rieke bolo 

povedané, že je to jedna z mála 
riek na svete, ktorá si zachováva 

túto farbu po celej svojej dĺžke.

Ako boli dosiahnuté?

Rieka Soča je veľmi významnou pre 
rad zainteresovaných strán s nieke-
dy protichodnými záujmami. Veľký 
význam znamená vysoké záujmy. So 
správnym prístupom nie je ťažké pre-
viesť jednotlivé záujmy do povedomia 
a nakoniec do komunikácie, spolupráce 
a zapojenia, ktorý povedie k víťazstvu 
všetkých, vrátane rieky. Bolo organizo-
vaných veľa stretnutí, okrúhlych stolov 
a individuálnych rozhovorov, aj osláv 
Dňa rieky Soča ako hlavnej udalosti. Na 
rieke Soča bol veľmi silným nástrojom 
prístup zhora nadol a zdola nahor 
a zapojenie zainteresovaných strán. 
Aktivity projektu SEE River taktiež 
spolupracovali s inými prebiehajúcimi 
projektmi v oblasti podporiť činnosti 
formujúce združenie spolupráce na 
rieke Soča.

Hlavné výsledky

Hlavnými cieľmi bolo zvýšiť povedo-
mie v spolupráci a zapojení zainte-
resovaných strán. Spoločná vízia pre 
rieku Soča bola vyvinutá ako morálna 
dohoda, v ktorej potreba uznania rieky 
Soča ako symbolu, značky a príležitosti, 
bola vystavená taktiež aj nutkaniu vi-
dieť rieku ako spoločnú zodpovednosť 
a povinnosť riadiť trvalo udržateľným 
spôsobom. Dosiahli sa dva hlavné 
výsledky. Počas projektu bol priprave-
ný a predložený na formálne schvá-
lenie nový prietokový režim vody na 
hornej Soči. Druhým výsledkom bola 
inštitucionalizácia spolupráce zainte-
resovaných strán v rámci Nadácie pre 
rieku Soča, ako orgánu ktorý združuje 
zainteresované strany koridoru rieky 
Soča s cieľom umožniť na nej udrža-
teľný rozvoj.

Budúcnosť

Soča ako nadnárodná rieka taktiež po-
trebuje medzinárodnú správu. Aktivity 
budú pokračovať aj na talianskej stra-
ne za účelom nájsť partnera podobné-
ho Nadácii pre rieku Soča v Slovinsku. 
Je položený základ a nové finančné 
perspektívy sú skvelou príležitosťou 
nasledovať myšlienku a podporiť 
proces s cieľom trvalého zapojenia 
zainteresovaných strán. Cieľom je 
podporovať udržateľný rozvoj s riekou 
a dosiahnuť, aby sa rieka Soča stala 
modernou. Nadácia pre rieku Soča je 
miestom na podporenie týchto úsilí v 
budúcnosti.

INŠTITUCIONALIZÁCIA ÚČASTI 
ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Pilotný koridor rieky Soča  

Aktivity vedúce ku konkrétnym krokom smerujúcim k 
lepšej spolupráci v koridore rieky Soča umožnili vznik 
formálneho orgánu zainteresovaných strán.

“žIŤ SPOLOČNE, ZDIEĽAŤ 
ROVNAKÝ PRIESTOR, 
REŠPEKTOVAŤ SA 
NAVZÁJOM. POVODIE 
SOČA - JEDNA RIEKA, JEDEN 
EKOSYSTéM.”

MIRO KRISTAN
Centrum pre rozvoj údolia Soče, Slovinsko
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Dĺžka pilotnej rieky: 137 km
Veľkosť povodia pilotnej rieky: 3,400 km2

PARTNERI NA PILOTNEJ RIEKE:
1) Centrum pre rozvoj údolia Soči, Slovinsko

2) Inštitút pre vodu republiky Slovinsko, Slovinsko
3) Inštitút pre zachovanie prírody republiky Slovinsko, Slovinsko
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Ako boli dosiahnuté?

Participatívna metodika bola kľúčovým 
prvkom na dosiahnutie významných 
výsledkov na rieke Vjosa. Všetky pro-
jektové aktivity boli splnené pod do-
hľadom projektového tímu za pomoci 
nezávislých odborníkov z AGS. Zber 
informácií a dát, používanie komuni-
kačných kanálov, zhodnotenie a do-
plňujúce štúdium vytvorili základ pre 
diskusiu a iné činnosti. Individuálne 
konzultácie, zdieľanie správ a návrhov 
dokumentov, organizovanie worksho-
pov a stretnutí boli len niektoré z pod-
ujatí pre zabezpečenie účasti mnohých 
inštitúcií a zainteresovaných strán. 
Používanie elektronických komunikač-
ných kanálov a televíznych médií bolo 
veľmi efektívne pri rozširovaní účasti a 
šírenia výstupov projektu.

Hlavné výsledky

Bolo vypracované podrobné posúde-
nie rieky Vjosa vrátane sprievodných 
máp prebiehajúcich aktivít a budúcich 
projektov vzhľadom na riečny koridor, 
chránené územia, prírodné pamiatky, 
priemyselné oblasti, využitie vodnej 
energie, záplavové oblasti, mestské 
a turistické oblasti. V Albánsku bola 
založená a sfunkčnená sieť zaintere-
sovaných partnerov, vrátane komisie 
pre hraničné vody. Bola pripravená 
strategická platforma manažmentu 
rieky Vjosa s jasnou víziou a s cieľmi 
spolu s interaktívnou účasťou inštitúcií 
a zainteresovaných strán. Taktiež boli 
aktivované mimovládne organizácie a 
iní zainteresovaní partneri s kampaňa-
mi za zachovanie rieky Vjosa.

Budúcnosť

Pevný základ na vypracovanie plánu 
manažmentu rieky Vjosa tvoria správy 
a dokumenty vytvorené v rámci pro-
jektu SEE River v spolupráci s aktívnou 
účasťou siete zainteresovaných strán 
a inštitúcií. Na základe komunikácie s 
príslušnými orgánmi v Albánsku boli 
vytvorené právne a administratívne 
podmienky pre oficiálnu a odbornú 
komunikáciu s gréckym parterom na 
dosiahnutie spoločnej dohody o ma-
nažmente rieky Vjosa na cezhraničnej 
úrovni. Tento model môže byť použitý 
aj pre iné národné a cezhraničné rieky 
v Albánsku.

“MALI BY SME SA ČASTEJŠIE 
STRETÁVAŤ A SPOLUPRACOVAŤ 

NA RIEKE VJOSA A NENECHAŤ 
TO LEN TAK.” 

NEZNÁMY ZAINTERESOVANÝ PARTNER, RIEKA VJOSA,
Albánsko

VEDELI STE?

Rieka Vjosa je jednou z 
najmenej preskúmaných riek v 

Európe. Môžeme sa dozvedieť 
viac o biodiverzite riečnych 
systémov v Južnej Amerike 

alebo v Ázii, než o Vjose. 

PARTNER NA PILOTNEJ RIEKE:
1) Albánska geologická služba

PRÁVNE A TECHNICKé PODMIENKY NA 
DOSIAHNUTIE SPOLOČNEJ DOHODY

Pilotný koridor rieky Vjosa  

Manažment rieky Vjosa sa stal dôležitou súčasťou 
národnej agendy v Albánsku, ktorého cieľom je zachovanie 
prírodných hodnôt a ich využívanie trvalo udržateľným 
spôsobom. Na základe spoločnej a integrovanej platformy 
sa musia nadnárodné otázky riešiť v spolupráci s Gréckom. 

Dĺžka pilotnej rieky: 260 km
Veľkosť povodia pilotnej rieky: 6,519 km2
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BULHARSKO

TALIANSKO

SLOVINSKO

CHORVÁTSKO

SRBSKO

RAKÚSKO

MAĎARSKO

SLOVENSKO

RUMUNSKO

UKRAJINAČESKÁ REPUBLIKA

MOLDAVSKO

ALBÁNSKO

MACEDÓNSKO

GRéCKO

BOSNA A
HERCEGOVINA

300 km

DRÁVA
(Taliansko, Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko)

BODROG
(Ukrajina, Slovensko, Maďarsko)

NERETVA
(Bosna a Hercegovina, Chorvátsko)

PRUT
(Ukrajina, Rumunsko, Moldavsko)

SOČA
(Slovinsko, Taliansko)

VJOSA
(Grécko, Albánsko)
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interesovaných strán, podieľajúcich 
sa na konsenze stavebnej činnosti v 
pilotných oblastiach, ktorá preberá 
zodpovednosť za implementáciu 
dohodnutých opatrení, prostredníc-
tvom viac ako 30 začatých nadväzu-
júcich akcií, pripravené na realizáciu 
v priebehu nasledujúcich piatich až 
desiatich rokov

•	 posilnením procesu budovania 
dialógu medzi dotknutými stranami 
a zainteresovanými stranami pozdĺž 
všetkých šiestich riek a tým budovať 
silný sociálny kapitál, ktorý budeme 
môcť využiť v najbližších rokoch a 
ešte viac uľahčiť integráciu riadenia 
riečnych tokov v juhovýchodnej 
Európe a v zahraničí,

•	 zriadením stálej siete odborníkov 
SEE River, odborníkov, ktorí uľahčia 
medzisektorovú spoluprácu a prenos 
poznatkov z praxe pomocou SEE 
River Toolkitov na iné riečne koridory 
v iných regiónoch a krajinách, a

•	 v ďalšom poskytovaní priestoru na 
stretnutia odborníkov a zaintereso-
vaných strán prostredníctvom webo-
vej stránky SEE River, Facebook-u a 
LinkedIn, cez ktoré sa môžete vidieť a 
dostať do priameho kontaktu so sie-
ťou odborníkov SEE River, pomôcť im 
s ich vlastnými konkrétnymi výzvami 
medziodvetvového manažmentu 
povodia koridoru a podporiť ich 
revitalizačné procesy

Zabezpečenie súladu 
všetkých zainteresovaných 
strán pre udržateľné 
hospodárenie s riečnym 
koridorom nie je konečným 
cieľom, je to prebiehajúci 
proces. S projektom SEE 
River partneri budujú 
základ pre budúcu prácu. A 
tak na konci projektu SEE 
River sa spolupráca medzi 
riekami a zainteresovanými 
stranami práve rozbieha v 
plnom prúde.

Projekt SEE River je projekt o budúc-
nosti - o budúcnosti riek a zaintereso-
vaných strán, o budúcnosti spolupráce, 
ktorá prispeje k trvalým výhodám pre 
obe strany.

To je dôvod, prečo od samého začiatku 
plánovania nášho projektu sme boli 
odhodlaní začať stálu spoluprácu 
organizácií a jednotlivcov zo zúčast-
nených odvetví s vplyvom na správu 
riečnych koridorov s cieľom zabezpečiť 
dlhodobú zmenu postupov riadenia v 
riečnych koridorch a prispieť k revita-
lizácii riek.

Budúcnosť našich úspechov bude 
trvalá ...

•	 vďaka dobre naplánovanej integrácii 
pripravených plánovacích dokumen-
tov do odvetvových plánov alebo 
politík na miestnej, regionálnej a 
národnej úrovni a tým uľahčenej 
práci vo všetkých desiatich pilotných 
oblastiach, ktoré zahŕňajú hlavných 
politických aktérov,

•	 s partnermi, zastupujúcimi dotknu-
té miestne, regionálne a národné 
orgány a s ďalšími verejnými inšti-
túciami, ktoré zaisťujú vykonávanie 
dohodnutých opatrení a používanie 
prístupu SEE River a princípy práce 
prostredníctvom našej vlastnej práce 
a každodennej praxe,

•	 podľa dosiahnutého zapojenia za-

SEE River po SEE River  04

To be continued …
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