
DUNAJSKÁ STRATÉGIA PREDSTAVUJE
PRÍLEŽITOSŤ PRE ROZVOJ REGIÓNU
Spolupráca dunajských krajín bola témou ďalšej zo série online diskusií.
RiekaDunaj, ako aj dunajský
región, predstavujú v rámci
Európskej únie osobitný fe-
nomén. Dunajská stratégia
je európskymakroregión,
ktorý zahŕňa štrnásť člen-
ských štátov Európskej únie,
ako aj krajiny, ktoré nie sú jej
členmi. Táto skutočnosť po-
skytuje príležitosť posilniť
procesy európskej integrácie
a tak zvýšiť celkovú stabilitu
v Európe.
Slovenskomá za sebou

ročné predsedníctvo v Du-
najskej stratégii. Aké boli
ciele a priority nášho pred-
sedníctva? Ako ho hodnotí-
me a aké sú najdôležitejšie
výzvy, ktorýmDunajská
stratégia v súčasnosti čelí?
Na tieto a ďalšie témyhľa-

dali odpovede v ďalšej dis-
kusii regionálnych novínMY
Michal Blaško – národný ko-
ordinátor Dunajskej straté-
gie, riaditeľ, Robert Lichtner
– riaditeľ sekretariátuDu-
najskej stratégie vo Viedni,
Alena Kurecová z Výskum-
ného ústavu vodného hos-
podárstva, Jaroslava Szüdi
z odboru európskej a medzi-
národnej vednej politiky,
sekcia vedy a techniky,Mi-
nisterstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
a František Koločány z od-
delenia riadenia programov
nadnárodnej spolupráce,
Ministerstvo investícií, re-
gionálneho rozvoja a infor-
matizácie SR.

Spoločné problémy

Dunajská stratégia bymala
podporovať spoločnú zodpo-
vednosť krajín dunajského
regiónu za ekonomický
a spoločenský rozvoj týchto
krajín a ich prírodné a kul-
túrne dedičstvo. „Ide o veľmi
dobrúmyšlienku, nakoľko
krajiny dunajského regiónu
majú spoločné problémy,
napríklad v oblasti životné-
ho prostredia. Je dôležité
riešiť ich spolu na nadná-
rodnej úrovni,“ povedal na
úvodMichal Blaško s tým, že
koncept Dunajskej stratégie
je založený na spolupráci
jednotlivých krajín. Koordi-
novaný prístup umožní ich
efektívnejšie a nákladovo
výhodnejšie riešenie a dovolí
využiť ich potenciál.
Dunajský región nedefi-

nuje to, že cez štáty preteká
rieka Dunaj, ale ide o povo-
die tejto rieky. Dunajská
stratégia zlučuje deväť člen-
ských štátov Európskej únie
(Rakúsko, Bulharsko, Chor-
vátsko, Česko, Nemecko,
Maďarsko, Rumunsko Slo-
vensko a Slovinsko) a päť
krajín, ktoré členmi EÚnie
sú (Bosna a Hercegovina,
Moldavsko, ČiernaHora,
Srbsko a Ukrajina). „Rieka

Dunaj je spoločnýmukazo-
vateľom. Týkajú sa jej aj
niektoré problémy, naprí-
klad kvalita vôd, vodná do-
prava či energetika, ale za-
hŕňa aj iné témy, ktoré
zdanlivo s riekouDunaj ne-
súvisia,“ doplnil Blaško.

Slovenské priority

VznikDunajskej stratégie
bližšie priblížil František
Koločány. „Koncom roka
2010 bol text Dunajskej stra-
tégie vo forme oznámenia
Európskej komisie priprave-
ný spolu s akčnýmplánom.
V priebehu spomínaného
roka došlo k rozdeleniu ko-
ordináciímedzi jednotlivé
partnerské štáty. Samotná
stratégia bola Európskou ra-
dou schválená v roku 2011,“
povedal s tým, že táto stra-
tégiamá dvanásť priorit-
ných oblastí. „Za každú ob-
lasť zodpovedáminimálne
dvojica partnerských štátov.
Slovenskomána starosti
oblasť číslo štyri – ochrana

vôd. Ďalšou, na ktorej spo-
lukoordinujeme, je rozvíja-
nie znalostnej spoločnosti,“
priblížil Koločány.
Oblasť ochrany vôdmána

starosti Alena Kurecová. „Od
Európskej komisiemáme
schválený nový akčný plán.
V rámci neho sa zaoberáme
nebezpečnými a novovzni-
kajúcimi látkami, odpado-
vou vodou, pitnou vodou či
poľnohospodárstvom.Neza-
búdame ani namigračné
druhy rýb či klimatickú
zmenu. Zároveň podporuje-
me spoluprácu všetkých ak-
térov a vymieňame simedzi
sebou vedomosti a skúse-
nosti,“ priblížila Kurecová.
Inej prioritnej oblasti,

rozvíjaniu znalostnej spo-
ločnosti, sa venuje Jaroslava
Szüdi. „Prioritná téma pre-
pájamnožstvo tém a akté-
rov. Jednými z najvýznam-
nejších horizontálnych ob-
lastí sú zdravie, životné pro-
stredie, kultúra, bezpečnosť.
Ide aj o témy od vzdelávania,
podpory inovácií až po digi-
talizáciu a informačné tech-
nológie.Medzi naše hlavné
priority patria témy z akč-
ného plánu. Spomenúťmu-
símkoordináciu národných,
regionálnych aj európskych
finančných zdrojov. Pro-
stredníctvomnich sa snaží-
me podporovať a posilňovať
rozvoj vedy, výskumu a ino-
vácií so zameranímna du-
najský región,“ povedala
s tým, že ďalšou aktivitou je
podpora účasti vedcov a vý-
skumníkov v európskych
programoch. „Spomenúť

musím aj spoluprácumedzi
univerzitami či výskumný-
mi inštitúciami.“
Členomdiskusie bol aj

riaditeľ sekretariátuDunaj-
skej stratégie vo Viedni Ro-
bert Lichtner. „Danube Stra-
tegy Point zabezpečuje chod
celej stratégie. Poskytujeme
komunikačný interface pre
všetky členské krajiny. Fun-
gujeme ako takzvaná spojka
medzi stratégiou a Dunaj-
skýmnadnárodnýmprogra-
mom, ale aj pre iné kohézne
programy,“ povedal s tým, že
pilierom tohto sekretariátu
je zabezpečenie chodu
a spoločného rozhodovania.

Slovenské predsedníctvo

Slovenská republikamá za
sebou ročné predsedníctvo
v Dunajskej stratégii, ktoré
odovzdala v októbri Ukraji-
ne. Po roku 2016 išlo pre Slo-
vensko o druhú takúto skú-
senosť.
Našimi prioritami boli

zlepšenie spolupráce, kli-
matické výzvy, ochrana bio-
diverzity, digitalizácia či
inovácie. Viac priblížilMi-
chal Blaško.
„Snažili sme sa riešiť vý-

zvy, ktorými v súčasnosti
prechádzame. Úzko s tým
súvisela aj politická podpo-
ra, aby financie plynuli do
projektov, ktoré sa riešia na
nadnárodnej úrovni. Veľkou
výzvou bola pre nás organi-
zácia výročného fóra.
V rámci neho samali odzr-
kadliť všetky doterajšie čin-
nosti, ktoré sa v rámci pred-

sedníctva realizovali,“ pove-
dal.
Spomínané výročné fórum

organizovala Slovenská re-
publika v dňoch 26 a 27 ok-
tóbra. Išlo o vrcholné podu-
jatie slovenského predsed-
níctva.
„Sme veľmi radi, že sa nám

na tomto podujatí podarilo
reflektovať všetky priority
nášho predsedníctva a od-
prezentovať prácu s ostat-
nými krajinami. Čo je dôle-
žité, na fóre sa zúčastnili
politické špičky z viacerých
krajín. Zorganizované bolo aj
stretnutieministrov člen-
ských krajín Dunajskej stra-
tégie zodpovedných za ino-
vácie a digitalizáciu“.,“ teší
Blaška.

Témy výročného fóra

Na spomínanom fóre sa ro-
zoberali aj viaceré témy.
Jednou z nich bola pozícia
nečlenských štátov Európ-
skej únie v tomto zoskupení.
„Jednou z priorít našej stra-
tégie je intenzívnejšia spo-
lupráca a integrácia nečlen-
ských krajín. Na úrovni
stratégie fungujú všetky
členské štáty na úrovni rov-
nosti,medzi krajinami sa
nerobia žiadne rozdiely. Na-
príklad partneri z Nemecka
majú rovnaké práva a po-
vinnosti ako členovia
z Ukrajiny. To je jedným
z poslaním celej stratégie,“
povedal Robert Lichtner.
Aj nečlenské krajinymajú

prístup k finančným zdro-
jomEurópskej únie. „Na

strane krajín západného
Balkánu je to nástroj pred-
stupovej pomoci, tzv. IPA III.
Na strane susedných krajín
je to Nástroj rozvojovej spo-
lupráce a európskeho su-
sedstva. Na úrovni stratégie
teda ide aj o zladenie priorít
Dunajskej stratégie s inves-
tičných prioritami týchto
nástrojov s nástrojmi EU ako
je Európsky fond regionál-
neho rozvoja a Európsky so-
ciálny fond. Ide o spoluprácu
a synchronizáciu investič-
nýchmožností v celomdu-
najskom regióne,“ doplnil
Lichtner.
Veľkou témou bola aj

otázka zapracovania cieľov
dunajskej stratégie do par-
tnerských dohôd a operač-
ných programov pre nové
programové obdobie 2021-
2027 (tzv. embedding). Na
spomínanom fóre sa riešil aj
dokument Od slov k činom
(„FromWords to Action!“).
Ten obsahuje návrh nástro-
jov, ako dosiahnuť zapraco-
vanie cieľov Dunajskej stra-
tégie v praxi.
„Ide o námet na diskusiu,

akýmpraktickým spôsobom
tento cieľ dosiahnuť. Čo by
mali budúce riadiace orgány
robiť, aby reálne napĺňali
ciele Dunajskej stratégie,“
povedal František Koločány
s tým, že načrtli viacero
krokov. „Zapracovanie cieľov
Dunajskej stratégie do prog-
ramových dokumentov,
národno-synchronizačno-
kapitalizačné výzvy, imple-
mentácia aktivítmimo da-
nej krajiny či využívanie
malých finančných nástro-
jov,“ doložil.
A na závermusíme spo-

menúť aj úlohumládeže
a mládežníckych politík.
Ministerka investícií, regi-
onálneho rozvoja a infor-
matizácie Veronika Remišo-
vá ako dôležitý bod uviedla
zriadenie „task force“ pre
lepšie zapojeniemladých
ľudí či podporu zapojenia
tretích krajín do riadenia
stratégie. A minister život-
ného prostredia Ján Budaj
otvoril hlavnú tému roku
2022 ako Európskeho roku
mládeže.
„Zakomponovaniemláde-

že je veľmi dôležité. To, čo
my zasejeme, budú žať ge-
nerácie po nás. Je dôležité
poznať ich názor. V súčas-
nosti ide o jednu z top priorít
Európskej komisie. Zaoberali
sme sa týmaj v rámci nášho
predsedníctva. Snažili sme
sa nájsť koncept, ako čo na-
jefektívnejšie zapracovať
mladých ľudí do rozhodova-
nia v rámci stratégie. Chce-
me počuť ich názor,“ uzavrel
Michal Blaško.

z Matej Martinčo

z Diskusia naživoo Dunajskej stratégii prebehla formouonline konferencie.z foto:MKREO


Krajiny dunajského
regiónumajú spoločné
problémy, napríklad v
oblasti životného
prostredia. Je dôležité
riešiť ich spolu na
nadnárodnej úrovni.
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