
Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu – správa 

                                                                                  

 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu v spolupráci s FIJET SLOVAKIA 

(združenie novinárov, ktorí sa orientujú na cestovný ruch)  usporiadalo podujatie na 

tému Dunajské inšpirácie v cestovnom ruchu  

Miesto podujatia Bratislava, loď Harmónia 

Dátum podujatia 10.11.2022 v čase od 8,30 do 15.00 hod 

Počet účastníkov podľa prezenčnej listiny  - predpoklad 55 osôb 

Charakter podujatia konferencia, okrúhly stôl, workshop 

Pozvaní  hostia, ktorí vystupovali 
v pléne: 
1. časť:  prezentácie  
Dunaj očami novinárov 
 

• Alex Stemp, Budapest & Beyond, Times 

Budapest, člen FIJET WORLD 

• Jaroslava Spanring, vedecká poradkyňa 

v Parlamente Rakúskej republiky pre 

cestovný ruch a poľnohospodárstvo 

• Djordje Mihajlović, vedúci redaktor 
rozhlasovej  relácie Turistička Prizma, 
Novi Sad, Predseda FIJET SRBIJA 

• Vladan Stefanović, redaktor a majiteľ 6 
regionálnych TV a podpredseda 
Asociácie regionálnych TV Srbija, člen 
FIJET Srbija 

• Joaquín Muñoz Coronel, dopisovateľ 
noviny Lanza, člen FIJET SPAIN 

• Andrej Kmeť, cestovateľ 
 

Pozvaní  hostia, ktorí vystupovali 
v pléne: 
2.časť:diskusný panel aktérov - 
stakeholderov 
Príležitosti a prekážky na Dunaji 
 

• Ing. Tomáš Ondrčka, generálny riaditeľ 
Sekcie CR na MDaV SR 

• Ing. Tomáš Kalina, riaditeľ pre lodnú 
dopravu, MDaV SR 

• Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka 
primátora hl. mesta SR Bratislava 

• Izabella Kubíková, CEO Flora Tours  

• Marek  Považan, CEO  LOD 
 
 

3. časť  workshop 
Téma č. 1: Prioritné témy 
cestovného ruchu na Dunaji 
v médiách 
 

Účastníci v počte 10-12 osôb v každom tíme, 
viď prezenčnú listinu  
Vedenie tímov:  

• Lucia Lukušová,  (TV Dobré Noviny)  

• Janka Kristeková (Aktuality),   



Téma č. 2: Networking 
stakeholderov pre vytvorenie 
produktu cestovného ruchu 
“Dunaj v Bratislave” 
 
Téma č. 3: Good practice 
cestovného ruchu na rieke 
vhodné pre Bratislavu 
 
  
 

• Adam Vanečko (on-line blog) 

 

Podujatie sa uskutočnilo v súlade s programom, ktorý bol uvedený na oficiálnej  

pozvánke 

1. „Dunaj očami novinárov“ 

V prvej časti  „Dunaj očami novinárov“ vystúpili zahraniční novinári.  Títo prezentovali 

svoje ponímanie Dunaja v destinácii, kde pôsobia, resp. skúsenosti s riečnym 

cestovným ruchom.  

Alex Stemp (Veľká Británia) prezentoval svoj  pohľad na Dunaj   v pozícii cudzinca, 

ktorý zamenil  Londýn za Budapešť.   Išlo o jeho vlastné dojmy a skúsenosti  

z Budapešti a okolia.  

Konštatoval  prírodné danosti, ktoré vytvorili symbiózu Dunaja  s termálnymi prameňmi 

a kúpeľníctvom na Margitinom ostrove  ale aj   architektúry v historickej časti Buda s 

prírodným reliéfom na brehu Dunaja.  

  Zdôraznil sezónnosť Dunaja z  aspektu 

cykloturizmu, čo nebráni využívať  výborné 

podmienky pre „nezávislé“ bicyklovanie na trase 

EUROVELO č. 6 v Budapešti aj v okolí.  

Interpretoval svoje vlastné skúsenosti z jazdy na 

bicykli  pozdĺž Buda a Pešť, ktoré  prinášajú scénický pohľad  DUNA BEND do 

vzdialenosti 30 km severne z Budapešti smerom na  Slovensko. Konštatoval, že 

vybavenie infraštruktúry kempingov, hotelov a reštaurácií sa zvyšuje.  Dunajské trasy 

absolvoval aj s manželkou z Budapešti cez Ostrihom, Štúrovo aj  cez  Komárno.  

Označil  ich za zaujímavé, avšak  menej využívané v porovnaní s trasou  zo Slovenska 

cez Rakúsko.   



Spomenul  intenzívne prepojenie mesta s riekou   z hľadiska  lodnej dopravy  výletných 

a  kabínkových lodí  aj podujatí, ktoré majú  v Budapešti  často medzinárodný  význam.  

Z perspektívy Budapešti  popísal kotvenie lodí pri Vigadó prístave na strane Pešti. 

Tieto lokality na kotvenie lodí vytvárajú podmienky na návštevy centra Buda  a okolia  

a tiež aj smerom do Pešti. Cyklo-možnosti sú aktuálne počas celého roka s ponukou 

prenájmu (sharingu) bicyklov, ktoré je dostupné vďaka e-aplikácie v celej Budapešti.  

Kotvenie na báze Vigadó  pre malé turistické plavidlá si nevyžaduje špeciálnu 

rezerváciu na rozdiel od kabínových lodí, ktoré sú dlhšie. Je pravda, že   plavba lodí je  

podmienená nielen počasím, ale aj ponukou setu itinerárov.  

Turisti z celého sveta využívajú možnosti plavby na Dunaji v kombinácii s večerou 

alebo  inými zábavnými aktivitami.   Všetky ponúkajú mimoriadny zážitok z pohľadu na 

pamiatky UNESCO hlavne  v historickej časti BUDA, ktoré Bratislavčania asi dobre 

poznajú.  

Mosty sú architektonicky zaujímavé, každý má svoj príbeh a  hlavne vytvárajú možnosť 

dostupnosti.  Aj v tomto prípade Dunaj nie je prekážkou, ale príležitosťou pre 

zaujímavé poznanie prostredia mesta, ktorým Dunaj preteká  aj formou prepravy po 

daných mostoch a samozrejme aj ako  atraktívnej  dostupnosti.  

V marketingu Dunaja je veľa prerozprávaných príbehov, prehnaných slovných hračiek 

a nekonečných klišé. Menej pozornosti sa venuje správe a údržbe Dunaja a všetkých 

aktivít, ktoré sú  potrebné  v prospech všetkých. Iste je vhodné  zachovať asociáciu 

Straussovho modrého Dunaja. Ale možno všetci podceňujeme alebo náhodne 

prehliadame rozsah  starostlivosti o Dunaj ako vodný tok.   

V súvislosti s plavebnými podmienkami  aj pre  organizátorov cestovného ruchu 

v tomto významnom plavebnom dopravnom koridore treba spomenúť Dunajskú 

komisiu členov zo 7 podunajských štátov, založenú už v r. 1948. Jej cieľom bolo 

dosiahnuť dostatočný plavebný systém.  Podobne aj Medzinárodná komisia na 

ochranu rieky Dunaj, ktorá bola založená vo Viedni (ICPDR). Prekážky splavnosti 

vznikajú vždy v súvislosti so zmenami počasia, vysokej alebo nízkej úrovne hladiny 

vody. Preto aj pre cestovný ruch a turistov sú  údržba splavnosti rieky a  infraštruktúra 

dôležité. Klimatické  zmeny si permanentne vyžadujú re-adaptáciu do nových 

podmienok s cieľom zaistiť bezpečnosť v celom priestore.  



Prioritou budúcnosti je modernizácia Dunajskej flotily v podmienkach nulových emisií, 

vytvorenie „green-up“  vo vzťahu ku vode, voľnej prírode, lodiam, prístavom, pobrežia 

s cieľom prijať nové moderné štandardy s dôrazom na environmentálne aspekty.   

 

Jaroslava Spanring  (Rakúsko)    v príspevku  

„Dunaj v Rakúsku – to je Viedeň a nielen Viedeň”  

skonštatovala význam Dunaja aj z aspektu jeho 

dĺžky  349 km, ktorý preteká 3 spolkovými 

republikami Viedeň, Dolné Rakúsko a Horné 

Rakúsko. Už desiatky rokov  predstavuje Dunaj  

pre cestovný ruch nielen vodnú tepnu  dopravných lodí a výletných lodí, ale aj miesto 

zážitkov. To spočíva  v cykloturistike na brehoch Dunaja, kultúre (monarchia, Rímska 

ríša-limes, sakrálne pamiatky v Melku)  a v nemalej miere i v gatroturizme. Široké 

možnosti stráviť čas pri vode a na vode sú cieľom turistov i domácich obyvateľov. 

Rakúsko prijalo základný strategický dokument pre rozvoj cestovného ruchu na Dunaji 

už v roku 1994. Tento dokument  pravidelne aktualizuje.  Dunaj má prevažne sezónny 

charakter. Snahu o predĺženie sezóny na jar aj jeseň  prezentujú tematické výlety. 

V zime je záujem o Vianočné trhy a vianočné večierky na lodi. Najvýznamnejší cieľ pre 

turistov je Viedeň a naopak Viedenčania radi využívajú možnosť krátkych 

jednodňových výletov do okolia.  

Podľa štatistických údajov je priemerná dĺžka pobytu  v lokalitách pri Dunaji veľmi 

krátka. Viedeň eviduje  2,2 dňa, Dolné Rakúsko 

1,9 dňa a Horné Rakúsko 2 dni.  Významný je 

cestovný ruch v lodnej doprave. V r. 2019 využilo 

lodnú dopravu na Dunaji 1,38 mil. osôb, z toho 

v kabínkových lodiach 535 tisíc turistov. Počet 

kajutových lodí stúpol na 192 a linkové trasy 

zabezpečili prepravu 740 tis. osôb.  

Pokiaľ nákladná doprava sa v rokoch 2020 a 2021 

stabilizovala, osobná doprava, ktorá sa premieta v cestovnom ruchu bola v tomto 

období ešte stále na nízkej úrovni. Vplyv pandémie bol značný, aj keď v roku 2021 bol 

zaznamenaný nárast +75,8% v porovnaní s rokom 2020. V linkovej lodnej preprave 



dosiahol v r. 2021 počet cestujúcich 155 tisíc osôb, kajutové lode priviezli 90 tisíc 

turistov a tematické plavby absolvovalo  45 tisíc turistov.  

Budúcu perspektívu cestovného ruchu na Dunaji v Rakúsku  treba vnímať z pohľadu  

postcovidovej situácie, pomalšieho nárastu počtu turistov a dĺžky ich pobytu, neistoty 

v dôsledkoch hospodárskej krízy, environmentálnej potreby ekologizovať dunajskú 

flotilu. Z aspektu marketingu Rakúsko pracuje na „modernejšom, mladšom, 

aktívnejšom“ imidži destinácie Dunaj.    

 

Djordje Mihajlović, (Srbsko)   zdôraznil pozíciu mesta Novi Sad ako dunajskej brány 

do Srbska. Mesto Novi Sad,   v tomto roku  získalo ocenenie  Európske hlavné mesto 

kultúry   a ocenenie  FIJET World – Zlaté jablko.    Ide o moderné európske mesto 

mladých, ktoré ponúka  široké spektrum kultúrnych podujatí.  Spojenie s Bratislavou 

alebo Budapešťou, či Viedňou poskytuje Dunaj, ktorý  v Novom Sade preteká priamo 

v centre mesta.   

Novi Sad  sa nachádza 40 km od hranice,  preto  je 

administratívnym centrom pre  lodné dopravné 

spoločnosti na všetky formálne a colné úkony . 

Dunaj je na celom toku 584 km na území Srbska 

splavný, až na výnimky extrémne nízkej hladiny 

vody, čo  obmedzilo dopravu aj toto leto.  Plavba po 

Dunaji je zaujímavá aj vďaka systému kanálov  vo Vojvodine v celkovej dĺžke 693 km. 

Prepojením  Dunaja s Tisou boli vytvorené výborné podmienky pre riečny cestovný 

ruch.  Rozbehla sa expanzia  budovania infraštruktúry novej pláže, ktorá je hodnotená 

ako najlepšia a najusporiadanejšia  na celom toku Dunaja.  Rybie reštaurácie,  

ubytovanie v bungalovoch, kempingoch, penziónoch I hoteloch sú k dispozícii pre  

turistov, ktorí prichádzajú na malých plavidlách  individuálne alebo ako členovia  

vodáckych klubov. Počas sezóny, ktorá trvá od marca do septembra v Novom Sade  

registrovali 322 pristátí  kajutových  lodí, ktoré priviezli 32 tisíc turistov hlavne z USA a 

západnej Európy. Pobyt  týchto turistov je v zmysle rozhodnutia  zahraničných  

organizátorov lodných zájazdov v Novom Sade len  1 deň.  Z tohto dôvodu  srbské 

incomingové cestovné kancelárie nemôžu ukázať všetko, čo majú v ponuke. Ale treba 

tento jav  vnímať aj ako “návnadu a odporúčanie”  na opätovnú návštevu zahraničných 



návštevníkov do všetkých atraktivít na Dunaji.  Prítomní  účastníci  podujatia mohli 

dané atraktivity vidieť formou fotogalérie počas celého príspevku rečníka.  

 

Vladan Stefanović, (Srbsko)  riešil viacero „riečnych dunajských„  projektov 

v spolupráci s partnermi z krajín EU formou  projektov  cezhraničnej spolupráce 

a INTERREG.  

V príspevku prezentoval vlastné osobné skúsenosti z projektov, ktoré boli obsahovo 

cielené na prezentáciu  ponuky kultúry a cestovného ruchu v dunajskom regióne.  

Zdôraznil potrebu koordinovaného promotion 

zo strany celoštátnych, regionálnych 

aj lokálnych turistických inštitúcií.   

Projekt „Farebná spolupráca“, s Maďarskom   

sa koncentroval  na posilnenie, expanziu 

a integráciu cezhraničnej  turistickej ponuky 

a rozvoj manažmentu kultúrneho a prírodného bohatstva pri Dunaji.  Regionálny 

základ tvorí Euroregion  riek Dunaj, Kriš, Moriš, Tisa.  

Tento  projekt bol realizovaný v hodnote 3,8 mil.EUR s participáciou EU vo výške 3,17 

mil. EUR v obobí rokov 2017 - 2020. (https://www.visithusrb.com/sr) Srbsko 

participovalo na “INFORMIS” medializácie turistických podujatí, festivalov a 

špeciálnymi reláciami o zachovaní kultúrneho dedičstva, tradícií a zvykov. „Zo Srbska 

sme prezentovali Vojvodinu.  Všetky výstupy boli spracované v srbskom aj maďarskom 

jazyku. Do tohto projektu sme zahrnuli 20 TV staníc. Našou úlohou bolo splniť dennú 

normu  medializácie v členení na web portál, audio produkcia, video produkcia, 

fotografie“, povedal Vladan Stefanović.  

Ďalší úspešný cezhraničný projekt,  špecifický pre potreby cestovného ruchu  

predstavoval spoluprácu  medzi Chorvátskom a Srbskom  s cieľom vybudovať eko-

trasy, gastro-trasy a rekreačné trasy. Ide o územie, kde sú frekventované vodné toky 

a malebné zákutia dunajských ramien. „My sme mali zadanie spracovať TV 

dokumenty podľa stanovených kritérií. Vytvorili sme kombináciu viacerých scenárov, 

technologických metód. Vytvoriť obrazový materiál, ktorý vyvolá emócie diváka je len 

detail, zložitosť úlohy spočívala  s direktívnym  zapracovaním  tém v súlade so 

https://www.visithusrb.com/sr


spomínanými trasami“  konštatoval rečník. Viac o projekte možno nájsť na linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=_3cG8ple1Ww  

Vladan Sefanović povedal, že z hľadiska medializácie Dunaja a spolupráce s médiami    

aj toto podujatie o Dunajských inšpiráciách v cestovnom ruchu  je východisko, ktoré 

potvrdí  potrebu  zosúladiť a kombinovať spoločné IPA projekty všetkých Dunajských 

krajín. Treba uvažovať o web vo  všetkých jazykoch dunajských krajín plus jazykoch, 

ktoré sú dôležité z aspektu  odbytových trhov cestovného ruchu. Nový  web by bol 

denne dopĺňaný informáciami a mediálnymi prezentáciami  o jednotlivých podujatiach, 

ktoré súvisia s cestovným ruchom.  Mimoriadne dôležité sú press-tripy pre novinárov 

z významných   zdrojových trhov.  Ide o press tripy, ktoré  sú tematicky orientované na 

Dunaj alebo  na podujatia,  organizované v dunajských lokalitách.    

Joaquín Muñoz Coronel  (Španielsko)  sa venoval riečnemu turizmu v Španielsku.   

Španielsko je známe ako prímorská krajina, a riečny turizmus je limitovaný pri vodných 

nádržiach alebo ich okolí. Rieky sú miestom pre relax a zdravotné prechádzky. 

V ostatnom období sú k dispozícii  na prenájom 

lode vybavené pre niekoľkodňový pobyt rodiny 

alebo priateľov. Vybrané spoločnosti poskytujú aj 

formou  timesharingu možnosť prenájmu alebo 

kúpy hausboatov na stanovené obdobie. Riečne 

toky predstavujú v Španielsku dĺžku 3248 km, pričom najdlhší úsek je pri rieke Ebro 

956,67 km a relatívne najkratší  riečny úsek tvorí rieka Guadiana v dĺžke 697,39 km. 

Príležitosti pre návštevníka vytvára príroda.  Mimoriadne zaujímavý je národný park 

Arribes del Duero, kde sú vytvorené podmienky pre pozorovanie vtákov. Ochrana 

ekosystémov a celý komplex orografických nerovností v penisule rieky vytvárajú 

potenciál pre vodný zdroj na produkciu elektrickej energie.   Národný park a rieka sa 

nachádzajú na hranici s Portugalskom. Spolupráca oboch krajín sa premieta do 

spoločnej ochrany tohto - teraz už pomenovanom medzinárodného prírodného  parku 

pri rieke Duero.  

Španielsko má vybudovaný systém kanálov s cieľom splavniť  rieky a prepojiť viaceré 

územia napr.  Segovia a  Reinosa.  207 km dlhý kanál v tvare písmena Y, prechádza 

cez  územie 38 miest a zdoláva  výškové rozdiely 150 metrov. Jeden z najväčších 

rezervoárov vody tvorí priehrada Alqueva.  

https://www.youtube.com/watch?v=_3cG8ple1Ww


 

Andrej Kmeť (Slovenská republika)  prezentoval  propagáciu Dunaja (v médiách) 

netradičnou formou.  Zdrojom medializácie boli  skúsenosti  dvojice Joži a Pali z plavby 

na gumenom 3-metrovom člne  po Dunaji až ku Železným vrátam. Už v čase kedy 

projekt medializovali na sociálnych sieťach  na 

vlastnom cestovateľskom portáli  mali  

sledovanosť 21 tisíc followerov na vlastnom 

portáli s uverejnením reportáže cez youtube.  

Sledovanosť podporovali aj anglické 

medzititulky. 10 minútová reportáž 

s nefalšovanými zábermi  z plavby  na Dunaji 

v horúčave, s rojmi komárov, v búrke aj v krásnej scenérii  bez fungujúceho motora 

vyvolali záujem aj na facebook-u, s preklikom na youtube.  Sociálne siete iniciovali 

následné žiadosti  o osobné stretnutie s cestovateľmi.  

Účinnú formu medializácie predstavovali 

cestovateľské prednášky a rozhovory 

v printových, rozhlasových 

a televíznych  médiách celoštátneho rozsahu 

i regionálnej dimenzie. Andrej Kmeť 

konštatoval veľký záujem o priamu 

komunikáciu zo strany  účastníkov na podujatiach  cestovateľských festivalov.  Dunaj 

je  premetom záujmu aj po viacerých rokoch na najnovších e-formách hashtagu.   

o-o-o-o-o-o 

 

2. Diskusný panel stakeholderov: Príležitosti a prekážky na Dunaji 

Všetci aktéri - stakeholderi, ktorí vystupovali v pozícii panelistov  v druhej časti 

podujatia vytvorili maximálnu  snahu o vzájomnú komunikáciu a ústretovosť ku 

diskutovanými otázkam. Generálny riaditeľ sekcie  Cestovného ruchu na Ministerstve 

dopravy a výstavby SR Tomáš Ondrčka a riaditeľ vodnej dopravy Tomáš Kalina z 

Ministerstva dopravy a výstavby SR informovali,  diskutovali aj konkrétne odpovedali 

na otázky.  Ku prezentovaným problémom z aspektu mesta zaujala stanovisko 



námestníčka primátora  Tatiana Kratochvílová. O praxi s organizovaním 

návštevy  Bratislavy zo strany turistov z kajutových lodí  hovorila Izabella 

Kubíková  CEO z CK Flora Tour,   skúsenosti aj novinky z osobnej lodnej dopravy 

priblížil Marek Považan  CEO Slovenská plavba a prístavy – lodná doprava, a.s. 

(SPaP-LOD)  Bratislava.   

Tomáš Ondrčka, generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy 

a výstavby SR  informoval o záveroch zasadnutia ministrov počas medzinárodného 

veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market v Londýne.  Zdôraznil potrebu 

spolupráce všetkých ministerstiev, ktoré svojimi rozhodnutiami vstupujú  do 

cestovného ruchu.  Takže cestovný ruch nie je len záležitosťou jedného ministerstva, 

ale celej vlády a jej zložiek.  

Zodpovedal otázku: „Čo budeme robiť na Dunaji?“   

„Rozvoj cestovného ruchu na Dunaji musí byť 

prepojený  na koordinovaný rozvoj cestovného 

ruchu v SR.  Ten si vyžaduje pre cestovný jednotnú 

víziu, koncepčnú prípravu s 20 - 30 ročným 

predstihom“  povedal generálny riaditeľ sekcie CR 

Tomáš Ondrčka. Dunaj má význam pre rozvoj 

regiónov. Dôležité môžu byť aj prítoky a menšie 

vodné toky.  

Na ministerstve prebieha proces spracovania stratégie rozvoja cestovného ruchu aj 

stratégia vodnej dopravy do roku 2030, hl. mesto má už vypracovaný strategický 

dokument rozvoja do 2030 v ktorom je zahrnutá aj časť cestovného ruchu. Všetky 

uvedené  strategické dokumenty majú svoj význam a sú podkladom pre akčné plány, 

kde budú konkretizované aj aktivity vo vzťahu ku Dunaju. 

 

Generálny riaditeľ vodnej dopravy na Ministerstve dopravy a výstavby  SR Tomáš 

Kalina  konštatoval, že zjednodušenie právnej úpravy umožní využívať potenciál 

vodnej plavby rekreačných plavidiel. Sieť požičovní týchto plavidiel si určite nájde 



svojich zákazníkov. plavidiel konštatoval generálny riaditeľ vodnej dopravy Tomáš 

Kalina.  Stanovisko zaujal  ku možnosti  oživiť 

pracovnú skupinu, ktorá v minulosti  vznikla z 

podnetu mesta v rámci projektu prístavov Táto 

pracovná skupina bude prospešná aj vo vzťahu ku 

Dunaju v cestovnom ruchu, povedal riaditeľ vodnej 

dopravy Tomáš Kalina. 

 

 

 

Turisti očakávajú za svoje peniaze kvalitu. Súčasťou kvality lodnej dopravy v 

Bratislave  je aj prístav a obidva  brehy Dunaja, 

prístup k Dunaju a život pri Dunaji uviedla 

viceprimátorka Tatiana Kratochvílová. Diskutujúci z 

pléna podporili tento názor s návrhom predĺženia 

priestoru pre kotvenie lodí  smerom von z centra tak,  

ako to praktizujú v Budapešti, kde je pre lode 

vybudovaná aj príslušná infraštruktúra.  

 
 
 

 

 

Izabella Kubíková z incomingovej CK Flora Tour vidí potenciál Dunaja aj pre klientelu 

z kabínkových lodí.  



Príležitosťou pre Dunaj je rozširovanie ponuky do 

okolia Bratislavy smerom na Záhorie, na Žitný ostrov 

až po Nitru.  

Cieľom CK Flora Tour  je predĺžiť pobyt kabínkových 

lodí v Bratislave. Bariéru tvorí len jedna fungujúca 

plavebná komora, ktorá je niekedy aj počas sezóny v 

procese rekonštrukcie. V reakcii Tomáša Kalinu 

zaznela dobrá správa. Oznámil, že v budúcej sezóne 

by mali byť funkčné obe plavebné komory v Čunove. 

 

Marek Považan zo spoločnosti LOD vyjadril  potrebu výletnej lodnej dopravy so 

zastávkami od Devína až po Čunovo.  

Tomuto cieľu zodpovedá aj certifikovaná 

environmentálna rekonštrukcia lode Martin. Spomenul 

začiatky "novodobého" Propeleru v r. 2003, ktorý po 

dvoch rokoch úspešnej prevádzky  už nepotreboval ani 

finančnú dotáciu. Situácia sa zmenila výstavbou mostov 

a znížením záujmu o túto prepravu, čo podmienilo 

rozhodnutie zrušiť Propeler v r. 2014.  Potreba Propeleru 

je však opäť aktuálna,  čo zdôraznili aj prítomní 

účastníci. 

V rámci diskusného  panelu zástupcovia ministerstva a samosprávy 

konštruktívne   reagovali na konkrétne podnety, ktoré sa týkali plavby na Dunaji  pre 

bezmotorové plavidlá (Asociácia Bratislavských vodáckych klubov) dostupnosti 

Divokej vody  zdieľanými  žltými prípadne ružovými  bicyklami,  zavedenia 

tzv.  tematickej dopravy  s možnosťou prepojenia osobnej prepravy a  dopravy kajakov. 

Možnosť rozšírenia teritoriálneho pôsobenia zdieľaných bicyklov podporil zástupca 

Ministerstva dopravy Peter Klučka. Na požiadavku zástupkyne z Divokej vody  vo veci 

dopravnej dostupnosti  pre užívateľov cestovných lístkov,  viceprimátorka  

Kratochvílová prisľúbila  odovzdať požiadavku na inštaláciu  automatu na cestovné 

lístky. Ide o službu   v rámci  pravidelnej mestskej dopravy autobusom , ktorá je do 

Divokej vody zavedená a funkčná.    



Všetci diskutujúci sa zhodli v názore, že pre tvorbu ponuky atraktívneho produktu 

cestovného ruchu na Dunaji  je potrebné dosiahnuť pokrok v spolupráci všetkých 

zainteresovaných inštitúcií od vlády, ministerstiev, cez kraje, mestá obce v prepojení 

na podnikateľské subjekty. 

 

o-o-o-o-o-o-o 

 

3. kreatívny workshop 

Téma č. 1:  

Prioritné témy cestovného ruchu na Dunaji v médiách 

Koncepčný rozvoj cestovného ruchu na Dunaji si vyžaduje formálne predpoklady, ktoré 

predstavujú  dokumenty nadnárodného 

charakteru, celoštátneho, regionálneho 

charakteru aj dokumenty  v podmienkach 

mesta Bratislava (Stratégia 2030).   Dosiahnuť 

zosúladenie  koncepčných dokumentov 

a následne akčných plánov si vyžaduje 

nadnárodnú, interregionálnu a cezhraničnú spoluprácu.   

V podmienkach Slovenska sú významné  ročné vykonávacie plány oblastných 

a krajských organizácií cestovného ruchu, ktoré teritoriálne pôsobia na území Dunaja. 

Je dobré, že Bratislavská organizácia cestovného ruchu má záujem o tému Dunaja 

v cestovnom ruchu Bratislavy.   

Cestovný ruch má interdisciplinárny charakter, čo síce zdanlivo rozdrobuje spoluprácu, 

ale na druhej strane je  vhodné stanoviť priority medializácie v cestovnom ruchu na 

Dunaji, ktoré vychádzajú z požiadaviek rozvoja cestovného ruchu a to: 

o environmentálnych požiadaviek (revitalizácia, ochrana prírody a krajiny, 

využitie vody a alternatívnych zdrojov v podmienkach infraštruktúry 

a supraštruktúry cestovného ruchu,  rozvoj environmentálne priateľskej ponuky 

pri trase EROVELO i pri lokálnych cyklotrasách, farmárstvo  v prepojení na 

agrotourizmus, rybolov v súlade so stanovenými  kritériami, pozorovanie flóry 

a fauny napr. vtáctvo, lužné lesy pri Dunaji, ramená Dunaja.  Bezmotorové 



plavidlá  na Dunaji  vyhovujú  podmienkam environmentálnej udržateľnosti 

a vodáctvo by malo byť vítané  vo viacerých lokalitách na Dunaji.        

o spoločenských  a sociálnych  požiadaviek, (kultúrne zázemie, zvyky, tradície, 

gastronómia pri Dunaji a z rýb, resp. gastronómia aj z iných potravín, ktoré sa 

produkujú v Dunaji, alebo pri Dunaji, náboženstvá, národy a národnosti, ktoré 

žijú pri Dunaji. V cestovnom ruchu sú vždy zaujímavé príbehy osobností, 

ktorých   aktivity alebo  ich rodisko alebo život súvisí s Dunajom alebo jeho 

blízkym  územím. 

o ekonomických požiadaviek v záujme tvorby pracovných príležitostí, 

zamestnanosti v rodinných podnikoch a mikropodnikoch,  s cieľom zvyšovania 

príjmov a životnej úrovne miestneho obyvateľstva, ale aj v podnikoch, ktoré 

produkujú pre potreby Dunaja, napr. Lodenice Komárno.  

Nadnárodná spolupráca musí fokusovať do všetkých 10 krajín, ktorými Dunaj 

preteká. „Odporúčame opäť otvoriť Dunajskú stratégiu a využiť tie ustanovenia, 

ktoré sú aktuálne aj v súčasnosti a vyhovujú Slovensku pre potreby rozvoja Dunaja. 

Je potrebné  určiť v zmysle  základného cieľa  Dunajskej stratégie aj parciálne ciele,  

vhodné pre Slovensko a Bratislavu.    V marci  2023 bude otvorená výzva na 

predkladanie projektov INTERREG CENTRAL EUROPE. Je predpoklad, že 

projekty určené na testovanie a implementáciu inovatívnych riešení, ktoré 

zodpovedajú potrebám regiónov a miest v praxi  môžu zahrnúť aj   spomínané 

environmentálne, sociálne a ekonomické témy v súvislosti s využitím Dunaja. 

Financie zo zdrojov EU, určené na rozvoj regiónov je možné využiť aj v prospech 

cestovného ruchu nepriamo prostredníctvom environmentálnych, sociálnych 

a ekonomických cieľov.  

Záverom:  

Medializácia musí pôsobiť v dvoch rovinách:  

a) v rovine informácií a promotion destinácie Dunaj v Bratislave  formou 

kvalitných  koncepčných kampaní,  

b) v rovine publicistiky, s dôrazom na strategické dokumenty a manažment 

rozvoja cestovného ruchu v oblasti Dunaja vo všetkých 10 krajinách, ktorými 

Dunaj preteká. Možnosť iniciovať spoločnú komunikáciu Dunaja všetkých krajín  

je reálna vďaka konkrétnemu projektu, ktorý by mohla iniciovať Bratislava 

(Slovakia Travel, BTB, MIB).  



Pre obsah medializácie a finančné zabezpečenie medializácie je podstatný 

dokument Stratégie rozvoja cestovného ruchu v SR, ktorý je v štádiu 

prípravy,  dokumenty regionálneho rozvoja a marketingové plány príslušných 

oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu.   

  

Obsahovo sa medializácia musí orientovať na priority, ktoré vyplývajú z: 

1.  environmentálnych, (revitalizácia, ochrana prírody a krajiny, využitie vody 

a alternatívnych zdrojov v podmienkach infraštruktúry a supraštruktúry cestovného 

ruchu,  rozvoj environmentálne priateľskej ponuky pri trase EROVELO i pri lokálnych 

cyklotrasách, farmárstvo  v prepojení na agrotourizmus, rybolov v súlade so 

stanovenými  kritériami, pozorovanie flóry a fauny napr. vtáctvo, lužné lesy pri Dunaji, 

ramená Dunaja.  Bezmotorové plavidlá  na Dunaji  vyhovujú  podmienkam 

environmentálnej udržateľnosti a vodáctvo by malo byť vítané  vo viacerých lokalitách 

na Dunaji).        

2. spoločenských a sociálnych (kultúrne zázemie, zvyky, tradície, gastronómia pri 

Dunaji a z rýb, resp. gastronómia aj z iných potravín, ktoré sa produkujú v Dunaji, 

alebo pri Dunaji, náboženstvá, národy a národnosti, ktoré žijú pri Dunaji. V cestovnom 

ruchu sú vždy zaujímavé príbehy osobností, ktorých   aktivity alebo  ich rodisko alebo 

život súvisí s Dunajom alebo jeho blízkym  územím).   

3. ekonomických požiadaviek v záujme tvorby pracovných príležitostí, 

zamestnanosti v rodinných podnikoch a mikropodnikoch,  s cieľom zvyšovania príjmov 

a životnej úrovne miestneho obyvateľstva, ale aj v priemyselných podnikoch, ktoré 

produkujú pre potreby dopravy na Dunaji napr. Lodenice Komárno. 

„Odporúčame opäť venovať pozornosť na  Dunajskú stratégiu a využiť tie 

ustanovenia, ktoré sú aktuálne aj v súčasnosti a vyhovujú Slovensku pre 

potreby rozvoja Dunaja  v Bratislave, resp. aj na ďalšom území SR.     

V marci  2023 bude otvorená  výzva na predkladanie projektov INTERREG 

CENTRAL EUROPE, ktorý je vytvorený na obdobie rokov 2021-2027. Je 

predpoklad, že projekty určené na testovanie a implementáciu inovatívnych 

riešení, ktoré zodpovedajú potrebám regiónov a miest v praxi  môžu zahrnúť aj   

spomínané environmentálne, sociálne a ekonomické témy v súvislosti 

s využitím Dunaja. Financie zo zdrojov EU, určené na rozvoj regiónov je možné 

využiť aj v prospech cestovného ruchu nepriamo prostredníctvom 



environmentálnych, sociálnych a ekonomických cieľov.  Treba sa však pripraviť 

na  kritériá financovania, ktoré v rámci INTERREG projektov majú špecifiká 

spolufinancovania aj z časového hľadiska.   

 

 

Téma č. 2:  

Networking stakeholderov pre vytvorenie produktu cestovného ruchu “Dunaj v 

Bratislave” 

 

Produkty súvisiace s Dunajom existujú a aj sme dokázali niekoľko vytvoriť. No 

problémom je ich marketing, a najmä zladenie sa / zdieľanie informácií medzi 

jednotlivými zúčastnenými aktérmi – stakeholdermi.  Neexistuje komplexné prepojenie 

medzi produktom, propagáciou a klientom  pred cestou na Slovensko a dokonca po 

príchode do Bratislavy  toto prepojenie  absentuje a  nie je samozrejmosťou.   

Často chýba aj prepojenie fyzické, to znamená, 

že dostupnosť produktu  nie je v niektorých 

prípadoch jednoduchá -  napríklad  do Areálu 

vodných športov Čunovo.  

Chýba informačná on-line platforma, kde by 

návštevník na 2 kliky zistil, kam môže ísť, čo sa 

kde deje, z akých produktov (pri Dunaji) si môže vybrať. Prečo na 2 kliky? Pretože 

návštevník je dnes pohodlný, zvyknutý mať informácie ihneď bez straty času.  Ak sa k 

nim nedostane rýchlo, zbalí sa  a pôjde inam. Alebo, ešte horšie, na svojich 

informačných sieťach povie, že  v Bratislave sa nič nedeje.  

BTB sa stará o marketing produktov cestovného ruchu na svojich informačných 

zdrojoch web, FB.  Chýba celoštátna platforma, ktorá by zbierala aktuálne informácie 

o všetkých aktivitách na Slovensku (aj pozdĺž celého toku Dunaja na Slovensku. 

Príklad: Kudy z nudy v Čechách, ktorú zastrešuje Czech Tourism.  

BTB má permanentne cieliť na zahraničnú klientelu, domácich turistov aj vyslovene 

domácich Bratislavčanov. Títo už síce videli všetky top pamiatky, no chcú využiť svoj 

voľný čas spoznávať atrakcie na Dunaji alebo zabaviť sa. Táto tendencia  je špeciálne 

dôležitá v aktuálnom období, keď si ľudia čoraz menej môžu dovoliť cestu do 

zahraničia a budú sa zameriavať na svoju krajinu a mesto.  



Projekt Pro  Danubia  zakotvil networking formou združenia obcí pri Dunaji s cieľom 

vodnej verejnej dopravy ako súčasti interovanej dopravy.  Treba opätovne zaujať 

stanovisko ku tejto iniciatíve, ktorá má za cieľ zvýšiť dopravnú efektívnosť, pohodlie 

a kvalitu života v najrušnejšej prímestskej zóne na trase s predpokladom 9 zastávok 

Devín, Bratislava, Čunovo, Hamuliakovo, Šamorín, Vojka nad Dunajom, Kyselica.  

Vojka nad Dunajom - Kyselica 

Záverom:  

Podmienky pre tvorbu produktu sú. Absentuje prepojenie, sieťovanie, 

spolupráca  v potrebnom rozsahu a na dostatočnej úrovni.  

Komunikácia produktu na úrovni BTB má rezervy v možnostiach on-line. 

Bratislava a Dunaj v Bratislave si vyžaduje pozornosť aj zo strany celoštátneho 

marketingu.  

Z aspektu verejnej vodnej dopravy ako súčasti integrovaného systému  treba 

opätovne zaujať stanovisko ku zavedeniu vodnej prepravy v špičkových 

obdobiach dňa na trase od Devína cez Bratislavu až po Kyselicu s počtom 9 

zastávok, ktorý navrhuje networkingové združenie obcí a miest pri Dunaji Pro 

Danubia.  

 

Téma č. 3 

Good practice cestovného ruchu na rieke vhodné pre Bratislavu 

Členovia kreatívneho tímu sa zhodli na troch príkladoch dobrej praxe pre potreby 

Bratislavy.  Obnovenie lode Propeler, príležitostné plavby po Dunaji a začlenenie rieky 

do aktivít mesta.  

o  Obnovenie prepravy na lodi Propeler 

 

Príkladom dobrej praxe by bolo obnovenie lode Propeler, ktorá by spájala dva 

bratislavské brehy Dunaja. Viacerí členovia tímu, rodení Bratislavčania si loď pamätali 

zo svojho detstva. Takisto vyjadrili ľútosť nad tým, koľko času a energie sa vynaložilo 

na neefektívny DunajBus. 



Ćlenovia tímu reagovali na vyjadrenie 

riaditeľa Sekcie cestovného ruchu na 

Ministerstve dopravy a výstavby SR Ing. 

Ondrčku, počas druhej časti konferencie. 

Obnovu Propeleru možno argumentovať 

nasledovne: 

a) cez mestskú časť Petržalka prechádza EUROVELO 6, tzv. Riečna cyklotrasa. Táto 

diaľková cyklomagistrála spája pobrežie Atlantiku vo Francúzsku s pobrežím Čierneho 

mora v Rumunsku.  

b) ak by bol Propeler súčasťou mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, budú ho 

využívať nielen  účastníci v cestovnom ruchu, ale aj obyvatelia mesta. Tí sa presúvajú 

z bodu A do bodu B, nevyhľadávajú prioritne produkty cestovného ruchu, ale sú 

potenciálni cestujúci, ktorí by  pravidelne 2x do dňa využili  tento environmentálne 

priateľský spôsob dopravy.  

c) Marek Považan zo spoločnosti „Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná 

doprava, a. s.“, počas druhej časti konferencie spomínal celú genézu zavedenia 

„moderného“ Propeleru a  v súčasnosti  je  celý projekt lode Propeler opäť pripravený, 

dopyt je reálny, stačí ho už len spustiť.  

Členovia tretieho tímu vyzdvihli pozitívne príklady z európskych veľkomiest, napr. 

Praha, Amsterdam, Londýn alebo Lisabon. Na financovaní propeleru by sa podieľalo 

mesto Bratislava s jednotlivými mestskými časťami, ak by bola loď súčasťou mestskej 

hromadnej dopravy. Cestujúci by pri presune využili električenky. Ak by však bola 

súčasťou integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, na jej financovaní 

by sa mohol podieľať aj Bratislavský samosprávny kraj. Jazda loďou by bola za 

symbolickú cenu a grafikon plavieb nie je problém nastaviť v súlade s potrebami 

dopytu. S obnovením prevádzky lode Propeler úzko súvisí doplnenie a vylepšenie 

potrebnej infraštruktúry. Dana infraštruktúra už existuje, nie je potrebné ju budovať od 

základu.  Podľa členov môžu dôležitú úlohu pri spustení Propelera zohrať médiá.    

o Príležitostné plavby 

Druhým príkladom dobrej praxe sú príležitostné plavby po Dunaji.  



Mohlo by ísť o plavby počas letnej turistickej sezóny medzi prístavmi v Devíne, centre 

mesta a Čunove.  

Ekonomicky vhodné sú  podvečerné, večerné plavby spojené s korporátnymi 

podujatiami; večerou, alebo ochutnávkou vína, menším koncertom v priestoroch lodí, 

ako je loď Harmónia, na ktorej prebehlo aj podujatie o Dunajských inšpiráciách. Pre 

dovolenkovú klientelu aj Bratislavčanov môže byť zaujímavé obnovenie „bratislavskej“ 

gastronómie priamo na lodi. Odôvodnením je pestrosť  bratislavskej gastronómie, 

ktorá  je spojená aj s dunajskými rybami a  v slovenskej gastronómii zaujíma osobité 

postavenie. V zmysle skúseností z Budapešti je možné sezónu plavieb spojených 

s podujatiami  predĺžiť o niekoľko týždňov. Ekonomický efekt by mohol smerovať aj  do 

Komárna, kde je  stavba lodí obnovená a potrebnú  ďalšiu loď  pre uvedené účely je 

tam možné postaviť.  

o Podujatia 

Rieku Dunaj je potrebné začleniť do   aktivít mesta vo väčšom rozsahu. . Dôležitosť 

tretieho dobrého príkladu možno dokumentovať koncertom  umelca Filipa Jančíka 

priamo na rieke Dunaj. Huslistovi sa podarilo na brehy rieky pritiahnuť desaťtisíce 

návštevníkov.  

V Bratislave sa už niekoľko rokov koná známe podujatia Biele noci. Návštevníci 

podujatia by určite ocenili svetelné a zvukové projekcie aj na rieke Dunaj. 

Bratislavčania si takisto pamätajú svetelný vodopád zo Starého mosta pri oslave 

Nového roka.   

Záverom: 

Tri príklady  dobrej praxe pre potreby Bratislavy  možno argumentovať na 

základe dobrých skúseností v minulosti  v Bratislave alebo súčasných 

skúseností v zahraničí.  

o Obnovenie prepravy na lodi Propeler možno odôvodniť: 

a) cez mestskú časť Petržalka prechádza EUROVELO 6, tzv. Riečna cyklotrasa 

b) ak bude Propeler súčasťou mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, budú 

ho využívať nielen  účastníci v cestovnom ruchu, ale aj obyvatelia mesta 



c) v súčasnosti  je  celý projekt lode Propeler opäť pripravený, dopyt je reálny, 

stačí ho už len spustiť. 

o Príležitostné plavby na Dunaji s dôrazom na korporátnu klientelu  

Sú vhodné formou dopravy z Devína až po Čunovo so zastávkou v centre mesta. 

Príležitosťou sú plavby s podujatím na lodi pre korporátnu klientelu 

a bratislavská gastronómia na lodi pre dovolenkovú klientelu aj Bratislavčanov. 

Potreba ďalšej lode vytvorí príležitosť pre stavbu novej lode v Komárne.  

o  Podujatia 

Prepojenie kultúrnych podujatí priamo s Dunajom, na lodi, na mostoch a pod.  

Úspešnosť je už overená aj v podmienkach Bratislavy. 

 

Projekt podujatia Dunajské inšpirácie pre cestovný ruch bol financovaný z dotácie 

Ministerstva dopravy a výstavby SR 

 

 

Spracovala: Ľudmila Novacká, FIJET SLOVAKIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 


