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Úvod
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len PHRSR) mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027 je základným dokumentom podpory regionálneho rozvoja
na lokálnej úrovni. PHRSR mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027, bol vypracovaný podľa
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších prepisov. Pri spracovaní PHRSR boli uplatňované všetky základné princípy regionálnej politiky EÚ: princíp koncentrácie, princíp partnerstva, princíp programovania, princíp doplnkovosti, princíp subsidiarity.
Cieľom PHRSR mesta Dunajská Streda je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja, resp. štátnej regionálnej politiky. Stanovuje hlavné smery rozvoja, formuluje strategické ciele a definuje úlohy a prvoradé potreby pre
zabezpečenie rozvoja uvedených oblastí. Ciele a úlohy harmonizuje tak, aby prinášali všestranný
rozvoj mesta Dunajská Streda. PHRSR mesta Dunajská Streda je strednodobý plánovací dokument na obdobie 7 rokov s možnosťou jeho priebežnej aktualizácie – je otvoreným a živým dokumentom, program musí byť podľa potreby doplňovaný a upravovaný. Význam a využitie tohto
dokumentu pri rozvoji mesta je v tom, že je spracovaný na základe terénneho prieskumu a za
spoluúčasti miestnych aktérov, stakeholderov a odborníkov (ktorí sú informovaní o problémoch
a rozvojových potrebách mesta), pomáha maximálnemu pochopeniu regionálnych špecifík
záujmového územia a zároveň pomáha maximálnemu absorbovaniu zdrojov Európskej únie pre
mesto Dunajská Streda.
Z hľadiska štruktúry PHRSR mesta Dunajská Streda je dokument rozčlenený na 5 častí:
• v prvej časti je podrobne analyzovaný reálny stav jednotlivých oblastí územia mesta
Dunajská Streda;
• druhá časť je strategická, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho
vnútorných špecifík a určuje hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní
princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia;
• tretia časť je programová časť, ktorá obsahuje strategické prioritné rozvojové oblasti
mesta, definovanie strategických cieľov pri jednotlivých prioritných oblastiach, priority, zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta;
• štvrtá časť programového dokumentu je realizačná časť, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu
rozvoja mesta; táto časť obsahuje aj akčný plán rozvoja mesta Dunajská Streda na
obdobie 2022 – 2027;
• posledná časť je finančná časť, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých
opatrení a aktivít programu rozvoja mesta.
Pri vypracovaní tohto programového dokumentu boli zohľadnené priority Národnej stratégie
regionálneho rozvoja SR, ako aj jej vízia regionálneho rozvoja na Slovensku: Slovensko sa má stať
krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región bude využívať svoje danosti
v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a územného
rozvoja, a tým aj Slovenskej republiky, ako vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie.
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Obr. 1: Základné ciele Dunajskej Stredy vychádzajúce z Partnerskej dohody SR
na obdobie 2022 –2027

Európsky cieľ: Inteligentnejšia Európa
•
•

národný cieľ: Inovatívne Slovensko
lokálny cieľ: Inteligentná a inovatívna Dunajská Streda

Európsky cieľ: Ekologickejšia Európa
•
•

národný cieľ: Ekologické Slovensko pre budúce generácie
lokálny cieľ: Ekologická Dunajská Streda pre budúce generácie

Európsky cieľ: Prepojenejšia Európa
•
•

národný cieľ: Mobilita, doprava a prepojenosť
lokálny cieľ: Kvalitná mobilita a doprava v Dunajskej Strede a kvalitná prepojenosť
mesta s ostatnými obcami, mestami a regiónmi

Európsky cieľ: Sociálnejšia Európa
•
•

národný cieľ: Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko
lokálny cieľ: Sociálna, spravodlivá a vzdelaná Dunajská Streda

Európsky cieľ: Európa bližšie k občanom
•
•

národný cieľ: Kvalitný život v regiónoch
lokálny cieľ: Kvalitný život v Dunajskej Strede a jej regióne

PHRSR mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027 reaguje aj na hlavné výzvy a kľúčové
oblasti rozvoja strategického dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – Dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030: ochrana a rozvoj
zdrojov, ich udržateľné využívanie a rozvoj komunít.

6

Príprava stratégie rozvoja
mesta Dunajská Streda
Prvý strategický dokument mesta – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda – bol vypracovaný v roku 2007 na základe zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Prvá aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda bola realizovaná v roku 2012, potom bola začiatkom roka
2014 predĺžená platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda
do konca roku 2014. Vo februári 2015 bol schválený Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2015 – 2020 podľa
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. V decembri 2020 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 342/2020/17 schválilo predĺženie
platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2015 –
2020, schváleného Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda dňa 10. februára 2015, a to do 31.
decembra 2021.
V mimoriadne ťažkom období bezprecedentnej zdravotnej a ekonomickej krízy, ktorej čelí celý
svet i Slovensko, začalo v júli v roku 2020 mesto Dunajská Streda pracovať na príprave Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027 podľa
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Priority
mesta boli definované v súlade s pripravovanou Partnerskou dohodou SR pre roky 2021 – 2027,
t. j. aj rozvojové priority mesta stoja na piatich pilieroch: Inovatívne mesto, Ekologické mesto pre
budúce generácie, Mobilita, doprava a prepojenosť, Sociálne spravodlivé a vzdelané mesto a Kvalitný život v regiónoch (v prípade Partnerskej dohody SR pre roky 2021 – 2027 sú to: Inovatívne
Slovensko, Ekologické Slovensko pre budúce generácie, Mobilita, doprava a prepojenosť, Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko a Kvalitný život v regiónoch).
PHRSR mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027 bol vypracovaný na základe metodiky,
ktorú vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v roku 2020 [verzia: 1.0.3].
V participatívnom procese zostavenia rozvojových priorít bol dôležitým zdrojom informácií
prieskum názorov obyvateľov, ktorým boli občania upozornení na prebiehajúci proces strategického plánovania rozvoja mesta a zapojení do plánovacieho procesu. Výsledky prieskumu poskytli
podklady pre rozhodovanie o smerovaní práce na strategickom pláne.
Prieskum zisťoval sociálno-ekonomické charakteristiky respondentov, podmienky bývania a
spôsoby riešenia bytovej situácie, názory miestnych obyvateľov na kvalitu života v meste, služby
a samosprávu, kladné a záporné stránky mesta, možnosti a prekážky rozvoja, predstavy o prioritných oblastiach rozvoja a zdrojoch financovania pre realizáciu rozvojových cieľov.
Do participatívneho procesu prípravy PHRSR boli pozvané aj významnejšie podnikateľské
subjekty. V období august 2020 – september 2020 bol realizovaný hĺbkový prieskum názorov
podnikateľských subjektov zameraný na návrh možností ďalšieho ekonomického a udržateľného rozvoja. Naším zámerom bolo zistiť budúci ekonomický potenciál najväčších ekonomických
subjektov v meste, mapovať ich plánované investície a získať spätné väzby – ich návrhy pre zlepšenie podmienok podnikania v Dunajskej Strede.
V participatívnom procese prípravy PHRSR bol realizovaný aj kvantitatívny a kvalitatívny sociokultúrny prieskum neziskového sektora v Dunajskej Strede. Neziskový sektor má osobitne
dôležité postavenie v sociokultúrnom rozvoji mesta, keďže práve neziskové organizácie sú hnacími motormi kultúrneho, komunitného a spoločenského rozvoja. Organizácie tretieho sektora v
uplynulých 30 rokoch vytvorili neobyčajne bohatú, pestrú a flexibilnú sieť foriem, organizačných
schém, iniciatív a nápadov, ktoré posúvali miestne komunity vpred. Vybudovali intelektuálnu
základňu pre spoločenské reformy, obhajovali záujmy rôznych občianskych cieľov, zapájali sa do
riešenia nielen kultúrnych, ale aj environmentálnych i ďalších problémov, reagovali na potreby
občianskej spoločnosti.
Cieľom procesu tvorby PHRSR nebolo definovanie súboru investícií z verejných zdrojov a podmienok pre ich riadenie, ale definovanie stratégie obsahujúcej prepojený súbor formálnych a
neformálnych nástrojov, ktorých nositeľmi sú rôzni aktéri rozvoja využívajúci ich v smere dosiahnutia spoločne vytýčených cieľov.
Vypracovanie PHRSR nebolo realizované iba orgánmi územnej samosprávy, ale bolo realizo-
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vané v partnerstve aktérov lokálneho alebo regionálneho rozvoja s ohľadom na princíp partnerstva podľa §2 písm. g) zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov. Do partnerstva a spolupráce boli pozvaní významní sociálno-ekonomickí partneri,
ktorí zabezpečujú hospodársky, sociálny, územný rozvoj mesta i jeho regiónu s ohľadom na jeho
udržateľnosť.
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September
2021

August 2021

Júl 2021

Jún 2021

Máj 2021

Apríl 2021

Marec 2021

Február 2021

Január 2021
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2020

August 2020

Júl 2020

Termín
(mesiac)

Obr. 2: Harmonogram spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027
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V období 2015 – 2020 vychádzala rozvojová stratégia mesta zo stratégie Európa 2020 a
financovaním projektov v programovom období 2014 – 2020 podporila

•
•
•

inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii,
udržateľný rast: podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho
hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje,
inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti,
ktoré zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť.

V novom programovacom období – v rokoch 2021 – 2027 – vychádza rozvojová stratégia mesta z 5 cieľov Partnerskej dohody Slovenskej republiky na obdobie 2021 – 2027: Inteligentnejšia
Európa – Inovatívne Slovensko; Ekologickejšia Európa – Ekologické Slovensko pre budúce generácie; Prepojenejšia Európa – Mobilita, doprava a prepojenosť; Sociálnejšia Európa – Sociálne,
spravodlivé a vzdelané Slovensko; Európa bližšie k občanom – Kvalitný život v regiónoch.
Tento programový dokument nadväzuje na strategické dokumenty z obdobia 2014 – 2020
(je spätý so sektorovými operačnými programami vypracovanými na základe Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020), avšak prioritne vychádza z aktuálnych strategických dokumentov na programové obdobie 2021 – 2027 na úrovni Európskej únie, na úrovni
Slovenskej republiky a na úrovni Trnavského samosprávneho kraja (+ z ďalších stratégií na regionálnej a miestnej úrovni, napr. je spätý aj s Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030
– dlhodobou stratégiou udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030, Národnou
stratégiou regionálneho rozvoja SR [schválenou uznesením vlády SR č. 222 zo 14. mája 2014],
Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 [KURS 2001], Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2023, Koncepciou rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021 – 2023, Územným plánom regiónu Trnavského samosprávneho
kraja, Územným plánom mesta Dunajská Streda, Koncepciou rozvoja cestovného ruchu v meste
Dunajská Streda (2012), Energetickou koncepciou mesta Dunajská Streda v tepelnej energetike
(2005), Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 s
predĺženou platnosťou do 31.12.2021 atď.).
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A - Analytická časť
Mesto Dunajská Streda (https://dunstreda.sk/) sa nachádza na juhozápadnom Slovensku (ďalej SR), vyznačuje sa bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva a zároveň plní
funkciu administratívno-správneho, kultúrneho a hospodárskeho centra okresu Dunajská
Streda.
Mesto Dunajská Streda je vymedzené hranicami katastrálneho územia Dunajská Streda, katastrálneho územia Malé Blahovo a katastrálneho územia Mliečany. Mesto Dunajská
Streda má výmeru 3145 ha.
Z hľadiska územnosprávneho členenia SR patrí mesto na úrovni NUTS 3 do Trnavského
kraja, na úrovni NUTS 4 do okresu Dunajská Streda. Dunajská Streda plní funkciu okresného
mesta.
Tab. 1: Základné charakteristiky mesta Dunajská Streda

Kód obce

501433

Názov okresu

Dunajská Streda

Názov kraja

Trnavský

Štatút obce

mesto

PSČ

929 01

Telefónne smerové číslo

031

Prvá písomná zmienka o meste – rok

1256

Nadmorská výška mesta v m

115

Celková výmera územia mesta [m ]

31 450 835

Hustota obyvateľstva na km2

719

2

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Geologické a geomorfologické pomery
Riešené územie Dunajskej Stredy sa nachádza v nadmorskej výške od 110 m n.m. po cca 120
m n.m. Na vytváraní nížinného rovinatého reliéfu sa podieľali hlavne fluviálno-akumulačné procesy, najmä agradácia súvisiaca so stratou transportačnej schopnosti Dunaja po jeho vyústení z
Devínskej brány.
Geologická stavba územia je relatívne jednoduchá. Budovaná je hrubými kvartérnymi náplavami Dunaja, ktoré sú reprezentované štrkopieskami, miestami až pieskami dunajského náplavového kužeľa, veku pleistocénu a ruman. Štrkopiesky neustálym poklesávaním centra panvy
dosiahli značnú hĺbku. V typických kvartérnych sedimentoch vyvinutých v centre Žitného ostrova
prevládajú piesčité štrky a štrky s prímesou piesku. Seizmická aktivita daného územia je prevažne v 5 a sčasti v 6 stupni MSK.

Hydrologické pomery
Územie patrí do povodia rieky Dunaj. Všetky toky majú dažďovo-snehový typ režimu odtoku,
s najvyššími priemernými mesačnými prietokmi v marci a s najnižšími v novembri. V súvislosti s
prevádzkou Vodného diela Gabčíkovo (VDG) sa hladina podzemnej vody v priebehu posledných
rokov mierne zvýšila a v súčasnosti kolíše v rozpätí od 2 do 3 m. Ustálená hladina podzemnej vody
na území mesta sa pohybuje prevažne v hĺbke 2,0 – 4,0 m pod terénom.

Klimatické pomery
Klimatické pomery sledovanej oblasti sú relatívne homogénne – územie patrí do teplej klimatickej oblasti. Ide o nížinnú klímu, ktorá je charakterizovaná miernou inverziou teplôt. V rámci
danej oblasti územie spadá prevažne do teplého, suchého okrsku s miernou zimou a dlhším slnečným svitom – vo vegetačnom období nad 1 500 h. Priemerná teplota je v januári -1,7 °C, v júli
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20,2 °C. Bezmrazivé obdobie trvá 180 až 200 dní. V území je 60 až 70 letných dní za rok. Priemerné
ročné teploty sa na riešenom území pohybujú v rozmedzí od 9,0 po 10,5 °C. Ročný úhrn zrážok
sa pohybuje okolo 530 – 600 mm. V dlhoročných priemeroch medzi najmenej výdatné mesiace
patria január a február, najviac zrážok pripadá na teplý štvrťrok, a to mesiace máj až júl. Na Slovensku sme za posledných 100 rokov zaznamenali trend rastu priemernej ročnej teploty vzduchu
(T) o 1,7 °C a pokles ročných úhrnov atmosférických zrážok (R) o 5,6 % v priemere (na juhu SR, kde
sa nachádza aj riešené územie, bol pokles aj o ≥ 10 %) (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy, Bratislava, 2005). Do roku 2030 sa očakáva zvyšovanie priemerných teplôt v každom ročnom období. V dôsledku zmeny klímy sa zvyšuje výskyt extrémnych udalostí.

Súčasná krajinná štruktúra
Mesto sa nachádza v poľnohospodársky úrodnej, intenzívne obhospodarovanej oblasti Podunajskej nížiny. Má dobré pôdne a klimatické podmienky pre poľnohospodársku výrobu. Súčasná krajinná štruktúra je tvorená súborom prvkov, ktoré človek ovplyvnil, čiastočne alebo úplne
pozmenil, resp. nanovo vytvoril ako umelé prvky krajiny. Súčasná krajinná štruktúra riešeného
územia je výrazne ovplyvnená antropogénnou činnosťou.
Tab. 2: Štruktúra využitia zeme na území mesta Dunajská Streda (v m²)
Územie

Celková výmera

Mesto Dunajská Streda

31 450 835

Poľnohospodárska Lesné popôda
zemky
20 646 216

1 244 670

Vodné
plochy

Zastavané plochy a nádvorie

Ostatné
plochy

631 649

6 433729

2 494571

Poznámka: stav k 31. 12. 2019
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Z hľadiska kvality pôd je riešené územie reprezentované najúrodnejšími genetickými pôdnymi typmi. Pokryv tvoria hlinité zeminy rôznej hĺbky a zloženia so strednou priepustnosťou. Ornica
obsahuje 1,8 až 3,5 % kvalitného humusu.
Graf 1: Štruktúra využitia zeme na území mesta Dunajská Streda (v %)

8%

20%
66%
2%
4%

POĽNOHOSPODÁRSKA PÔDA LESNÉ POZEMKY VODNÉ PLOCHY
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIE OSTATNÉ PLOCHY
Poznámka: stav k 31. 12. 2019
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Tab. 3: Štruktúra poľnohospodárskeho pôdneho fondu na území mesta Dunajská Streda (v m²)
Územie
Mesto Dunajská
Streda

Poľnohospodárska pôda
- spolu
20 646 216

- orná
pôda
16 663 916

- chmeľnica
0

- vinica
1 053474

- záhrada
1 002091

- ovocný
sad
1 650921

- trvalý
trávny
porast
275 814

Poznámka: stav k 31. 12. 2019
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 2:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020

V dnešnej dobe je typickým znakom intravilánu mesta veľké tempo a rozsah stavebných činností, ktoré výrazne vplývajú na kvalitu životného prostredia a života občanov, keďže dochádza
k zahusťovaniu zástavby na úkor zelených plôch. Z tohto dôvodu je v strednodobom horizonte
potrebné rozvíjať zelenú infraštruktúru mesta, ktorá predstavuje významný ekologický, ekonomický a sociálny prínos pre spoločnosť a nástroj na zmiernenie efektov klimatických zmien.

Ochrana prírody a krajiny, životného prostredia
Ochranou prírody a krajiny sa rozumie obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť
alebo zničiť podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny a znížiť jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto zásahov. Cieľom ochrany prírody a krajiny je chrániť
prírodu pre optimálne využitie krajiny. Príroda a jej časti v rámci krajiny predstavujú pre život
nesmierne dôležitú, až existenčnú zložku životného prostredia. Prírodu a krajinu treba chrániť
nielen z hľadiska súčasných životných potrieb, ale aj pre potrebu jej zachovania aj pre budúce
pokolenie.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických
osôb pri ochrane prírody a krajiny s cieľom dlhodobo zabezpečiť zachovanie prírodnej rovnováhy
a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a krás a utvárať podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a na poskytovanie ekosystémových služieb,
berúc do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne potreby, ako aj regionálne a miestne pomery.
Ochranu prírody a krajiny s vyčlenením územnej a druhovej ochrany, ako aj ochranu stromov
zabezpečuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
ktorého hlavným poslaním je obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť
podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako aj
odstraňovanie následkov takýchto zásahov.
Pôvodné geoekosystémy boli v záujmovom území značne pozmenené predovšetkým vplyvom rozvoja poľnohospodárskej výroby, výstavby bytov a komunikácií. V riešenom území je veľmi
málo lesov, hoci lesy majú zásadný vplyv na vodný režim v krajine, predchádzanie erózii, ochranu
pôdy, udržiavanie čistoty vzduchu a ochranu biodiverzity.
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Priamo do územia mesta Dunajská Streda nezasahuje žiadne maloplošne chránené územie,
avšak susedné obce sú bohaté na maloplošne chránené územia:
v obci Kostolné Kračany a v obci Vrakúň sa nachádza CHA Konopiská (Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Trnave č. 2/2009 z 24. apríla 2009 – ú. od 1.6.2009, 4.
stupeň ochrany2),
v obci Vrakúň sa nachádzajú CHA – Čiližské močiare (Vyhláška Krajského úradu ŽP v
Trnave č. 3/2009 z 10. decembra 2009, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Čiližské močiare
– platná od 15.1.2010)3.
v obci Kráľovičove Kračany sa nachádza CHA – Kráľovičovokračiansky park (Nariadenie
Okresného národného výboru v Dunajskej Strede č. 5/VI/82 zo dňa 23.4.1982 – platnosť od
23.4.19824),
v obci Veľké Blahovo sa nachádza NPR – Klátovské rameno (Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993)5,
v obci Vydrany sa nachádza NPR – Klátovské rameno (Vyhláška Ministerstva životného
prostredia SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993).
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným
cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný
členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich
živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej
Európskej únii. Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území: chránené vtáčie územia a územia
európskeho významu. Priamo do riešeného územia mesta Dunajská Streda zasahuje len 1 chránené územie patriace do sústavy Natura 2000: Územie európskeho významu Klátovské rameno (kód územia: SKUEV0075). Časť Územia európskeho významu Klátovské rameno zasahuje do
katastrálneho územia Malé Blahovo. Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany v rámci Územia európskeho významu Klátovské rameno: lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy; prirodzené eutrofné
a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu
Magnopotamion alebo Hydrocharition; nížinné a podhorské kosné lúky; lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek; karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy.
V katastrálnom území Mliečany sa nachádza 1 chránený strom, ktorého názov je Dub letný
v Mliečanoch (Ev. číslo: S251; Vedecký názov taxónu: Quercusrobur L.; Dôvod ochrany: Kultúrny,
vedecký, ekologický, krajinotvorný a estetický význam; Význam ochrany: kultúrny, krajinársky a
estetický; V pôsobnosti organizačného útvaru ŠOP SR: Správa CHKO Dunajské luhy; Ochranné
pásmo: 3. stupeň ochrany).
V strednodobom horizonte je potrebné zlepšiť čistenie verejných priestranstiev v meste,
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj územia s mimoriadnym dôrazom na zníženie rizika vzniku negatívnych dopadov javov a procesov vplývajúcich na kvalitu zložiek životného prostredia
prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení environmentálnej infraštruktúry a zvyšovaním
environmentálneho povedomia obyvateľov mesta. V strednodobom horizonte je potrebné zvyšovať aj atraktivitu územia prostredníctvom rozvoja a rekonštrukcií oddychových zón, parkov,
prvkov verejnej zelene a drobnej architektúry.
Pod pojmom zmena klímy rozumieme zmenu dlhodobého charakteru počasia v určitej oblasti, čo sa môže prejavovať nárastom priemerných teplôt, častejším výskytom extrémnych prírodných javov, či poklesom úhrnu zrážok. Aktuálne sa zmena klímy stáva jednou z najväčších
výziev environmentálnej politiky každej krajiny, každého regiónu a každého mesta. Všetky negatívne javy zmeny klímy sa v súčasnosti dajú zmierniť pozitívnymi adaptačnými opatreniami
(napr. ktoré zadržiavajú vodu a vlhkosť na území mesta).

2
Cieľom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a
mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár (3140) a druhov európskeho významu: čík európsky (Misgurnus fossilis), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus) a blatniak tmavý (Umbra krameri).
3
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopu európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion
alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: býčko rúrkonosý (Proterorhinchusmarmoratus), čík európsky (Misgurnus fossilis), pĺž severný (Cobitis taenia), lopatka dúhová (Rhodeus sericeus amarus), blatniak tmavý (Umbra crameri), hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus) a vydra riečna (Lutra lutra).
4
Predmet orchrany: Ochrana historického parku v obci Kráľovičove Kračany.
5
Predmet ochrany: Geomorfologicky, biol. a krajinársky mimoriadne cenný priestor so zachovalými spoločenstvami vodnej vegetácie a komplexmi typických luž. lesov. Výskyt vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Zóna ticha uprostred
poľnoh. krajiny Podun. nížiny.
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Obr. 3: Model proaktívnej adaptácie mesta na zmenu klímy

Príprava podmienok pre
adaptáciu

Monitorovanie
a hodnotenie
adaptácie

Implementácia adaptačných opatrení

Hodnotenie
rizík a zraniteľnosti na
zmenu klímy

Identifikácia
adaptačných
riešení

Zdroj: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy

Za obdobie rokov 1881 – 2017 sa na Slovensku pozoroval:
rast priemernej ročnej teploty vzduchu asi o 1,73 °C (z pohľadu ročných sezón k najrýchlejšiemu otepľovaniu dochádza v lete a na jar),
pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (na juhu Slovenska od roku 1900 doteraz o 5 %, na
ostatnom území menej),
vzrast potenciálneho výparu a pokles vlhkosti pôdy – charakteristiky výparu vody z
pôdy a rastlín, vlhkosti pôdy, slnečného žiarenia potvrdzujú, že najmä juh Slovenska
sa postupne vysušuje,
nárast extrémnych horúčav, súch, zrážok, búrok (Stratégia adaptácie SR na zmenu
klímy).
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Tab. 4: Dôsledky zmeny klímy v sídelnom prostredí

Prejav zmeny klímy
Zvýšená priemerná
teplota vzduchu, zvýšený počet tropických
dní a častejší výskyt vĺn
horúčav.

Premenlivosť zrážkových úhrnov, absencia zrážok a výskyt
obdobia sucha.

Premenlivosť zrážkových úhrnov, extrémne úhrny zrážok
– snehové, dažďové
a prívalové povodne,
bahnotoky.

Extrémne poveternostné situácie – búrky, víchrice, tornáda.

Oblasti

Dôsledky zmeny klímy

Zastavané územia

Nepriaznivá mikroklíma v dôsledku zosilnenia tepelného ostrova
mesta a prehrievaniu
spevnených povrchov,
zhoršenie tepelnoizolačných vlastností
budov a zníženie kvality
života obyvateľov bez
adekvátneho bývania.

-

Poškodenie povrchov
a zariadení na verejných priestranstvách,
zosuvy pôdy, problémy s odtokom v dôsledku nedostatočne
dimenzovanej, resp.
zastaranej kanalizačnej siete, zatopenie
budov, poškodenie
základov budov, v
krajných prípadoch
zrútenie budov v dôsledku zosuvov spôsobených prívalovými
zrážkami.

Narušenie konštrukcie budov, poškodenie povrchov a
zariadení na verejných priestranstvách,
poškodenie fasád a
omietok budov, poškodenie zariadení
budov (solárne panely, fotovoltické články
a pod.), poškodzovanie infraštruktúry v
lesoparkoch.

Zeleň

Zmeny v druhovej
štruktúre (zvýšený potenciál využitia xerotermných druhov drevín
v štruktúrach zelene
sídiel), šírenie inváznych a nepôvodných
druhov.

Usychanie vegetácie,
chradnutie drevín,
ohrozenie škodcami,
častejšie možné požiare.

Pôdna erózia, ochudobnenie pôdneho
substrátu o živiny,
podmáčanie a oslabenie koreňového
systému drevín, poškodenie sadovnícky
upravených plôch.

Poškodzovanie drevín
zlomami a vývratmi.

Vodné zdroje (pitná, úžitková, technologická voda,
vodné toky, nádrže
a pod.)

Zvýšené nároky na
spotrebu pitnej vody a
úžitkovej vody na zavlažovanie.

Problém so zásobovaním pitnou vodou,
zavlažovaním, pokles
vodného stavu, eutrofizácia.

Zvýšené nároky na
stokovú sústavu odvádzať prívalové zrážky, bleskové povodne
a záplavy spôsobujúce škody.

-

Zdravie obyvateľstva

Zhoršenie celkového
stavu zraniteľných
skupín obyvateľov,
riziko prehriatia alebo
dehydratácie organizmu, zhoršenie stavu
ľudí s kardiovaskulárnymi, respiračnými ochoreniami, dopad nových
patogénov na zdravie.

Zhoršenie alergických
stavov, riziko dehydratácie organizmu,
dopad nových patogénov na zdravie.

Výskyt infekčných
ochorení.

Ohrozenie ľudí bez
domova a iných zraniteľných skupín.

Doprava

Únava materiálu, prehriatie zariadení, poškodzovanie povrchu
komunikácii, poškodzovanie koľajníc, zhoršený
komfort cestujúcich,
zvýšenie konc. prízemného ozónu.

-

Zhoršenie bezpečnosti a plynulosti
dopravy, poškodenie
technického parku,
zosuvy pôdy môžu
skomplikovať zásobovanie tovarmi.

Znížená bezpečnosť
pozemnej dopravy,
poškodenie technického parku.

Energetická infraštruktúra

Meniace sa požiadavky
na dodávku energií a
zaťaženie rozvodného
systému elektrickej
energie v dôsledku zvýšeného výkonu chladiacich systémov, častejšie
výpadky rozvodných
systémov a energetických výrobných technológií.

Stúpajúce požiadavky
na technologickú
vodu.

Poruchy a poškodenie zariadení, výpadky
v dodávke energií.

Poruchy a poškodenie zariadení, výpadky
v dodávke energií,
zvýšenie komplikácií
pri opravách, nárast
škôd spôsobených
výpadkom energií u
odberateľov.

Zdroj: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, 2018
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Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
Globálna zmena klímy zväčšuje extrémne výkyvy počasia aj v Dunajskej Strede, najmä vo forme extrémnych horúčav a častých prívalových dažďov. Obdobie 2001 – 2017 sa charakteristikami
teploty vzduchu, úhrnov zrážok, výparu, snehovej pokrývky, ako aj iných prvkov, priblížilo k predpokladaným podmienkam klímy okolo roku 2030.
Pre zmiernenie tempa zmeny klímy je potrebné zavádzať mitigačné opatrenia zamerané na
obmedzovanie množstva vypúšťaných skleníkových plynov do ovzdušia a zvyšovať záchyty uhlíka. Pre lepšie prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy je potrebné prijať adaptačné opatrenia
na regionálnej a lokálnej úrovni.
Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 je rámcovým dokumentom,
ktorý navrhuje všeobecne prospešné a aplikovateľné princípy a ucelený súbor opatrení smerujúcich k posilneniu úlohy miest v celkovom rozvoji Slovenska. Tento dokument zdôrazňuje dôležitosť uplatňovania systémového prístupu k adaptácii na zmenu klímy zo strany miest. Medzi prejavy zmeny klímy v sídelnom prostredí patrí zvýšenie počtu tropických dní a výskyt vĺn horúčav
v letnom období, nerovnomerné časové a priestorové rozloženie zrážok, častejší výskyt extrémnych úhrnov zrážok spôsobujúcich povodne, častejší výskyt období sucha spôsobujúcich pokles
kapacity vodných zdrojov a výskyt extrémnych poveternostných situácií (víchrice, veterné smršte,
búrky, tornáda). Očakávajú sa vážne dôsledky na zastavané územie (stavebné konštrukcie, pamiatky, infraštruktúra sídla, verejné priestranstvá), prírodnú zložku sídelného prostredia (pôda,
zeleň, zelená infraštruktúra sídla), vodné zdroje (zásobovanie pitnou vodou a hospodárenie s
vodnými zdrojmi, vodné nádrže), využívanie krajiny v sídelnom prostredí, zdravie obyvateľstva a
sociálnu oblasť, dopravnú, technickú a energetickú infraštruktúru, obchod, priemysel a cestovný
ruch (Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy).
Plochy zelene v mestách plnia kľúčovú úlohu pri zachovaní biodiverzity, poskytujú dôležité ekosystémové služby a zároveň zabezpečujú priestor na verejné oddychové aktivity. Mesto
Dunajská Streda má málo zelených plôch – verejných parkov slúžiacich oddychu. Verejné parky
mesta: park pri autobusovej stanici (medzi Štúrovou a Jesenského ulicou), park na Námestí sv.
Štefana, park na začiatku pešej zóny Korza Bélu Bartóka v centre mesta, spoločenský park v Malom Blahove a park vedľa MOL Arény (v júli 2021 sa začala revitalizácia parku, cieľom revitalizácie
je humanizovať jeho prostredie pre obyvateľov i návštevníkov mesta, priviesť do neho život a
zlepšiť jeho mikroklimatické podmienky).
Obyvateľom mesta chýba rozsiahly verejný mestský park. V strednodobom horizonte je potrebné vybudovať nový mestský park, ktorý by pôsobil ako zelená oáza pre obyvateľov i návštevníkov mesta. Mesto Dunajská Streda plánuje vybudovať uvedený veľký mestský park – najväčšiu kompaktnú zelenú plochu mesta – čiastočne na sedemhektárovej ploche na mieste bývalej
gokartovej dráhy postavenej ešte v roku 1972, ktorá už neplní svoju funkciu. Uvedený verejný
zelený priestor bude nezastupiteľnou zložkou životného prostredia s bioklimatickou a hygienickou funkciou. Pri výstavbe parku by sa v ňom mal zachovať čo najväčší počet pôvodných drevín,
zároveň má z neho vzniknúť miestne biocentrum. Tento nový mestský park je projekt, ktorý sa
navrhuje na stovky rokov.
V strednodobom horizonte je potrebné zvýšiť využitie zelených opatrení. V meste je potrebné
realizovať/podporovať opatrenia:
na rozšírenie mestskej zelene,
na zvyšovanie podielu vegetácie v okolí dopravných komunikácií,
na budovanie alternatívnych prvkov zelenej infraštruktúry (podporu zelených striech a
vertikálnej zelene),
na tienenie verejných priestorov,
na ekologický manažment zrážkových vôd (budovanie plôch s priepustným povrchom,
zvýšenie infiltrácie vody; udržateľné odvodňovacie systémy) – navýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému
prostrediu,
na zabezpečenie dostatočnej kapacity prietoku kanalizačnej sústavy,
na revitalizáciu, ochranu a starostlivosť o zeleň,
na zabezpečenie udržiavania dobrého stavu, statickej a ekologickej stability drevín.
Zvýšená spotreba energie a produkcia emisií CO2 má priamy dopad na lokálnu a aj oblastnú
kvalitu životného prostredia. Množstvo spotrebovanej energie a produkcia emisií CO2 je priamo
závislá od správania sa obyvateľov a firiem. Zvyšujúca sa životná úroveň obyvateľstva a intenzívny
rozvoj hospodárstva sa odráža na zvýšených nárokoch na spotrebu energie. V strednodobom
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časovom horizonte je potrebné skvalitniť aj informačnú kampaň na zvýšenie povedomia občanov/návštevníkov/podnikov mesta o problematike energetickej efektívnosti a znižovania emisií
skleníkových plynov. V danom časovom horizonte je potrebné podporovať environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu v každom veku, aby sa zabezpečilo udržateľné využívanie zdrojov
a ochrana životného prostredia. So vzdelávaním je nutné začať už vo veľmi skorom veku, keďže
deti ešte nemajú negatívne environmentálne návyky, ktoré by bolo treba odstraňovať. Kvalitné
vzdelávanie pre udržateľný rozvoj nielenže zvyšuje environmentálne povedomie obyvateľstva,
ale buduje aj aktívny prístup k životnému prostrediu prostredníctvom rozvíjania zručností nevyhnutných pre udržateľný rozvoj, akými sú napríklad systémové myslenie, predvídavosť, strategické myslenie, kritické myslenie, normatívna spôsobilosť ako aj integrovaný prístup k riešeniu
problémov (Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030).

Z histórie mesta
Prví obyvatelia osídlili toto územie už pred dobou bronzovou. Na území mesta sa našli aj nálezy z rímskeho obdobia a z čias sťahovania národov. Predpokladaná stará osada situovaná na
križovatke obchodných ciest a karaván bola miestom s čulým obchodným ruchom. Mesto Dunajská Streda nebolo tvorené jednou osadou, ale viacerými samostatnými osadami, ktoré spájali
početné náboženské, lokálne, politické a ekonomické záujmy už od raného vzniku. Prvá písomná
správa o meste pochádza z r. 1256 (uvádza sa názov Svridahel, po maďarsky Szerdahely [názov
bol odvodený z názvu dňa, kedy sa konali trhy]). Svridahel bol v tom čase vo vlastníctve kráľa,
kým časť Nemesszeg alebo Pókatelek boli vo vlastníctve šľachty. V roku 1574 žilo v mestskom
sídle Szerdahely 26 kráľovských poddanských rodín a 3 šľachtické rody. Začiatkom 18. storočia
prichádzalo postupne do mesta židovské obyvateľstvo, najskôr v menšom, neskôr vo väčšom
počte. Židovská komunita mala výrazný vplyv na rozvoj mesta. Mestská časť Szerdahely sa stala
miestom s významným obchodným ruchom. Mesto sa rozrastalo, boli postavené menšie i väčšie šľachtické domy a kaštiele: napr. Žltý kaštieľ (ktorý dal v rokoch 1753 – 58 postaviť Márton
Bíró Padányi, Veszprémsky biskup, svojmu bratrancovi), Biely kaštieľ atď. V roku 1854 sa časť
Szerdahely, Újfalu, Nemesszeg a Előtejed spojili a vytvorili mesto Duna-Szerdahely. Už od konca
19. storočia žilo mesto aktívnym kultúrnym a spoločenským životom. Vytvárali sa rôzne spolky,
kultúrne inštitúcie, organizácie, ktoré tu pôsobili do 1. svetovej vojny a ich vplyv bol výrazný aj
v medzivojnovom období, hlavne v duchovnej oblasti. Začiatkom 20. storočia začali vychádzať
regionálne časopisy, v roku 1901 Žitnoostrovné listy, časopis Žitný ostrov v roku 1909 a Žitnoostrovský hlásnik v roku 1921. Slovenský názov mesta sa používa od r. 1920. Po roku 1948 komunistická
diktatúra agresívne útočila proti histórii mesta, čo výrazne postihlo urbanistický charakter mesta:
historické budovy nahradili stavby socialistického realizmu a paneláky. Po páde totality mesto
realizovalo úspešnú revitalizáciu centrálnej časti mesta a stalo sa kultúrnym centrom maďarskej
menšiny na území Slovenska (www.dunstreda.sk).
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A.I Analýza vnútorného prostredia
Ľudské zdroje
Ľudské zdroje sú významnými faktormi pri dosahovaní prosperity každého územia. V území
predstavujú nositeľa socioekonomických aktivít, ktoré sa odohrávajú v priestore, vplývajú naň a
transformujú ho. Obyvateľstvo nemožno považovať za statický element, ale naopak, vyznačuje sa
silnou dynamikou jeho počtu, štruktúry, priestorového rozloženia a ďalších znakov.
Vývoj počtu obyvateľov mesta charakterizoval v priebehu uplynulých 15 rokov mierny pokles
(predtým rast počtu obyvateľstva vyvolal najmä výrazný migračný prírastok riešeného územia). Počet zaregistrovaných obyvateľov v meste dosiahol svoje maximum v období 1999 – 2000 s počtom
obyvateľov vyše 24 tisíc. Od tohto obdobia počet obyvateľov kolíše s tendenciou postupného poklesu.
V čase Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 (SODB 2011) malo mesto Dunajská Streda 22 477
trvale bývajúcich obyvateľov, čo znamenalo pokles o 1 058 osôb v období 2001 – 2011. K 31.12.2020
malo mesto Dunajská Streda 22 620 trvale bývajúcich obyvateľov.
Graf 3:

Poznámka: údaje k 31.12.
Zdroj: Štatistický úrad SR, Mestský úrad Dunajská Streda 2021

Prognóza vývoja obyvateľstva
Hlavným demografickým vývojovým trendom zostáva starnutie populácie mesta. Proces starnutia sa zrýchľuje práve v súčasnosti, keď silné povojnové ročníky dosahujú dôchodkový vek. Vo
viacerých strategických dokumentoch mesta Dunajská Streda boli spracované prognózy vývoja
počtu obyvateľov, ktoré predpokladajú do roku 2025 ďalší pokles počtu obyvateľov – až na úroveň
21 890 osôb. Územný plán mesta Dunajská Streda uvádza plochy a kapacity pre novú výstavbu, v
prípade záujmu o novú výstavbu však upozorňuje, že prirodzeným prírastkom bude počet obyvateľov mesta klesať a dané voľné kapacity bude možné zaplniť iba prisťahovaným obyvateľstvom.
Územný plán mesta Dunajská Streda do r. 2025 predpokladá, vzhľadom na disponibilné plochy
(1876 nových bytových jednotiek) v meste Dunajská Streda, nárast obyvateľstva na 25 000 (návrh
1876 bytových jednotiek ráta s výstavbou 1084 bytových jednotiek v rodinných domoch a 792
v bytových domoch (https://dunstreda.sk/files/upn_ds_smerna_cast_uplne_znenie.pdf)).
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Vybrané kultúrne charakteristiky obyvateľstva
Tab. 5: Bývajúce obyvateľstvo podľa národnosti
Národnosť

Počet osôb

Slovenská

4373

Maďarská

16752

Rómska

623

Rusínska

4

Ukrajinská

15

Česká

114

Nemecká

12

Poľská

19

Chorvátska

1

Srbská

3

Ruská

8

Židovská

20

Moravská

8

Bulharská

4

Ostatné

49

Nezistené

472
22477

Spolu

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. 6: Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania
Náboženské vyznanie/cirkev

Rímskokatolícka cirkev

15212

Gréckokatolícka cirkev

89

Pravoslávna cirkev

35

Evanjelická cirkev augsburského vyznania

376

Reformovaná kresťanská cirkev

1616

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

41

Evanjelická cirkev metodistická

39

Kresťanské zbory

47

Apoštolská cirkev

6

Bratská jednota baptistov

10

Cirkev adventistov siedmeho dňa

1

Cirkev bratská

2

Židovské náboženské obce

51

Starokatolícka cirkev

5

Cirkev československá husitská

7

Novoapoštolská cirkev

0

Bahájske spoločenstvo

3

Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní

3

Iné

71

Bez vyznania

2601

Nezistené

2262

Spolu

22477

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011
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Prevažnú väčšinu obyvateľstva tvoria občania maďarskej národnosti. Počas SODB 2011 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 4373 obyvateľov mesta (19,46 %), kým k maďarskej národnosti 16752
obyvateľov mesta (74,53 %). K tretej najpočetnejšej skupine – rómskej národnosti sa prihlásilo 623
(2,77%) občanov – reálny počet Rómov žijúcich na území mesta je však výrazne vyšší, keďže isté
percento rómskych občanov sa hlásilo k maďarskej alebo slovenskej národnosti, respektíve mnohí ani neuviedli národnosť (čo bol rozšírený spoločenský fenomén pri SODB 2011). Reálny počet
Rómov žijúcich na území mesta je odhadovaný na viac ako 1000 obyvateľov6.
17813 obyvateľov mesta uvádzalo maďarský jazyk ako materinský jazyk (79,25 %).
Väčšina obyvateľov Dunajskej Stredy vyznáva jedno z týchto vierovyznaní: rímsko-katolícke
(67,68%), reformovaná kresťanská cirkev (7,19%) a evanjelické augsburského vyznania (1,67 %). Veľkú skupinu tvoria obyvatelia, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu (11,57 %).

Prirodzený pohyb obyvateľstva
Graf 4:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 5:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Úroveň pôrodnosti v meste Dunajská Streda charakterizuje od roku 2009 mierny pokles, čo je
výsledkom reprodukčného modelu správania sa mladej generácie. Rozdiel medzi počtom živonarodených a zomretých indikuje stále mierny prirodzený prírastok obyvateľstva v danom území:
v období 2001 – 2020 počet živonarodených bol 4143, kým počet zomretých bol len 4002.
6
mesta.
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Graf 6:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Veková štruktúra obyvateľstva ovplyvňuje celkový rozvojový potenciál každého územia. Pomery medzi predproduktívnou, produktívnou a poproduktívnou skupinou obyvateľstva vypovedajú o miere perspektívnosti každej populácie. Zo štruktúry obyvateľstva riešeného územia vidieť
podľa základných vekových skupín vysoký podiel poproduktívnej zložky populácie. Obyvateľstvo
mesta je silne starnúce, proces starnutia populácie je nezvratný a bude mať zrýchľujúcu sa tendenciu. Mesto Dunajská Streda bude v najbližšej dobe čeliť značným zmenám vyplývajúcim z
procesu demografického starnutia. Práve starnutie sa stáva jedným z kľúčových faktorov a výziev
21. storočia, ktoré významnou mierou ovplyvní charakter a celkové fungovanie celej spoločnosti,
ale aj miestnej komunity.
Starnutím obyvateľstva sa s rastúcim vekom zvyšuje početnosť výskytu fyzického či mentálneho postihnutia a často vedie k odkázanosti na sociálny systém, čo spôsobuje dodatočné výdavky na dlhodobú starostlivosť. Starnutie obyvateľstva má za následok zvýšený dopyt po dlhodobej
starostlivosti. Z týchto dôvodov má starnutie populácie výrazný vplyv na zaťaženie systému zdravotnej a dlhodobej starostlivosti.
Graf 7:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 8:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Graf 9:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 10:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 11:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

V súčasnosti je pomer medzi počtom osôb v produktívnom veku, t. j. 15 – 64 rokov a počtom
osôb v predproduktívnom a v poproduktívnom veku veľmi nepriaznivý a situácia sa bude ešte
zhoršovať. V ďalších rokoch sa bude nepriaznivo meniť pomer medzi osobami v produktívnom
veku a osobami v poproduktívnom a v predproduktívnom veku.
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O starnutí z ekonomického pohľadu vypovedá index ekonomického zaťaženia, ktorý predstavuje počet osôb v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) a v poproduktívnom veku (65 a viac
rokov) pripadajúci na sto osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov). Vývoj indexu ekonomického
zaťaženia obyvateľov Dunajskej Stredy zaznamenal v období rokov 2001 až 2007 mierne klesajúcu tendenciu. Od roku 2008 index ekonomického zaťaženia opäť mierne stúpa. V roku 2020
pripadalo v Dunajskej Strede na 100 obyvateľov v produktívnom veku 47,52 obyvateľa vo veku 0
– 14 rokov a vo veku 65 a viac rokov.
Graf 12:

Poznámka: Index ekonomického zaťaženia osôb = Počet osôb v predproduktívnom (0 – 14) a poproduktívnom
veku (65+) k osobám v produktívnom veku (15 – 64).
[počet osôb vo veku 0 – 14 rokov v danej územnej jednotke + počet osôb vo veku 65+ v danej územnej jednotke)/
počet osôb vo veku 15 – 64 v danej územnej jednotke * 100]
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Starnutie obyvateľstva významne ovplyvňuje početnosť a štruktúru pracovnej sily. Index starnutia sa od roku 2001 postupne zvyšuje a v roku 2020 dosiahol hodnotu 148,11 (viac ako 148 obyvateľov v poproduktívnom veku 65+ pripadalo na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov).
Graf 13:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Migračný pohyb
Migrácia obyvateľstva je taký pohyb obyvateľstva, ktorý sa viaže na zmenu trvalého bydliska. Migračný pohyb obyvateľstva patrí medzi najdôležitejšie komponenty regionálneho rozvoja. V období 2001 – 2020 sa do mesta prisťahovalo 9884 osôb, pričom v tom istom období sa
z mesta odsťahovalo 10069 osôb. Tieto údaje svedčia o migračnom úbytku obyvateľstva (avšak
od roku 2014 má mesto už pozitívne migračné saldo), čo vyvolal hlavne odchod časti obyvateľstva do okolitých blízkych obcí v susedstve mesta – z pohľadu migračného pohybu sú dané obce
[Veľké Dvorníky, Malé Dvorníky, Kútniky, Vydrany] charakteristické vysokou mierou imigrácie. Na
priestorovú dynamiku obyvateľstva pôsobilo viacero faktorov: dostupnejšie bývanie (ceny bytov
v nich boli mierne lacnejšie), odchod za prácou (časť z nich aj do zahraničia) atď. V najbližších rokoch bude prvoradou úlohou mesta bude podpora migračného prírastku obyvateľstva rozvojom
hospodárstva a skvalitnením podmienok bývania v meste.
Graf 14:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Graf 15:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Graf 16:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Na základe hodnotenia základných trendov pohybu obyvateľstva riešeného územia možno
konštatovať nasledovné závery:
v strednodobom horizonte sa očakáva proces pokračujúceho starnutia obyvateľstva
mesta z dôvodu prechodu silných populačných ročníkov do dôchodkového veku, čo
vyžaduje zvýšený záujem o sociálne služby pre vekové skupiny nad 60 rokov,
demografický potenciál mesta je charakteristický vysokou vzdelanosťou, vytvárajúcou dobré predpoklady pre ďalší rozvoj.

Predpokladané dôsledky zmeny klímy na zdravie obyvateľstva
V najbližších desaťročiach bude ľudské zdravie vystavené významným prejavom zmeny klímy aj v riešenom území, pravdepodobne najmä v podobe zvýšeného počtu tropických dní a
častejšiemu výskytu vĺn horúčav, víchric, búrok, extrémnych úhrnov zrážok alebo sucha. Okrem
priameho ohrozenia životov a zdravia počas týchto udalostí hrozí obyvateľom nebezpečenstvo
aj v dôsledku zhoršenia kvality vodných zdrojov, epidemiologického rizika z kontaminácie potravín, výskytu nových vektorov prenosu infekčných ochorení alebo predĺženia peľovej sezóny.
Zraniteľnými skupinami sú predovšetkým starší, deti, chronicky chorí a sociálne izolovaní ľudia.
Starší ľudia trpia viacerými chronickými chorobami, chudobou, sú izolovaní, mobilne obmedzení
a nemajú dostatočný prístup k dopravným prostriedkom a zdravotníckym zariadeniam. Deti sú
obzvlášť zraniteľné z dôvodu ich nezrelých fyziologických a kognitívnych schopností (Stratégia
adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy).
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Tab. 7: Dôsledky zmeny klímy na ľudské zdravie – predpokladané na základe modelovania
zmeny klímy na Slovensku do roku 2100
Prejav zmeny klímy

Pravdepodobnosť výskytu podľa Dôsledky zmeny klímy na ľudské
projekcie
zdravie

Extrémne teploty, zvýšenie frekvencie ich výskytu, doba trvania vĺn ho- veľmi pravdepodobné
rúčav.

Zvýšenie počtu horúcich dní/nocí.

veľmi pravdepodobné

Zhoršenie celkového zdravotného
stavu, najviac budú postihnutí starí a
osamelí vo veku nad 75 r., deti, telesne a zdravotne postihnutí. Zhoršenie
zdravotného stavu ľudí s kardiovaskulárnymi alebo respiračnými ochoreniami.

Obdobia s vysokými zrážkami, silné
dažde, búrky, tornáda, povodne.

veľmi pravdepodobné

Zvýšenie rizika zranení a úrazov.

Obdobia sucha.

veľmi pravdepodobné

Zvýšenie rizika infekčných ochorení
spôsobených vodou a potravinami.

Výskyt prudkých zmien/výkyvy v popravdepodobné
časí.

Zvýšené riziko
ochorenia.

Predĺženie peľovej sezóny.

veľmi pravdepodobné

Astma, alergie, respiračné ochorenia.

Šírenie inváznych druhov.

pravdepodobné

Astma, alergie, respiračné ochorenia.

úmrtí,

psychické

Výskyt vektorov prenosu infekčných
ochorení (v SR najmä kliešte, komá- veľmi pravdepodobné
re).

Lymská borelióza, kliešťová encefalitída, malária, žltá horúčka, západonílska horúčka.

Zvýšenie UV žiarenia a zvýšenie
koncentrácie jemných prachových
veľmi pravdepodobné
častíc, zvýšenie koncentrácie prízemného ozónu.

Zvýšenie rizika rakoviny kože, úmrtí
na respiračné ochorenia.

Zmeny v pestovateľských pásmach.

Ohrozenie potravinovej bezpečnosti
a výživy. Nedostatok kvalitných potravín môže viesť k podvýžive, ale aj
k obezite.

pravdepodobné

Zdroj: Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy
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Zhoršenie teplotného komfortu v
dôsledku zosilnenia efektu mestského ostrova tepla („Heat Island efect“).
Zvýšenie mortality a morbidity súvisiacej s teplom najmä u starých,
chronicky chorých, veľmi mladých a
sociálne izolovaných ľudí. Zvýšenie
rizika dehydratácie.
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Základné socioekonomické
charakteristiky obyvateľstva
Z hľadiska vzdelanosti obyvateľstva riešené územie vykazuje nadpriemerne dobrú vzdelanostnú úroveň, čo je dôsledkom toho, že hospodársky charakter polohy riešeného územia vyžaduje v mnohých oblastiach vysoko kvalifikovanú pracovnú silu. Obyvatelia mesta predstavujú
mestský typ obyvateľstva s vysokým stupňom vzdelania. V ostatných rokoch dochádza k pomerne značnému zvýšeniu podielu vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. V období 1991 až 2011 došlo k poklesu obyvateľstva so základným vzdelaním a nárastu podielu vysokoškolsky vzdelaného
obyvateľstva.
Tab. 8: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – I.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Trvalo
bývajúce
obyvateľstvo spolu
22477

Základné

Učňovské (bez maturity)

Stredné odborné
(bez maturity)

Úplné stredné
učňovské (s maturitou)

Úplné stredné
odborné (s maturitou)

3086

3067

2243

746

4498

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Tab. 9: Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania – II.
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
Úplné
stredné
všeobecné

Vyššie
odborné

Vysokoškolské
bakalárske

Vysokoškolské inž.,
mag., doktor.

Vysokoškolské
doktorandské

Bez vzdelania

Nezistené

1597

631

634

2483

145

2964

383

Zdroj: ŠÚ SR SODB 2011

Nezamestnanosť
Najvýznamnejším ukazovateľom situácie na trhu práce je miera nezamestnanosti, ktorá je
jedným zo základných kritérií pre klasifikovanie problémových miest a obcí.
Mesto Dunajská Streda dlhé roky patrí medzi regióny Slovenska s priemernou úrovňou nezamestnanosti, miera nezamestnanosti v riešenom území je okolo celoštátneho priemeru. V období 2020 – 2021 evidovaná miera nezamestnanosti v širšom okolí mesta, t. j. v okrese Dunajská Streda mierne narástla – kríza spôsobená koronavírusom, pohybovala sa okolo 6 – 7 %. K 30. 04. 2019
miera evidovanej nezamestnanosti v okrese bola len 2,34 %, kým k 30.04.2021 jej hodnota bola už
6,92 %. K 30. 04. 2021 v meste Dunajská Streda bolo celkovo 893 evidovaných nezamestnaných.
Rôzne vekové a vzdelanostné skupiny sa vyznačujú rôznymi mierami nezamestnanosti. Vo
všeobecnosti je nezamestnanosť vyššia u mladých ľudí, u ľudí s nízkym vzdelaním a často aj u
ľudí blízko dôchodkového veku. Zlepšenie systému vzdelávania má potenciál znížiť mieru nezamestnanosti.
Tab. 10: Vývoj počtu evidovaných nezamestnaných v období 2012 – 2020
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Počet evid.
nezamestnaných

1 936

1 792

1 550

1 341

948

534

376

380

830

Stav k 31.12.
Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021
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Tab. 11: Základné ukazovatele o nezamestnanosti v meste Dunajská Streda – stav k 30. 04. 2021
Stav UoZ ku koncu mesiaca

z toho
občania so ZP

mladiství

absolventi

41

2

37

893
Poznámka: UoZ - Uchádzač o zamestnanie
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 12: Základné ukazovatele o nezamestnanosti v meste
Dunajská Streda – ženy – stav k 30. 04. 2021
Stav UoZ ku koncu mesiaca

z toho
občania so ZP

mladiství

absolventi

20

0

19

529
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 13: Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania (ISCED) v meste
Dunajská Streda – stav k 30. 04. 2021
UoZ spolu

v tom

893

0

1

2

3

4

5

6

7

8

n/a

0

2

221

570

21

2

25

50

1

1

ISCED (The International Standard Classification of Education) - Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania
0
predprimárne vzdelanie
1
primárne vzdelanie
2
nižšie sekundárne vzdelanie
3
vyššie sekundárne vzdelanie
4
post sekundárne neterciárne vzdelanie
5
terciárne vzdelanie (nie VŠ)
6
terciárne vzdelanie (VŠ 1.stupeň)
7
terciárne vzdelanie (VŠ 2.stupeň)
8
terciárne vzdelanie (VŠ 3.stupeň)
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 14: Štruktúra UoZ podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania (ISCED) v meste
Dunajská Streda – ženy – stav k 30. 04. 2021
v tom

UoZ spolu
529

0

1

2

3

4

5

6

7

8

n/a

0

1

142

327

9

2

12

34

1

1

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 15: Štruktúra UoZ podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne pred zaradením
do evidencie v meste Dunajská Streda – stav k 30. 04. 2021
v tom

UoZ
spolu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n/a

bezprostred. pred evidenciou
bez zamestnania

893

0

7

18

29

64

109

0

29

29

117

0

491

SK ISCO-08
1
Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
2
Špecialisti
3
Technici a odborní pracovníci
4
Administratívni pracovníci
5
Pracovníci v službách a obchode
6
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve
7
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci
8
Operátori a montéri strojov a zariadení
9
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
0
Príslušníci ozbrojených síl
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021
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Tab. 16: Štruktúra UoZ podľa profesie (SK ISCO-08) vykonávanej bezprostredne
pred zaradením do evidencie v meste Dunajská Streda – ženy – stav k 30. 04. 2021
v tom

UoZ spolu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n/a

bezprostred. pred evidenciou bez zamestnania

529

0

3

13

16

45

68

0

8

7

66

0

303

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 17: Štruktúra UoZ podľa veku v meste Dunajská Streda – stav k 30. 04. 2021
v tom

UoZ
spolu

do 20r.

20-24r.

25-29r.

30-34r.

35-39r.

40-44r.

45-49r.

50-54r.

55-59r.

60r. a viac

n/a

893

18

74

77

119

125

122

104

94

91

69

0

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 18: Štruktúra UoZ podľa veku v meste Dunajská Streda – ženy – stav k 30. 04. 2021
v tom

UoZ
spolu

do 20r.

20-24r.

25-29r.

30-34r.

35-39r.

40-44r.

45-49r.

50-54r.

55-59r.

60r. a viac

n/a

529

9

37

46

60

75

76

75

55

54

42

0

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 19: Štruktúra UoZ podľa odvetvia posledného zamestnávateľa (SK NACE) - zamestnanie
bezprostredne pred zaradením do evidencie v meste Dunajská Streda – stav k 30. 04. 2021
v tom

UoZ
spolu

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Q

P

Q

R

S

T

U

n/a

bezprostred.
pred
evidenciou bez
zamestnania

893

3

0

85

2

0

16

78

22

32

2

0

7

12

31

21

8

10

6

9

0

0

58

491

SK NACE - odvetvová klasifikácia ekonomických činností
A
poľnohosp., lesníctvo a rybolov
B
ťažba a dobývanie
C
priemyselná výroba
D
dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
E
dodávka vody, čistenie a odvod odp. vôd, odpady a služ.
F
stavebníctvo
G
veľkoobchod a maloobchod, oprava motor. voz. a motoc.
H
doprava a skladovanie
I
ubytovacie a stravovacie služby
J
informácie a komunikácia
K
finančné a poisťovacie služby
L
činnosti v oblasti nehnuteľností
M
odborné, vedecké a technic. činnosti
N
administratívne a podporné služby
O
verejná správa a obrana, povinné sociál. zabezp.
P
vzdelávanie
Q
zdravotníctvo a sociálna pomoc
R
umenie, zábava a rekreácia
S
ostatné činnosti
T
činnosti domácností ako zamestnávateľov
U
činnosti extrateritoriálnych organiz. a združení
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021
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Tab. 20: Štruktúra UoZ podľa odvetvia posledného zamestnávateľa
(SK NACE)̶zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie v meste
Dunajská Streda – ženy – stav k 30. 04. 2021
v tom
UoZ
spolu

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

n/a

bezprostred.
pred evidenciou
bez zamestnania

529

2

0

36

0

0

8

52

9

17

0

0

5

9

15

16

7

8

4

8

0

0

30

303

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 21: Štruktúra UoZ podľa doby evidencie (v mesiacoch) v meste
Dunajská Streda – stav k 30. 04. 2021
UoZ
spolu
893

v tom
do 3
m.

4-6
m.

7-9
m.

10 - 12
m.

13 - 18
m.

19 - 24
m.

25 - 30
m.

31 -36
m.

37 - 42
m.

43 - 48
m.

nad 48
m.

181

165

168

101

155

46

21

10

3

10

33

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 22: Štruktúra UoZ podľa doby evidencie (v mesiacoch) v meste
Dunajská Streda– ženy – stav k 30. 04. 2021
UoZ
spolu

v tom
do 3
m.

4-6
m.

7-9
m.

10 - 12
m.

13 - 18
m.

19 - 24
m.

25 - 30
m.

31 -36
m.

37 - 42
m.

43 - 48
m.

nad 48
m.

102

97

98

55

91

30

14

9

2

7

24

529

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 23: Štruktúra UoZ znevýhodnených podľa §8 zákona č. 5/2004 Z. z. v meste
Dunajská Streda – stav k 30. 04. 2021
UoZ spolu
703

z toho
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

37

254

288

223

481

0

2

41

Číselník typov znevýhodnených UoZ podľa zák.č. 5/2004 Zb. § 8 písm.:
a)
absolvent školy
b)
občan starší ako 50 rokov veku
c)
dlhodobo nezamestnaný občan
d)
občan - vzdelanie nižšie ako stredné odborné
e)
občan - 12 kal. mes. nemal pravidelne platené zamestnanie
f)
štátny príslušník tretej krajiny – azyl/doplnková ochrana
g)
osamelý občan – starostlivosť o odkázanú osobu/starajúci sa o dieťa
h)
občan so zdravotným postihnutím
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021

Tab. 24: Štruktúra UoZ znevýhodnených podľa §8 zákona č. 5/2004 Z. z. v meste
Dunajská Streda – ženy – stav k 30. 04. 2021
UoZ spolu
422

z toho
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

19

151

185

143

289

0

2

20

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021
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Mzdy
Mzda je jedným z najdôležitejších ukazovateľov vyspelosti regiónu. Mikropriestor riešeného
územia patrí na základe výšky priemerných mesačných nominálnych miezd medzi podpriemerné
regióny Slovenska: príjmy obyvateľov mesta i okresu sú pod celoštátnym a krajským priemerom.
V roku 2019 priemerná mesačná nominálna mzda v okrese Dunajská Streda bola 1078 EUR, kým
priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku bola o 188 EUR vyššia. Takáto nízka úroveň
nominálnej mzdy v záujmovom regióne je odrazom všeobecného postavenia ekonomiky okresu.
Najvyššiu mzdu poberali zamestnanci v priemysle a vo finančných a poisťovacích odvetviach.
Tab. 25: Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (v EUR)
na rôznych regionálnych úrovniach v období 2019 – 2012
Územie

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Slovenská republika

1 266

1 171

1 095

1 034

993

957

891

881

Trnavský kraj

1 204

1 114

1 050

965

930

892

841

831

Okres Dunajská Streda

1 078

983

907

823

801

768

725

722

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Ľudia ohrození rizikom sociálneho vylúčenia
Najpočetnejšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú nezamestnaní. V
najbližších rokoch bude potrebné sústrediť pozornosť aj na pracovnú silu vo vekových skupinách
nad 40 rokov, ktorí sú ohrození rizikom sociálneho vylúčenia, lebo väčšinou majú nízku adaptabilitu na meniace sa požiadavky pracovného trhu a majú zväčša nevyhovujúcu kvalifikáciu, čoho dôsledkom je ich nízka atraktivita pre zamestnávateľa (majú malú šancu uplatniť sa na trhu práce).
Ďalšou skupinou ľudí ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia sú starší obyvatelia, ktorí sú
poberateľmi starobných dôchodkov (výraznejšie vyššie vekové kategórie) a zdravotne, zmyslovo
a duševne postihnutí občania. Títo občania sú v prevažnej miere poberateľmi invalidných
dôchodkov.
Ďalšou významnou skupinou ľudí, ktorých možno zaradiť medzi obyvateľov ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia, sú rodiny s deťmi, s významne vyšším rizikom chudoby v neúplných
rodinách a rodinách s väčším počtom detí.
Časť Rómov žijúca v meste patrí tiež medzi skupiny ohrozené sociálnym vylúčením. Táto komunita je diferencovaná sociálne a kultúrne. Ich sociálnu situáciu už dlhodobo determinuje vysoká miera nezamestnanosti (najmä dlhodobá), závislosti na dávkach sociálneho systému, nízka
úroveň vzdelania a bývania. Na základe uvedených skutočností je potrebné realizovať programy
a projekty zamerané na sociálnu inklúziu, podporu integrácie, elimináciu kultúrnych predsudkov
a stereotypov. Mobilizáciou a aktivizáciou skupín rómskeho obyvateľstva, postupným realizovaním rôznych programov a projektov je potrebné napomáhať týmto skupinám k menšej závislosti
od sociálnej a finančnej podpory štátu k ich väčšej ekonomickej samostatnosti a nezávislosti a k
zamedzeniu prehlbovania spoločenského a sociálneho vylúčenia rómskeho etnika v meste.
K rizikovým skupinám z hľadiska sociálneho vylúčenia patria aj domácnosti jednotlivcov vo
všetkých vekových kategóriách a u oboch pohlaví, drogovo závislí (vrátane závislosti od alkoholu
a gamblerstve), týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia, páchatelia trestnej činnosti
(občania vo výkone, respektíve po výkone trestu odňatia slobody), ale i deti po ukončení ústavnej
alebo ochrannej výchovy.
V budúcom období možno predpokladať zvýšený záujem občanov o sociálne služby, keďže dochádza k starnutiu populácie, čo predstavuje celoeurópsky trend.

Rovnosť príležitostí
V rámci všetkých rozvojových programov je odôvodnené, aby program zabezpečil rovnosť
príležitostí znevýhodnených spoločenských skupín. Podpora základných práv, nediskriminácie a
rovnosti príležitostí je jedným zo základných princípov uplatňovaných v EÚ.
Rovnosť príležitostí znamená podporovať potieranie diskriminácie na základe pohlavia, rasy,
etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku či sexuálnej
orientácie. Cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým for-
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mám diskriminácie, t. j. rovnosť príležitostí znevýhodnených spoločenských skupín ako dôchodcovia, trvalo nezamestnaní, ženy v domácnosti, občania s nízkou vzdelanosťou, ľudia s telesným
a duševným postihnutím, s cieľom podpory integrácie sociálne vylúčených ľudí s rizikom sociálnej exklúzie, zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti (aktivizáciou a motiváciou) obyvateľov bez vzdelania, s nízkym vzdelaním, dlhodobo nezamestnaných, nezamestnaných nad 45 rokov a mladistvých, a ďalších, podpora rovnosti a boj proti diskriminácii, zlepšovanie materiálnych
podmienok bývania a infraštruktúry izolovaných osád a komunít, podpora rozvoja a aktivizácia
komunít pri riešení sociálnych a ekonomických problémov, využívanie projektov a programov
aktívnej politiky zamestnanosti.
Jedným z hlavných atribútov demokratického štátu je vybudovanie takého legislatívneho a
inštitucionálneho rámca, ktorý zaručuje dôstojnosť občanov a dohliada na zabezpečenie ich základných práv.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede podporuje projekty zamerané
na zvýšenie zamestnanosti osôb ohrozených sociálnym vylúčením z dôvodu príslušnosti ku
skupinám, osobitne ohrozených diskriminujúcimi fenoménmi – rod, vek, zdravotné postihnutie.
Hlavné aktivity sú zamerané na vytváranie pracovného prostredia, ktoré zvyšuje možnosť
odstraňovania bariér brániacich vstupu týchto skupín na trh práce, pričom sa intenzívna
pozornosť venuje odstraňovaniu rodových bariér, ktoré bránia ženám sa realizovať. Do realizácie
týchto projektov sú preto zapojení nezamestnaní, zamestnávatelia z regiónu, sociálni partneri a
zástupcovia verejnej správy a samosprávy, úrady práce a inšpektoráty práce na lokálnej úrovni.
Ďalším spôsobom vytvárania rovnakých príležitostí (predovšetkým vytváraním vhodných
podmienok pre postihnutých občanov) je zriaďovanie chránených dielní/pracovísk. Podľa údajov
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k 30. 6. 2021 38 zriadených chránených dielní a chránených pracovísk malo svoje sídlo v Dunajskej Strede (pričom predmet činností bol veľmi široký:
účtovníctvo, výroba ostatného vrchného ošatenia – krajčírstvo, výroba ostatných plastových výrobkov, prevádzka kultúrnych zariadení, administratívne práce, dohľadové pracovisko kamerového systému a pultu CO, výroba kovových konštrukcií a ich častí, nákup a predaj kancelárskych
potrieb, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál atď.).
Mesto Dunajská Streda podporí opatrenia pre predchádzanie a odstraňovanie prekážok dosahovania skutočnej rovnoprávnosti a dôstojného života pre všetky skupiny obyvateľstva, podporí
prehlbovanie uplatňovania hľadísk rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na všetkých úrovniach
osobného, rodinného, pracovného a spoločenského života (v súlade s Celoštátnou stratégiou
ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike).

Domový a bytový fond, domácnosti
Bývanie je základnou ľudskou potrebou, úroveň bývania je jednou zo základných charakteristík hospodárskeho rozvoja územia a životnej úrovne obyvateľstva bývajúceho na danom území.
Kvalita bývania a jeho dostupnosť sú často vnímané ako hodnotiace ukazovatele životnej úrovne
spoločnosti.
Mesto charakterizuje už vyše 10 rokov intenzívna výstavba nových bytov. Za posledných desať
rokov sa rozrástla o nové časti (Garden Town, Florida Villa park, Pannónsky háj, areál nových bytov
pri vstupe do mesta po ceste II/507, areál nových bytov pri vstupe do mesta po ceste II/572 atď.).
Dopyt po bývaní v meste Dunajská Streda má rastúci trend, očakáva sa, že ďalší rozvoj realitného
trhu spôsobí ďalší rozvoj bytového fondu. Cenová dostupnosť bývania je stále vyššia (na rast cien
bytov v Dunajskej Strede malo výrazný vplyv aj dokončenie 1. etapy rýchlostnej komunikácie R7).
Veková štruktúra bytového fondu je dobrá, keďže väčšina bytového fondu mesta Dunajská
Streda bola vybudovaná za posledných 40 rokov ako súčasť komplexnej bytovej výstavby. V čase
SODB 2011 v riešenom území bolo 8453 trvalo obývaných bytov. Na bytovom fonde mestskej časti
rozhodujúci podiel mali bytové domy. Počet neobývaných bytov bol 843.
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Tab. 26: Základné charakteristiky bytov v meste Dunajská Streda – I.
Byty

4

5+

do
40

638

901

4297

1380

1097

1418

4080

81100

100+

547

3

517

2

5823

1

iné
476

651

byty

družstevné

z toho

obecné byty

z toho

218

z toho
byty vo vlast.
rodin. domoch

podľa veľkosti obytnej plochy v m²

1543

podľa počtu obytných
miestností

vlastné byty
v byt. domoch

podľa formy vlastníctva

5083

9299

8453

spolu

spolu

obývané

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 27: Základné charakteristiky bytov v meste Dunajská Streda – II.
Byty

určené na rekreáciu

nespôsobilé na bývanie

z iných dôvodov

81

zmena vlastníkov

123

spolu

107

žiadny

138

palivo

239

pevné

6475

palivo

2

kvapalné

646

iný

1747

elektrina

5158

plyn

v tom

bez kúrenia

z toho

iný

z toho

lokálne

podľa dôvodov neobývanosti

ústredné

podľa zdrojov energie používaných na
vykurovanie

843

46

11

72

714

s nezistenou obývanosťou

neobývané

podľa typu kúrenia

diaľkové

ústredné

obývané

0

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2014

Veľmi dobrá je aj úroveň vybavenia bytov, najmä čo sa týka zásobovania vodou z verejného
vodovodu, napojenia na verejnú kanalizáciu a vybavenia základnými hygienickými zariadeniami.
Vo väčšine domácností je aj osobný počítač/notebook.
Tab. 28: Základné charakteristiky obývaných bytov
v bytových domoch v meste Dunajská Streda
Obývané byty v bytových domoch

49

5633

60

164

0

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2014
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na internet

bez vodovodu

1626

na pevnú telefónnu linku

mimo bytu

4023

osobné
auto

v byte z vlastného zdroja

6386

podľa pripojenia

osobný
počítač/
notebook

v byte zo
spoločného
zdroja

656

spolu

podľa vybavenosti domácností
mobilný telefón

120+

z toho

81-120

z toho

40-80

podľa zásobovania vodou (vodovod)

<40

podľa celkovej podlahovej
plochy bytu v m²

5224

3366

3388

2441

3185
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Tab. 29: Základné charakteristiky obývaných bytov
v rodinných domoch v meste Dunajská Streda

bez vodovodu

885

720

1564

89

4

2

na internet

mimo bytu

218

na pevnú telefónnu linku

v byte z vlastného zdroja

1934

podľa pripojenia

osobné
auto

v byte zo
spoločného
zdroja

40

spolu

podľa vybavenosti domácností

osobný
počítač/
notebook

120+

z toho

81 – 120

z toho

40 – 80

podľa zásobovania vodou (vodovod)

<40

podľa celkovej podlahovej plochy bytu v m²

mobilný telefón

Obývané byty v rodinných domoch

1436

1012

1212

1020

987

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 30: Základné charakteristiky obývaného domového fondu
Domy
obývané
podľa typu

podľa formy vlastníctva

fyzické
osoby

štát

obce

iné
právnické osoby

kombinácia
vlastníkov

iné

do roku
1945

1945 –
1990

1991 –
2000

2001 a
neskôr

2484

iné

2674

spolu

z toho

bytové
domy

spolu

podľa obdobia výstavby

z toho

rodinné
domy

z toho

1873

510

27

1924

3

41

22

317

9

152

1570

257

302

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2014

Tab. 31: Základné charakteristiky neobývaného domového fondu
Domy

určené
na rekreáciu

uvoľnené
na prestavbu

nespôsobilé
na bývanie

z iných
dôvodov

1991 – 2000

2001 a neskôr

nezistené

v tom
1945 – 1990

v tom

do roku
1945

podľa obdobia výstavby

zmena
vlastníkov

21

6

19

52

86

0

2

1

7

174

spolu

184

podľa dôvod neobývanosti

s nezistenou obývanosťou

neobývané

6

Zdroj: SODB 2011, Štatistický úrad SR, 2014

Dynamika rastu bytového fondu riešeného územia je veľmi silná. Pri lokalizácii nových bytových
domov je potrebné sa vyvarovať nevhodnému urbanistickému riešeniu: aby sa nezvýraznil silne
monofunkčný a jednotvárny sídliskový charakter vybraných častí riešeného územia. Zahusťovanie zástavby okrem estetického hľadiska vyvoláva aj otázky týkajúce sa dopravnej infraštruktúry
územia (vyšší počet obyvateľov na obmedzenej ploche prináša väčšie zaťaženie dopravou a s tým
je spojené vyššie znečistenie životného prostredia) a týkajúce sa nedostatku vhodných plôch pre
lokalizovanie potrebnej občianskej vybavenosti lokálneho i celomestského významu.
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Tab. 32: Vývoj počtu začatých a dokončených bytov v Dunajskej Strede za roky 2015 – 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Začaté byty

132

150

105

115

83

155

Dokončené byty

73

91

67

124

60

161

Poznámka:
Začaté byty - Počet bytov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
Dokončené byty- Počet bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie
Zdroj: Mestský úrad, 2021

Tab. 33: Vývoj počtu začatých a dokončených bytov v rodinných domoch
v Dunajskej Strede za roky 2015 – 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Počet začatých bytov v rodinných domoch

59

76

105

115

57

141

Počet dokončených bytov v rodinných domoch

25

47

59

96

60

133

Poznámka:
Začaté byty – Počet bytov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
Dokončené byty – Počet bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie
Zdroj: Mestský úrad, 2021

Tab. 34: Vývoj počtu začatých a dokončených bytov v bytových domoch
v Dunajskej Strede za roky 2015 – 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Počet začatých bytov v bytových domoch

73

74

0

0

26

14

Počet dokončených bytov v bytových domoch

48

44

8

28

0

28

Poznámka:
Začaté byty – Počet bytov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
Dokončené byty – Počet bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie
Zdroj: Mestský úrad, 2021

V spoločnosti sú skupiny obyvateľstva, ktoré vzhľadom na charakter bytu ako tovaru, nie sú
schopné si samé obstarať primerané bývanie. Riešenie potreby bývania týchto skupín nie je možné zabezpečiť bez intervencií štátu a iných subjektov na trhu s bytmi.
Cieľ bytovej politiky mesta je zhodný s cieľom bytovej politiky SR: postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla
zabezpečiť primerané bývanie. V tomto duchu je potrebné vytvárať rámec pre zapojenie všetkých subjektov procesu rozvoja bývania pri riešení čiastkových úloh, vytvárať priestor pre participáciu všetkých úrovní rozhodovania a posilňovať partnerstvo medzi verejným, súkromným
a mimovládnym sektorom na horizontálnej i vertikálnej úrovni, a to pri rešpektovaní princípov
udržateľného rozvoja, energetickej a ekonomickej efektívnosti a sociálnej solidarity (Koncepcia
štátnej bytovej politiky do roku 2020).

Výstavba bytov v strednodobom horizonte
Územný plán mesta Dunajská Streda počíta s plochami na výstavbu 1876 bytov do roku 2025,
z toho 1084 v RD a 792 v BD, na ktorých predpokladá 5231 obyvateľov.
V strednodobom horizonte bude potrebné riadiť rozvoj výstavby bytov (spoločne s koordináciou výstavby polyfunkčných objektov), lebo nadmerné zahusťovanie riešeného územia môže
viesť k poklesu výmery verejnej zelene a k ďalším problémom (nedostatok parkovacích miest pre
osobné motorové vozidlá, zvýšená dopravná nehodovosť).
V nasledujúcich rokoch pri vydávaní stavebných povolení na výstavby bytov treba dať osobitný pozor na kapacity cestných komunikácií a zároveň obmedziť úbytok verejnej zelene.
V strednodobom horizonte je potrebné zvýšiť aktivity na zlepšenie a skrášlenie okolia bytových
domov, bude potrebné spracovať koncepčné materiály na revitalizáciu a humanizáciu obytných
zón, lepšie zabezpečiť údržbu a kultiváciu mestskej zelene, budovanie a údržbu detských ihrísk.
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Obnova budov
Koncepcie štátnej bytovej politiky prijímané po roku 1990 upravovali jednoznačnú úlohu v
oblasti kvality bývania, a to zlepšiť technický stav existujúceho bytového fondu a s použitím vhodných nástrojov obnovy prispieť k predĺženiu jeho životnosti, bezpečnosti pri užívaní a k zvýšeniu
energetickej hospodárnosti budov.
Sektor budov v EÚ je najväčším spotrebiteľom energie. Na vykurovanie a chladenie sa používa
takmer 50 % konečnej spotreby energie v EÚ, z čoho 80 % sa využíva v budovách. Takmer 75 %
budov v EÚ je energeticky neefektívnych, pričom sa predpokladá, že takmer 80 % existujúcich
budov bude v užívaní aj v roku 2050. Súčasné tempo obnovy budov v EÚ je veľmi nízke a nepostačuje na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality do roku 2050 (Dlhodobá stratégia obnovy fondu
budov SR).
Obnova budov predstavuje zmeny stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy,
ktorými sa pred ukončením ich životnosti dosiahne splnenie základných požiadaviek na stavby
a predĺženie životnosti stavby alebo častí stavby. Počas životnosti stavby sa vykonáva pravidelne
prehliadka stavu a vykonávajú sa potrebné opravy a údržba, ako aj pravidelné povinné revízie a
kontroly vyhradených zariadení (elektrické, plynové, tlakové nádoby, výťahy atď.). Obnovou sa
menia tepelnotechnické parametre budovy, zvyšuje sa komfort užívateľov (lepšia tepelná pohoda v zimnom a letnom období, lepšia kvalita vnútorného prostredia, odstránenie hygienických
nedostatkov), predlžuje sa životnosť budovy, a bezpečnosť pri používaní budov, klesajú výdavky
na údržbu a energie, zlepšuje sa vzhľad budovy, rastie trhová hodnota nehnuteľnosti. Po uskutočnení obnovy je rovnako dôležité vplývať na správanie užívateľov a vlastníkov obnovenej budovy, aby bolo možné dosiahnuť úplný potenciál očakávaných úspor z obnovy.
Budovy (vykurované a chladené) majú vplyv na konečnú spotrebu energie. Odhadovaný podiel sektoru budov na konečnej spotrebe energie v Slovenskej republike je približne 40 %, pričom
veľká časť energie v budovách sa spotrebuje najmä na vykurovanie, prípravu teplej vody a v ostatných rokoch aj na chladenie a vetranie. Vzhľadom na dlhý cyklus obnovy existujúcich budov
by mali existujúce budovy, na ktorých sa vykonáva významná obnova, spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť závislú na miestnych klimatických podmienkach a zabezpečení požiadaviek na vnútornú tepelnú pohodu (Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov SR).
Jednou z priorít Európskej únie je iniciatíva „Vlna obnovy“ zameraná na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov (ďalej len „EHB“). Dokument bol zverejnený EK dňa 14. októbra 2020. Jeho
cieľom je zdvojnásobiť ročnú mieru obnovy bytových a nebytových budov a posilniť uskutočňovanie hĺbkovej obnovy. Slovensko patrí k lídrom v oblasti obnovy bytových domov v EU. Tempo
obnovy nebytových budov výrazne zaostáva za tempom obnovy bytových domov najmä kvôli
neexistujúcej systémovej podpore v minulosti. Ambiciózne ciele dekarbonizácie fondu budov
do roku 2050 však prinášajú nutnosť zmeny rozsahu obnovy budov, zrýchlenia tempa obnovy
všetkých budov s dôrazom na nákladovo efektívnu hĺbkovú obnovu budovy, podporu obnovy
technických systémov a inštalácie systémov automatizácie a riadenia budovy, zavedenie vysokoúčinných alternatívnych systémov, využívanie pasívnych prvkov a pasívnych technológií s cieľom dosiahnuť vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov (Dlhodobá stratégia
obnovy fondu budov SR).
V strednodobom horizonte je potrebné pokračovať v obnove bytových a nebytových budov
v riešenom území.
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Technická infraštruktúra
Dopravná infraštruktúra
Doprava má mimoriadny význam pre rozvoj každého mesta, preto rozhodujúcou podmienkou rozvoja každého mesta je kvalitná dopravná infraštruktúra, ktorá umožní bezproblémové
dopravné vzťahy so susednými obcami a kvalitnú nadväznosť na medzinárodné dopravné ťahy.
Podporuje ekonomický rozvoj a zamestnanosť, napomáha posilňovaniu konkurencieschopnosti
obce.
Širšie dopravné vzťahy
Riešené územie má dobrú dopravnú polohu. Záujmové územie sa nachádza v blízkosti križovatiek viacerých ciest európskeho významu, čo v budúcnosti môže znamenať silný rozvojový
impulz pre daný región. Súčasný stav dopravnej infraštruktúry Trnavského kraja je iba čiastočne
vyhovujúci, pretože nie je celkom dobudovaná, čo má negatívny vplyv na intenzity dopravy v
centrách miest.
Mesto Dunajská Streda je dopravno-komunikačným uzlom Žitného ostrova.
Cestná doprava
Základný komunikačný systém mesta je silno ovplyvňovaný aj vedením tranzitnej komunikácie nadmestského významu, ktoré dopravné ťahy sú silne preťažené, čo sa nepriaznivo odráža
v kvalite životného prostredia v blízkosti týchto cestných ťahov.
Najvýznamnejší cestný ťah v riešenom území je cesta I/63 (Bratislava – Dunajská Streda – Veľký Meder – Komárno – Štúrovo). Cez I/63 vedie cestaE575 (Bratislava – Dunajská Streda – Veľký
Meder – št. hranica SR /MR – Győr). Územím mesta Dunajská Streda prechádzajú aj významné
cesty II/507 a II/572.
Miestne komunikácie majú prevažne bezprašnú povrchovú úpravu a rôzne šírkové usporiadanie. V strednodobom horizonte pre zvýšenie kvality cestnej premávky je potrebné ďalej rozvíjať
a skvalitniť miestne komunikácie a systém chodníkov (ktoré zaistia v maximálnej možnej miere
plynulú cestnú premávku, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie a zníženie počtu dopravných nehôd). V rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry je nutné zaistiť odstránenie dopravných
chýb, ktoré sa na existujúcej komunikačnej sieti vyskytujú a sú zdrojom dopravných nehôd.
Pre hospodársky rozvoj mesta (ako i celého okresu) je nevyhnutné skvalitniť cestnú dopravnú
infraštruktúru, pričom prvoradou úlohou je zlepšenie komunikačného prepojenia mesta s Bratislavou (urýchlením výstavby rýchlostnej komunikácie R7: Bratislava – Dunajská Streda – Nové
Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec (tzv. južný cestný ťah).
Automobilová doprava
Mesto i jeho región charakterizuje veľmi intenzívna mobilita obyvateľov. Každodenné vysoké intenzity dopravy a vznikajúce kongescie znamenajú časové, a teda aj ekonomické straty a
taktiež aj zaťažovanie životného prostredia. Individuálnu automobilovú dopravu nie je možné
zo života vylúčiť, ale je možné jej vplyv úmerne znížiť a prevádzku individuálnej automobilovej
dopravy vysunúť z centra, kde tranzitná automobilová doprava nie je žiadaná, na kapacitné komunikácie.
Dôjde tak k obmedzeniu kongescií a zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti dopravy, čo má pozitívny vplyv na životné prostredie. Na zvýšenie kvality životného prostredia bude mať pozitívny
vplyv tiež postupný prechod od klasických motorov na ekologickejšie pohony. Do roku 2030 sa
bude podiel vozidiel s ekologickým pohonom zvyšovať (Plán udržateľnej mobility Trnavského
samosprávneho kraja).
Statická doprava
Riešenie statickej dopravy v zastavanom území je realizované vo väčšine prípadov na mestských komunikáciách, prípadne na účelových komunikáciách a parkoviskách.
Parkoviská pre osobné automobily sú umiestnené rovnomerne po celom území mesta, avšak
počet parkovacích miest takmer na celom riešenom území je nepostačujúci v dôsledku vysokého stupňa automobilizácie a zahusťovania pôvodnej zástavby sídlisk novými zástavbami. Na
niektorých miestnych komunikáciách miestami bol zavádzaný systém zjednosmernených komunikácií, ktorý však len čiastočne riešil deficit statickej dopravy.
V Dunajskej Strede od 1. júna 2021 je spustený tzv. rezidenčný parkovací systém, ktorý reguluje
nočné parkovanie na sídliskách.
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Autobusová doprava
Autobusová doprava, zaisťovaná hlavne autobusmi SAD Dunajská Streda je základnou hromadnou dopravou. Je vedená po komunikačnej sieti spolu s automobilovou dopravou a je najflexibilnejším systémom verejnej dopravy. Pre skrátenie cestovných časov, a tým zatraktívnenie
VOD, je možné navrhnúť expresné spoje, ktoré spájajú dôležité prestupné uzly a zastavujú iba na
vybraných zastávkach.
Mestská hromadná doprava
Mestská hromadná doprava (MHD) má rozhodujúci význam pri uspokojovaní prepravných
potrieb občanov. Mestskú hromadnú dopravu reprezentuje na území mesta autobusová doprava. MHD je zabezpečovaná dopravným podnikom SAD Dunajská Streda. Sieť MHD je prispôsobená osídleniu.
Nemotorová doprava
Na obmedzenie negatívnych účinkov automobilovej dopravy je potrebné využiť potenciál,
ktorý poskytujú ostatné druhy dopráv. Nástrojom na utváranie príjemného životného prostredia
v mieste bydliska a v jeho blízkom okolí je okrem iného aj podpora a rozvoj alternatívneho spôsobu dopravy. Alternatívny spôsob dopravy voči doprave motorovej je doprava nemotorová, poháňaná vlastným pohybom človeka, čiže doprava cyklistická alebo pešia. Možnosť alternatívneho
spôsobu dopravy teda prináša príjemnejšie prostredie nielen z hľadiska zdravého životného prostredia (menej kongescií a menšie znečistenie ovzdušia alebo tiež menšie opotrebenie komunikácií), ale podporuje tiež fyzickú aj psychickú kondíciu obyvateľov (menej chorôb, vyššiu priemernú
dĺžku života, spokojnosť) (Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja).
Cyklistická doprava
Konfigurácia terénu, rozmiestnenie funkcií bývania, občianskej vybavenosti, práce, rekreácie
v riešenom území majú dobré predpoklady pre rozvoj postaveniu cyklistickej dopravy.
V blízkosti riešeného územia – v susedných obciach prechádzajú cyklotrasy patriace medzi
najdôležitejšie hlavné cyklistické cesty na Slovensku, resp. Podunajska:
Dunajská cyklistická cesta – medzinárodná cyklistická cesta, ktorá je vedená po dunajských
hrádzach z Passau v Nemecku cez Viedeň, Bratislavu a Štúrovo v pokračovaní na Budapešť
v Maďarsku. Dunajská cyklotrasa je časť európskej cyklotrasy Eurovelo 6.
cyklistická cesta Klátovského mikroregiónu – prepája obce patriace do Klátovského mikroregiónu.
Od roku 2015 boli na území mesta významne rozšírené samostatné cyklistické trasy. V roku
2019 v Dunajskej Strede vybudovali dve úschovne bicyklov: jednu úschovňu bicyklov oproti mestskej radnici, druhú pri staničnom parku (ich kapacita je 54-54 bicyklov; prevádzkovanie úschovní
zabezpečuje mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s. r. o.).
V strednodobom horizonte je potrebné rozvíjať cyklodopravu výstavbou samostatných chodníkov a pruhov, aby bola táto doprava bezpečná. Systém cyklistickej dopravy musí byť pre používateľov prehľadný, atraktívny, bezpečný, bezbariérový a časovo výhodný.
Len za takéhoto predpokladu možno očakávať zvýšenie podielu cyklistickej dopravy, napr.
aj pri cestách do práce. V strednodobom horizonte je potrebné vybudovať cyklochodníky aj do
susedných obcí. Ak si prajeme, aby si ľudia osvojili cyklistickú dopravu, je celkom nevyhnutné,
aby sa cítili bezpečne. Čím viac bude urbánna, suburbánna aj rurálna krajina prispôsobená bezpečnej cyklodoprave, tým viac obyvateľov sa bude prepravovať v rámci sídel aj medzi sídlami na
bicykli (Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja).
Pešia doprava
Chôdza je v rámci mobility obyvateľstva nenahraditeľná. Pešie trasy musia byť spojité, prístupné, nadväzovať na hlavné pešie zdroje a ciele, parkoviská a zastávky či terminály verejnej dopravy.
Charakter priestorovej štruktúry riešeného územia vyvoláva intenzívnu pešiu dopravu v danom území, čo sa prejavuje v pomerne vysokom počte chodcov. Rozvoj plôch určených chodcom
v uplynulých rokoch bol veľmi citeľný, avšak stavebno-technický stav chodníkov vyžaduje rekonštrukciu na viacerých úsekoch.
Možnosti pešej dopravy spočívajú v realizácii krátkych ciest. Každá pešia trasa by mala byť
bezbariérová, bezpečná a s čo najmenšími časovými stratami.
Najväčšie sústredenie peších pohybov sa realizuje v centrálnej mestskej zóne.
Pre bezpečnosť cestnej premávky je potrebné ďalej rozvíjať miestny systém chodníkov (v napojení na výstavbu nových chodníkov by bola potrebná aj úprava, resp. budovanie zariadení ve-
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rejnej zelene), ako aj vybudovať nové priechody pre peších cez cesty.
Železničná doprava
Riešené územie je napojené na európsky železničný systém. Cez mesto Dunajská Streda prechádza železničná trať č. 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno (jednokoľajná trať, neelektrifikovaná). Na trati Bratislava – Dunajská Streda maximálna rýchlosť je 80 km/hod.
Železničná trať č. 131 Bratislava – Dunajská Streda – Komárno je intenzívne využívaná aj na
nákladnú dopravu (v meste Dunajská Streda sa nachádzajú veľké logistické centrá).
Pri železničnej stanici a centrálne autobusovej stanici sa nachádzajú parkoviská typu P + R
záchytné parkoviská. Tieto parkoviská prepojené so systémom verejnej dopravy umožnia predovšetkým ľuďom dochádzajúcim do miest zaparkovať svoj automobil a k cieľu svojej cesty potom
pohodlne pokračovať verejnou dopravou (Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho
kraja). Mesto Dunajská Streda podporilo udržateľnú mobilitu aj vytvorením uzavretého úložiska
bicyklov pri železničnej stanici.
Na území Trnavského kraja sa nachádzajú dva súkromné intermodálne terminály nákladnej
dopravy – v Dunajskej Strede a Sládkovičove.
Letecká doprava
Letecká doprava s pravidelnou verejnou prepravou osôb sa na riešenom území nenachádza,
najbližšie takéto letisko – Letisko M. R. Štefánika – sa nachádza v Bratislave – vo vzdialenosti cca
40 km od mesta Dunajská Streda. Letisko M. R. Štefánika je hlavným a zároveň najväčším medzinárodným letiskom Slovenskej republiky. Viedeň International Airport (VIE) – Schwechat – najväčšie letecké dopravné centrum v stredoeurópskom priestore – je vzdialené iba 95 km na západ
od riešeného územia.
Vodná doprava
Základom vodnej dopravy v blízkosti riešeného územia je Dunajská magistrálna vodná cesta
E80. Vodná cesta Dunaj je dôležitá tak pre nákladnú dopravu, ako aj pre turistické využitie. Najbližšie prístavy sú lokalizované v Bratislave, Gabčíkove a Komárne.
Zastavenie úbytku cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave voči individuálnej automobilovej doprave a naopak, prilákanie nových cestujúcich, je jednou zo zásadných priorít, ktoré sú
v rámci Plánu udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja stanovené. Možný pokračujúci odliv cestujúcich z hromadnej dopravy k individuálnej automobilovej doprave je značným
rizikom z pohľadu vzniku kongescií, vyššej záťaže životného prostredia a najmä úpadku systému
hromadnej dopravy.
Do roku 2027 je potrebné rozvíjať infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon a realizovať
podporu systematickej obnovy vozového parku v prospech alternatívnych pohonov.
Pre ďalší rozvoj mesta Dunajská Streda je potrebné zamerať pozornosť na vyriešenie technického stavu miestnych komunikácií, na rozvoj cyklotrás, na eliminovanie tranzitnej nákladnej dopravy z centra mesta a zvýšenie kapacity parkovacích miest v meste a jeho častiach
vzhľadom k plánovanej výstavbe obytných objektov. V strednodobom horizonte je potrebné
tiež dobudovať severný obchvat okolo mesta, ako aj zlepšiť dopravné prepojenia mesta Dunajská Streda smerom k hlavnému mestu SR (vybudovanie rýchlostnej komunikácie R7, zlepšenie
železničného prepojenia miest Dunajská Streda a Bratislava). Cieľom mesta je zníženie počtu
obyvateľov, ktorí sú zasiahnutí nadlimitným hlukom z dopravy, zníženie emisií v ovzduší a zníženie energetickej náročnosti dopravy.
V súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a Nízkouhlíkovou
stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 je potrebné:
znížiť uhlíkovú stopu mestskej verejnej dopravy dostupnými technológiami,
zvýšiť podiel nízkoemisnej dopravy,
rozvíjať cyklistickú dopravu ako jeden z pilierov osobnej dopravy v meste,
realizovať edukáciu v prospech ekologickej dopravy,
vytváranie bezpečných stojísk pre bicykle pri verejných budovách,
zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy.

38

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou, kanalizácia
a čistenie odpadovej vody, zásobovanie elektrickou
energiou, verejné osvetlenie, zásobovanie plynom,
zásobovanie teplom, telekomunikácie,
odpadové hospodárstvo
Stav vodovodnej siete umožňuje všetkým obyvateľom riešeného územia, ako aj organizáciám
a podnikateľom napojiť sa na kvalitnú pitnú vodu z verejného vodovodu.
Podstatná časť mesta Dunajská Streda je odkanalizovaná, t. j. odpadové vody z väčšiny územia mesta sú riešené cez vybudovanú mestskú kanalizáciu. Čistiareň odpadových vôd kapacitne
pokrýva potreby mesta. V strednodobom horizonte je potrebné vybudovať verejnú kanalizáciu v
mestskej časti Mliečany.
V súčasnosti riešené územie je zásobované elektrickou energiou na dobrej úrovni. Verejné
osvetlenie je jednou z hlavných podmienok zaistenia bezpečnosti cestnej premávky a občanov v
meste. Rekonštrukcia verejného osvetlenie sa realizuje priebežne.
Zemný plyn je hlavným zdrojom pre výrobu tepla, ohrevu teplej úžitkovej vody a na varenie v
domácnostiach. Riešené územie je plno splynofikované. Zásobovanie odberateľov zemným plynom mesta zabezpečuje SPP – distribúcia, a.s. Bratislava. Jediným zdrojom zemného plynu je vysokotlakový plynovod s profilom DN 300 a tlakom PN 4,0 MPa, ktorého trasa vedie juhozápadne
od zastavanej časti mesta.
Výroba tepla pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečená hlavne v kotolniach
na spaľovanie zemného plynu pre centrálne zásobovanie teplom (prevádzkuje SOUTHERM s. r. o. –
spoločnosť vykuruje a dodáva teplú vodu do 5 200 domácností a ďalších 24 objektov v meste, ako
napríklad do štadiónu DAC, mestského úradu, zariadenia pre seniorov či škôl). V malej miere sú pre
vykurovanie objektov a ohrev teplej úžitkovej vody využívané aj iné zdroje (napr. solárne kolektory). Objekty individuálnej bytovej výstavby sú zásobované teplom decentralizovaným spôsobom z
vlastných tepelných zdrojov budovaných v rámci zástavby.
Pozornosť sa sústreďuje na úsporu energií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Vybavenosť riešeného územia informačno-komunikačnými technológiami je dostatočná, avšak pre
zvýšenie konkurencieschopnosti riešeného územia potrebné je zlepšiť ich dostupnosť.
V súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy a Nízkouhlíkovou
stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 je potrebné:
zvyšovať energetickú efektívnosť v sektore budov prednostne výmenou starých neefektívnych a neekologických vykurovacích zariadení za moderné zariadenia (vrátane OZE) v
kombinácii so zateplením,
zvýšiť tempo obnovy verejných budov,
pri obnove verejných budov podporovať najmä hĺbkovú obnovu budovy, v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania,
zvýšiť dosahovanú úsporu energie pri obnove budov z 30 % na 60 %, pretože obnova budov je najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie,
pri všetkých opatreniach energetickej efektívnosti dôsledne aplikovať princípy zeleného
obstarávania s dôrazom na spotrebu energie a produkciu emisií počas celého životného
cyklu opatrenia.
Jedným z cieľov odpadovej politiky EÚ je zníženie vzniku odpadu v rámci celkového cieľa a
oddelenie hospodárskeho rastu od využívania zdrojov a environmentálnych vplyvov. Z toho dôvodu je vznik komunálnych odpadov jedným z indikátorov obehového hospodárstva (Program
odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025).
Cieľom odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch je predchádzať vzniku odpadov, obmedzovať ich tvorbu, znižovať ich nebezpečnosť na životné prostredie a prednostne
zabezpečiť zhodnocovanie odpadov.
V SR je povinnosťou obcí zaviesť triedený zber komunálnych odpadov minimálne pre papier,
plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly, ako aj pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady okrem
tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne. Obec je tiež povinná zabezpečiť aj triedený
zber objemného odpadu, drobných stavebných odpadov a odpadov s obsahom škodlivín.
V SR každoročne vzniká cez dva milióny ton komunálnych odpadov, pričom za rok 2019 bolo
viac ako 50 % komunálnych odpadov skládkovaných. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva mesta je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne
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odpady (v súlade s hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025). Cieľom je minimalizácia vzniku negatívnych vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie, zvyšovanie recyklácie,
zlepšovanie triedeného zberu a zavádzanie a zvyšovanie opätovného použitia odpadu v rámci
recyklácie.
Na území mesta Dunajská Streda zatiaľ nie je zriadený zberný dvor. Zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu zo všetkých druhov zberných nádob na území
mesta Dunajská Streda aktuálne zabezpečuje FCC Slovensko, s. r. o. (FCC Slovensko, s. r. o. zabezpečí aj zber objemného odpadu celoročne, zber drobného stavebného odpadu celoročne, zber
odpadov s obsahom škodlivín z domácností systémom mobilného zberu 2-krát ročne [jar, jeseň]
atď.). Mesto spolupracuje aj s ENVI-PAK, a. s. v miestnom systéme triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.
Mesto Dunajská Streda neustále pracuje na skvalitnení odpadového hospodárstva v meste,
vďaka čomu odpadové hospodárstvo malo nasledovné charakteristiky za rok 2020:
oproti roku 2019 sa zvýšilo množstvo vytriedeného zeleného odpadu z rodinných domov (v
roku 2020 sa vyzbieralo vyše 5 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu),
podiel vyseparovaného odpadu (sklo, papier, plasty, šaty) zostal približne na rovnakej úrovni, napriek zvýšenému počtu nádob na separovaný odpad a ich lepšiemu rozloženiu na
území mesta (tento jav môže byť dôsledkom situácie vyvolaného pandémiou COVID-19,
ktorý mal vplyv na každodenný život obyvateľov, a tým pádom aj na produkciu odpadu v
domácnostiach),
kleslo množstvo zmesového komunálneho odpadu,
počas celého roka bol zabezpečený odvoz plastov, kovov, VKM priamo od rodinných domov
vrecúškovým systémom v mesačných intervaloch,
zber jedlých olejov a tukov funguje nepretržite vo všetkých škôlkach a v základných školách,
zavedený systém separovaného zberu objemného odpadu (nábytok) a drobného stavebného odpadu od fyzických osôb bol úspešný (množstvo vyzbieraného drobného stavebného odpadu kleslo z 408 ton na 323 ton,
celkovo 1 915 ton objemného odpadu bolo vytriedených, značné množstvo z toho na zriadenom zbernom mieste,
znížili sa náklady na likvidáciu nelegálnych skládok v intraviláne (kde hlavné druhy odpadov
boli práve drobný stavebný odpad a objemný odpad).
V roku 2021 bol zavedený nový systém na odvoz zeleného odpadu z domácností: zber je realizovaný v 240 litrových hnedých nádobách. Tento spôsob je pohodlnejší aj pre obyvateľov, aj pre
zberovú spoločnosť, zároveň zvýši efektívnosť zberu.
V strednodobom horizonte je v pláne zmeniť vrecúškový zber plastov na zber v 120 alebo 240
litrových nádobách, a tiež rovnaký spôsob zberu zaviesť aj na zber papiera z domácností.
Rozvoj technického dvora mesta je realizovaný svojpomocne, čo podporí efektivitu triedeného zberu. Aktuálne komodity triedené a umiestnené na technickom dvore: stavebný odpad, pneumatiky, tvrdé plasty, drevný odpad, zelený odpad zo záhrad, sklo, papier, polystyrén. Plánované
komodity: plasty, tetrapaky, domáci kovový odpad, elektronický odpad, textil, batérie.
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva mesta Dunajská Streda je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie, ako aj obmedzovanie využívania zdrojov a uprednostňovať praktické uplatňovanie hierarchie odpadového
hospodárstva. Bude nevyhnutné zásadnejšie presadzovanie a dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva, aby sa dosiahlo zvýšenie recyklácie odpadov predovšetkým pre oblasť komunálnych odpadov a stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
V strednodobom horizonte je potrebné zvyšovať povedomie verejnosti v oblasti nakladania
s odpadmi. Informačné kampane na zvyšovanie povedomia obyvateľstva a zainteresovanej verejnosti je potrebné uskutočňovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Informačné
kampane je potrebné zamerať najmä na: predchádzanie vzniku odpadu; znižovanie nadmernej
spotreby a informovanie o dôsledkoch konzumnej spoločnosti; triedený zber a recykláciu odpadov; na zlepšenie informovanosti obyvateľov v oblasti nakladania s odpadmi; na výchovu a
vzdelávanie detí a mládeže v oblasti odpadov v zmysle Rezortnej koncepcie environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2030 (Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021–
2025). Cieľom mesta je vytvoriť efektívny odpadový systém v meste, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie spracovávanie, zhodnocovanie odpadov.
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Obr. 4: Hierarchia odpadového hospodárstva

PREDCHÁDZANIE VZNIKU ODPADOV

PRÍPRAVA NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE

RECYKLÁCIA

INÉ
ZHODNOTENIE

ZNEŠKODNENIE

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia: Obehové
hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska, 2019
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Tab. 35: Základné charakteristiky odpadového hospodárstva mesta Dunajská Streda za rok 2020
Množstvo
odpadov v
tonách

Katalógové číslo
odpadu

NÁZOV ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV

20 01 01

papier a lepenka

514.06

20 01 02

sklo

190.73

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze
lepenky)

4.55

20 01 04

obaly z kovu

0.02

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

4.62

20 01 10

šatstvo

30.71

20 01 11

textílie

0.1

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

0

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

20 01 25

jedlé oleje a tuky

0

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

0

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

0

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

0.11

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20
01 23, obsahujúce nebezpečné časti *)

1.57

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01
23 a 20 01 35

4.37

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

20 01 39

plasty

20 01 40

kovy

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

10.84

20 01 40 02

hliník

24.53

20 01 40 03

olovo

0

20 01 40 04

zinok

0

20 01 40 05

železo a oceľ

20 01 40 06

cín

20 01 40 07

zmiešané kovy

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

6,146.62

20 03 01

zmesový komunálny odpad

8,843.68

20 03 07

objemný odpad

1,915.86

20 03 08

drobný stavebný odpad

2.05

0
161.67
7.1

335.45
0
100.55

323.6

Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov

18,622.79

Celkové množstvo zrecyklovaných komunálnych odpadov

7,539.65

Zdroj: Mesto Dunajská Streda, 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 2020 bol 40.49 %
Mesto na zvýšenie podielu triedeného odpadu organizuje rôzne aktivity zverejňované na web
stránke mesta – sprievodca triedeného zberu (https://dunstreda.sk/odpadove-hospodarstvo),
mesto šíri osvetu, ako uskutočňovať triedený zber, ako a kam jednotlivé zložky zbierať, harmonogram odvozu odpadu.
Ciele odpadového hospodárstva v meste Dunajská Streda:
zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, osobitne zníženie množstva
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zmesového komunálneho odpadu,
zvýšenie podielu triedeného zberu,
znižovanie množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zvážaného
na skládky odpadov,
zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu.
V strednodobom horizonte je potrebné vybudovať zberný dvor v Dunajskej Strede.
V strednodobom horizonte v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu
klímy a Nízkouhlíkovou stratégiou rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku
2050 je potrebné:
podporiť ďalší rozvoj obehového hospodárstva,
zefektívniť prevenciu vzniku čiernych skládok,
zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľnej zložky komunálneho odpadu za účelom výroby bioplynu z odpadu (napr. z biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z
čistiarní odpadových vôd) s ohľadom na použitie digestátu na pôdu, jeho následnej transformácii na bioplyn/biometán (napr. pre jeho následné využitie v doprave či vstrekovanie
do distribučnej sústavy) a výroby elektriny a tepla z bioplynu/biometánu,
podporiť SMART riešenia pre technické služby miest pre zefektívnenie odpadového hospodárstva.
Technická infraštruktúra v meste je pomerne dobre vybudovaná, avšak v strednodobom horizonte je potrebné realizovať rekonštrukciu vybraných častí technickej infraštruktúry, ako aj
rozšíriť a skvalitniť jej prvky. V súvislosti s plánovanou výstavbou obytných objektov (rodinných
domov, bytových domov), komerčných objektov a hospodárskych areálov vo viacerých častiach
mesta však bude potrebné dobudovať existujúce vedenia, prípadne vybudovať nevyhnutnú
technickú infraštruktúru.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať adaptačné opatrenia v urbanizovanej krajine na zmiernenie dopadov zhoršujúcej sa zmeny klímy: výstavbu a prestavbu striech na budovách v správe a majetku mesta na vegetačné „Zelené strechy“. V danom časovom horizonte
mesto plánuje aj zníženie energetickej náročnosti budov v správe a majetku mesta pomocou
fotovoltických a solárnych panelov.

Pohrebníctvo, cintoríny
V meste sa nachádza 5 cintorínov: Mestský cintorín (funkčný cintorín), Cintorín Malé Blahovo (funkčný cintorín), Cintorín Mliečany (funkčný cintorín), Židovský cintorín (funkčný cintorín)
a Vojenský cintorín (nefunkčný cintorín, ktorý bol v roku 2014 zrekonštruovaný pri príležitosti 100.
výročia vypuknutia I. svetovej vojny). Na území mesta sa nachádza viacero pohrebných služieb.
Mesto Dunajská Streda sa zapojilo do novej služby s názvom „Virtuálny cintorín“, t. j. mesto má
zriadený online cintorín na webe (http://www.virtualnycintorin.sk), touto službou sa vyhľadávanie
hrobu výrazne uľahčí.

Kostoly
V meste sa nachádzajú 2 kostoly rímskokatolíckej cirkvi, 1 kostol evanjelickej cirkvi, 1 kostol
reformovanej kresťanskej cirkvi, 1 židovská modlitebňa.
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Hospodársko-ekonomický potenciál
Globálna zmena klímy a vyčerpateľné zdroje si vyžadujú inovatívne prístupy k nastaveniu hospodárstva. V strednodobom horizonte je potrebné prejsť na ekonomiku s čo najvyšším opätovným využitím použitých materiálov, efektívnou spotrebou materiálov a udržateľnou spotrebou
energie, ktorá nevytvára dodatočné tlaky na životné prostredie (Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030).
Postavenie mesta Dunajská Streda v hospodárstve Slovenska je značne špecifické, čo je
dôsledkom daností vyplývajúcich zo špecifických územných vzťahov v riešenom priestore. Ekonomika mesta sa javí ako relatívne diverzifikovaná. Z pohľadu makroekonomickej štruktúry rozhodujúce postavenie má strojársky priemysel, potravinársky priemysel, logistika, maloobchod a
služby. Súčasná výkonnosť ekonomiky mesta i jeho mikropriestoru je mierne nižšia ako priemer
Slovenska (čo naznačujú aj ukazovatele, ako priemerná mesačná nominálna mzda, miera nezamestnanosti), avšak potenciál pre rozvoj hospodárstva mesta je veľký – do roku 2030 sa môže
stať jedným z najrozvinutejších hospodárskych centier Podunajského regiónu Slovenska (aj keď
všetky odvetvia pocítili negatívne dopady prijímania protipandemických opatrení v súvislosti s
pandémiou Covid-19 na Slovensku a vo svete – najviac podnikateľov, ktorí pociťujú výrazné negatíve vplyvy prijatých opatrení pôsobí v stravovacích a ubytovacích službách, ale aj v kultúre,
rekreácii a športe).
Mesto Dunajská Streda sa snaží podnikateľské prostredie zlepšovať, spolupracuje s investormi s cieľom vytvorenia nových pracovných miest. Pre mesto Dunajská Streda z hľadiska
hospodársko-ekonomickej štruktúry je charakteristický vysoký podiel terciárneho sektora, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu.
Pôdohospodárska výroba v riešenom území má veľký ekonomický význam. Výmera poľnohospodárskej pôdy v riešenom území je 2085,9 ha, z čoho orná pôda predstavuje 80,8 %. Miestna
poľnohospodárska výroba sa zameriava najmä na pestovanie obilnín a krmovín. Intenzifikácia
poľnohospodárstva, najmä využívanie hnojív, má zásadný vplyv na životné prostredie. Látky, ktoré sa hnojivami dostávajú do pôdy, z nej unikajú a majú negatívny vplyv na kvalitu vody a ovzdušia, ohrozujú biodiverzitu, narušujú ozónovú vrstvu a majú podiel na zmene klímy. V poslednom
období sa sucho v riešenom regióne stáva významným negatívnym fenoménom pre pôdohospodársku výrobu, pričom čoraz častejšie sa vyskytujú aj intenzívne zrážky značne poškodzujúce
úrodu.
V strednodobom horizonte je potrebné v poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie prístupy
k životnému prostrediu, chrániť a obnovovať krajinné prvky na poľnohospodárskej pôde.
V priemyselnej výrobe mesta dominuje exportná orientácia a medzi rozhodujúce závody patrí:
Schindler Dunajská Streda a. s., opis vykonávanej činnosti spoločnosti: výroba zdvíhacích a
manipulačných zariadení (najmä osobných výťahov, nákladných výťahov ich dielov a komponentov); kovoobrábanie; galvanizácia kovov; smaltovanie) – k 30. 12. 2020 zamestnali 442
zamestnancov (k 30.12.2019 počet zamestnancov bol 337).
SCHINDLER ESKALÁTORY, s. r. o. (opis vykonávanej činnosti spoločnosti: montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích (pohyblivých schodov) a
ich častí; zámočníctvo; kovoobrábanie; výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení – pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov) – k 30. 12. 2020 zamestnal 335 zamestnancov
(k 30. 12. 2019 počet zamestnancov bol 344).
MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: výroba pekárskych a
cukrárenských výrobkov; poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom
na priamu konzumáciu) – k 30. 12. 2020 zamestnal 296 zamestnancov (k 30. 12. 2019 počet
zamestnancov bol 284).
Wertheim T, s. r. o. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: zámočníctvo; výroba kovových výrobkov; výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení; opracovanie kovu jednoduchým
spôsobom) – zamestnal k 30. 12. 2020 381 zamestnancov (k 30. 12. 2019 počet zamestnancov
bol 397).
c2i s. r. o. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: vývoj a výroba výrobkov z kompozitných
materiálov organickou matricou spevnené vláknami; spracovanie plechov, kovov (delenie,
rezanie) v rozsahu voľnej živnosti; výroba výrobkov z plastov; marketing; stavba lodí – výroba športových výrobkov, náradí a potrieb atď.). V roku 2020 priemerný počet zamestnancov
bol 340 (v roku 2019 priemerný počet zamestnancov bol 471). c2i s. r. o. zamestnal k 30. 12.
2020 218 zamestnancov (k 30.12.2019 počet zamestnancov bol 465). V roku 2020 zaznamenala c2i s. r. o. pokles tržieb oproti roku 2019 o 64 %, ako aj pokles počtu zamestnancov.
WERTHEIM Kovo, s. r. o. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: výroba kovových výrobkov,
kovoobrábanie a zámočnícke práce, vrátane úpravy povrchov nanášaním farieb, a to pre
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konštrukcie pohyblivých schodov a chodníkov a zvárané konštrukcie) – zamestnal k 30. 12.
2020 62 zamestnancov (k 30.12.2019 počet zamestnancov bol 61).
ISTERMEAT a. s. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: nákup a predaj jatočných zvierat – porážka a spracovanie jatočných zvierat – výroba mäsa a mäsových výrobkov – predaj vlastných výrobkov) – zamestnal k 30. 12. 2020 102 zamestnancov (k 30. 12. 2019 počet zamestnancov bol 130).
EUROPACK akciová spoločnosť (opis vykonávanej činnosti spoločnosti: výroba plastových
obalov a obalových materiálov). Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31. 12. 2020:
157 (kým priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31. 12. 2019 bol 166. Stav zamestnancov ku dňu 31.2.2020 bol 162, rovnako ako k 31.12.2019).
DANUBIA a. s. (opis vykonávanej činnosti spoločnosti: výroba pekárska a cukrárska, cestovinárska a polotovary, predaj výrobkov subjektom a vo vl. predajniach). Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2020 bol 100 (v roku 2019 Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov bol 105). V roku 2020 neboli dopady koronavírusu na fungovanie DANUBIA
a. s.
DUNATEX, a. s. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: výroba konfekcie pre zahraničný obchod; výroba konfekcie pre vnútorný obchod; maloobchodný predaj vlastných výrobkov a
nakupovaného tovaru). V roku 2020 priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol vyše
90.
AMBROPEK, spol. s. r. o. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov; predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov, zmrzliny, kávy, čaju a
nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu atď.) – zamestnal k 30. 12. 2020 94 zamestnancov (k 30. 12. 2019 počet zamestnancov bol 87), pričom priemerný počet zamestnancov bol v roku 2020 92 (v roku 2019 priemerný počet zamestnancov bol 97).
HYDRAULIKA DS, s. r. o. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: obrábanie kovov, výroba oceľových konštrukcií, vývoj, výroba, montáž; oprava hydraulických a pneumatických systémov).
V roku 2020 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov 32.
V meste Dunajská Streda má silnú ekonomickú pozíciu aj logistika, v meste sa nachádzajú
významné medzinárodné spoločnosti – Metrans a. s., cargo-partner SR, s. r. o. (sídlo má v Bratislave, hlavná činnosť: všeobecná logistika) a DEICHMANN-Logistik SK, s. r. o. (logistika obuvi).
Metrans a. s. sa zaoberá skladovaním kontajnerov, prepravou námorných kontajnerov (terminál
kombinovanej dopravy – kombinovaná doprava je intermodálna preprava, pri ktorej sa podstatná časť trasy vykonáva železničnou, vodnou prípadne leteckou dopravou, pričom cestná doprava
je najkratšia.). Terminál Metrans a. s. má veľký význam pre tovarové toky medzi Balkánom a severozápadnou Európou a tiež umožňuje vývoz a tranzit do južnej a juhozápadnej Európy.
METRANS (Danubia), a. s. (hlavnými činnosťami spoločnosti sú: medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme, alebo za úhradu; podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom; manipulácia s kontajnermi pomocou kontajnerových prekladačov). Hlavným
cieľom personálnej stratégie spoločnosti METRANS (Danubia) a. s. je vybudovať kvalifikovaný,
profesionálne zdatný a dobre fungujúci tím. Zamestnanci METRANS (Danubia) a. s. pracujú na
dvoch pracoviskách, a to v Dunajskej Strede a v Košiciach. K 31. 12. 2020 METRANS (Danubia) a.
s. mal 581 zamestnancov, z ktorých 263 tvorilo vonkajšiu službu. Podiel žien na celkovom počte
zamestnancov bol na úrovni 34 %. Spoločnosť naďalej plánuje rozširovať a zvyšovať kvalitu ponúkaných služieb v oblasti intermodálnych prepráv a súvisiacich služieb. V roku 2021 sú očakávané
stabilné hospodárske výsledky spoločnosti. V rámci neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti a spektra ponúkaných služieb je v roku 2021 plánované ďalšie zvyšovanie počtu vlakových
spojení. Počet novoprijatých zamestnancov v roku 2020 bol 49 a zo spoločnosti odišlo 36 zamestnancov. Celková fluktuácia v roku 2020 bola na úrovni 6,61 %. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom 2019 (8,33 %), mala fluktuácia klesajúcu tendenciu.
Hlavnými činnosťami spoločnosti cargo-partner SR, s. r. o. sú: prevádzkovanie skladovej činnosti, – zasielateľstvo, – poskytovanie colných záruk – zabezpečenie colného dlhu zárukou služby
verejných nosičov a poslov; prevádzkovanie skladovej činnosti, – zasielateľstvo, poskytovanie colných záruk – zabezpečenie colného dlhu zárukou služby verejných nosičov a poslov. Spoločnosť
má v nájme priestory nachádzajúce sa v Dunajskej Strede (Ulica logistického parku 6348/3): skladové priestory; administratívne priestory; voľné a nezastavané manipulačné, dopravné a zelené
plochy patriace k budove. Nájomná zmluva je uzatvorená od roku 2012 na dobu určitú, a to na 20
rokov. Zmluvný vzťah sa automaticky predlžuje o ďalších 5 rokov.
DEICHMANN-Logistik SK, s. r. o. je zameraný hlavne na logistiku – optimalizáciu prepravných
ciest a na skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov. Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov v roku 2020 bol 107 (v roku 2019 priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol
112). Stav zamestnancov ku dňu 31. 2. 2020 bol 107, rovnako ako k 31. 12. 2019.
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K veľkým miestnym zamestnávateľom patrí aj Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.
s., ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Svet zdravia, a. s., so sídlom v Bratislave. Priemerný
prepočítaný počet zamestnancov v roku 2020 bol 500 (v roku 2019 priemerný prepočítaný počet
zamestnancov bol 506). Stav zamestnancov ku dňu 31. 12. 2020 bol 523, kým k 31. 12. 2019 stav
zamestnancov bol 524.
Ďalším veľkým miestnym zamestnávateľom je Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a. s. Opis jej hlavnej hospodárskej činnosti: verejná cestná hromadná doprava osobná , pravidelná, nepravidelná. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2020 bol 281 (v roku 2019
priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 284). Stav zamestnancov ku dňu 31. 12. 2020 bol
290, kým k 31. 12. 2019 stav zamestnancov bol 281.
Medzi najvýznamnejších zamestnávateľov patrí COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné
družstvo (predaj a distribúcia potravín, maloobchod veľkoobchod). Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov v roku 2020 bol 448 (v roku 2019 priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol
482). Stav zamestnancov ku dňu 31. 2. 2020 bol 456, kým k 31. 12. 2019 stav zamestnancov bol 500.
V meste Dunajská Streda silné zázemie má aj stavebný priemysel.
K 31. 12. 2020 v meste bolo evidovaných 1638 fyzických osôb – podnikateľov. Ich počet má
klesajúci trend, čo je výsledkom globálnych ekonomických procesov, ale aj legislatívnych zmien
v podnikateľskom prostredí Slovenska. Najväčší podiel medzi fyzickými osobami – podnikateľmi
majú živnostníci (90,66 %).
K 31. 12. 2020 v meste bolo evidovaných 2382 právnických osôb. K 31. 12. 2020 v štruktúre
právnických osôb 91,65 % podiel mali právnické osoby ziskové.
Tab. 36: Vývoj počtu právnických osôb v meste Dunajská Streda v období 2010 – 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Právnické osoby spolu

1 798

1 994

2 103

2 157

2 286

2382

Právnické osoby ziskové

1 713

1 891

1 938

1 971

2 104

2183

Právnické osoby neziskové

85

103

165

186

182

199

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Tab. 37: Vývoj počtu fyzických osôb – podnikateľov v meste od 2010 do 2020 (osoby)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 417

2 333

2 297

2 157

2 121

1 897

1 890

1818

1 619

1 664

1638

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Tab. 38: Vývoj počtu živnostníkov v meste od 2010 do 2020 (osoby)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2 247

2 164

2 112

1 955

1 906

1 756

1 749

1679

1 469

1 513

1485

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Hlavnými odvetviami a piliermi zamestnanosti v meste sú strojársky priemysel, logistika, odvetvia obchodu a služieb – v obchode, hoteloch, doprave, finančníctve, službách v oblasti nehnuteľností, verejnej správe, školstve a zdravotníctve.
V susedných obciach mesta sú ďalší významní zamestnávatelia:
Malé Dvorníky:
– wolfcraft SK, s. r. o. (elektrotechnika a výrobná činnosť – pracovné pomôcky,
náradie, nástroje, pracovné stoly) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2020 bol 313 (v roku 2019 priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 288). Stav zamestnancov ku dňu 31. 12. 2020 bol 322, kým k 31. 12.
2019 stav zamestnancov bol 287.
Kostolné Kračany:
– priemyselnom parku je viac firiem s počtom zamestnancov nad 50 (napr.
Chipita Slovakia, s. r. o. – výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov).
Na území mesta je dobre rozvinutá sieť obchodov a ostatných služieb. V riešenom území sa
nachádza dostatok reštauračných a stravovacích zariadení, ale k dispozícii sú aj rôzne špecifické
predajne (napr. predajne motorových vozidiel, predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové
vozidlá, predajne pohonných látok atď.).
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V riešenom území sú zastúpené aj veľkokapacitné obchody s nadlokálnym charakterom –
veľké obchodné reťazce s hypermarketmi Tesco, Kaufland, Billa, LIDL, COOP Jednota Dunajská
Streda. V meste sa nachádzajú aj ďalšie veľkokapacitné obchody s predajom nepotravinového
sortimentu (obuv, textil, nábytok, elektrotechnický tovar [napr. NAY elektrodom, Merkury market, OBI, Mountfield, Andrea shop plus, Möbelix atď.]). Od roku 2007 v meste Dunajská Streda
sa nachádza aj Zábavno-obchodné centrum MAX, kde spoločnosť CINEMAX, a. s. prevádzkuje
kino (https://www.cine-max.sk/). V meste sa nachádza aj nákupná promenáda Family Center
a obchodné centrum LIPA PARK.
V meste sa nachádza dobrá sieť ubytovacích zariadení: k dispozícií sú 3 hotely, viac penziónov
a kempingov.
Finančný sektor je silný v meste, bankový sektor na území mesta je zastúpený s pobočkami
komerčných bánk (Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, UniCreditBank, ČSOB, Tatra
banka, Prima Banka atď.). V meste sa nachádza veľa bankomatov.
Mesto Dunajská Streda je sídlom mnohých informačných a poradenských organizácií venujúcich sa podpore socioekonomického rozvoja mesta i jeho regiónu.
Mesto má na účely umiestňovania nových investorov vymedzené v Územnom pláne mesta
lokality pre priemysel.
V zmysle stratégie Slovensko 2030 v strednodobom horizonte je potrebné:
aktívne podporovať rozvoj podnikania smerom k zvyšovaniu pridanej hodnoty produktov a uzatváraniu hodnotových reťazcov kľúčových výrobkov. Podporovať podnikateľské
vzdelávanie, nové biznis modely, zakladanie a rast malých podnikov a koordináciu komplexných lokálnych produktov a regionálne uzavretých cyklov;
podporiť orientáciu ekonomiky na efektívne zhodnotenie a opätovné používanie vlastných zdrojov regiónu a rozvoj obehovej ekonomiky (maximalizácia efektívnosti využívania materiálových zdrojov, podpora nových „obehových“ obchodných modelov a zodpovedného spotrebiteľského správania, dôraz na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenie
miery triedenia a recyklácie odpadov na komunálnej úrovni, podpora opätovného používania výrobkov v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a s programom
predchádzania vzniku odpadu a podpora trhu s druhotnými surovinami);
zvýšiť pridanú hodnotu regionálneho produktu a podporiť spracovanie a využitie domácich produktov s vysokou pridanou hodnotou;
iniciovať a podporiť zmenu orientácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na produkty s vyššou pridanou hodnotou najmä v spojitosti s rastlinnou a živočíšnou výrobu a
vo zvýšenej miere podporovať ekosystémové služby poskytované poľnohospodárskymi a
lesnými ekosystémami v súlade so zásadami udržateľného hospodárstva a udržateľného
biohospodárstva;
podporovať zelené inovácie, spoluprácu slovenských i zahraničných vysokých škôl, vedeckých pracovísk, súkromného a tretieho sektora;
podporiť technické a technologické inovácie zvyšujúce energetickú efektívnosť na rozvoj
nízkouhlíkovej energetiky;
podporiť rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu osobitne so zameraním na zvýšenie
pridanej hodnoty v pôdohospodárstve, priemysle a udržateľnom cestovnom ruchu;
prepojiť výskum, inovácie a výrobu v inovačných klastroch.
V strednodobom horizonte bude potrebné naďalej podporovať rozvoj podnikania, pracovných príležitostí a osobitne rozvoj nových technológií, inovácií a smart riešení. V danom horizonte bude potrebné zvýšiť aj zamestnanosť znevýhodnených skupín a zvýšiť informovanosť o trhu
práce. Potreba inovácií v podnikateľskom sektore je jednoznačná, tým získavajú konkurenčné
výhody voči iným podnikom nielen na domácich, ale aj na globálnych trhoch.
Ekonomiku mesta – ako ekonomiku celého Slovenska – je dôležité budovať na princípoch
obehového hospodárstva a udržateľného využívania prírodných zdrojov. V strednodobom horizonte je potrebné podporovať dekarbonizáciu priemyslu, znížiť emisie skleníkových plynov
v priemysle a službách.
Pre naplnenie klimaticko-energetických cieľov Slovenska do roku 2050 (klimatická neutralita) je potrebné realizovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo aj na lokálnej úrovni. Takáto
nízkouhlíková transformácia si bude preto vyžadovať na jednej strane veľké investičné náklady,
avšak na druhej strane to prinesie aj nové ekonomické benefity (zelené pracovné miesta, nové
odvetvia) a udržanie ekonomického rastu.
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Cestovný ruch
Cestovný ruch je interdisciplinárne odvetvie hospodárstva, na jeho realizácii sa podieľa mnoho ďalších oblastí, ako sú poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, služby a pod. Predstavuje
komplex vzťahov a javov, ktoré výrazne prispievajú k tvorbe pracovných miest, navyše investičné
náklady na pracovné miesta sú nižšie než v priemysle.
Cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu zdecimovali odvetvie cestovného
ruchu, ktorý je jedným z najdôležitejších odvetví európskej ekonomiky. Podľa prognóz sa v najbližších 10 rokoch očakáva nárast cestovania s čoraz širšími skupinami obyvateľstva (síce aktuálne pandémia koronavírusu veľmi komplikuje rozvoj cestovného ruchu). Predpokladá sa rast
aktívnych foriem dovoleniek a vyššia frekvencia kratších dovoleniek. Uplatnenie všetkých týchto
faktorov možno predpokladať vo zvýšenej miere práve v takom turisticky atraktívnom regióne
ako Žitný ostrov, ktorého centrom je mesto Dunajská Streda.
Tab. 39: Výmery vodných plôch na termálnych kúpaliskách v m²
Kúpalisko

Výmery vodných plôch v m²

1

Vadaš Štúrovo

8 580,00

2

Bešeňová

6 039,00

3

Thermal Corvinus VM

5 533,88

4

Vincov les

3 680,00

5

Tatralandia

3 348,50

6

Aquacity Poprad

3 270,50

7

Thermalpark DS

3 017,50

8

Margita Ilona

2 657,00

9

Aquaruthenia Svidník

2 460,00

10

TK Nové Zámky

2 204,00

11

TK Patince

1 992,00

12

Aquapark Trnava

1 779,50

13

Thermalpark Šírava

705,90

14
TK Zelená žaba
Zdroj: THERMALPARK DS, a. s., 2021

596,00

Cestovný ruch v ekonomickej výkonnosti mesta má veľký význam. Účastníci cestovného ruchu prichádzajú do Dunajskej Stredy hlavne zo Slovenska, Česka, Maďarska. Z cudziny najvyšší
podiel tvoria návštevníci z Česka, najviac domácich návštevníkov mimo okresu Dunajská Streda
prichádza z Bratislavského kraja, Banskobystrického kraja a Trnavského kraja.
Návštevníkov mesta priťahuje najmä termálne kúpalisko Thermalpark Dunajská Streda (https://thermalpark.sk/), ktoré je jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších rekreačných
stredísk južného Slovenska. Na ploche 18 hektárov sú návštevníkom k dispozícii štyri vnútorné
a šesť vonkajších bazénov. Využíva termálnu vodu s teplotou 57 °C, s vysokou koncentráciou
minerálnych látok, a to z vrtu z hĺbky 1600 m. Termálna voda s teplotou do 39 °C, ktorá sa nachádza až v troch bazénoch, má priaznivé účinky hlavne na pohybové ústrojenstvo. Pre deti ponúka
kúpalisko v letnom období vyžitie v detskom bazéne so zábavnou šmykľavkou, toboganová veža
so siedmimi toboganmi a pestrý animačný program. Milovníci pohybu sú v hlavnej sezóne očakávaní na športových ihriskách ako plážový volejbal, minigolf, multifunkčné ihrisko, stolný tenis či
vonkajší šach. Prírodné jazero, ktoré je súčasťou kúpaliska, ponúka možnosť na kúpanie, oddych
a vodné športy. Kúpalisko ponúka aj saunový svet s troma rôznymi druhmi sáun.
Obmedzenia, ktoré priniesol boj s COVID-19 zasiahli aj návštevnosť Thermalparku: Thermalpark mal len 241 783 návštevníkov v roku 2020, kým v roku 2019 návštevnosť bola o 206 313 osôb
vyššia. V roku 2021 v období 1. 1. 2021 do 17. 08. 2021 Thermalpark privítal 156 tisíc návštevníkov.
Prevádzkovateľom Thermalparku je THERMALPARK DS, a. s. (opis hlavnej vykonávanej činnosti spoločnosti: prevádzkovanie kúpaliskového areálu). Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2020 bol 78, kým v roku 2019 priemerný prepočítaný počet zamestnancov bol 79
(stav zamestnancov ku dňu 31. 2. 2020 bol 94, rovnako ako k 31. 12. 2021).
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Tab. 39: Vývoj počtu návštevníkov Thermalparku Dunajská Streda
Rok
Počet návštevníkov Thermalparku

2015

2016

2017

2018

2019

2020

377 577

399 498

410 231

428 169

448 096

241783

Zdroj: THERMALPARK DS, a. s., 2021

Aktuálna ubytovacia kapacita Thermalparku je 150 osôb. Ubytovanie je poskytované vo viacerých ubytovacích zariadeniach rozmiestnených v areáli kúpaliska: Hotel Thermalpark*** (47 izieb),
Penzión Thermalpark** (9 izieb), Penzión Biely Dom* (5 izieb), Apartmány pri jazere (4 izby), Autokemping Thermalpark**.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať významné investície na rozvoj ubytovacích
kapacít v Thermalparku – plánuje sa prestavba Penziónu Thermalpark** so zvýšením kapacity na
22 izieb a vybudovanie nového hotela s kapacitou až 120 izieb vedľa Hotela Thermalpark***.
V strednodobom horizonte pre ďalší rozvoj návštevnosti kúpaliska je potrebné pokračovať
v rozvoji areálu kúpaliska s výstavbou nových športovo-relaxačných zariadení, podporiť spoluprácu medzi subjektmi cestovného ruchu.
Podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie
rozvoja cestovného ruchu upravuje zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. § 6 tohto
zákona definuje pôsobnosť obcí nasledovne:
obec v cestovnom ruchu
a) môže iniciovať vznik oblastnej organizácie a podieľa sa na spolufinancovaní jej aktivít,
b) spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu pri tvorbe programov a plánov hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja na území obce vrátane koncepcie rozvoja cestovného
ruchu na území obce, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu
na území obce,
c) tvorí programy, plány, stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
d) vytvára vlastné finančné zdroje na realizáciu aktivít v cestovnom ruchu,
e) buduje infraštruktúru podporujúcu aktivity v cestovnom ruchu, ktorá spadá do pôsobnosti
obce,
f) sústreďuje štatistické údaje o cestovnom ruchu v obci,
g) spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi vyššieho územného celku
pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v Slovenskej republike,
h) spolupracuje s Radou vlády Slovenskej republiky pre jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a podieľa sa na uplatňovaní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej
republiky v zahraničí.
Lokalizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu
Lokalizačné predpoklady sú vyjadrením príťažlivosti územia pre účastníkov cestovného ruchu
– vytvárajú motiváciu pre návštevu danej lokality. Mesto Dunajská Streda a jeho mikropriestor
má široké možnosti pre rozvoj cestovného ruchu, čo medzi inými ovplyvňujú hlavne nasledovné
faktory:
výhodná geografická poloha mesta v rámci strednej Európy:
nachádza sa v silne urbanizovanom ekonomickom trojuholníku Bratislava-Győr-Viedeň
(v dvojhodinovej dostupnosti s automobilom od mesta sa nachádzajú miliónové aglomerácie –
Budapešť a Viedeň),
cez jeho mikropriestor prechádzajú významné európske dopravné ťahy,
bohatý kultúrno-historický a spoločenský potenciál mesta Dunajská Streda a jeho mikropriestoru (Žitného ostrova),
vzácne prírodné prostredie mesta Dunajská Streda a jeho mikropriestoru (Žitného ostrova).
Hlavným cieľom rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda je zvýšenie prosperity
mesta, rast pracovných príležitostí, zachovanie kultúrno-historickej identity mesta a aktivizácia
jeho doposiaľ nevyužitého potenciálu. Cieľom je posunúť mesto na vyššiu priečku, a to medzi
najnavštevovanejšie turistické destinácie Slovenska.
Na základe Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda základným cieľom
je „systematický udržateľný rozvoj ekonomických a spoločenských aktivít cestovného ruchu v
meste Dunajská Streda so záujmom:
zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu mesta v rámci lokalít s ponukou termálnych
vôd pre rekreačné účely,
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zvýšiť príjmy podnikateľských subjektov i mesta,
zachovať a prípadne zvýšiť dosiahnutú životnú úroveň obyvateľstva mesta,
uspokojiť potreby účastníkov cestovného ruchu na adekvátnej kvalitatívnej úrovni.

Kultúrno-historický a spoločenský potenciál cestovného ruchu
Na území Dunajskej Stredy historický stavebný fond bol radikálne zlikvidovaný do roku 1989 a
jeho zvyšky chránené čiastočne i ako nehnuteľné kultúrne pamiatky sa dostali do priameho necitlivého kontaktu s novými urbanisticko-architektonickými štruktúrami, ktoré negatívne vplývajú na ich bezprostredné okolie. Vďaka revitalizačným prácam a architektonickým riešeniam po
roku 1990 súčasný architektonický charakter mesta je atraktívny, mesto ponúka krásne kultúrno-oddychové a funkčné zóny.
Primárna ponuka mesta Dunajská Streda je zastúpená sakrálnymi pamiatkami a štruktúrou
urbánnej zelene. V meste medzi turisticky najvýznamnejšie kultúrnohistorické atrakcie patria:
Žltý kaštieľ – sídlo Žitnoostrovského múzea (https://zmds.eu/), dal ho postaviť Veszprémsky
biskup Márton Bíró Padányi v roku 1753; Žitnoostrovské múzeum prezentuje históriu Dunajskej Stredy a okolia, vývoj prírody a dejiny poľnohospodárstva na Žitnom ostrove,
Vermesova vila (sídlo Galérie súčasných maďarských umelcov),
Sakrálna pamiatka Rímskokatolícky kostol Sv. Juraja – najstaršia historická a cirkevná pamätihodnosť mesta (kamenné základy kostola, hlavná loď, svätyňa a veža boli postavené v
roku 1329 v gotickom štýle),
Sakrálna pamiatka kostol reformovanej cirkvi (dokončený v roku 1998 v architektonickom
post modernom štýle),
Sakrálna pamiatka Evanjelický kostol (postavený v jednoduchom neorománskom slohu v
rokoch 1863 –1883),
Židovská modlitebňa,
Židovský cintorín (cintorín ortodoxných židov na území mesta vznikol v roku 1740, je tu pochovaný aj známy rabín Jehuda Aszád, jeho hrob je pútnickým miestom),
Vojenský cintorín (v rokoch 1914 až 1918 pochovali na vojenskom cintoríne 965 ruských, ukrajinských, talianskych, poľských, maďarských, rumunských, srbských, lotyšských, litovských,
estónskych a fínskych vojnových zajatcov),
Socha Sv. Štefana, Pamätník revolučných rokov 1848/49, Pamätník zosnulým v 1. a 2. sv.
vojne, Pamätník zosnulým v 2. sv. vojne, Pamätník Obetiam diktatúr, Pamätník Obetiam
holokaustu MEMENTO, Pamätník rómskeho holokaustu, Súsošie Kalvárie na Mestskom
cintoríne, Busta Jána Bihariho, Socha pelikána, ktorý kŕmi svoje mláďatá, Pamätník Trianonu, Socha sv. Mikuláša – sakrálna pamiatka z roku 1785, Pamätník odsunutým občanom
maďarskej národnosti, Pamätná tabuľa Jánosa Esterházyho, Pamätná tabuľa Ármina Vámbéryho, Sediaca socha Ármina Vámbéryho; Pamätná tabuľa Imre Makovecza, Pomník obetiam holokaustu na židovskom cintoríne, socha Károlya Szladitsa,
Radnica – postavená na základe plánov svetoznámeho maďarského architekta organickej
architektúry: Imre Makovecza [pamiatku na čestného občana Dunajskej Stredy, Imre Makovecza (1935 – 2011), pripomína pamätná tabuľa pri vchode na radnicu],
Socha sv. Trojice z roku 1777,
Socha sv. Mikuláša z roku 1785,
Súsošie Kalvárie.
Ostatné kultúrno-spoločenské faktory mesta zohrávajúce významnú úlohu v jeho turistickej
návštevnosti sú podujatia. Mesto Dunajská Streda prezentuje na verejnosti vyše 20 rozličných
spoločenských podujatí. Z tohto počtu väčšina z daných podujatí sa orientuje na kultúrne vyžitie.
Interkultúrne zázemie vytvára pre mesto Dunajská Streda možnosti organizovať podujatia
regionálneho alebo aj cezhraničného charakteru. Podunajská jar, Dunajskostredské hudobné
dni, Akordeónový festival, Deň maďarskej kultúry svojou kvalitou spĺňajú predpoklady na zvýšenie
významu daných podujatí nielen pre obyvateľov mesta. Žitnoostrovský jarmok má tradíciu a pre
mesto aj najvyšší ekonomický význam z hľadiska príjmov.
Neoddeliteľnou súčasťou celkovej ponuky pre návštevníkov mesta musí byť ponuka hodnotných a zaujímavých kultúrnych i športových podujatí. Mesto Dunajská Streda má v tomto smere
všetky predpoklady na naplnenie želaní a predstáv návštevníkov – v meste existuje bohatá ponuka kultúrnych a športových podujatí.
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Prírodný potenciál cestovného ruchu
Riešené územie má veľmi dobré prírodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu. V riešenom
území sa nachádzajú turisticky významné vodné plochy (poskytujúce možnosti pestovania vodných športov a špecifických foriem cestovného ruchu) a pekné krajinné scény (predovšetkým
pozdĺž vodných plôch) poskytujúce možnosti pestovania rôznych foriem turistiky (pešia turistika,
cykloturistika, špeciálna turistika).
Z prírodných zdrojov riešeného územia osobitné postavenie má geotermálna voda, ktorej využitie v cestovnom ruchu má vyše štyridsaťročnú tradíciu a zároveň predstavuje veľký potenciál
pre rozvoj kúpeľného cestovného ruchu do budúcnosti. Geotermálna voda má liečivé účinky na
kĺbové a reumatické choroby a je vhodná na rekreačné účely.

Služby cestovného ruchu
Sekundárnu ponuku cestovného ruchu predstavujú služby a aktivity, ktoré sa na riešenom
území v rámci cestovného ruchu nachádzajú a ktoré nadväzujú na primárnu ponuku a dotvárajú
komplexný balík cestovného ruchu.
Stravovacie služby cestovného ruchu v riešenom území sú rovnako na dobrej úrovni. V meste
sa nachádza vyše 20 reštaurácií. Z ďalších stravovacích zariadení sú tu zastúpené cukrárne, bistrá,
prevádzky s rýchlym občerstvením, kaviarne, čajovne atď.
Ostatné služby podporujúce návštevnosť mesta sú taktiež na dobrej úrovni, k dispozícii sú
služby ako:
športové zariadenia (mestská športová hala, umelá ľadová plocha, športové plochy a ihriská
v areáloch základných škôl, fitnes centrá, tenisové kurty atď.),
relaxačno-ozdravovacie služby: sauny, masáže, soláriá,
ďalšie služby: zábavno-obchodné centrá, zábavné podniky.

Cestovný ruch v mikropriestore mesta
Turista necestuje len do konkrétneho zariadenia alebo len do konkrétneho mesta, ale vníma
príslušný región ako celok. Preto je potrebné, aby ponuky cestovného ruchu boli navzájom regionálne zosúladené, rozvíjané a uplatňované. Z týchto dôvodov sa nedá vnímať rozvoj cestovného
ruchu v meste Dunajská Streda izolovane od rozvoja cestovného ruchu na Žitnom ostrove, a preto i tento materiál posudzuje stav a navrhuje rozvoj cestovného ruchu v tomto kontexte.
Širší priestor mesta sa vyznačuje diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým jedinečným ľudovým
umením, zvykmi a folklórom, čo vytvára priaznivé predpoklady pre rozvoj vidieckeho turizmu a
agroturistiky. Existuje aj potenciál pre možnosti rozvoja gastronomických podujatí.
Možnosti cykloturistiky a využitia cykloturizmu sú v súčasnosti na počiatočnej úrovni rozvoja.
Katastrálnym územím mesta prechádzajú cyklotrasy nadregionálneho významu, kým v blízkosti
mesta prechádza cyklotrasa medzinárodného významu: Dunajská cyklotrasa (ktorá vedie pozdĺž
cyklotrasy EuroVelo 6 [trasa vedie od Atlantiku až k Čiernemu moru, pričom pretína celú Európu]).
V mikropriestore mesta najvýznamnejšími turistickými cieľmi sú:
Termálne kúpalisko Thermal Corvinus Veľký Meder (https://morezazitkov.sk/sk) v meste Veľký Meder – nachádza sa približne 25 km od mesta Dunajská Streda.
Chránená krajinná oblasť (CHKO) Dunajské Luhy (https://chkodunajskeluhy.sopsr.sk/) –
špecifický turistický produkt, lebo chránená krajinná oblasť obsahuje veľmi vzácnu flóru a
faunu, vrátane endemických druhov.
Motoristický areál Slovakia Ring (https://slovakiaring.sk/) v katastri obce Orechová Potôň
je vzdialený 9 km od mesta Dunajská Streda. Dominantou areálu je pretekárska dráha
disponujúca homologáciou Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) II. stupňa, ako
aj Medzinárodnej motocyklovej federácie (FIM). Moderná pretekárska dráha je dlhá 5 922
m so 6 variantmi okruhu. Hlavná tribúna má kapacitu 1000 miest, ktorú počas majstrovských pretekov organizátori zvyšujú vybudovaním mobilných tribún. Areál prináša okrem
profesionálneho motoršportu aj jedinečnú šancu zdokonaliť si svoje vodičské schopnosti,
vyskúšať si rýchlu jazdu, precvičiť techniku, vychutnať si radosť zo slobody za volantom. Súčasťou areálu je Slovenské motokárové centrum vybudované pod záštitou SAMŠ (Slovenská asociácia motoristického športu), čo predstavuje špičkové stredisko s licenciou CIK FIA
pre organizovanie národných a medzinárodných motokárových podujatí. Vonkajšia motokárová trať má v základe dĺžku 1172 metrov, pričom ponúka ďalších 5 variantov jazdenia a
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plnohodnotného využitia.
Termálne kúpalisko v obci Topoľníky – nachádza sa približne 15 km od mesta Dunajská Streda, od roku 2014 cyklistický chodník spojí obec Topoľníky s Dunajskou Stredou (na trase
Dunajská Streda – Malé Dvorníky – Veľké Dvorníky – Ohrady – Trhová Hradská – Topoľníky).
Dunajský Klátov – nachádza sa 8 km od mesta Dunajská Streda, v obci sa nachádza na brehu Klátovského ramena kultúrna technická pamiatka: vodný mlyn.
Národná prírodná rezervácia Klátovské rameno – chránené územie sa nachádza v okrese
Dunajská Streda v katastrálnych územiach obcí Orechová Potôň, Dolná Potôň, Jahodná,
Dolné Topoľníky, Vydrany, Veľké Blahovo, Dunajský Klátov, Ohrady, Horné Mýto, Malé Blahovo, Trhová Hradská a Horné Topoľníky. Ide o reprezentatívny príklad nížinnej meandrujúcej rieky s výskytom vzácnych vodných a močiarnych spoločenstiev. Reprezentuje biotopy lužných vŕbovo-topoľových a jelšových lesov, prirodzených eutrofných a mezotrofných
stojatých vôd s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition, nížinné a podhorské kosné lúky, lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy a karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy. Platí tu štvrtý a piaty stupeň
ochrany. Celková rozloha NPR je 306,44 ha.
x-bionic® sphere je multifunkčný rezort pre šport a relax (https://x-bionic.sk), nachádzajúci
sa v Šamoríne. x-bionic® sphere s celkovou rozlohou viac ako 1 000 000 m2 poskytuje profesionálne podmienky pre výkon 26 olympijských disciplín. V lete 2016 rezort získal štatút
Slovenského olympijského tréningového centra. Súčasťou areálu je jedno z najväčších a
najmodernejších olympijských jazdeckých centier, moderný atletický štadión, prvotriedny
X-BIONIC® HOTEL i špičkové kongresové priestory.
Golf ClubWelten Báč – nachádza sa približne 20 km od mesta Dunajská Streda
Areál vodných športov Čunovo
Vodné dielo v Gabčíkove, vyhliadkové plavby loďou po Dunaji
Splav Malého Dunaja
Mesto Šamorín
Mesto Bratislava
Malokarpatská vínna cesta
Mesto Komárno
Mesto Győr (Maďarsko)
Mesto Komárom (Maďarsko)

Využiteľnosť zdrojov cestovného ruchu
Napriek vhodnému potenciálu územia mesta pre rozvoj cestovného ruchu nie je jeho úroveň
úmerná existujúcim možnostiam. Zvýšenie úrovne rozvoja cestovného ruchu možno zabezpečiť
eliminovaním nepriaznivých faktorov. Ide predovšetkým o slabú propagáciu a marketing, nedostatočnú koncepčnú prípravu a koordináciu aktivít jednotlivých subjektov a absenciu komplexnosti v ponuke produktov cestovného ruchu. Nedostatky sú aj v kvalite poskytovaných služieb v
zariadeniach cestovného ruchu.
Prvoradou úlohou pre rozvoj cestovného ruchu v meste bude v blízkej budúcnosti rozvíjanie
kvalitnej propagácie a marketingové aktivity produktov, a tak zabezpečovanie efektívneho využitia už existujúcich, ako aj plánovaných služieb cestovného ruchu.

Návrh riešenia rozvoja cestovného ruchu v meste
Návrh riešenia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu vychádza z využitia jestvujúceho potenciálu. Cieľom je zapojenie rekreačných areálov do života obyvateľov mesta, ako aj ich zapojenie
do cestovného ruchu.
Ak má v meste dôjsť ku skutočnému rozvoju cestovného ruchu, musí existovať funkčné partnerstvo medzi subjektmi, ktoré sa na cestovnom ruchu aktívne podieľajú, za účelom podporovať
aktívny cestovný ruch.
V strednodobom horizonte je potrebné využiť rezervy v možnosti spolupráce štátnej správy,
samosprávy, podnikateľov a neziskových organizácii. Ďalej je potrebné rozvíjať medziregionálnu,
cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu s cieľom tvorby balíčkov cestovného ruchu (CENTROPE, partnerské mestá, Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz [https://
www.ostrovzitny.sk/]) s dôrazom na udržateľnosť. V danom horizonte ešte treba
rozvíjať spoluprácu s podnikateľským sektorom a iniciovať aktivizáciu neziskového sektoru
pre potreby rozvoja cestovného ruchu,
zabezpečiť koordinovaný rozvoj cestovného ruchu na báze prepojenia rôznych oblastí eko-
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nomického a spoločenského života pre postupné naplnenie cieľov rozvoja cestovného ruchu,
valorizovať potenciál cestovného ruchu a prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v meste a
vzhľadom k tomu zabezpečiť koordinovaný rozvoj cestovného ruchu,
pravidelne uskutočňovať analýzu trhu s dôrazom na konkurenčné destinácie a výsledky
zapracovať do manažérskych a marketingových rozhodnutí pre rozvoj cestovného ruchu.
V období 2010 – 2019 počet ubytovaných návštevníkov cestovného ruchu v meste Dunajská
Streda mal rastúci trend (čísla za rok 2020 nie sú dobré, lebo cestovný ruch je jedným z odvetví,
ktoré počas pandémie koronavírusu utrpeli najviac), avšak miestny cestovný ruch má výrazne
väčší potenciál.
K zvýšeniu návštevnosti mesta i regiónu výrazne môžu prispievať aktivity Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz (https://www.ostrovzitny.sk/). Oblastná organizácia
cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz podporuje rozvoj cestovného ruchu na území Žitného
ostrova. Zabezpečuje tvorbu a prezentáciu produktov cestovného ruchu, podporuje a zabezpečuje budovanie turistickej infraštruktúry (značenie turistických trás, smerníky, informačné tabule, atď.), je spoluorganizátorom veľkého počtu kultúrnych podujatí od Šamorína až po Veľký
Meder. Organizácia podporuje rozvoj miestnej dopravu v regióne Žitného ostrova, tým prepája
jednotlivé turistické atrakcie.
Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz:
prevádzkuje a propaguje turistickú informačnú kanceláriu (na adrese: Hlavná 4236, Dunajská Streda), kde pracovníci kancelárie poskytujú informácie o turistických atrakciách v
Dunajskej Strede a v regióne Žitný ostrov,
doma i v zahraničí propaguje krásy regiónu a tie možnosti, ktoré ponúka v oblasti cestovného ruchu,
spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu, zabezpečuje ich realizáciu,
podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho
dedičstva, organizuje podujatia.
Popri zvýšení počtu účastníkov cestovného ruchu treba urobiť aj kroky pre predĺženie ich pobytu v meste.
Hlavný potenciál pre ďalší rozvoj hospodárskej štruktúry mesta Dunajská Streda predstavujú
nasledovné faktory:
výhodná poloha (najmä vo vzťahu k susedným regionálnym centrám – Bratislava, Győr
(Maďarsko), ale aj prítomnosť dopravného ťahu I/63, rýchlostnej komunikácie R7, železnice
a atraktívne prírodné prostredie mesta,
vysokokvalifikované obyvateľstvo predstavujúce potenciál umožňujúci zvládnuť náročné
požiadavky rozvoja progresívnych oblastí ekonomiky.
V ďalšom hospodársko-ekonomickom rozvoji územia miestna samospráva bude mať za úlohu pôsobiť ako iniciátor rozvojových aktivít pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v riešenom území.
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta Dunajská Streda (vypracovaná v roku 2012)
definuje nasledovné špecifické ciele:
rozvíjať rekreačný a relaxačný produkt na báze termálnych vôd,
vytvoriť ponuku zážitkových produktov cestovného ruchu,
využiť ďalšie možnosti pre tvorbu ponuky v cestovnom ruchu, ktoré vyplývajú:
– z blízkej dostupnosti k rieke Dunaj a postavenia mesta na osi Bratislava, Dunajská Streda,
Komárno,
– z možností cezhraničnej spolupráce s Maďarskom,
– z prepojenia s partnerskými mestami.
Rozvoj cestovného ruchu v meste Dunajská Streda bude závisieť od zlepšenia lokálnej a regionálnej spolupráce. V strednodobom horizonte je potrebné, aby samospráva organizovala
široké spektrum atraktívnych podujatí v spolupráci s ďalšími subjektmi a vytvorila komplexnú
ponuku služieb a produktov cestovného ruchu pre rôzne cieľové skupiny návštevníkov.
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Občianska vybavenosť mesta
Sociálnu infraštruktúru a občiansku vybavenosť v meste charakterizujú zariadenia v oblasti
kultúry a administratívy, športové zariadenia, školské a sociálne zariadenia. Vybavenosť mesta
službami je rozmanitá a ich účel závisí od ľudských zdrojov, tradícií, podmienok a špecifických
daností okolitého mikropriestoru.

Administratíva
V zmysle zákona o obecnom zriadení mesto má dva orgány: mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Každý z orgánov mesta má svoje samostatné postavenie dané ústavou a zákonmi
a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti či nadriadenosti. Obyvatelia mesta nepriamo, prostredníctvom týchto dvoch orgánov vykonávajú samosprávu mesta. Ďalšie orgány, ako je napr.
mestský úrad, komisie, mestská polícia a pod. sú len odvodenými orgánmi mestského zastupiteľstva. Mestský úrad, ktorý je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, je
lokalizovaný v centre mesta.
Orgány mesta
Orgánmi mesta sú:
mestské zastupiteľstvo
primátor
Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány,
ktorými sú:
mestská rada
komisie
mestský úrad
mestská polícia.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6
rokov.
Mestské organizácie
Mesto Dunajská Streda prevádzkuje nasledovné inštitúcie bez právnej subjektivity:
Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda
(adresa: Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda)
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda (adresa: Októbrová ulica číslo
939/47 Dunajská Streda)
Materská škola (adresa: Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda)
Materská škola – Óvoda (adresa: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda)
Materská škola – Óvoda (adresa: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda)
Materská škola – Óvoda (adresa: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda)
Materská škola – Óvoda (adresa: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda)
Materská škola – Óvoda (adresa: Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda)
Materská škola – Óvoda (adresa: Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda)
Rozpočtové a príspevkové organizácie mesta so samostatnou právnou subjektivitou:
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára -Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ (adresa: Korzo Bélu Bartóka 788/1, Dunajská Streda)
Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda (adresa: Komenského č. 359/33, Dunajská
Streda)
Galéria súčasných maďarských umelcov (adresa: Ul. Gyulu Szabóa 304/2, Dunajská Streda)
Zariadenie pre seniorov (adresa: Ul. generála Svobodu 1948/10, Nám. Priateľstva 2201/37,
Dunajská Streda)
Základná škola, Jilemnického ul. 204/11 (adresa: Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda)
Základná škola Dunajská Streda – Smetanov háj (adresa: Smetanov háj 286/9, Dunajská
Streda)
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola (adresa: Komenského ulica č. 1219/1 Dunajská Streda)
Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula Alapiskola
(adresa: Školská ulica č. 936/1, Dunajská Streda)
Základná škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským Vámbéry Ármin
Alapiskola (adresa: Hviezdoslavova ulica č.2094/2, Dunajská Streda)
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola (adresa: Smetanov háj 283/6, Dunajská
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Streda)
Centrum voľného času (adresa: Smetanov háj 286, Dunajská Streda)

Obchodné spoločnosti

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda
THERMALPARK DS, a. s. (sídlo: Gabčíkovská cesta 237/38, Dunajská Streda – Podiel mesta:
100 % web: www.thermalpark.sk)
Perfects, a. s. (sídlo: Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda – Podiel mesta: 99,92 %)
SOUTHERM SPRÁVA, s. r. o. (sídlo: Športová 4021/13 A, Dunajská Streda – Podiel mesta: 34 %)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra –
Podiel mesta: 2,52 %)
1. slovenská úsporová, a. s. (sídlo: Pekná cesta 19, Bratislava – Podiel mesta: 13,52 %)
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s. r. o. (sídlo: Alžbetínske námestie 1203, Dunajská
Streda – Podiel mesta: 100 %)
DAC Aréna, a. s. (sídlo: Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda – Podiel mesta: 25,58%)
FK DAC 1904, a. s. (sídlo: Športová 4744, Dunajská Streda – Podiel mesta: 10,81 %)
Gastro DS, s. r. o. (sídlo: Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda – Podiel mesta: 100 %)
ARÉNA DSZ, a. s. (sídlo: Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda – Podiel mesta: 100 %)
V riešenom území sídli viac štátnych/verejných organizácií, čo je dôsledok administratívno-správneho postavenia mesta Dunajská Streda (Sídlo Okresného súdu, Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
atď.).
V strednodobom horizonte cieľom mesta Dunajská Streda je zvyšovanie kvality služieb verejnej správy na miestnej úrovni, rozvoj elektronizácie a integrovaných informačných systémov v
samospráve.

Školstvo
Výchova a vzdelávanie v materských školách, základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách, jazykových školách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach sa uskutočňuje v súlade so školskou
legislatívou SR.
Stratégia Európa 2020 obsahuje nasledovných šesť ukazovateľov prepojených so vzdelávacími oblasťami:
1. podiel mladých ľudí s predčasne ukončeným vzdelávaním,
2. podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva vo veku 30 – 34 rokov,
3. podiel 15-ročných žiakov dosahujúcich nízke zručnosti,
4. miera zamestnanosti čerstvých absolventov,
5. participácia detí na predprimárnom vzdelávaní,
6. participácia dospelých na celoživotnom vzdelávaní.
V roku 2017 v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027 (NPRVaV) bol
vyhodnotený stav napĺňania ukazovateľov Stratégie Európa 2020 v SR nasledovne:
1. podiel mladých ľudí s predčasne ukončeným vzdelávaním – cieľ bol splnený,
2. podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva vo veku 30 – 34 rokov – cieľ bol splnený,
3. podiel 15-ročných žiakov dosahujúcich nízke zručnosti – cieľ bol splnený,
4. miera zamestnanosti čerstvých absolventov – cieľ bol splnený,
5. participácia detí na predprimárnom vzdelávaní – cieľ nebol splnený,
6. participácia dospelých na celoživotnom vzdelávaní – cieľ nebol splnený.
Mesto Dunajská Streda považuje výchovu a vzdelávanie za jednu zo svojich najvýznamnejších
a trvalých priorít a v rámci svojich kompetencií vytvára priaznivé podmienky vo všetkých sférach vzdelávania. Mesto Dunajská Streda disponuje dobrou vedomostnou skladbou absolventov
stredných a vysokých škôl a vytvára dobrý predpoklad ďalšieho rozvoja mesta a jeho regiónu.
Na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
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na obce a na vyššie územné celky sa stalo mesto Dunajská Streda od 1. júla 2002 zriaďovateľom
škôl a školských zariadení a má právo, resp. povinnosť zriaďovať a zrušovať školy a školské zariadenia. Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov prešli od 1. januára 2004 všetky zostávajúce kompetencie v oblasti školstva na obce a mestá. Popritom zriaďovateľom uvedených škôl môže byť aj cirkev alebo
súkromná osoba.

Materské školy
Predškolská výchova zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti dieťaťa. Súčasne zapája dieťa i rodinu do sociálnych štruktúr spoločnosti už v ranom detstve. Inštitucionálne zabezpečenie predškolskej výchovy je tiež príležitosťou ako pomôcť socializácii detí aj z menej
podnetného rodinného prostredia. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti
sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a
vekovými osobitosťami detí.
V šk. roku 2020/21 sa v meste Dunajská Streda nachádzalo 10 materských škôl, v prípade 9 je zriaďovateľom mesto Dunajská Streda a jedna je v zriaďovateľskej pôsobnosti rímskokatolíckej cirkvi.
S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31.
augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa deti
prijímajú od školského roku 2021/2022.

Základné školy
Základné školy poskytujú základné vzdelanie a pripravujú žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Na
území mesta Dunajská Streda sa nachádza celkovo 6 základných škôl, z ktorých je päť v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda a jedna cirkevná, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Trnava. Zo šiestich základných škôl sú 4 s vyučovacím jazykom maďarským: Základná
škola Gyulu Szabóa s VJM, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM a Cirkevná základná škola sv. Jána apoštola s VJM. Základná škola Jilemnického
ulica 206/11 a Základná škola Smetanov háj 286/9 majú vyučovací jazyk slovenský.
Do systému špeciálnej výchovy a vzdelávania sa prijímajú deti a žiaci, u ktorých sa na základe
odborných lekárskych, psychologických a pedagogických vyšetrení zistili také nedostatky v oblasti mentálneho, psychosociálneho a telesného vývinu, pre ktoré sa ani pri používaní kompenzačno-rehabilitačných pomôcok nemôžu úspešne vychovávať a vzdelávať v bežných školách a
zariadeniach. Na území mesta Dunajská Streda sú zriadené nasledovné špeciálne školy aj s vyučovacím jazykom maďarským, aj s vyučovacím jazykom slovenským.
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Tab. 40: Základné charakteristiky počtu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta v školskom roku 2021/2022
Ročníky

Škola

I.

ZŠ Gyulu Szabóa s VJM

ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM

ZŠ, Jilemnického ulica

Spolu za všetky ZŠ
Spolu pre VJM

VI.

VII.

VIII.

IX.

Spolu

3

4

3

4

4

3

4

0

33

žiaci

68

77

66

99

75

99

98

65

96

0

743

2

2

2

2

3

2

2

2

2

0

19

žiaci

24

34

31

28

65

37

55

36

37

0

347

triedy

4

4

3

3

4

3

3

3

3

0

30

žiaci

92

75

61

54

84

69

70

66

73

0

644

1

3

2

2

2

2

2

1

1

0

16

žiaci

23

59

45

50

47

43

46

19

23

0

355

triedy

3

4

3

3

3

3

3

3

3

0

28

žiaci

74

94

77

81

79

71

66

75

64

0

681

triedy

14

17

13

14

15

14

14

12

13

0

126

žiaci

281

339

280

312

350

319

335

261

293

0

2770

triedy

10

10

8

9

10

9

9

8

9

0

82

184

186

158

181

224

205

223

167

206

0

1734

triedy

4

7

5

5

5

5

5

4

4

0

44

žiaci

97

153

122

131

126

114

112

94

87

0

1036

Spolu ročníky 1. – 4.

1212

Spolu ročníky 5. – 9.

1558

Spolu 0. ročník

V.

4

žiaci

Spolu pre VJS

IV.

4

triedy
ZŠ, Smetanov háj

III.

triedy

triedy
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM

II.

0.
ročník

0

Spolu

2770

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2021

Tab. 41: Počet žiakov v ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – šk. rok 2021/22
Škola

Počet oddelení ŠKD

Počet detí v ŠKD

Priemer

ZŠ Gyulu Szabóa s VJM

12

286

23.83

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM

6

124

20.67

ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM

14

273

19.50

Spolu ZŠ s VJM

32

683

21.34

ZŠ, Smetanov háj

5

140

28.00

ZŠ, Jilemnického ulica

11

318

28.91

Spolu ZŠ s VJS

16

458

28.63

Spolu všetky ZŠ

48

1141

23.77

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2021
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Tab. 42: Počet detí v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v školskom roku 2021/2022
Počet detí

spolu
deti

z toho deti
plniace PPV

4

96

28

1

3

68

19

77

4

6

118

76

1

35

2

3

56

17

0

0

62

3

3

62

26

Jesenského ul.

92

5

0

0

5

92

29

Komenského ul.

23

1

72

3

4

95

28

Rybný trh

42

2

78

4

6

120

42

Nám. Priateľstva

44

2

74

4

6

118

43

Spolu

309

15

516

25

40

825

278

Obvod

Západ

MŠ

slov.

slov.skupiny

maď.

maď.-skupiny

spolu
skupiny

Októbrová ul.

0

0

96

4

Széchenyiho ul.

46

2

22

Nám. SNP

41

2

Ružový háj

21

Alžbetínske nám.

Sever

Stred

Východ

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2021

Tab. 43: Počet žiakov Základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta v školskom roku 2021/2022
Základná umelecká škola
Individuálna forma štúdia

256

Skupinová forma štúdia

247

Spolu

503

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2021

Tab. 44: Počet žiakov centra voľného času v školskom roku 2021/2022
Centrum voľného času
Počet žiakov spolu

384

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2021

Tab. 45: Počet žiakov v školskom roku 2021/2022
Cirkevná základná škol
Počet žiakov spolu

119

ŠKD 0. – 5.

25

Materská škola

20

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2021
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Tab. 46: Vývoj počtu detí a počtu tried na základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta v období 2015 – 2020

Základná škola Gyulu Szabóa s
VJM – Szabó Gyula Alapiskola,
Školská ulica č. 936/1, Dunajská Streda

Základná škola Zoltána Kodálya
s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1,
Dunajská Streda

Základná škola Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry
Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda

Základná škola Jilemnického
ulica 204/11, Dunajská Streda

Počet
žiakov

Počet
tried

% roky

Počet
žiakov

Počet
tried

% roky

Počet
žiakov

Počet
tried

% roky

Počet
žiakov

Počet
tried

2015/2016

643

31

100,00

385

19

100,00

642

29

100,00

654

27

2016/2017

631

31

-12

98,13

389

19

4

101,04

633

29

-9

98,60

675

27

2017/2018

648

31

5

102,69

384

18

-1

98,71

634

29

-8

100,16

673

2018/2019

707

34

64

109,10

376

19

-9

97,92

629

29

-13

99,21

2019/2020

715

33

72

101,13

357

18

-28

94,95

620

29

-22

2020/2021

734

33

91

101,66

350

18

-35

98,04

645

30

3

rozdiel

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2021
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rozdiel

rozdiel

rozdiel

Základná škola Smetanov háj
286/9, Dunajská Streda

% roky

Počet
žiakov

Počet
tried

rozdiel

100,00

218

10

21

103,21

227

11

9

104,13

27

19

99,70

261

12

43

114,98

671

27

17

99,70

302

13

84

115,71

98,57

649

27

-5

96,72

327

14

109

108,28

104,03

678

28

24

104,47

358

16

140

109,48

% roky
100,00
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Tab. 47: Vybrané charakteristiky materských škôl v meste Dunajská Streda k 15. 9. 2020

Adresa

Zriaďovateľ

Jazyk

Triedy MŠ so starostlivosťou
týždennou a

celodennou

triedy

triedy

deti

3

61

deti

Materská škola s VJM * Dunajská Streda, Alžbetínske nám.
323/3

Mesto Dunajská Streda

M

Materská škola * Dunajská Streda, Jesenského ulica 910/10

Mesto Dunajská Streda

S

5

92

Materská škola * Dunajská Streda, Komenského ulica 357/2

Mesto Dunajská Streda

S

1

24

Materská škola * Dunajská Streda, Komenského ulica 357/2

Mesto Dunajská Streda

M

3

70

Materská škola * Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2173/27

Mesto Dunajská Streda

S

2

Materská škola * Dunajská Streda, Nám. priateľstva 2173/27

Mesto Dunajská Streda

M

Materská škola * Dunajská Streda, Námestie SNP 187/11

Mesto Dunajská Streda

Materská škola * Dunajská Streda, Námestie SNP 187/11

triedy

deti

triedy

Učitelia

deti
16

6

43

11

4

2

25

6

45

18

4

4

73

30

8

S

2

39

19

4

Mesto Dunajská Streda

M

4

67

29

8

Materská škola s VJM * Dunajská Streda, Októbrová ulica
939/47

Mesto Dunajská Streda

M

4

94

30

8

Materská škola * Dunajská Streda, Ružový háj 1359/19

Mesto Dunajská Streda

S

1

22

8

2

Materská škola * Dunajská Streda, Ružový háj 1359/19

Mesto Dunajská Streda

M

2

32

13

4

Materská škola * Dunajská Streda, Rybný trh 14

Mesto Dunajská Streda

S

2

41

20

4

Materská škola * Dunajská Streda, Rybný trh 14

Mesto Dunajská Streda

M

4

71

33

9

Materská škola * Dunajská Streda, Széchenyiho ulica 1999/9

Mesto Dunajská Streda

S

2

48

14

4

Materská škola * Dunajská Streda, Széchenyiho ulica 1999/9

Mesto Dunajská Streda

M

1

22

11

2

Cirk. MŠ sv. Jána apošt * Dunajská Streda, Trhovisko 1

Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza

M

1

16

13

3

Poznámka: M – maďarský, S – slovenský
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/
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poldennou

Príprav. triedy
v minulom škol.
roku

2

1

5

1
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Tab. 48: Vybrané charakteristiky základných škôl v Dunajskej Strede
v šk. roku 2020/2021 – stav k 15. 09. 2020
OrgVyu

Jazyk

Asistent
učiteľa

Základná škola s VJM * Dunajská Streda, Hviezdoslavova ul.
2094/2

Mesto Dunajská Streda

1-9

4

HU

14

16

276

369

52

5

Základná škola * Dunajská Streda, Jilemnického ulica 204/11

Mesto Dunajská Streda

1-9

4

SK

13

15

324

354

44

8

Základná škola s VJM * Dunajská Streda, Komenského ulica
1219/1

Mesto Dunajská Streda

1-9

4

HU

8

10

139

211

30

4

Základná škola * Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9

Mesto Dunajská Streda

1-9

4

SK

9

7

198

160

26

12

Základná škola s VJM * Dunajská Streda, Školská ulica 936/1

Mesto Dunajská Streda

1-9

4

HU

15

18

308

426

50

1

Cirkevná ZŠ s VJM * Dunajská Streda, Trhovisko 1

Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza

1-9

4

HU

4

5

52

68

15

Adresa

Zriaďovateľ

v ročníku
nultom

1. – 4.

5. –9.

OrgVyu – organizácia vyučovania na I. stupni – 4 – štvortriedna – pre každý postupný ročník je zriadená samostatná trieda
Poznámka: M – maďarský, S – slovenský
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/
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Žiaci

Druh ZŠ

Triedy

nultom

1. – 4.

5. – 9.

Učitelia
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Tab. 49: Vývoj počtu detí a počtu tried na materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v období 2015 – 2020 – 1. Časť
Materská škola – Óvoda, Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda

Materská škola Jesenského
ulica č. 910/10, Dunajská
Streda

Materská škola – Óvoda,
Rybný trh č. 14, Dunajská
Streda

Materská škola – Óvoda,
Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda

Počet žiakov

Počet tried

Počet žiakov

Počet tried

Počet žiakov

Počet tried

Počet žiakov

Počet tried

Počet žiakov

Počet
tried

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

2015/2016

23+67

1+3

47+22

2+1

93+0

5+0

46+85

2+4

22+39

1+2

2016/2017

23+71

1+3

48+24

2+1

93+0

5+0

45+84

2+4

21+40

1+2

2017/2018

23+72

1+3

47+24

2+1

93+0

5+0

41+84

2+4

20+40

1+2

2018/2019

22+68

1+3

48+24

2+1

93+0

5+0

43+80

2+4

21+38

1+2

2019/2020

24+68

1+3

48+24

2+1

92+0

5+0

42+85

2+4

21+35

1+2

2020/2021

24+71

1+3

48+22

2+1

92+0

5+0

41+71

2+4

22+32

1+2

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020
Poznámka: M – maďarský, S – slovenský
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Materská škola – Óvoda,
Széchenyiho ulica 1999/9,
Dunajská Streda
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Tab. 50: Vývoj počtu detí a počtu tried na materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v období 2015 – 2020 – 2. časť
Materská škola –
Óvoda, Námestie
SNP č. 187/11,
Dunajská Streda

Materská škola –
Óvoda, Námestie
priateľstva 2173/21,
Dunajská Streda

Materská škola
Eleka Benedeka
s VJM – Benedek
Elek Óvoda, Alžbetínske námestie
323/3, Dunajská
Streda

Materská škola s
VJM – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda,
Októbrová ulica č.
939/47, Dunajská
Streda

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

Počet
žiakov

Počet
tried

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

S+M

2015/2016

20+58

1+3

45+79

2+4

0+63

0+3

0+71

0+3

2016/2017

41+75

2+4

43+77

2+4

0+64

0+3

0+72

0+3

2017/2018

41+74

2+4

42+74

2+4

0+63

0+3

0+72

0+3

2018/2019

42+77

1+4

36+61

2+4

0+61

0+3

0+72

0+3

2019/2020

41+78

2+4

47+77

2+4

0+63

0+3

0+85

0+4

2020/2021

39+67

2+4

45+73

2+4

0+61

0+3

0+94

0+4

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020
Poznámka: M – maďarský, S – slovenský

Tab. 51: Údaje o ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Názov ukazovateľa
Základné školy
Počet žiakov
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020
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2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

5

5

5

5

2600

2685

2668

2765
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Tab. 52: Počet detí v základných školách s VJM (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)
Školský rok

2017/2018

Škola

Počet žiakov
1. stupeň

2. stupeň

264

384

164

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM
Szabó Gyula Alapiskola
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
Kodály Zoltán Alapiskola
Základná škola Ármina Vámbéryho
s VJM

2018/2019
Spolu

Počet žiakov
1. stupeň

2. stupeň

648

317

390

220

384

165

275

359

634

703

963

1666

2019/2020
Spolu

Počet žiakov
1. stupeň

2. stupeň

707

310

405

211

376

142

274

355

629

756

956

1712

2020/2021
Spolu

Počet žiakov

Spolu

1. stupeň

2. stupeň

715

308

426

734

215

357

139

211

350

266

354

620

276

369

645

718

974

1692

723

1006

1729

Vámbéry Ármin Alapiskola
Spolu
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020

Tab. 53: Počet detí ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)
Školský rok

2017/2018

Škola

Počet žiakov
1. stupeň

2. stupeň

155

106

308
463

Základná škola Smetanov háj 286/9
Základná škola Jilemnického ul.206/11
Spolu
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020
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2018/2019
Spolu

Počet žiakov
1. stupeň

2. stupeň

261

183

119

365

673

301

471

934

484

2019/2020
Spolu

Počet žiakov

2020/2021
Spolu

Počet žiakov

Spolu

1. stupeň

2. stupeň

327

198

160

358

346

649

324

354

678

492

976

522

514

1036

1. stupeň

2. stupeň

302

181

146

370

671

303

489

973

484
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Tab. 54: Počet detí v prvom ročníku za posledné obdobie a rozdiel v počte detí
v I. ročníku (porovnanie medzi školskými rokmi)
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

73

73

62

99

68

77

50

35

47

28

35

35

69

65

84

55

61

75

Spolu ZŠ s VJM

192

173

193

182

164

187

Základná škola Smetanov háj 286/9

47

37

45

43

44

62

Základná škola Jilemnického ul. 206/11

75

75

74

77

74

96

Spolu ZŠ s VJS

122

112

119

120

118

158

Spolu všetky ZŠ

314

285

312

302

282

345

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM
Szabó Gyula Alapiskola
Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
Kodály Zoltán Alapiskola
Základná škola Ármina Vámbéryho
s VJM
Vámbéry Ármin Alapiskola

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020

Špeciálne školy
Na území mesta Dunajská Streda sú zriadené tri špeciálne základné školy: Špeciálna základná
škola, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Speciális Alapiskola a Spojená škola. V týchto školách sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov s
mentálnym postihnutím.
Tab. 55: Počet žiakov v špeciálnych základných školách
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Špeciálna základná škola

55

41

39

Špeciálna základná škola s VJM

56

61

60

Spojená škola

49

44

45

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020

65

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Tab. 56: Špeciálne základné školy bez špeciálnych tried v Dunajskej Strede k 15. 9. 2020

Zriaďovateľ

Jazyk

Adresa

Postih

Triedy v ročníku
príprav-

1. – 4.

5. – 10.

nom
Špec. základná škola * Dunajská Streda,
Ádorská 35

Okresný úrad Trnava

MEN

SK

Špec. trieda pri ŠZŠ ZZ * Dunajská Streda, Ádorská 35

Okresný úrad Trnava

ZZ

SK

1

Špeciálna ZŠ s VJM * Dunajská Streda,
Ádorská ulica 5400

Okresný úrad Trnava

MEN

HU

1

ŠZS s VJM ako o. z. Spoj * Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 1

Okresný úrad Trnava

MEN

HU

3

Postih

Jazyk

MEN

1

2

Počet žiakov v ročníku
prípravnom

pri zdravotníckom zariadení

SK

Slovenský

HU

Maďarský

spolu

s kvalif.
zo špec.
pedag.

Asistent
učiteľa

7

zo špec.

diev.

spolu

diev.

spolu

diev.

7

3

19

7

35

17

9

9

7

2

6

4

1

1

4

11

4

33

14

6

4

1

3

16

3

18

7

6

6

4

6

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/
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5. – 10.

1. – 4.

spolu

mentálny

ZZ

Učitelia
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Ostatné školy a školské zariadenia
Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase sú dôležitým faktorom pre rozvoj osobnosti mladého
človeka. Užitočné trávenie voľného času pomáha formovať hodnotový systém a ovplyvňuje i jeho
profesijnú orientáciu a úspešnosť v živote.
Z inštitúcií slúžiacich na výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta veľký význam má Základná umelecká škola (Dunajská Streda, Smetanov háj 283/6).
Základná umelecká škola ponúka svojim študentom vzdelávanie v hudobnom, výtvarníckom,
tanečnom a literárno-dramatickom odbore.
Tab. 57: Základné ukazovatele o Základnej umeleckej škole
(Dunajská Streda, Smetanov háj 283/6)
Školský rok

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

609

575

571

547

z toho v individ. forme

249

238

253

254

z toho v skupin. forme

360

337

318

293

Počet žiakov

-

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020

Tab. 58: Vybrané charakteristiky Základnej umeleckej školy
(Dunajská Streda, Smetanov háj 283/6) k 15. 9. 2019
Počet žiakov študujúcich v odbore

Zriaďovateľ

Mesto Dunajská Streda

tanečnom

výtvarnom

108

184

literár.dramat.

hudobnom

26

253

z toho
v štúdiu
pre dospelých

audio a multimed. tvorby

Učitelia

22

31

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020

Tab. 59: Vybrané charakteristiky Základnej umeleckej školy
(Dunajská Streda, Smetanov háj 283/6) k 15. 9. 2020
Počet žiakov, študujúcich v odbore

Zriaďovateľ

Mesto Dunajská Streda

tanečnom

výtvarnom

literár.dramat.

hudobnom

78

193

22

254

audio a
mul-timed.
tvorby

z toho
v štúdiu
pre dospelých

Učitelia

15

27

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020

Tab. 60: Štruktúra a počet detí v Základnej umeleckej škole
(Dunajská Streda, Smetanov háj 283/6) podľa odborov v období 2015 – 2020
Šk. rok

Základná umelecká škola –Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda
počet žiakov spolu

tan. odbor

výt. odbor

lit.-dra. odbor

hudobný odbor

2015/2016

603

127

189

36

251

2016/2017

605

132

190

34

249

2017/2018

609

121

210

29

249

2018/2019

575

108

205

24

238

2019/2020

571

108

184

26

253

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020
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Tab. 61: Štruktúra a počet detí v hudobnom odbore Základnej umeleckej školy
(Dunajská Streda, Smetanov háj 283/6) k 15.09.2020
Študujúci v hudobnom odbore
v tom v štúdiu

Hudobný nástroj

Spolu

spolu

prípravnom

základnom

254

11

228

15

rozšírenom

skrátenom

pre
dospel.

Hra na gitare

35

33

2

Hra na klavíri

105

103

2

Hra na akordeóne

2

2

Hra na husliach

24

20

4

Hra na bicích nástrojoch

12

12

Hra na zobcovej flaute

15

14

Hra na drevených dychových nástr.

5

5

Hra na plech. dych. nástr.

3

1

2

Spev

42

40

2

Nezaradení

11

1

11

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/

Centrá voľného času
V meste Dunajská Streda sú zriadené 2 centrá voľného času ako školské výchovno-vzdelávacie
zariadenia pre využívanie voľného času detí a mládeže, ktoré svoju činnosť orientujú na voľno
časové aktivity. Ide o Centrum voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda a Súkromné centrum voľného času (bolo založené v roku 2009, ako nezisková organizácia).
Tab. 62: Štruktúra a počet detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa
odborov v období 2015 – 2020
počet záujm. útvarov

jazyk

spol. vedné

veda
a technika

kult.
a umenie

telov.
a šport

2015/2016

37

0

0

0

26

11

2016/2017

35

3

0

0

22

10

2017/2018

35

3

0

0

20

12

2018/2019

36

4

0

0

21

11

2019/2020

37

4

0

0

22

11

Šk. rok

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020

Tab. 63: Štruktúra a počet detí v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta podľa odborov v období 2015 – 2020
Šk. rok

informatika

počet
členov

jazyk

spol.
vedné

veda a
technika

telov.
a
šport

informatika

do 15
rokov

nad 15
rokov

2015/2016

0

520

0

0

0

324

196

0

520

0

2016/2017

0

500

50

0

0

260

190

0

492

8

2017/2018

0

500

45

0

0

277

178

0

500

0

2018/2019

0

500

45

0

0

285

170

0

500

0

2019/2020

0

500

37

0

0

293

170

0

500

0

Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020

68

kult. a
umenie

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Tab. 64: Vybrané údaje o Súkromnom centre voľného času
počet záujm. útvarov
kult. a umenie
telov. a šport
žiaci do 15 rokov
žiaci nad 15 rokov

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

76

118

122

58

1

28

27

12

75

90

95

46

1549

1953

1814

800

131

126

220

197

Zdroj: Mestský úrad, 2020

Súkromné zariadenia školského stravovania pre žiakov ZŠ
Gastro DS, s. r. o. je zriaďovateľom a prevádzkovateľom zariadení školského stravovania pre
žiakov a zamestnancov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Z dôvodu že je spoločnosťou so
100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda, sa zapája aj do systému poskytovania stravy
pre dôchodcov v meste za zvýhodnenú cenu.
Stredné školy
Stredoškolské vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou na rozvoj intelektuálneho potenciálu a
všeobecnú kultivovanosť osobnosti, potrebnú na adaptabilitu a na získanie príslušnej kvalifikácie.
Na území mesta sa nachádzajú 3 gymnáziá, z toho 2 s vyučovacím jazykom maďarským (Gymnázium Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede, Súkromné gymnázium s VJM) a 1 s vyučovacím
jazykom slovenským (Gymnázium Ladislava Dúbravu). Spomenuté inštitúcie poskytujú úplné
stredné vzdelanie všeobecného zamerania.
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Tab. 65: Gymnáziá a stredné športové školy so sídlom v Dunajskej Strede k 15. 9. 2020

201 Dunajská Streda

Jazyk

Dĺžka

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

spolu

ženy

spolu

ženy

spolu

ženy

D

3G

4

M

59

58

64

238

153

57

38

35

20

Denná forma spolu

57

59

58

64

238

153

57

38

35

20

z toho dievčatá

38

40

33

42

2. Gymnázium Á. Vámberyho, 92936 Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1190/4 *** Trnavský samosprávny kraj
D

3G

4

M

44

46

Denná forma spolu

44

46

z toho dievčatá

29

25

55

47

192

120

44

29

86

60

55

47

192

120

44

29

86

60

38

28

17

4

3. Stredná športová škola, Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1533/3 *** Trnavský samosprávny kraj

7471M00 športový manažment

D

3V

4

M

17

17

34

10

17

7

7451J00 športové gymnázium

D

3G

4

M

16

12

28

12

16

8

7902J77 gymnázium - šport

D

3G

4

M

201 Dunajská Streda

70

1.

Absolventi za
minulý šk. rok

57

7902J00 gymnázium

201 Dunajská Streda

Novoprijatí
do 1. ročníka

1. - 8.

1. Súkr.gymnázium s VJM, Dunajská Streda, Hlavná 21 *** László Szabó

7902J00 gymnázium

201 Dunajská Streda

Druh

Okres, škola, odbor

Forma

Počet žiakov v ročníku

Denná forma spolu

33

29

z toho dievčatá

15

7

14

15

29

6

14

15

91

28

33

15

17

4

75

38

26

13

11

4

162

75

23

9

20

11

6

4. Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda, Smetanov háj 285/8 *** Trnavský samosprávny kraj

7902J00 gymnázium

D

3G

4

S

26

22

14

13

7902J00 gymnázium

D

3G

8

S

23

20

18

27

18

23

19

14

Odborný
výcvik
a prax
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Denná forma spolu

49

42

32

40

18

23

19

14

z toho dievčatá

22

22

18

19

4

10

10

8

237

Zoznam použitých skratiek
Forma D
denná forma štúdia		
E
externá forma štúdia		
Druh
1PX
zvlášť upravené učebné plány, pracovný zácvik (učilište, praktická škola)
2VX
stredné vzdelanie (záverečná skúška - záverečné vysvedčenie, výučný list)
3GX
gymnázium - 4 - 5 ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita)
3VX
odborné - 4 - 5 ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita)
3G6
gymnázium - 6 ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita)
3G8
gymnázium - 8 ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita)
4VX
odborné - nadstavbové štúdium
(prvá maturita po získaní stredného vzdelania bez maturity)
5VX
pomaturitné štúdium kvalifikačné (druhá a ďalšia maturita)
Dĺžka
1
1 ročné 5
5 ročné
2
2 ročné 6
6 ročné
3
3 ročné 7
7 ročné
4
4 ročné 8
8 ročné
Jazyk
S
Slovenský		
M
Maďarský		
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/
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Tab. 66: Stredné odborné školy so sídlom v Dunajskej Strede k 15. 9. 2020

Jazyk

Dĺžka

Druh

Okres, škola, odbor

Forma

Počet žiakov v ročníku

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. - 8.

8.

spolu
201 Dunajská Streda

72

ženy

spolu

ženy

Absolventi
za
minulý šk.
rok
spolu

Odborný
výcvik
a prax

ženy

1. SOŠ stavebná, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 1 *** Trnavský samosprávny kraj

3659L00 stavebníctvo

D

4V

2

M

3650M00 staviteľstvo

D

3V

4

M

3918M00 technické lýceum

D

3V

4

M

4211M00 záhradníctvo

D

3V

4

M

6

3355H00 stolár

D

2V

3

M

11

3661H00 murár

D

2V

3

M

4

3675H00 maliar

D

2V

3

M

7

16

3678H00 inštalatér

D

2V

3

M

12

9

20

Denná forma spolu

48

54

30

z toho dievčatá

6

2

201 Dunajská Streda

Novoprijatí
do 1. ročníka

8

9

9

10

18

3

3

3

2

7

13

11

10

10

10

8
8

6

9

1

5

18
3

1

9

9

7

31

10

4

4

23

6

6

23

41

11

5

41

142

16

45

6

3

31
4

6

37

10

136

17

5

24

10

4

48

6

4

8

2. SOŠ informatiky a služieb, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21 *** Trnavský samosprávny kraj

2682N00 mechanik počítačových sietí

D

5V

2

M

15

9

24

6403L00 podnikanie v remeslách a službách

D

4V

2

M

27

21

48

6426L00 vlasová kozmetika

D

4V

2

M

2561M00 informačné a sieťové technológie

D

3V

4

M

18

3917M02 technické a informatické služby-v
strojárstve

D

3V

4

M

9

3917M03 technické a informatické služby-v
elektrotechnike

D

3V

4

M

8

6329M01 obchodné a informačné služby medzinárodné obchod

D

3V

4

M

7

20

15

15
17

1

27

11

14

27

79

9

11

29

9

6

1

9

9

32

8

22

1

24

8

15

10

6

8

10

18

7

61

7
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6352M00 obchod a podnikanie

D

3V

4

M

6362M00 kozmetička a vizážistka

D

3V

4

M

15

12

12

2487H01 autoopravár - mechanik

D

2V

3

M

13

16

21

50

13

9

50

2683H11 elektromechanik - silnoprúdová
technika

D

2V

3

M

14

12

13

39

14

14

39

6456H00 kaderník

D

2V

3

M

15

13

16

44

35

12

10

14

14

44

Denná forma spolu

141

124

102

52

419

121

138

43

120

47

360

z toho dievčatá

45

32

29

15

3

3

2

201 Dunajská Streda

14

6

5

53

53

15

15

12

12

53

3. Súkr. SOŠ ADVENTIM, Dunajská Streda, Komenského ulica 1219/1 *** ADVENTIM n.o.

6403L00 podnikanie v remeslách a službách

D

4V

2

S

3

1

4

2954H00 mäsiar

D

2V

3

S

1

4

5

2962H00 pekár

D

2V

3

S

2

2977H00 cukrár kuchár

D

2V

4

S

11

7

6475H00 technicko-administratívny pracovník

D

2V

3

S

9

6

3686F00 stavebná výroba

D

1P

2

S

21

5
5

Denná forma spolu

47

18

5

5

z toho dievčatá

21

9

2

1

15

13

4

1

5

2

1

2

1

2

23

10

9

3

20

10

8

5

20

21

9

21

9

21

75

33

44

20

2

1

75

28

14

15

10

14

9

28

2

1

23

6403L00 podnikanie v remeslách a službách

E

4V

2

S

2954H00 mäsiar

E

2V

3

S

4

4

2

2962H00 pekár

E

2V

3

S

6

6

6

3

2

6

2977H00 cukrár kuchár

E

2V

4

S

4

16

11

9

4

16

6475H00 technicko-administratívny pracovník

E

2V

3

S

4

6

10

3

4

3

10

64

36

30

18

64

201 Dunajská Streda

12

Externá forma spolu

15

21

16

12

z toho dievčatá

10

7

9

10

4

15

10

4. SOŠ technická, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36 *** Trnavský samosprávny kraj

2411K00 mechanik nastavovač

73

6

D

3V

4

S

6
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2411K00 mechanik nastavovač

D

3V

4

M

10

2682K00 mechanik počítačových sietí

D

3V

4

S

2682K00 mechanik počítačových sietí

D

3V

4

M

10

2697K00 mechanik elektrotechnik

D

3V

4

S

8

2697K00 mechanik elektrotechnik

D

3V

4

M

2478F00 strojárska výroba

D

1P

2

S

2478F00 strojárska výroba

D

1P

2

M

8

8

13

16

39

8

14

16

8

8

16

10

10

5

13

13

9

25

8

4

9

9

2

9

7

16

2

9

2

Denná forma spolu

25

42

128

4

25

2

z toho dievčatá

2

2

2433H00 obrábač kovov

E

2V

3

M

2

2683H15 elektromechanik - úžitková technika

E

2V

3

M

7

Externá forma spolu

31

30

1

9

39

1

6

25
2

9
16

30

2

128

3

2

3

7

7

6

7

10

9

6

10

z toho dievčatá
201 Dunajská Streda

5. SOŠ rozv.vidieka s VJM, 92938 Dunajská Streda, Nám. sv. Štefana 1533/3 *** Trnavský samosprávny kraj

2940M09 potravinárstvo - potravinár - kvalitár

D

3V

4

M

8

8

5

8

29

18

8

5

6

4

29

4210M04 agropodnikanie - farmárstvo

D

3V

4

M

11

7

11

11

40

6

11

2

7

1

40

4210M17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

D

3V

4

M

7

6

5

6

24

19

7

4

4

4

24

6323K00 hotelová akadémia

D

3V

5

M

16

16

19

23

87

59

16

14

12

8

87

6324M00 manažment regionálneho cestovného ruchu

D

3V

4

M

14

9

18

13

54

45

14

11

7

5

54

6355M00 služby v cestovnom ruchu

D

3V

4

M

7

12

22

26

67

40

7

7

27

14

67

Denná forma spolu

63

58

80

87

13

301

187

63

43

63

36

301

z toho dievčatá

43

41

49

44

10

48

35

21

16

10

8

48

201 Dunajská Streda

6. Súkromná SOŠ s VJM, Dunajská Streda, Neratovické nám. 1916/16 *** VOCATIO spol. s r.o.

6318Q00 manažment hotelov a cestovných
kancelárií

74

13

D

6V

3

M

21

13

14
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2414L01 strojárstvo-výroba,montáž a oprava
prístrojov,stro

D

4V

2

M

11

6403L00 podnikanie v remeslách a službách

D

4V

2

M

15

2

17

4

15

4

1

6421L00 spoločné stravovanie

D

4V

2

M

11

14

25

7

11

2

12

7

25

6426L00 vlasová kozmetika

D

4V

2

M

9

5

14

11

9

7

6

6

14

6323K00 hotelová akadémia

D

3V

5

M

2

9

7

5

30

18

2

2

14

7

28

6355M00 služby v cestovnom ruchu

D

3V

4

M

5

11

19

10

45

35

5

3

11

9

45

6425K00 kaderník - vizážista

D

3V

4

M

8

8

8

8

8

2487H02 autoopravár - elektrikár

D

2V

3

M

8

10

30

1

8

2964H00 cukrár

D

2V

3

M

10

9

19

17

10

9

2977H00 cukrár kuchár

D

2V

4

M

6

9

18

49

26

6

4

18

8

49

6444H00 čašník, servírka

D

2V

3

M

5

11

8

24

10

5

2

4

2

24

6445H00 kuchár

D

2V

3

M

8

13

11

32

5

8

1

13

2

32

6456H00 kaderník

D

2V

3

M

9

15

14

38

25

9

5

7

6

38

Denná forma spolu

128

122

110

31

7

398

202

128

63

115

55

379

z toho dievčatá

63

53

63

19

4

8

12

19

7

16

2487H01 autoopravár - mechanik

E

2V

2

M

2487H02 autoopravár - elektrikár

E

2V

2

M

2964H00 cukrár

E

2V

2

2964H00 cukrár

E

2V

3

2977H00 cukrár kuchár

E

2V

2

M

6444H00 čašník, servírka

E

2V

2

M

6445H00 kuchár

E

2V

2

M

1

1

6445H00 kuchár

E

2V

3

M

1

1

6456H00 kaderník

E

2V

2

M

1

1
12

11

8

19

8
11

30
19

1
1

1

2

M

2

2

2

M

1

1

1

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

Externá forma spolu

5

7

z toho dievčatá

4

4

1

1
1

2
1

2
1

1

1

3
1
1

1

1
1

8

5

4

4

2

12
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7. Str. zdravot. škola, Dunajská Streda, Športová 349/34 *** Trnavský samosprávny kraj

5356M00 zdravotnícky asistent

D

3V

4

S

14

9

23

23

14

13

23

5356M00 zdravotnícky asistent

D

3V

4

M

20

31

51

44

20

19

51

5361M00 praktická sestra

D

3V

4

S

29

26

55

51

29

29

5361M00 praktická sestra

D

3V

4

M

28

26

54

48

28

26

5371H00 sanitár

D

2V

3

S

8

8

16

12

8

7

17

12

16

Denná forma spolu

65

60

34

40

199

178

65

62

51

44

90

z toho dievčatá

62

49

31

36
11

8

5356N00 zdravotnícky asistent

E

5V

2

S

5361N00 praktická sestra

E

5V

2

S

24

5371H00 sanitár

E

2V

1

S

16

10

Externá forma spolu

40

10

z toho dievčatá

35

10

Zoznam použitých skratiek
Forma D
denná forma štúdia		
E
externá forma štúdia		
Druh
1PX
zvlášť upravené učebné plány, pracovný zácvik (učilište, praktická škola)
2VX
stredné vzdelanie (záverečná skúška - záverečné vysvedčenie, výučný list)
3GX
gymnázium - 4 - 5 ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita)
3VX
odborné - 4 - 5 ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita)
3G6
gymnázium - 6 ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita)
3G8
gymnázium - 8 ročné úplné stredné vzdelanie (prvá maturita)
4VX
odborné - nadstavbové štúdium (prvá maturita po získaní stredného vzdelania bez maturity)
5VX
pomaturitné štúdium kvalifikačné (druhá a ďalšia maturita)
6VX
vyššie (pomaturitné špecializačné) štúdium - 1 - 6 ročné (absolventská skúška)
6V8
vyššie (pomaturitné špecializačné) štúdium - 8 ročné (absolventská skúška)
Dĺžka
1
1 ročné 5
5 ročné
2
2 ročné 6
6 ročné
3
3 ročné 7
7 ročné
4
4 ročné 8
8 ročné
Jazyk
S
Slovenský
M Maďarský 		
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/
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34

32

24

22

34

16

13

16

13

12

9

16

50

45

40

35

23

17

50
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Tab. 67: Špeciálne stredné školy v Dunajskej Strede k 15. 9. 2020

201 Dunajská
Streda

Jazyk

Dĺžka

Druh

Okres, škola, odbor

Forma

Počet žiakov v ročníku
1. – 8.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Absolventi za
minulý šk. rok

8.
spolu

ženy

spolu

ženy

spolu

ženy

1. PŠ s VJM ako o. z. Spoj., Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 1 *** Okresný úrad Trnava

6492E00 praktická škola

D

1P

3

M

12

6

10

28

14

12

7

6

4

Denná forma
spolu

12

6

10

28

14

12

7

6

4

z toho dievčatá

7

3

4

Zoznam použitých skratiek
Forma D
denná forma štúdia		
E
externá forma štúdia		
Druh
1PX
zvlášť upravené učebné plány, pracovný zácvik (učilište, praktická škola)
Dĺžka
3
3 ročné		
M
maďarský		
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2020, Centrum vedecko-technických informácií SR https://www.cvtisr.sk/
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do 1. ročníka

Odborný
výcvik
a prax
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Stredné odborné školstvo v meste Dunajská Streda je historicky vyprofilované, úzko prepojené na výrobnú sféru a sféru služieb. Mesto Dunajská Streda má veľmi dobrú štruktúru stredných
odborných škôl. K 1. 9. 2021 sa v meste nachádzali nasledovné stredné odborné školy:
SPOJENÁ ŠKOLA, Nám. Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
org. zl. SOŠ rozv. vidieka s VJM, 92938 Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda;
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj,
org. zl. Stredná športová škola s VJM – Középfokú Sportiskola
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda
org. zl. SOŠ stavebná s VJM – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda;
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj,
org. zl. Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM – Informatikai és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny
kraj,
SOŠ technická, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36; Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj,
Súkromná SOŠ s VJM, Dunajská Streda, Neratovické nám. 1916/16; Zriaďovateľ: VOCATIO
spol. s. r. o.,
Str. zdrav. škola, Dunajská Streda, Športová 349/34, Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj,
Súkromná stredná odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Dunajská Streda, Komenského ulica 1219/1; Zriaďovateľ: ADVENTIM, n. o.

Vysoké školy

Vysoké školy sú vrcholné vedecké a vzdelávacie inštitúcie. Majú nenahraditeľnú úlohu v procese vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania, poznania, vedeckého výskumu a umenia, rozvoja
duchovného a vzdelanostného potenciálu spoločnosti. Vysoké školstvo významnou mierou prispieva nielen k sociálno-ekonomickému a vedecko-technickému pokroku, ale i k zachovaniu a
zveľaďovaniu národného a kultúrneho dedičstva. V meste Dunajská Streda vysokoškolské detašované pracovisko má Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (sídlo má v Bratislave, Nám.1.mája č. 1, 810 00 Bratislava; https://www.vssvalzbety.sk/). Vysoká škola ekonómie
a manažmentu verejnej správy v Bratislave (Furdekova 16, 851 04 Bratislava 5; http://www.vsemvs.
sk/) tiež má pracovisko na území mesta Dunajská Streda.
Mesto Dunajská Streda v súlade s intervenčnou logikou Národného program rozvoja výchovy
a vzdelávania 2018 – 2027 (NPRVaV) podporí dosiahnutie nasledovných
strategických cieľov:
– zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania,
– zvýšenie dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania,
– modernizácia výchovy a vzdelávania;
prierezových priorít zameraných na riešenie významných a aktuálnych spoločenských a
ekonomických problémov:
– integrácia a inklúzia marginalizovaných rómskych komunít a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
– prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce,
– rozvoj systému neformálneho vzdelávania.
Vyššie uvedené ciele a priority v oblasti výchovy a vzdelávania sú v súlade s národnými prioritami Agendy 2030:
Zvýšenie kvality vzdelávania a posilnenie spoločenského statusu učiteľa v kontexte medzinárodného porovnania, globálnych megatrendov a uplatňovania princípov znalostnej
spoločnosti.
Posilnenie princípov inkluzívnosti vo vzdelávacom systéme a zabezpečenie rovných príležitostí pre všetkých žiakov/študentov bez ohľadu na ich sociálne pozadie, zdravotný stav alebo národnostnú/etnickú príslušnosť, s dôrazom na zvyšovanie príležitostí pre uplatňovanie
pozitívnej sociálnej mobility.
Prekonanie štrukturálnych nerovností medzi ponukou pracovnej sily a dopytom trhu práce,
zvýšenie pripravenosti pracovnej sily na aktuálne, ako aj budúce potreby trhu práce a zabezpečenie dostatočných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie jednotlivca.

78

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Mesto Dunajská Streda postupne, v rámci finančných možností, rekonštruuje svoje základné
školy, materské školy, základnú umeleckú školu. Postupne treba na všetkých budovách škôl a
školských zariadení zabezpečiť zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (dokončiť výmenu
okien a dverí, opraviť strechy, zatepliť ich, realizovať nové fasády, modernizovať kotolne, školské
jedálne pri MŠ) a zároveň je potrebné modernizovať interiérové i materiálno-technické vybavenie škôl a školských zariadení.
V strednodobom horizonte na zlepšenie podmienok v školstve by samospráva mala pokračovať v modernizovaní škôl a školských zariadení, podporovať kvalitný výchovno-vzdelávací
proces a rozvoj ľudských zdrojov. Bude potrebné zvýšiť objem financií v rozpočte mesta na modernizáciu, prevádzku a údržbu škôl, školských zariadení a školských športových areálov, ako aj
objem financií v dotačnom systéme mesta na podporu výchovných a vzdelávacích aktivít detí
pre všetky typy škôl a školských zariadení. Samospráva by mala podporiť aj projekty, ktoré zvýšia záujem detí a mládeže o kultúrne a športové aktivity.
V danom časovom horizonte je potrebné zabezpečiť dostupné a inkluzívne vzdelávanie pre
všetky deti – dať všetkým deťom šancu na kvalitné vzdelanie – zabezpečiť miesto pre všetky
deti, ktoré chcú chodiť do škôlky a dať im podporu v škôlkach a školách na základe ich individuálnych potrieb a prispieť k znižovaniu segregácie vo vzdelávaní. Na školách treba zabezpečiť
vyššiu kvalitu vzdelávania, ktorá prispeje k zlepšeniu výsledkov žiakov, najmä v kľúčových oblastiach, ako je kritické myslenie a digitálne zručnosti [treba skvalitniť digitálne vybavenie škôl a
prístup k internetu](v súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR).

Zdravotníctvo
Zdravie je základné ľudské právo a kľúčový faktor rozvoja spoločnosti. Štát smeruje svoju politiku v oblasti zdravia na vytvorenie prostredia, v ktorom občania budú mať zaručené podmienky
na podporu a ochranu svojho zdravia, právo na zdravotnú starostlivosť a na dostupnosť a rovnosť
v jej poskytovaní.
Šance ľudí na zdravie úzko súvisia s podmienkami, v ktorých sa narodili, v ktorých vyrastali,
pracovali a starli. Je nevyhnutné systematické posudzovanie účinkov na zdravie, ktoré má na
človeka rýchlo sa meniace prostredie – špeciálne súvisiace s technológiami, prácou, sociálnymi
podmienkami, nedostatkom pravidelných pohybových aktivít, stravovacími zvyklosťami, výrobou
energie a urbanizáciou – a malo by vyústiť do aktivít na zabezpečenie pozitívneho prínosu pre
zdravie (Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030).
Zdravotnícka starostlivosť sa realizuje v štátnych, neštátnych a súkromných zariadeniach.
V riešenom území sa nachádza viac lekární a viac zariadení zdravotníctva. Hlavným poskytovateľom zdravotníckych služieb je Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a. s. (adresa: Veľkoblahovská č. 23, Dunajská Streda; web: https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-dunajska-streda-s/). Od roku 2012 v priestoroch nemocnice sa nachádza aj Hniezdo záchrany
– verejný inkubátor na odloženie nechcených bábätiek. Nemocnica je člen siete nemocníc Svet
Zdravia a. s. a poskytuje nadštandardné služby a liečebné metódy primárne v oblasti chirurgie,
traumatológie a ortopédie. Zdravotná starostlivosť na všetkých oddeleniach a v odborných ambulanciách je zabezpečovaná špecializovanými odborníkmi so zodpovedným prístupom.
V priestoroch nemocnice sú zabezpečené aj ambulantné pohotovostné služby: Ambulantná
pohotovostná služba pre deti a dorast (adresa: Veľkoblahovská cesta č. 23, Dunajská Streda, (poskytovateľ: Juvenalia, s. r. o.), Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, (adresa: Veľkoblahovská cesta č. 23, Dunajská Streda; poskytovateľ: APS Dunajská Streda n. o.). Občania ju môžu
využiť, ak sa im prudko zhoršil stav a obvodný lekár práve neordinuje, a to v čase od 16. do 22.
hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja.
V meste sa nachádzajú aj ďalšie väčšie zdravotnícke strediská:
Klinika Sagax (Hlavná 58 A, Dunajská Streda; web: http://www.sagax.sk/) a množstvo ďalších
menších zdravotníckych zariadení,
Garant zdravotné stredisko, Jánosa Eszterházyho 6034, Dunajská Streda,
Zdravotné stredisko Harmónia, Veľkoblahovská 7333/44, Dunajská Streda.
V meste je dostatočný počet lekární, k 1. 08. 2021 ich počet bol 18.
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V meste Dunajská Streda sa nachádza aj sídlo stanice pozemnej záchrannej zdravotnej služby
– typ stanice: RLP – rýchla lekárska pomoc (posádku tvorí lekár a 2 zdravotnícki záchranári), RZP
„S“ – rýchla zdravotná pomoc typu „S“ (posádka je tvorená dvomi zdravotníckymi záchranármi).
Poskytovateľ: LSE – Life Star Emergency, s. r. o. (adresa: Trhovisko 235/7, Dunajská Streda; web:
https://www.lse.sk/sk/).
Mesto Dunajská Streda v súlade so strategickým dokumentom „Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030“ podporí priority zdravotníctva EÚ:
investície do zdravia počas celého životného cyklu a vytváranie možností pre posilňovanie
zodpovednosti obyvateľov za zdravie,
posilňovanie zdravotných systémov, posilňovanie kapacít verejného zdravotníctva a pripravenosti, monitoring epidemiologickej situácie a schopnosti reagovať na núdzové situácie,
vytváranie podporného prostredia pre zdravie ľudí a vytvorenie zdravých komunít.
Každý štvrtý človek v európskom regióne trpí v priebehu života nejakou formou poruchy duševného zdravia. Preto v strednodobom horizonte dôležité je aj posilňovanie programov podpory duševného zdravia. Osobitnú pozornosť si zaslúži podpora včasnej diagnostiky depresií a
prevencia samovrážd iniciovaním komunitných intervenčných programov. Problémy duševného
zdravia sa častejšie vyskytujú v komunitách so sociálnou marginalizáciou, nezamestnanosťou,
bezdomovectvom, alkoholizmom a užívaním iných návykových látok; čoraz aktuálnejšie sú aj
nové formy závislostí týkajúce sa virtuálneho internetového sveta. Závažným problémom v prevencii a liečbe duševných chorôb je sociálna izolácia seniorov (žijúcich osamele), ich pocit životnej a sociálnej záťaže pre rodinu a spoločnosť (Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky
2014 – 2030).
V nasledujúcich rokoch zdravie obyvateľov mesta Dunajská Streda bude môcť byť posilnené
aj aktivitami a programami realizovanými v rámci Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé
mestá (vznik združenia inicializovali aktivity Svetovej zdravotníckej organizácie [WHO] na hľadanie cesty, ako zlepšiť zdravie obyvateľstva na komunálnej úrovni) – ktorého členom sa mesto
stane už v blízkom horizonte. Účasť v programoch Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé
mestá môže napomôcť účinnejšej realizácii mestských programov rozvoja zdravia s cieľom zveľaďovať zdravie obyvateľstva mesta a vytvárať podporné prostredie pre zdravie ľudí, ako aj možnosti pre posilňovanie zodpovednosti obyvateľov za ich zdravie.

Sociálne služby
Hlavným cieľom sociálnych služieb je prevencia, riešenie a zmiernenie nepriaznivej životnej
situácie osoby, rodiny alebo komunity, zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzickej osoby
viesť samostatný život a podpora jej inklúzie do spoločnosti (Stratégia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike).
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov definuje sociálnu
službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností,
ktoré sú zamerané na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri
starostlivosti o dieťa.
Zvyšovanie dostupnosti a kvality štandardu poskytovaných služieb sociálnej starostlivosti sa
stáva významným indikátorom životnej úrovne. Existencia kvalitne vybudovanej siete sociálnych
zariadení a podpora činnosti subjektov zameraných na rôzne sociálne skupiny je predpokladom
pre kvalitný život obyvateľov.
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Poskytovatelia sociálnych služieb sú verejní a neverejní. Verejných poskytovateľov sociálnych
služieb zriaďujú obce a vyššie územné celky (VÚC), spravidla sú silne viazaní na ich rozpočet ako
príspevkové alebo rozpočtové organizácie samosprávy. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú spravidla neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (n. o.), občianske združenia alebo cirkevné právnické osoby.
V riešenom území rozvoj sociálnych služieb zabezpečuje predovšetkým mesto Dunajská Streda spolu s partnermi ako dlhodobý, systematický a koordinovaný proces riešenia problémov
osôb odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb. Spolupráca subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti je na území mesta na dobrej úrovni najmä v prepojenosti poskytovaných sociálnych
služieb.
V meste Dunajská Streda je vybudovaná fungujúca sieť zariadení, v rámci ktorej zabezpečujú
sociálne služby verejní aj neverejní poskytovatelia. Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, pričom je jej garantované právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č.
448/2008 Z. z.
Sociálna služba je činnosť poskytovaná ľudom v nepriaznivej sociálnej situácii, podpora pri
sociálnom začleňovaní a ochrane pred sociálnym vylúčením s cieľom umožniť im zapojenie do
bežného života v spoločnosti. Tieto služby a pomoc sú poskytované verejnou správou (štát, samospráva) a súkromnými poskytovateľmi (občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné
organizácie atď.).
Sociálne služby sa poskytujú formou ambulantnou (prijímateľ sociálnej služby dochádza k
poskytovateľovi do jeho priestorov a vracia sa do svojho prirodzeného prostredia), terénnou (poskytuje sa v prirodzenom prostredí prijímateľa), pobytovou (poskytuje sa u poskytovateľa sociálnej služby v jeho priestoroch spravidla na dobu neurčitú) alebo formou inou podľa nepriaznivej
sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sociálne služby podľa druhu sú:
Druh sociálnej služby
(1) Sociálne služby podľa druhu sú
a) sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú:
1. terénna sociálna služba krízovej intervencie,
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú:
2.1. nízkoprahové denné centrum,
2.2. integračné centrum,
2.3. komunitné centrum,
2.4. nocľaháreň,
2.5. útulok,
2.6. domov na polceste,
2.7. zariadenie núdzového bývania,
3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu,
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú:
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti,
3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života,
4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,
5. služba včasnej intervencie,
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú
1. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorými sú:
1.1. zariadenie podporovaného bývania,
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1.2. zariadenie pre seniorov,
1.3. zariadenie opatrovateľskej služby,
1.4. rehabilitačné stredisko,
1.5. domov sociálnych služieb,
1.6. špecializované zariadenie,
1.7. denný stacionár,
2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“),
3. prepravná služba,
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
5. tlmočnícka služba,
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
7. sprostredkovanie osobnej asistencie,
8. požičiavanie pomôcok,
d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci,
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií,
e) podporné služby, ktorými sú
1. odľahčovacia služba,
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
4. podpora samostatného bývania,
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny.
Pôsobnosť obce definuje Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov nasledovne v časti § 80:
Obec
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v
dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo
jej časť podľa § 73 ods. 13,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov, zariadení
opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
h) uzatvára zmluvu
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
i) zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
j) môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
k) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe pí-
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somnej zmluvy podľa osobitného predpisu a kontroluje hospodárenie s ním,
l) poskytuje podľa § 75 ods.1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
n) môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
o) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby,
p) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
písmene o) a kontroluje ich plnenie,
q) vedie v informačnom systéme sociálnych služieb evidenciu
1. fyzických osôb,
1a. o ktorých odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby a v dennom stacionári a odkázanosti na opatrovateľskú službu bolo vydané rozhodnutie,
1b. ktorým vznikla na základe rozhodnutia podľa písmena c) štvrtého bodu povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1c. za ktoré vznikla fyzickým osobám uvedeným v bode 1b. povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
1d. ktoré podali žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 1,
2. osôb, ktorým
2a. bol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) až n) a jeho sumu pre jednotlivé druhy
sociálnych služieb, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej služby v zariadení,
2b. nebol poskytnutý finančný príspevok podľa písmen k) až n) a jeho požadovanú sumu pre
jednotlivé druhy sociálnych služieb, pre ktoré mal byť tento finančný príspevok určený, a ak ide o
sociálnu službu poskytovanú v zariadení uvedenom v § 34 až 40, aj pre jednotlivé formy sociálnej
služby v zariadení, a dôvod jeho neposkytnutia,
2c. bolo vydané vyjadrenie podľa § 83 ods. 8,
r) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
s) poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
t) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
u) môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej
činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d),
v) vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.
Zákon o sociálnych službách vymedzuje sociálne služby ako špecializované činnosti na riešenie prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej
sociálnej situácie. Sociálne služby sú realizačným prostriedkom na zabezpečenie cieľa sociálnej
pomoci: zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana hmotnú alebo sociálnu núdzu, zabezpečiť základné životné podmienky občana v prirodzenom prostredí, zabraňovať vzniku, prehlbovaniu alebo opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti.
Financovanie sociálnych služieb je založené na viaczdrojovom financovaní, spôsob a podmienky financovania verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozdielny.
Mesto Dunajská Streda zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre svojich občanov v rámci svojich kompetencií a finančných možností.
Mesto Dunajská Streda má vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS),
ktorý bol spracovaný v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. KPSS je strednodobým strategickým dokumentom, predstavuje nástroj,
prostredníctvom ktorého mesto dokáže lepšie identifikovať a pochopiť potreby občanov a prispieť k zlepšeniu poskytovania sociálnych služieb v meste.
Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda (sídlo: Komenského 359/33, Dunajská Streda)
Predmet činnosti: poskytovanie sociálnych služieb:
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poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v
zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) – ambulantná,
poskytovanie sociálnej služby v dennom centre – ambulantná,
poskytovanie sociálnej služby v jedálni – ambulantná a terénna,
poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári – ambulantná.
Zariadenie Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda (ďalej len CSS DS) plní svoju funkciu v starostlivosti o deti do troch rokov veku života, o seniorov a o ťažko postihnutých ľudí v Dunajskej Strede ako rozpočtová organizácia mesta so samostatnou právnou subjektivitou od 1. 1.
2017. CSS zabezpečuje komplexnú, kvalitnú, sociálnu, kultúrnu starostlivosť pre svojich klientov.
V dennom stacionári CSS DS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas
počas dňa. Cieľom denného stacionára je poskytovať služby, ktoré vedú k podpore a udržaniu
aktívneho života a k predĺženiu sebestačnosti užívateľov. Umožniť a uľahčiť klientom dôstojné
žitie v prirodzenom prostredí a odľahčuje rodiny, ktoré sa o odkázaného človeka starajú. Opatrujúca rodina býva vyčerpaná, stresovaná, unavená, preto si potrebuje odpočinúť, ale cíti potrebu
postarať sa o svojho blízkeho. Kapacita denného stacionára je 10, Denný stacionár je financovaný
z rozpočtu mesta, zo štátneho rozpočtu MPSVaR SR a čiastočne klientmi.
Detské jasle CSS DS zabezpečujú starostlivosť o dieťa do 3 rokov. V zariadení starostlivosti
pre deti do troch rokov veku života pracujú odborní pracovníci – detské sestry, opatrovníčky detí
a pomocné pracovné sily. Kapacita zariadenia je 30 klientov.
V jedálni CSS DS sa poskytuje stravovanie pre dôchodcov s trvalým pobytom v Dunajskej
Strede a pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Dunajskej Strede s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Dôchodcovia uhrádzajú náklady na nákup potravín
v zmysle platného VZN mesta Dunajská Streda č. 8/2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. Jedáleň poskytuje stravovanie aj pre deti v detských jasliach a v dennom stacionári (desiata, obed, olovrant). Priemerný počet obedov sa pohybuje okolo 150 porcií
denne – 110 pre dôchodcov, 10 pre klientov denného stacionára a 30 obedov pre deti v zariadení
do troch rokov veku života.
Denné centrum (klub dôchodcov) CSS DS slúži na zabezpečenie kultúrnospoločenských aktivít pre seniorov mesta. Za posledné desaťročie denné centrum malo v priemere 165 členov.
Denné centrum je otvorené pre seniorov týždenne dvakrát, resp. trikrát podľa aktivít (aktivity sú
realizované na základe pracovného plánu, centrum nezabezpečuje každodennú prevádzkovú
činnosť, prioritou sú najmä veľké sviatočné podujatia, oslavy Dňa matiek, životné jubileá, stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, predvianočné stretnutia, organizované výlety, spoločné
zájazdy, zdravotné vychádzky do voľnej prírody atď.). Pre činnosť klubu slúžia priestory a zariadenia pridelené Mestom Dunajská Streda na adrese Trhovisko 825/8, Dunajská Streda.
CSS DS zabezpečuje aj sociálne poradenstvo každému občanovi, bez ohľadu na to, či je prijímateľom sociálnej služby alebo nie. Cieľové skupiny sociálneho poradenstva sú najmä prijímatelia sociálnej služby, ich rodinní príslušníci, ale aj potencionálni prijímatelia – záujemcovia
o sociálnu službu. Najčastejšie využívanou metódou v rámci sociálneho poradenstva je poskytovanie informácií o možnostiach a podmienkach využívania sociálnych služieb poskytovaných
zariadením, vrátane konkrétneho postupu od posudzovania odkázanosti na sociálnu službu až
po podania žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení.
Zariadenie pre seniorov (sídlo: G. Svobodu 1948/10, Dunajská Streda; web: http://www.zpsds.sk/
sk/)
Kapacita: 170
Dátum zápisu registrácie: 18. 09. 2009 – pobytová forma
Zariadenie pre seniorov Dunajská Streda plní svoju nenahraditeľnú funkciu v starostlivosti o
seniorov v Dunajskej Strede už viac ako 30 rokov. Za tento čas sa stalo vyhľadávaným a známym
poskytovateľom sociálnych služieb, nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj v bližšom a širšom okolí.
Nachádza sa na dvoch miestach mesta, na ulici gen. Svobodu a na Nám. priateľstva. Právne vzťahy
pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním
sociálnych služieb upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zariadenie pre seniorov zabezpečuje komplexnú, kvalitnú, sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a
duchovnú starostlivosť pre svojich klientov. Jeho kapacita je 170 miest. Izby sú jednoposteľové,
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dvojposteľové, trojposteľové, zariadenie však ponúka možnosť bývania aj v úplne samostatných
garsónkach a jednoizbových bytoch. Sú vybavené loggiami, balkónmi a vlastným sociálnym zariadením. Poskytované služby podľa zákona § 35 – v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna
služba
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia,
ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
osobné vybavenie.
Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť. V zariadení
pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.
Mesto Dunajská Streda poskytuje sociálne služby zadefinované zákonmi v rámci svojich kompetencií a finančných možností. V súčasnosti sú to:

Opatrovateľská služba

Aktivita zahŕňa opatrovateľskú starostlivosť poskytovanú v pracovných dňoch, poskytovanie
pomoci pri sebaobslužných úkonoch ako starostlivosť o hygienu, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnym
prostredím. Vykonávajú sa úkony ako podávanie liekov, meranie tlaku, atď. Okrem toho podľa
potreby zabezpečujú sprievod chorých na lekárske vyšetrenia a výber liekov, liečebných a ortopedických pomôcok. Zabezpečovaním opatrovateľskej služby sa podarilo umožniť pokojný život
klientov v ich domácom prostredí, prispievať k prežitiu aktívneho a dôstojného života, pomáhať
klientom pri udržiavaní kontaktov s blízkymi a známymi, poskytovať kvalitné a bezpečné sociálne
služby vychádzajúce z individuálnych potrieb klienta.
Poskytovanie opatrovateľskej služby je realizované využitím pracovnoprávneho vzťahu – pracovný pomer. Opatrovatelia svoju prácu vykonávali v domácnosti opatrovaných osôb. Služba
je čiastočne hradená klientmi. V roku 2020 sa opatrovateľská služba poskytovala v priemere 59
odkázaným osobám s trvalým pobytom v meste DS. Opatrovateľskú službu v rámci projektu
„Podpora opatrovateľskej služby v meste DS“ začalo mesto poskytovať v mesiaci január 2020 s
počtom 29 opatrovateliek v 29 rodinách, od novembra 2020 stúpol ich počet na 30. Vo zvyšných
29 rodinách podporovalo poskytovanie sociálnej služby mesta DS z rozpočtu Mesta Dunajská
Streda. Terénnu opatrovateľskú službu vykonávali kvalifikované opatrovateľky. V roku 2020 bolo
podaných 29 žiadostí o poskytovanie opatrovateľskej služby, z toho 7 klientom bola poskytnutá
opatrovateľská služba, 6 klienti nežiadali poskytnutie služby v čase ponúknutia služby a 4 žiadatelia zomreli. 5 klientov požiadalo o poskytovanie opatrovateľskej služby neziskovou organizáciou
PRO BONO a 2 klienti požiadali o peňažný príspevok na opatrovanie poskytovaný Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny.

Nocľaháreň

Nocľaháreň mesta Dunajská Streda ako sociálna služba krízovej intervencie bola zaregistrovaná na odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja v Trnava
s miestom poskytovania Kukučínova 4028, Dunajská Streda od 28. júna 2018. Kapacita nocľahárne je 12 lôžok. Poskytovanie sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za sociálne
služby v Nocľahárni mesta Dunajská Streda upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 21/2016 zo dňa 6. decembra 2016.
Skutočný príjem za sociálnu službu v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 predstavuje sumu
vo výške 2666 €. Klienti hradia čiastočné úhrady nákladov spojených s poskytovaním sociálnych
služieb za ubytovanie a za utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny. Je im poskytnuté aj základné sociálne poradenstvo, a to bezplatne. Pri extrémne chladnom počasí klienti môžu zostať v nocľahárni aj cez deň.
V roku 2019 na registrovanú sociálnu službu bola podaná žiadosť o finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na odbor rozpočtu a financovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Bratislava na rok 2020. V zmysle podanej žiadosti
bol poskytnutý finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni na rozpočtový
rok 2020 vo výške 20891,81 € na bežné výdavky. V roku 2020 bola nocľaháreň v celoročnej prevádzke, jej vyťaženosť bola stopercentná. Bezdomovcom boli zabezpečené rúška počas krízovej
situácie Covid-19 a boli pravidelne testovaní. V prípade pozitivity na Covid-19 bola zabezpečená
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v budove nocľahárne karanténna miestnosť pre pozitívnych.

Sociálna starostlivosť mesta Dunajská Streda mimo pôsobnosti zákona o sociálnych službách

Okrem zákona o sociálnych službách je mesto povinné zabezpečovať sociálnu starostlivosť o
svojich občanov aj podľa iných právnych predpisov. Poskytovanie jednorazových dávok pomoci
v hmotnej núdzi, výkon opatrení a úloh sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, vyplácanie
prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi formou osobitného príjemcu, sú najčastejšie formy
sociálnej pomoci poskytovanej mestom Dunajská Streda.
Podpora všeobecne prospešnej činnosti – Z finančných prostriedkov vyčlenených na sociálnu
oblasť z rozpočtu mesta Dunajská Streda sa môžu poskytnúť finančné príspevky (dotácie)
pre občianske združenia a organizácie na všeobecne prospešnú činnosť na podporu seniorov,
zdravotne postihnutých občanov, matiek s deťmi, občanov bez domova a ostatných osôb
ohrozených sociálnym vylúčením, i na rôzne preventívne aktivity detí a mládeže.

Partneri poskytovateľov sociálnych služieb
Farská charita

V decembri 2016 v našom meste založili Dunajskostredskú farskú charitu. Pri príležitosti podpísania zakladajúcej listiny oficiálne uviedli do funkcie štyroch vedúcich predstaviteľov charity.
Dobročinná organizácia slávnostne odštartovala svoju činnosť 11. januára 2017. Farská charita
združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi.
Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda (sídlo: Nezábudková 474/3, Dunajská Streda; web:
https://www.ded-dunajskastreda.sk/)
Centrum prevádzkuje svoju činnosť vo viacerých objektoch (budovách): 1. Kmeňová budova v
Dunajskej Strede ako samostatný rodinný dom. 2. Tri pracoviská – tri rodinné domy v Dunajskej
Strede. Objekt kmeňovej budovy centra v Dunajskej Strede je v rodinnom dome. V kmeňovej
budove sa zabezpečuje starostlivosť deťom v jednej samostatne usporiadanej skupine s kapacitne určeným počtom 10 detí. Ďalšie pracoviská v Dunajskej Strede sú rodinné domy. V kmeňovej
budove ako i v rodinných domoch sa zabezpečuje náhradné rodinné prostredie deťom, ktoré
nemôžu byť vychovávané vo vlastnej rodine. Poskytujú starostlivosť deťom pobytovou formou. V
súčasnosti sa v rodinných domoch zabezpečuje starostlivosť deťom v štyroch samostatne usporiadaných skupinách s kapacitou 40 detí.
Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou pre:
dieťa na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia,
plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu
nadobudnutím plnoletosti (v samostatnej skupine mladých dospelých), po ukončení starostlivosti v centre alebo po ukončení náhradnej starostlivosti,
dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.
Centrum vykonáva opatrenia terénnou formou pre:
fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do NOS, pestún alebo poručník, ktorý sa osobne stará
o dieťa,
rodiča alebo fyzickú osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa – biologického rodiča, náhradného
rodiča (zhodnotenie situácie rodiny, sociálna práca s rodinou, pozorovanie, rozhovor, sociálne poradenstvo, nácvik sociálnych zručností).
Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou pre:
mladého dospelého po ukončení starostlivosti v centre a ukončení náhradnej starostlivosti
(sociálne poradenstvo, pomoc),
fyzické osoby, ktoré sa pripravujú na výkon profesionálneho náhradného rodičovstva.
ADOS-DS s. r. o. (sídlo: Zoltána Fábryho1962/6, Dunajská Streda, miesto prevádzkovania:
Športová ulica č. 4392/46, Dunajská Streda; web: www.adosds.sk)
Náplňou činnosti ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí pacientov všetkých vekových skupín, u ktorých je indikovaná. Domáca ošetrovateľská starostlivosť
sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej sta-

86

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

rostlivosti dlhšie než 24 hodín. Ide o starostlivosť po skončení ústavnej liečby, o akútne chorých
bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých a o pacientov v terminálnych stavoch. V roku
2021 mala 10 – 19 zamestnancov (na základe údajov https://finstat.sk/)
Občianske združenie Pro Bono (sídlo: Cintorínska 605/8, 930 05 Gabčíkovo). Občianske združenie Pro Bono vzniklo v roku 2013 ako organizácia poskytujúca sociálne služby so zameraním
hlavne na poskytovanie prepravnej služby, registráciu ktorej vzniklo v marci 2014. Klientelu združeniu tvoria hlavne seniori a občania so zdravotným postihnutím. Od júla 2014 rozšírilo združenie
svoju činnosť o opatrovateľskú službu, v rámci ktorej sa stará o svoju klientelu prioritne po sociálnej stránke, pričom z dôvodu komplexnosti starostlivosti o klienta zabezpečí v prípade potreby
aj ošetrovateľskú starostlivosť. Od 1. 1. 2019 poskytuje opatrovateľskú službu pre 20 odkázaných
občanov a zamestnáva 20 kvalifikovaných opatrovateliek. Občianske združenie Pro Bono Gabčíkovo v roku 2020 poskytovalo prepravnú službu 19 obyvateľom mesta a opatrovateľskú službu u
Pro Bono žiadalo 24 osôb, obyvateľ nášho mesta.
Podmienky pre činnosť neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré sa zameriavajú
aj na osoby s postihnutím, vytvára mesto zabezpečovaním priestorov pre ich činnosť. Sú to organizácie:
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede,
Jednota dôchodcov, Základná organizácia Dunajská Streda,
Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia Dunajská Streda,
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Dunajská Streda,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia Dunajská Streda,
Dunajský spolok nepočujúcich, Základná organizácia zväzu nepočujúcich, Dunajská Streda,
Slovenský zväz invalidov, Základná organizácia Dunajská Streda,
Občianske združenie Svetlo Dunajská Streda,
Združenie na pomoc ľudí s mentálnym postihnutím.
Slovenský červený kríž (SČK) – Územný spolok Dunajská Streda (sídlo: Alžbetínske námestie
1203, Dunajská Streda; web: www.redcross.sk
Slovenský Červený kríž je jediná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na celom
území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov, ktorá
ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené
medzinárodnými zmluvami a zákonom č. 460/2007 Z. z. Počet členov SČK v okrese Dunajská
Streda prevyšuje 5 000.
Vykonávaná činnosť:
výučba prvej pomoci pre podniky a závody,
výdajňa materiálnej pomoci,
humanitný sklad, požičovňa zdravotníckych a kompenzačných pomôcok,
pravidelná osvetová činnosť (prednášky a besedy) v oblasti verejného zdravia,
nábor a morálne oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi,
vzdelávacie kurzy – kurzy opatrovania, kurzy prvej pomoci,
Súťaž družstva mladých zdravotníkov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (sídlo: Veľkoblahovská 1067/30, Dunajská Streda; web: http://www.ruvzds.sk/)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými
vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede v rámci svojej územnej
pôsobnosti v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní najmä tieto úlohy:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede v rámci svojej územnej
pôsobnosti v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov plní najmä tieto úlohy:
zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné
zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,
plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
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nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri mimoriadnych
udalostiach podľa § 48 ods. 3,
vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené
v § 15 ods. 2,
povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
prehodnocuje priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady
podľa § 56 až 58,
vedie register rizikových prác
zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda (sídlo: Ádorská 41, Dunajská Streda; web:
https://www.upsvr.gov.sk/ds.html?page_id=240027)
V oblasti sociálnych vecí vykonáva štátnu správu na úseku:
štátnych sociálnych dávok
sociálnej pomoci
poradensko-psychologických služieb
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately
V oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu v nasledovných oblastiach:
evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie
evidencia voľných pracovných miest
sprostredkovanie vhodného zamestnania
poskytovanie poradenských služieb
vzdelávanie a príprava pre trh práce
implementácia aktívnych opatrení na trhu práce
zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov
prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu
Dynamika sociálneho vylúčenia sa líši najmä v závislosti od vekových skupín a sociálneho zázemia obyvateľstva. Ukazuje sa, že najzraniteľnejšie sú seniori, ľudia bez domova, chudobní pracujúci, detí a mládež, dlhodobo nezamestnaní, členovia marginalizovaných rómskych komunít,
cudzinci, osoby so zdravotným postihnutím, osoby s drogovou závislosťou
V strednodobom horizonte sociálne služby v meste je potrebné postupne rozširovať v rámci
daných finančných možností mesta, samospráva by mala vytvoriť systém a realizovať intenzívnu sociálnu prácu s rodinami s deťmi v ohrození a s občanmi v núdzi. Prebiehajúce demografické zmeny, najmä proces starnutia obyvateľstva, budú v najbližších rokoch vyžadovať posilnenie
zdravotníckych a sociálnych služieb. Priestor na zlepšenie je aj v oblasti koordinácie a komunikácie sociálnych a zdravotníckych služieb.

Chudoba

Chudoba je stav, keď si jedinec alebo rodina nedokáže z vlastných príjmov pokryť náklady
spojené so zabezpečením potrieb každodenného života. Ako sociálny jav sa spája s rôznymi
sociálnymi problémami. Medzi najzávažnejšie z nich patrí strata bývania, nárast patologického
správania či sociálna exklúzia. V strednodobom horizonte je potrebné venovať veľkú pozornosť
chudobe, ktorá má závažné sociálne dopady na jednotlivca, rodinu, komunitu. Najvyššia miera
ohrozenia chudobou bola zistená u nezamestnaných. Aktuálne je miera chudoby v SR stanovená
príjmom 373 € mesačne pre jednočlennú domácnosť. V prípade domácnosti s 2 dospelými a 2
deťmi do 14 rokov je to 780 € mesačne.

Problematika ľudí bez domova na území mesta

V spoločnosti vždy existujú určité skupiny obyvateľstva, ktoré si nedokážu zabezpečiť zodpovedajúce bývanie vlastnými silami. Vždy ide o sociálne najslabšie vrstvy obyvateľstva.
Vzhľadom na rôznorodosť skupiny ľudí bez domova, skryté bezdomovectvo, nestabilnú situáciu ľudí bývajúcich v neistých a neprimeraných podmienkach a časté presúvanie sa ľudí bez
domova z mesta do mesta je zmapovanie presného počtu bezdomovcov veľmi ťažké. Na území
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mesta Dunajská Streda eviduje cca 25 bezdomovcov. Pre občanov v sociálnej núdzi sa poskytujú
nasledovné sociálne služby: sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv a počas zimnej
sezóny zabezpečenie stravovania a poskytnutie nocľahárne.
Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda 8. apríla 2014 schválilo materiál „Komplexné
riešenie problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Dunajská Streda“, ktorý obsahuje
aj aktivity riešenia bezdomovectva na území mesta Dunajská Streda.
V záujme realizácie strategického zámeru mesta – Komplexného riešenia problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Dunajská Streda a na základe požiadavky občanov žijúcich
v lokalitách mesta Dunajská Streda, v ktorých sa bezdomovci pohybujú, nachádzajú a zdržiavajú, Mestský úrad v Dunajskej Strede priebežne monitoruje a vyhodnocuje negatívne vplyvy
bezdomovectva na kvalitu životného prostredia občanov a návštevníkov mesta Dunajská Streda. V záujme riešenia súčasného stavu bezdomovectva v meste Municipal Real Estate Dunajská
Streda, s. r. o., spoločnosť so 100% majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda od novembra
2015 prevádzkuje prenajímanú budovu od Železníc Slovenskej republiky za účelom poskytnutia
nocľahárne a útulku pre bezdomovcov a núdzového ubytovania pre osoby a rodiny v kritickej
životnej situácii.
Na základe strategického dokumentu „Komplexné riešenie problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Dunajská Streda“ resocializácia ľudí bez domova by mala vychádzať z 4
základných pilierov:
1/ zriadenie strediska osobnej hygieny, priestoru pre zabezpečenie osobnej hygieny či už výstavbou, alebo rekonštrukciou a prispôsobením existujúcej budovy, stavby,
2/ zriadenie centra, ktoré v sebe zahŕňa nocľaháreň, v optimálnom prípade aj ubytovňu, priestor
pre poskytovanie poradenstva (pracovné, sociálne, právne), ako aj priestor pre výdaj stravy,
3/ pokračovanie v terénnej sociálnej práci – ako optimálneho nástroja sociálnej práce, kontaktovania, získavania si dôvery a samotnej resocializácie bezdomovcov,
4/ zabezpečenie pracovných príležitostí.
Aktivity riešenia bezdomovectva na území mesta Dunajská Streda
1. Zámer: Terénna sociálna práca
Cieľ: Zabezpečenie sociálneho kontaktu s ľuďmi bez domova, vyhľadávacia činnosť, poskytovanie
poradenstva
Opatrenia: naďalej pokračovať v terénnej sociálnej práci
2. Zámer: spolupráca s partnermi terénnej sociálnej práce, s mimovládnymi organizáciami
zameranými na pomoc ľuďom bez domova
Cieľ: Vytvorenie siete so zastúpením všetkých organizácií, ktoré majú snahu riešiť otázku bezdomovectva v meste.
Opatrenie: Oslovenie organizácií – partnerská spolupráca (využívanie dobrovoľníkov, spolupráca
s podnikateľským sektorom – databáza možností krátkodobých brigád, spolupráca s ÚPSVaR –
napr. pomoc pri vyhľadávaní pracovných ponúk, ktoré popri práci umožňujú bývanie).
3. Zámer: Zriadenie centra
Cieľ: Vytvorenie priestoru pre komplexné zabezpečenie ubytovania, priestoru pre poskytovanie
poradenstva (pracovné, sociálne, právne), ako aj priestoru pre výdaj stravy, v optimálnom prípade
aj vytvorenie priestorov strediska osobnej hygieny
Opatrenia: a/ výber lokality pre výstavbu, resp. rekonštrukciu, prispôsobenie existujúcej budovy
b/ príprava projektovej dokumentácie
c/ získanie finančných zdrojov
d/ zriadenie centra, zabezpečenie prevádzky, obsahovej stránky
4. Zámer: Zriadenie strediska osobnej hygieny
Cieľ: Vytvorenie priestoru pre zabezpečenie hygieny ľudí bez domova
Opatrenia: a/ nájsť vhodné priestory
b/ vypracovanie projektovej dokumentácie
c/ stavebné úpravy, prispôsobenie priestorov
e/ zariadenie – technické, materiálne vybavenie hygienickej stanice
f/ organizačné, personálne zabezpečenie prevádzky
5. Zámer: zabezpečenie pracovných príležitostí
Cieľ: Možnosť zamestnať sa
Opatrenia: v spolupráci s podnikateľským sektorom vytvoriť databázu možností krátkodobých
brigád, v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) pomoc pri vyhľadávaní
pracovných ponúk, ktoré popri práci umožňujú bývanie
Ak chceme systémovo riešiť problematiku bezdomovectva, pomáhať ľuďom na ulici začleniť sa
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do spoločnosti, prvoradou úlohou by bolo vytvoriť im pracovnú príležitosť a zároveň poskytnúť im
ubytovanie. Jednou z možností je zabezpečiť bezdomovcom, ktorí o ňu prejavia záujem, zapojiť
sa do pracovnej činnosti vo forme menších obecných služieb. Tým, ktorí o ňu prejavia záujem, by
sme mohli ponúknuť celoročné ubytovanie v centre (kde by bola aj nocľaháreň) so zabezpečením súkromia, napr. v izbách vo dvojici. Podmienkou by bola, aby bezdomovec bol evidovaný ako
uchádzač o zamestnanie a poberal dávku v hmotnej núdzi. Časť režijných výdavkov spojených
s ubytovaním by si hradili klienti/bezdomovci sami z dávky pomoci v hmotnej núdzi, z príspevku
na bývanie. Tým by sme mohli vytvoriť dvojstupňové riešenie bývania bezdomovcov.
Priority mesta v oblasti sociálnych služieb pre strednodobý horizont:
zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb,
podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.
Demografický vývoj Dunajskej Stredy za posledné dekády je najväčšou výzvou pre prípravu funkčného riešenia dlhodobej sociálno-zdravotníckej starostlivosti, pretože v nasledujúcich
rokoch dôjde k výraznému nárastu populácie seniorov, čo predpokladá zvýšenú zdravotnú a
sociálnu starostlivosť z dôvodu vekom podmienenej znižujúcej sa miery sebestačnosti jedinca a
jeho odkázanosti na dlhodobú sociálno-zdravotnícku starostlivosť.

Marginalizovaná rómska komunita (MRK)

Predpokladom dosiahnutia vyváženej sociálnej a ekonomickej prosperity mesta a jeho trvalo udržateľného rozvoja je aj dôsledné poznanie prostredia a definovania problémov marginalizovanej rómskej komunity. Členovia marginalizovanej rómskej komunity sú ohrození úplným, alebo čiastočným sociálnym vylúčením v dôsledku pôsobenia viacerých faktorov – nízky
stupeň vzdelania, dlhodobá nezamestnanosť, nízky štandard bývania, nízka úroveň zdravotného
uvedomenia a osobnej zodpovednosti, celkový životný štýl ovplyvňovaný rôznymi formami
závislostí.
Mesto Dunajská Streda venuje dlhodobo pozornosť marginalizovaným rómskym komunitám,
analyzuje problémy (napr. Stratégiu Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020,
Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030), hľadá východiská a pomáha s
ich riešením (napr. Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Dunajská Streda).
Časť Rómov žijúca v Dunajskej Strede – cca 400 osôb – patrí medzi skupiny ohrozené sociálnym
vylúčením. Táto komunita je diferencovaná sociálne a kultúrne. Ich sociálnu situáciu už dlhodobo determinuje vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobá nezamestnanosť, závislosti na
dávkach sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania a nevyhovujúce podmienky bývania. Na
území mesta sa nachádza 1 lokalita, kde žije koncentrovane veľa Rómov, ktorí nie sú schopní bez
pomoci spoločnosti si zabezpečiť základné životné podmienky: areál sociálnych bytov v južnej
časti Kračanskej cesty. Charakteristické pre túto skupinu obyvateľov je nízka vzdelanostná úroveň, finančná negramotnosť, extrémne vysoká a dlhodobá nezamestnanosť, sociálno-patologické javy, slabé hygienické návyky, nízky hodnotový rebríček a zlý životný štýl.
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Obr. 5: Prioritné oblasti Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie
Rómov na Slovensku do roku 2030

Vzdelávanie
Globálny cieľ:
Do roku 2030
zabezpečiť rovný
prístup Rómov,
špecificky MRK,
ku kvalitnému
vzdelávaniu v
hlavnom vzdelávacom prúde
od narodenia
po uplatnenie
na trhu práce,
s dôrazom na
uplatňovanie
desegregačných a inkluzívnych opatrení
v edukačnom
procese vo všetkých stupňoch
vzdelávania.

Bývanie
Globálny cieľ:
Odstránenie
nerovností medzi príslušníkmi
marginalizovaných rómskych
komunít a väčšinovým obyvateľstvom Slovenska
v bývaní a boj
proti diskriminácii Rómov
v prístupe k
bývaniu, vrátane
odstraňovania
rezidenčnej
segregácie.

Zamestnanosť
Globálny cieľ:
Zlepšiť zamestnateľnosť a zvýšiť
zamestnanosť
Rómov, špecificky
MRK, vytváraním možností
vedúcich k ich
uplatneniu sa na
trhu práce.

Zdravie
Globálny cieľ:
Zníženie nerovností v zdraví
(vo všetkých
dimenziách)
medzi Rómami,
špecificky MRK,
a všeobecnou
populáciou SR.

Boj s protirómskym rasizmom
a podpora participácie
Globálny cieľ:
Eliminácia
protirómskeho
rasizmu, podpora
antidiskriminácie
a participácie a
zvýšenie ochrany
najviac zraniteľných skupín
a jednotlivcov.

Zdroj: Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov na Slovensku do roku 2030

V súlade s Víziou Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 je potrebné
zvýšiť reálnu účasť detí a žiakov z MRK na kvalitnej výchove a vzdelávaní v hlavnom vzdelávacom
prúde, s dôrazom na uplatňovanie desegregačných a inkluzívnych opatrení v edukačnom procese na všetkých stupňoch vzdelávania, vrátane programov celoživotného vzdelávania.
Ukazovatele zdravotného stavu osôb z MRK sú v porovnaní s väčšinovou populáciou podstatne horšie. Rómovia čeliaci sociálnemu vylúčeniu vo väčšej miere trpia infekčnými a chronickými
chorobami. Chýbajú nielen podmienky pre zdravotnú minimalizáciu rizík, ale aj zdravotné povedomie, ktoré treba získavať.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať projekty na zvýšenie zdravotného povedomia MRK, ktoré bude viesť k skvalitneniu života MRK, ale aj k zodpovednému reprodukčnému
správaniu, starostlivosti o zdravie detí a aj vlastné zdravie. Ďalšie ciele Mesta Dunajská Streda:
zvýšiť zamestnanosť Rómov, špecificky MRK, podporou vytvárania možností vedúcich k ich
uplatneniu sa na trhu práce,
zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK,
podporiť sociálnu inklúziu osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030

Národná priorita 1 (NP1): Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a podporu
s cieľom zabezpečenia dostupnosti rôznorodých sociálnych služieb komunitného charakteru
v súlade s potrebami cieľových skupín sociálnych služieb
– NP1 sa bude vzťahovať na všetky cieľové skupiny sociálnych služieb a ich sektory, vrátane sektora sociálnych služieb krízovej intervencie, najmä pre ľudí bez domova a marginalizované komunity a osobitne rozvoja komplexných (pobytových aj poradenských)
sociálnych služieb krízovej intervencie pre obete domáceho násilia.
Národná priorita 2 (NP2): Zavedenie systému integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
– NP2 odráža pretrvávajúce problémy so zabezpečovaním, financovaním a dostupnosťou ošetrovateľskej starostlivosti v relevantných druhoch sociálnych služieb, a to nielen
sociálnych služieb podmienených odkázanosťou organizovaných pobytovou formou, ale
aj ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ambulantnej a terénnej formy sociálnych služieb.
Národná priorita 3 (NP3): Podpora prepájania sociálnych služieb a neformálnej (najmä rodinnej) starostlivosti ako súčasti systému starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej
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osoby

– NP3 vychádza z konceptu tzv. zdieľanej starostlivosti, teda takej, kde sa jednotlivé formy
a sektory/subjekty starostlivosti vzájomne nevylučujú (buď formálna – alebo neformálna;
buď domáca – alebo pobytová, atď.), ale skôr dopĺňajú. Doterajšia prax ukazuje, že kvalitná
starostlivosť o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby si vyžaduje komplementaritu jednotlivých segmentov starostlivosti (rodiny, širšieho podporného kruhu v komunite, komunitného dobrovoľníctva, formálnych služieb, atď.). Zároveň, že každý z týchto
segmentov potrebuje osobitnú verejnú podporu a posudzovanie špecifických „potrieb“
pre poskytovanie takejto podpory. Súčasťou napĺňania tejto NP je aj posilnenie reálnych
podmienok pre uplatňovanie práva osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby vybrať
si druh a formu podpory/pomoci, prostredie a poskytovateľa starostlivosti/sociálnej služby
prostredníctvom zavedenia príspevku na starostlivosť podľa stupňa odkázanosti.
Národná priorita 4 (NP4): Podpora zvyšovania kvality sociálnych služieb
– Zvyšovanie kvality sociálnych služieb je jedným z dôležitých nástrojov pre zvyšovanie
úrovne bezpečnosti a stability poskytovaných sociálnych služieb, ako aj dôležitým nástrojom pre zabezpečenie kvalitných komunitných služieb v rámci transformácie inštitucionálnej starostlivosti smerom ku sociálnym službám komunitného charakteru.

Kultúra, šport, mimovládne organizácie
Kultúra

Kultúra je dôležitou sférou spoločenského života aj v meste Dunajská Streda, kde miestna kultúrna politika prispieva nielen k duchovnému rozvoju mesta, ale aj k celkovému rozvoju Žitného
ostrova. Mesto je významné stredisko kultúry juhozápadného Slovenska, o čom svedčia mnohé
podujatia medzinárodného charakteru. Kultúru v meste reprezentuje pomerne široká škála kultúrnych inštitúcií, združení a mimovládnych organizácií.
Na území mesta Dunajská Streda sa nachádzajú kultúrne organizácie viacerých zriaďovateľov.
Široké spektrum inštitúcií a združení každoročne organizuje desiatky zaujímavých podujatí,
formálnych aj neformálnych, každý rok k tradičným podujatiam pribúdajú aj nové.
V meste pôsobí v kultúrnom dianí množstvo organizácií a inštitúcií. V meste je kultúra organizovaná rôznymi organizáciami a inštitúciami. Sú to organizácie a inštitúcie patriace pod samosprávu (mesto, vyšší územný celok), ale aj súkromné agentúry, mimovládne organizácie.
Rozvoj miestnej kultúrnej činnosti, organizovanie umeleckej činnosti, kultúrnych podujatí,
záujmových činností a súťaží, výstav, divadelných predstavení a koncertov zabezpečuje najmä
miestna samospráva – tieto aktivity sú najčastejšie organizované v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára (sídlo: Korzo Bélu Bartóka 788/1, Dunajská Streda; web: https://www.
csaplarkult.sk/sk/). Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára je príspevková organizácia
mesta so samostatnou právnou subjektivitou. Ďalšie významné lokality kultúrneho života v meste: Galéria súčasných maďarských umelcov (adresa: Ulica Gyulu Szabóa 304/2, Vermesova vila,
Dunajská Streda; web: http://www.kmgaleria.eu/sk), Spoločenský dom Sikabony (spravuje ho
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s. r. o., ktorého 100 % vlastníkom spoločnosti je Mesto
Dunajská Streda) a Kultúrny dom v Mliečanoch (rozsiahlu renováciu kultúrneho domu a bezprostredného okolia dokončili v roku 2019), ale veľkú aktivitu vyvíjajú aj mnohé mimovládne organizácie v oblasti kultúry.
Na organizovanie kultúrnych podujatí sa využívajú nielen vyššie vymenované kultúrne objekty, ale aj ulice, námestia, parky (napr. Umelecký festival Čarovná záhrada (Tündérkert) usporiadaný každoročne v júni, tradičný Žitnoostrovský jarmok usporiadaný každoročne v druhej polovici
septembra, tradičná Podunajská jar, tradičné Dunajskostredské leto).
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára pravidelne organizuje divadelné predstavenia,
rôzne kultúrne a hudobné podujatia. Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára podporí
viaceré kultúrne súbory mesta:
Ženská spevácka skupina Tiszta Forrás
Komorný spevácky zbor Vox Camerata
Tanečný súbor Csallóközi
Detské súbory ľudového tanca Apró Csallóközi a Kis Csallóközi
Detský tanečný súbor Nyuszi Hopp
Folklórna tvorivá dielňa Dunaág (http://www.dunaag.org/sk):
– Detský tanečný súbor Ágacska
– Folklórny tanečný súbor Dunaág
– Komorný súbor Aranyász
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Tanečná skupina vozičkárov
Detský bábkarský súbor Gézengúzok
Bábkové divadlo Aranykert
Detský divadelný súbor Fókusz
Mládežnícky divadelný súbor Fókusz
Mládežnícky divadelný súbor NovusOrtus
Divadlo RivaldaSzínház
StarSchool TM – CsillagTanoda
Hudobná skupina Koráb
Skupina No Smoking
Klub motkáčikov
A – Klub
Klub filatelistov
V rozvoji miestnej kultúry veľký význam má aj Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
(sídlo: Korzo Bélu Bartóka 788/1, Dunajská Streda; web: http://www.kniznicads.sk/), ktorá sídli v
budove Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára. Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou, plní dôležité úlohy v oblasti vzdelávania, kultúry a výchovy obyvateľov
mesta i regiónu.
Ďalší významný inštitút na území mesta je Žitnoostrovské osvetové stredisko (https://www.
osvetads.sk/o-nas). Úlohou Žitnoostrovského osvetového strediska je zabezpečovať podujatia pre
obyvateľov Žitného ostrova v každej oblasti kultúry a kultúrneho života. Svoju aktivitu zameriava
na každú vekovú kategóriu od škôlkarov až po dôchodcov a zaoberá sa i tretím sektorom. Rozvíja
aktivity na úseku práce výchovy mládeže a dospelých. Taktiež vytvára priaznivé podmienky pre
rozvoj miestnej kultúry, zachovávanie tradícií a záujmovo-umeleckých činností. Žitnoostrovské
osvetové stredisko je organizátorom kultúrnych a vzdelávacích podujatí, prehliadok, súťaží, seminárov i výstav. Pôsobí vo všetkých žánroch záujmovej umeleckej činnosti ako divadlo, hudba,
folklór, hovorené slovo, spev, výtvarníctvo, fotografia, film.
Popri činnosti miestnej samosprávy v organizovaní kultúrnych podujatí v meste nezastupiteľnú úlohu majú mimovládne organizácie, ktoré sú aktívne v riešenom priestore.
S cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi obyvateľmi mesta a miestnou samosprávou v riešenom území – ako aj informovať obyvateľov o dianí v riešenom území – osobitné postavenie
majú nasledovné informačné kanály: oficiálna internetová stránka mesta (www.dunstreda.sk),
informačno-spravodajský portál mesta – prevádzku zabezpečuje Perfects a. s. – v slovenskom
jazyku (https://dunajskostredsky.sk/) a v maďarskom jazyku (https://dunaszerdahelyi.sk/), mobilná aplikácia DS APP (dostupná pre iOS a Android operačné systémy, Dunajskostredský hlásnik/
Dunaszerdahelyi Hírnök (DH sú oficiálnymi novinami Mesta Dunajská Streda, ktorú vydáva spoločnosť Perfects a. s. 18 krát ročne. Cieľom bezplatných novín s dvadsaťročnou minulosťou je
informovať obyvateľov mesta o miestnych podujatiach a dianiach.), Dunajskostredská mestská
televízia (týždenne sa hlási s novým vysielaním, 30 minútovým maďarským a 30 minútovým slovenským programom; program dostupný aj na internete).
Internetová stránka slúži okrem jednosmerného podávania informácií od orgánov mestskej
časti k obyvateľom aj na diskusiu, kladenie dotazov a pripomienok s cieľom zvyšovania úrovne
participácie občanov na chode samosprávy.
Mesto Dunajská Streda je významným priestorom periodicky sa opakujúcich kultúrnych podujatí, ktoré umocňujú zviditeľnenie mesta aj v umeleckých, aj vo vedeckých kruhoch – a zároveň
sú tieto podujatia významným akcelerátorom kultúrno-spoločenského života v meste a výrazne
podporujú návštevnosť mesta: Fašiangový dom hier, Veľkonočný dom hier, Deň maďarskej kultúry, Vámbéryho dni, Dunajskostredské hudobné dni, Deň poézie, Maďarský majáles, Žitnoostrovské pastelky, Umelecký festival Čarovná záhrada / Tündérkert, Podunajská jar, Noc vo Vermesovej
vile, Dunajskostredské leto, Hudba na nádvorí, Deň sv. Štefana, Žitnoostrovský jarmok, Vianočný
jarmok, Bábkový festival Pestrý motýľ, Akordeónový festival, Rockfeszt, Deň maďarskej piesne,
Veselica na Martina, Vianočný dom hier, Dni sv. Juraja atď.
Medzi najaktívnejšie kultúrne organizácie a zariadenia v meste Dunajská Streda patria: Žitnoostrovské múzeum (web: https://zmds.eu/); Galéria súčasných maďarských umelcov (http://
www.kmgaleria.eu/sk); Žitnoostrovská knižnica (web: http://www.kniznicads.sk/); Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára (https://www.csaplarkult.sk/sk/); Maďarský osvetový inštitút
na Slovensku (web: https://csemadok.sk/); Žitnoostrovské osvetové stredisko (web: https://www.
osvetads.sk/); Spoločenský dom – Sikabony (Sikabony o. z.); NFG o. z. (NFG Klub); Maďarský spo-
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ločenský a kultúrny zväz na Slovensku CSEMADOK – Základná organizácia Ármina Vámbéryho;
A magyar megmaradásért o. z., Dom Matice slovenskej Dunajská Streda; Aranykert – bábkové
divadlo o. z.; Ágacska o. z; Biró Márton o. z.; Na´Conxypan o. z.; Kondé Miklós o. z; Jazz Klub Dunajská Streda o. z.; Pázmaneum o. z.; Divadlo Rivalda o. z.; Pre naše mesto, Városunkért o. z.; TisztaForrás – Čistý prameň o. z.; Občianske združenie Vámbéryho, Vámbéry Polgári Társulás; Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Dunajská Streda; Vox Camerata o. z.;
Občianske zruženie Fokus – Fókusz polgári társulás o. z.; Občianske združenie Gradus Montana;
Talentum o. z.; Občianske združenie Dunajskostredských Rómskych muzikantov; Merkúr, n. f.;
Nadácia Katedra; Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860; Zbor Sv. Juraja – Szent György Kórus; Musicorum o. z.; Občianske združenie Tanečné fórum – odborné tanečné združenie Maďarov na
Slovensku, Csemadok Základná organizácia Tündérkert, Občianske združenie Mártona Biróa atď.
Nadácia Hniezdo – Fészek Alapítvány bola založená mestom Dunajská Streda na podporu
verejnoprospešných zámerov, najmä však s cieľom uvážlivého rozvoja mesta a podpory jeho obyvateľov v záujme udržiavania mladých rodín v meste a zlepšenia ich situácie v oblasti bývania.
Mesto Dunajská Streda podporuje veľké množstvo projektov kultúry realizovaných na území mesta v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných
účelov alebo verejnoprospešných účelov“ v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo
verejnoprospešných účelov.
V strednodobom horizonte je vyčlenený objem určený na podporu kultúry z rozpočtu mesta.

Šport

Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju osobnosti,
rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka.
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
obec vykonáva okrem iného výstavbu, údržbu a správu športových zariadení, utvára a chráni
zdravé podmienky a zdravý spôsob života, podmienky pre telesnú kultúru a šport.
Obec podľa § 64 zákona NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe vypracúva koncepciu rozvoja športu
podľa vlastných podmienok, podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v spolupráci so športovými organizáciami. Zabezpečuje využívanie
športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom a tiež infraštruktúry vo
vlastníctve alebo správe obce na šport pre všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady
s tým spojené.
Dunajská Streda je mestom s dlhoročnými športovými tradíciami. Začiatky organizovaného
športového života v Dunajskej Strede sa podľa tradície viažu k roku 1904, kedy mestské zastupiteľstvo vyčlenilo územie v lokalite dnešného sídliska Sever I. na športové účely. Najrozšírenejší
šport v meste je futbal, ale veľké úspechy dosahuje mesto aj v ostatných športoch (napr. hádzaná, šach, zápasníctvo atď.).
Základná športová vybavenosť je súčasťou areálov škôl a voľných priestranstiev obytných súborov. V meste Dunajská Streda je niekoľko desiatok športovísk, vrátane školských. Mesto Dunajská Streda má svoje športoviská väčšinou v správe Municipal Real Estate, s. r. o., ktorá zabezpečuje:
prevádzku športovísk v majetku mesta Dunajská Streda a vytvorenie priestoru pre
vhodné aktivity rôzneho charakteru,
bezpečnostné prehliadky a revízie potrebné na prevádzku jednotlivých zariadení,
reprezentáciu mesta prostredníctvom športových, kultúrnych a iných aktivít,
vytváranie podmienok pre športové aktivity občanov mesta Dunajská Streda,
poskytovanie spravovaných športovísk klubom reprezentujúcich mesto Dunajská
Streda,
spoluprácu so školami na území mesta Dunajská Streda na rozvoj schopnosti talentovanej mládeže,
postupne vykonávať správu ďalších športových zariadení,
údržbu, rekonštrukciu a opravy spravovaných športových zariadení.
Športoviská patriace mestu majú v správe aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V školách prebieha na týchto športoviskách povinná výuka žiakov, ale tieto športoviská sú poskytované aj verejnosti v čase mimo vyučovania. Okrem mestských športovísk sa v meste nachádzajú
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aj športoviská v súkromnom alebo inom vlastníctve. Popri vyššie spomenutých zariadeniach v
športovom živote riešeného územia majú veľký význam aj menšie zariadenia športu, ako tenisové ihriská, fitnes centrá, posilňovne atď.
Vybavenosť mesta so športovými plochami je relatívne dobrá, športovej činnosti dopomáhajú
popri školských športových zariadeniach (ihriská a telocvične) aj zariadenia, ako
mestská športová hala – otvorená od februára 2009 je viacúčelovým zariadením slúžiacim tak vrcholovým, ako aj rekreačným športovcom; športová plocha s viacúčelovým ihriskom pre potreby sálových športov (basketbal, volejbal, hádzaná, florbal a
pod.) je obklopená tribúnou so 464 miestami na sedenie; rozmery ihriska: 40 × 20 m,
mestská umelá ľadová plocha – otvorená nielen pre profesionálnych hokejistov či
krasokorčuliarov, ale aj pre širokú verejnosť; v strednodobom horizonte je potrebné
realizovať prekrytie ľadovej plochy pri súčasnom vývoji klimatických zmien [absencia
nízkych zimných teplôt neumožňuje trvalo športovať na ľadovej ploche],
termálne kúpalisko,
viacúčelové športové ihriská.
Najznámejší športový klub v meste je Futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda (FK
DAC 1904, a. s., https://www.dac1904.sk/), ktorý v roku 2021 oslavuje 117. výročie a hráva vo Fortuna
lige. Klub má veľmi dobrú infraštruktúru: slávnostné otvorenie MOL Arény (futbalový štadión s
kapacitou 12 700 divákov, čím MOL Aréna spĺňa kritériá kategórie 3 UEFA) bolo v roku 2019. O rok
skôr, v roku 2018 slávnostne otvorili akadémiu miestneho futbalového klubu FC DAC 1904: MOL
Football Academy. MOL Football Academy (https://akademia.dac1904.sk/sk/index.asp) je domovom futbalového klubu FC DAC 1904 a tréningovým centrom tímov mladších vekových kategórií.
Komplex sa rozprestiera na 18 hektároch, kde sa nachádza desať ihrísk štandardných rozmerov
a tri špeciálne ihriská (pieskové, malé ihrisko s umelou trávou a špeciálna plocha na rozvoj kondície), ďalej bežecké dráhy na krátke a dlhé behy, outdoor fitnes, dve tribúny s kapacitou po 400
miest na sedenie, šatne, viacúčelová budova so šatňami pre hráčov, trénerov a rozhodcov, fitnes
miestnosťou, kanceláriami a skladom, ako aj priľahlé parkoviská. Cieľom akadémie je vychovať
profesionálnych futbalistov, ktorí sa časom stotožnia s duchom a s cieľmi klubu. Na akadémii je
momentálne 300 mladých hráčov, ktorí hrávajú v 14 tímoch (z toho 2 ženské tímy). Tréningové
centrum poskytuje vynikajúce, nadpriemerné podmienky – vďaka progresívnym tréningovým
plánom, moderným zariadeniam a podmienkam poskytuje futbalistom možnosť neustáleho
rozvoja.
V meste Dunajská Streda fungovali za posledné obdobie dva mládežnícke hádzanárske kluby,
v lete roku 2016 však došlo k ich fúzii a vznikol jeden ženský hádzanársky klub Mestský športový
klub Dunajská Streda. Mesto Dunajská Streda podporuje rozvoj ženskej hádzanej, od žiackych
ročníkov až po dospelých. Mesto v roku 2017 uzavrelo so Slovenským zväzom hádzanej, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava a Mestským športovým klubom Dunajská Streda, so sídlom Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda partnerskú zmluvu o spolupráci, ktorej predmetom
je podpora regionálnej hádzanárskej akadémie v Dunajskej Strede pre región Žitného ostrova.
Mestský športový klub DAC Dunajská Streda v ročníku 2018/2019 vybojoval postup do extra ligy
v hádzanej. Mestský športový klub sa premenoval na HC DAC Dunajská Streda. Ženské družstvo
HC DAC Dunajská Streda hráva v spoločnej česko-slovenskej MOL extralige.
Organizovaný šachový život v Dunajskej Strede začal v 50. rokoch minulého storočia. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa začal zaoberať výchovou mládeže a dodnes s ňou pracuje.
Šachový klub sa postupne rozrastal a prepracoval z okresnej súťaže až po extraligu v dnešných
dňoch. V súčasnosti má Šachový klub Dunajská Streda 29 členov s veľkou prevahou mládeže. V
ligových súťažiach má klub päť družstiev. Momentálne patrí Šachový klub Dunajská Streda medzi popredné na Slovensku, čo sa týka práce s mládežou a všetci členovia klubu pracujú na tom,
aby sa tento trend nezmenil.
V športovom živote mesta veľkú tradíciu má Zápasnícky klub Dunajská Streda, o. z. História
Zápasníckeho klubu Dunajská Streda siaha až po rok 1970. V roku 1977 vyhral klub Slovenskú
národnú ligu a v roku 1978 postúpil do I. Československej ligy. V roku 2019 v Slovenskej lige v rôznych vekových kategóriách získali 32 medailí, z toho 19 majstrovských titulov, 6 strieborných a 7
bronzových medailí.
Stolnotenisový klub v Dunajskej Strede bol založený 5. júla 1936 pod názvom LASZ. Postupne
sa z neho vyvinul jeden z najúspešnejších klubov Československej republiky, neskôr samostatného Slovenska. V súčasnosti klub pôsobí pod názvom Stredisko stolného tenisu (SST) Euromilk
Dunajská Streda. V roku 2018 ženské družstvo Strediska stolného tenisu Euromilk získalo štvrtý
majstrovský titul v extralige, v roku 2019 sa umiestnili na 5. mieste.
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Športový život mesta rozvíjajú aj ďalšie kluby, napr.: Csallóközi Marathon Club Žitný Ostrov;
Seishin Karate Klub Dunajská Streda; Florbalový klub Rumba Dunajská Streda; Klub turistov RODINA Dunajská Streda atď.
Mesto má vypracovaný strategický dokument na rozvoj športu v meste: Koncepciu rozvoja
športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024. Cieľom koncepcie rozvoja športu mesta
Dunajská Streda na roky 2020 – 2024 je plniť prijaté špecifické čiastkové ciele, z nich odvodené
opatrenia a príslušné akčné plány. Hlavným cieľom koncepcie rozvoja športu je naplnenie strategického cieľa pre oblasť športu, a to vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj profesionálneho
a rekreačného športu a telesnej výchovy, ktoré prispievajú k regenerácii telesných a duševných
síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti.
Mesto Dunajská Streda určilo nasledovné ciele pre športový život v Koncepcii rozvoja športu
mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024:
Podpora športu na školách
Naďalej pokračovať v rozširovaní okruhu pohybových aktivít v jednotlivých MŠ s vyústením do
súťaže Olympiáda detí materských škôl a futbalový turnaj Kukkónia. Vytvoriť podmienky pre aktívnu TV a šport na základných školách, vyhľadávanie športových talentov a zvyšovanie telesnej
zdatnosti a záujmu o šport u žiakov.
Podpora športovo talentovanej mládeže v meste Dunajská Streda
Vytvorenie podmienok pre aktívnu TV a šport na základných školách, vyhľadávanie športových
talentov a zvyšovanie telesnej zdatnosti a záujmu o šport u žiakov. V spolupráci so športovými
klubmi vytvoriť systém vyhľadávania a evidencie športových talentov pre jednotlivé druhy športov. Materiálne, metodicky a finančne podporovať športovo talentované deti a mládež v školách
ako aj vytvorenie priaznivých podmienok na rozvoj talentov v športových triedach na základných
školách.
Rekonštrukcia a modernizácia športových zariadení, zlepšenie materiálno-technickej vybavenosti športovísk. Výstavba nových športových zariadení, rozvoj prímestských športovo-rekreačných areálov (cyklotrasy, bežecké trasy, športovo kondičné prírodné areály atď.).
Transparentné poskytovanie finančných prostriedkov pre oblasť športu, efektívna podpora
subjektov v oblasti športu v závislosti od dosiahnutých výsledkov. Podpora športových aktivít s cieľovou skupinou zdravotne postihnutých, mentálne postihnutých, resp. zdravotne
a mentálne postihnutých. Efektívna podpora subjektov v oblasti športu v závislosti od dosiahnutých výsledkov.
Mesto Dunajská Streda každoročne sa v rozpočte mesta Dunajská Streda vyčleňuje značnú
sumu finančných prostriedkov pre oblasť športu. Mesto Dunajská Streda prednostne podporuje
prostredníctvom dotácií zo svojho rozpočtu aktivity iných subjektov, zameraných na telovýchovu
a šport, ktoré sú pre obyvateľov a najmä deti a mládež atraktívne a podnetné. Sústreďuje sa na
efektívne projekty, ktoré majú prínos pre čo najširší okruh obyvateľov a podporujú dostupnosť
možnosti pre športové vyžitie a iné pohybové aktivity. Vytváranie podmienok na rozvoj športu
pre ostatné skupiny obyvateľov so zameraním na podporu športu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vo všetkých vekových kategóriách, seniorov a sociálne znevýhodnené skupiny
obyvateľov.
Cielená a systematická propagácia a transparentné poskytovanie informácií z oblasti športu
v meste Dunajská Streda.
Mesto Dunajská Streda prostredníctvom portálu dunaszerdahelyi.sk umožňuje systém propagácie subjektov, ktoré sú zamerané na telesnú kultúru, šport a zdravý životný štýl, prostredníctvom
možnosti zverejnenia informácií o ich športových dianiach a tieto informácie ďalej sprístupňuje
pre širokú verejnosť. Systematická propagácia možností športovania pre verejnosť pomocou DS
APP. Zverejňovanie výsledkov najúspešnejších športovcov mesta Dunajská Streda.
Prostredníctvom športových aktivít pôsobiť preventívne voči sociálno-patologickým javom
u detí a mládeže so zameraním na zníženie rizika vzniku drogových závislostí. Zapájať mládež do aktívnych foriem využitia voľného času prostredníctvom športových krúžkov.
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Organizácia športových podujatí a podujatí zameraných na zdravý životný štýl. Cieľom podujatí
je pritiahnuť väčší podiel detí a mládeže k pravidelnému športovaniu ako aktivite podporujúcej
zdravý vývoj mladého človeka. Mesto Dunajská Streda umožňuje sprístupnenie športových zariadení a športových plôch pre širokú verejnosť a súčasne umožňuje využívanie školských športovísk verejnosťou v mimo vyučovacom procese.
Mesto Dunajská Streda podporuje veľké množstvo projektov športu realizovaných na území mesta v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov
alebo verejnoprospešných účelov“ v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda
na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov.
V strednodobom horizonte je potrebné podporovať modernizáciu športovísk, rozvoj športu
pre všetkých, vrátane školskej telesnej a športovej výchovy, a samozrejme, aj miestny vrcholový
a výkonnostný šport, ako aj motivačné športové podujatia pre rodiny.
V strednodobom horizonte je potrebné realizovať výstavbu novej multifunkčnej športovej
haly (nový športový objekt bude postavený na pozemku vedľa súčasnej mestskej športovej haly,
ktorá s kapacitou 490 miest a s vybavenosťou nespĺňa kritériá na medzinárodné turnaje; k výstavbe haly mohlo dôjsť na prelome roku 2021/2022 a dokončená by mala byť do dvoch rokov).
V danom časovom horizonte je potrebné zo strany samosprávy mesta sa zamerať aj na zlepšenie podmienok na poskytovanie voľnočasových a záujmových aktivít (vybudovaním verejných
priestorov pre aktívny pohyb obyvateľov, poskytnutím priestorov na realizáciu klubových aktivít).
V strednodobom horizonte bude potrebné zvýšiť objem financií určený na podporu športu z
rozpočtu mesta a využiť aj prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.

Mimovládne organizácie – tretí sektor

Mimovládne (neziskové) organizácie – občianske združenia a ďalšie formy neziskových združení – sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti, so svojimi činnosťami prispievajú k výraznému
zlepšeniu kvality života. Neziskové organizácie nie sú založené s cieľom dosahovať zisk, ich činnosť je predovšetkým zameraná na uplatňovanie záujmov svojich členov a na verejno-prospešné
aktivity.
Občianske združenie je najrozšírenejšia forma neziskovej organizácie s jednoduchou štruktúrou. Podmienky vzniku a právne postavenie občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. K 15. 6. 2021 v meste sídlilo vyše 300 občianskych združení.
Rovnako významnú spoločenskú funkciu zabezpečujú aj neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy. Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné
služby upravuje zákon č. 213/1997 Z. z., v znení neskorších predpisov. K 15. 6. 2021 v meste sídlilo 10
neziskových organizácií.
Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov upravuje zákon č. 34/2002 Z. z.,
v znení neskorších predpisov. K 15. 6. 2021 sídlilo v meste 14 nadácií.
Neinvestičný fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného cieľa alebo individuálne určenej humanitnej pomoci
pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov upravuje zákon č. 147/1997 Z. z., v znení neskorších predpisov. K 15. 6.
2021v meste sídlilo 7 neinvestičných fondov.
Mesto Dunajská Streda podporuje veľké množstvo mimovládnych organizácií na území mesta v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov
alebo verejnoprospešných účelov“ v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 15/2020 zo dňa 29. septembra 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dunajská Streda
na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov.
V strednodobom horizonte je potrebné zvýšiť podporu rozvoja občianskej spoločnosti a participácie občanov, socioekonomických partnerov a iných zainteresovaných aktérov na tvorbe, imple-
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mentácii a kontrole verejných politík. Posilnenie územného princípu ako základu pri definovaní
rozvojových politík, harmonizácii a integrácii sektorových politík a politík rôznych hierarchických
úrovní verejnej správy v záujme občanov, komunít a ich udržateľného rozvoja. V danom horizonte
je potrebné zvýšiť dostupnosť, efektívnosť fungovania a udržateľnosť rozvoja infraštruktúry pre
zdravé a súdržné komunity, vytvárajúcej podmienky pre plnohodnotný život obyvateľov každého
regiónu Slovenska bez ohľadu na ich sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie.
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Tab. 68: Občianske združenia so sídlom v Dunajskej Strede k 1. 7. 2021
Názov organizácie

99

Sídlo

Činnosti

Zbor Svätého Juraja Dunajská Streda - Szent György Kórus
Dunaszerdahely

Veľkoblahovská 70/29, 929 01 Dunajská Streda

•

spev, tanec, hudba

Modelársky klub Dunajská Streda - MK Dunajská Streda

Trhovisko 1228/10, 929 01 Dunajská Streda

záľuby

MUSICORUM

Kúpeľná 1221/62, 929 01 Dunajská Streda

KOBUKRAV

Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda

BIOAGRA

Čukáraboň 7098/55, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

•
•
•
•

OZ Mačičky Dunajská Streda

Ružový háj 1373/45, 929 01 Dunajská Streda

ochrana zvierat, útulky

ŠIKOVNÁ SOVA

ZŠ, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

Združenie pre podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže pri Centre voľného času Dunajská Streda

CVČ, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

Občianske združenie EG

Boriny 1365/18, 929 01 Dunajská Streda

rozvoj obce, regiónu, CR

ZO OZ PŠaV na Slovensku pri Súkromnej strednej odbornej škole - Magán Szakközépiskola

Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská Streda

•
•

BK DSG Dunajská Streda

Ádorská 5829/29A, 929 01 Dunajská Streda

kluby

Caldera 73 občianske združenie

Rybný trh 336/17, 929 01 Dunajská Streda

SLOVENSKÁ ETNOCHOREOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

Nová Ves 2223/21, 929 01 Dunajská Streda

HC DAC Dunajská Streda

Alžbetínske Námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda

Dunszt

Ul. gen. Svobodu 1950/18, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie pre fitné mamičky a šťastné bábätká

Malá 2079/11, 929 01 Dunajská Streda

ACADEMIA PRIMA

Gaštanový rad 4164/1, 929 01 Dunajská Streda

TRÉNINGOVÁ SKUPINA DUNAJSKÁ STREDA

Veľkoblahovská cesta 65/19, 929 01 Dunajská Streda

Rómovia na Žitnom Ostrove - Etnografické Múzeum Csallóközi Roma Néprajzi Múzeum

Kračanská cesta 1250/32, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PIAC

Hlavná 677, 929 01 Dunajská Streda

rozvoj obce, regiónu, CR, poľnohospodárske

Občianske združenie NATALI

Zelená 714/52, 929 01 Dunajská Streda

SRDCE S DETSKÝM AUTIZMOM

Radničné námestie 375/9, 929 01 Dunajská Streda

Športový klub BOXING TEAM DS

Hlavná 5469/60A, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

rozvoj obce, regiónu, CR
ŠK
životné prostredie, poľnohospodárske

učiteľské, školské, predškolské
voľný čas

odborárske združenia

iné telovýchovné, iné umelecké, kultúrne
ľudové
ŠK
iné združenia
materské centrá
rozvoj obce, regiónu, CR
ŠK
rómska kultúra

iné umelecké, kultúrne
mentálne a duševne postihnutí
kluby
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•
•
•
•
•
•

iné združenia

•
•
•

iné umelecké, kultúrne

kynologické

Nová Ves 2222/23, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•
•
•
•

Občianske združenie JANKÓ ZOLTÁN Polgári Társulás

Múzejná 202/2, 929 01 Dunajská Streda

•

rozvoj obce, regiónu, CR, iné umelecké, kultúrne,
história

Story Lab

Ružový háj 1352/3, 929 01 Dunajská Streda

•

iné umelecké, kultúrne

Delizia Foundation

Berehovská ulica 7702/17, 929 01 Dunajská Streda

Slovenská Asociácia Akvaparkov, Kúpalísk a Plavární

Gabčíkovská cesta 237/38, 929 01 Dunajská Streda

iné povolanie

CornislandDartsClub

Nová Ves 2219/12, 929 01 Dunajská Streda

•
•

Digital klaster

Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda

Insula Magna Patria

Hlavná 37/19, 929 01 Dunajská Streda

iné národnostné

HelloSzerdahely

Kodályova 1620/36, 929 01 Dunajská Streda

Y. SPORTKLUB DS, o. z.

Gabčíkovská cesta 86, 929 01 Dunajská Streda

Helpivooz

Poľná cesta 1138/53, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

KREA - ŠKOLA ŽIVOTA

Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda

MERIDIÁN 3-1-2

Nová Ves 2218/29, 929 01 Dunajská Streda

MyHomeland o.z.

Ul. Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda

Trinitas Sport Club

Budovateľská 6362/8, 929 01 Dunajská Streda

Sport for Kids Dunajská Streda

Mierová 1040/14, 929 01 Dunajská Streda

Fokus organization

Tibor Gulázsi, Cukrovarská 155/31, 929 01 Dunajská Streda

One Art Media - umelecký a kultúrny klub

Nová Ves 2217/4, 929 01 Dunajská Streda

Buborék – a kóborállatokért

Rákócziho 1050/9, 929 01 Dunajská Streda

Darisis, o. z

Maloblahovská ulica 5200/36, 929 01 Dunajská Streda –
Malé Blahovo

Mestský kynologický klub Dunajská Streda – Frida-Mil

Malodvornícka cesta 1536/21, 929 01 Dunajská Streda

SLNEČNÝ LÚČ

Bihariho 5327/7A, 929 01 Dunajská Streda

epix

Korzo Bélu Bartóka 345/12, 929 01 Dunajská Streda

KRTKO-sj

Széchenyiho 2000/11, 929 01 Dunajská Streda

Anjelský beh

Ľanárska ulica 4553/11, 929 01 Dunajská Streda

Generáció – Generácia

Kukučínova 1210/23, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie La La Land

iné telovýchovné
iné
ŠK
ŠK
iné združenia

ochrana zvierat, útulky, životné prostredie
mentálne a duševne postihnutí

sociálne, opatrovateľské
IT, PC
Rodinné
ŠK
iné umelecké, kultúrne
maďarské, iné mládežnícke, iné umelecké, kultúrne

kluby

iné združenia
kluby
iné združenia
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ARDEA PROJECT

Ružový háj 1371/32, 929 01 Dunajská Streda

ecodron

Nám. SNP 196/42, 929 01 Dunajská Streda

Človek pre človeka – Ember az emberért

Radničné námestie 373/2, 929 01 Dunajská Streda

Nature Photo

Jantárová cesta 1909/99, 929 01 Dunajská Streda

Kyokushin karate Oyamadojo – Dunajská Streda

Ulica sv. Alžbety 5758/28, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

Zápasnícky klub BHN18, o. z.

Ul. Istvána Gyurcsóa 5427/14, 929 01 Dunajská Streda

RedLionGeneration

Smetanov háj 289/20, 929 01 Dunajská Streda

Festival – Authentica

Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

Dunajskostredskí mladí pre budúcnosť – Dunaszerdahelyi
fiatalok a jövőért

Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

REBEKA DS

•
•
•
•

iné združenia

•
•
•
•

kluby

Letištná 1678/9, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

•

mentálne a duševne postihnutí, telesne postihnutí, postihnutí zdravotne

ZELENÉ DEDIČSTVO – ZÖLD ÖRÖKSÉG

Smetanov háj 292/30, 929 01 Dunajská Streda

životné prostredie

KLUB MAĎAROV – MAGYAROK KLUBJA

Rybný trh 336/16, 929 01 Dunajská Streda

Iniciatíva Regionálneho Vzdelávania

Ulica Jánosa Esterházyho 6713/52, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

Pro – Citera

Štvrť svätého Jána 7250/1, 929 01 Dunajská Streda

iné národnostné

Galop – Vágta

Korzo Bélu Bartóka 1191/16, 929 01 Dunajská Streda

TALENTUM

Smetanov háj 0, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

Aeroclub IKAROS Dunajská Streda

Veľkoblahovská 18, 929 01 Dunajská Streda

letectvo, parašutizmus

Danubius klub pri Gymnáziu Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda

Gymnázium, Letištná 1665/35, 929 01 Dunajská Streda

•
•

Združenie Horizont

Nám. slobody 1203, 929 01 Dunajská Streda

fil., pol., obč. povedomie a rozvoj osobnosti

Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda

Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda

Volejbalový klub DAC Dunajská Streda

Dunajská 372/15, 929 01 Dunajská Streda

Vedecký a umelecký zväz Rómov na Slovensku

Nám. slobody 1203, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

Motorsport Dunajská Streda

Kukučínova 457/32, 929 01 Dunajská Streda

býv. zväz arm., ZTŠČ

Klub Slovenských turistov Dunaj Dunajská Streda

Kúpeľná 2174/32, 929 01 Dunajská Streda

•
•

iné
iné umelecké, kultúrne
ázijské a bojové športové

iné výchovné, vzdelávacie, školské, detské
maďarské, iné umelecké, kultúrne
rozvoj obce, regiónu, CR, iné mládežnícke

rozvoj obce, regiónu, CR
iné výchovné, vzdelávacie, školské

chovateľské, iné športové
iné výchovné, vzdelávacie, školské, iné umelecké,
kultúrne

ŠK

oblastné športové
kluby
rómske, iné umelecké, kultúrne, iné vedecké,
výskumné, technické, IT

turistické
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•
•
•
•
•

kluby

•
•
•

kynologické

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iné mládežnícke

•
•
•

Kynologické

Malá 2074/1, 929 01 Dunajská Streda

•

poľovné pozemky

PRE NAŠE MESTO, VÁROSUNKÉRT

Ulica Adyho 5962/36, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

•

iné umelecké, kultúrne, rozvoj obce, regiónu, CR

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ÁGACSKA

Kukučínova 1213/3, 929 01 Dunajská Streda

ľudové

Oblastné športové združenie Dunajská Streda

Ádorská 1100/37, 929 01 Dunajská Streda

•
•

Zápasnícky klub Dunajská Streda, o. z.

Mlynská 306/3, 929 01 Dunajská Streda

Šachový klub Dunajská Streda

Nemesszegská 133/8, 929 01 Dunajská Streda

Asociácia športových klubov Dunajská Streda

Športová 1176/22, 929 01 Dunajská Streda

Klub RTVŠ Dunajská Streda

Boriny 1528, 929 01 Dunajská Streda

Telovýchovná jednota SLÁVIA Dunajská Streda

Záhradnícka 6641/59, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

Klub chovateľov nemeckých dôg

Povoda 38, 929 01 Dunajská Streda

MKK 1 Dunajská Streda

Malotejedská 608/79, 929 01 Dunajská Streda

Športový klub polície pri Okresnom veliteľstve Policajného
zboru SR Dunajská Streda

OV PZ SR, Dunajská Streda , 929 01 Dunajská Streda

Asociácia krajských rád mládeže

Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda

Futbalový klub starých pánov Kantors Dunajská Streda

Nám. priateľstva 2168/17, 929 01 Dunajská Streda

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Terrier klub Slovakia

Poľná 930/3, 929 01 Dunajská Streda

Golfový klub Dunajská Streda

Partizánska 655/5, 929 01 Dunajská Streda

Hádzanársky klub žien Dunajská Streda

Športová hala, Športová 22, 929 01 Dunajská Streda

ŠK Perla Dunajská Streda

Dunajská Streda , 0 Dunajská Streda

Jazdecký klub Dunajská Streda

Obchodná 790, 929 01 Dunajská Streda

Pretekový klub Dunajská Streda RCDS

Hollého 9, 929 01 Dunajská Streda

TJ Istria Dunajská Streda

SPOŠ, Nám. 1. mája, Dunajská Streda , 929 01 Dunajská
Streda

Klub chovateľov a priateľov Samojedov

Malotejedská 608/79, 929 01 Dunajská Streda

MAGIK

Smetanov háj 287/11, 929 01 Dunajská Streda

Šport klub Hayakawaashihara karate DS

S Poľnohospod. Š, Nám. 1. mája 3, 929 01 Dunajská Streda

Združenie vlastníkov poľovných pozemkov Zsl. Bažantnica
Jahodná k. ú. Jahodná, Horné Mýto

kluby
ŠK
rekreačná telovýchova a šport
TJ

kynologické
ŠK

kluby
rozvoj obce, regiónu, CR
chovateľské
kluby
kluby
ŠK
iné športové
kluby
TJ

Maďarské
ázijské a bojové športové

oblastné športové
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Spoločnosť Zoltána Kodálya

Ružový háj 5557/56, 929 01 Dunajská Streda

•

spev, tanec, hudba, učiteľské, školské, predškolské

Hádzanársky klub HC DAC Dunajská Streda

Nemesszegská 133/6, 929 01 Dunajská Streda
Nám. priateľstva 2173/27, P.O.Box 86, 929 01 Dunajská
Streda

•
•

kluby

OZ VITALITA pri PPP
SLNEČNICA

Dom MS, Jesenského 25, 929 01 Dunajská Streda

rozvoj obce, regiónu, CR, iné umelecké, kultúrne

FUTURE

Radoslav Molnár, Trhovisko 2294/15, 929 01 Dunajská
Streda

•
•

Občianske združenie Bodrog - Uh

Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda

priateľstvo vnútroštátne

Plavecký klub Energia

Nám. SNP 194/34, 929 01 Dunajská Streda

Stredisko stolného tenisu Euromilk Dunajská Streda

Športová 1261/18, 929 01 Dunajská Streda

DARC KLUB

Nová Ves 2224/33, 929 01 Dunajská Streda

RODIČIA ŠKOLE A DEŤOM

Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda

StrongMen – spoločenstvo vrcholových športovcov maďarskej národnosti na Slovensku Dunajská Streda

Športová 1176/22, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•
•
•

SENIOR BIHARI

Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda

sociálne, opatrovateľské

Klub Nová žena – ÚjNö Klub

Jilemnického 264/18, 929 01 Dunajská Streda

SZEVASZ

Korzo Bélu Bartóka 790/4, 929 01 Dunajská Streda

MIECHY – občianske združenie na pomoc telesne postihnutým ľudom na Slovensku

Ružový háj 1379/31, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

PRO SCHOLA ET VITA

Námestie Sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda

stredoškolské

Poradenské centrum EK

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie ŠODAM

Jasná 2204/6, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie Lúčik

Špeciálna ZŠ, Nám. sv. Štefana 3, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

Stolnotenisový klub Dunajská Streda

Radničné nám. 374/5, 929 01 Dunajská Streda

kluby

Zväz maďarských podnikateľov na Slovensku

Hviezdoslavova 2115/41, 929 01 Dunajská Streda

Slovenská poľovnícka spoločnosť Hubert

Športová 1176/22, 929 01 Dunajská Streda

Mestský golfový club – Termál Dunajská Streda

Kúpeľno-rekreačný areál, Gabčíkovská, 929 01 Dunajská
Streda

•
•
•
•

iné mládežnícke

iné výchovné, vzdelávacie, školské

kluby
kluby
kluby
učiteľské, školské, predškolské
iné športové, maďarské

ženské
divadelné, filmové
telesne postihnutí

vzdelávacie
iné športové, životné prostredie
učiteľské, školské, predškolské

podnikateľské, maďarské
poľovnícke
kluby

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

104

ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV KÚ
Dunajská Streda, Malé Blahovo, Mliečany

Letišná 1626/12, 929 01 Dunajská Streda

•

poľovné pozemky

Maloblahovský tenisový klub Dunajská Streda

Kodályova 1553/30, 929 01 Dunajská Streda
Vámberyho nám. 54-11, 929 01 Dunajská Streda

Zväz Modelárov Slovenska

Trhovisko 1228/10, 929 01 Dunajská Streda

GRIPP AMK Motorsport Dunajská Streda

Gaštanový Rad 4164/1, 929 01 Dunajská Streda

Automotoklub Karting TEAM 2001

Povodská cesta 3636, 929 01 Dunajská Streda

Telovýchovná jednota DAC Poľnohospodár Dunajská Streda

Športová 491/16, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•
•
•

kluby

NOVAK-S

Fórum inteligencie Žitného ostrova

Veľkoblahovská 42, 929 01 Dunajská Streda

fil., pol., obč. povedomie a rozvoj osobnosti

Olympijský klub Žitného ostrova

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Združenie priateľov Žitného ostrova

Múzejná 202/2, 929 01 Dunajská Streda

FC 96 Dunajská Streda

Rybný trh 335/15, 929 01 Dunajská Streda

FC Royal Dunajská Streda

Brezová 1345/7, 929 01 Dunajská Streda

ŠC Internacionál Dunajská Streda

Boriny 1384/43, 929 01 Dunajská Streda

Futbalový club Rapid Dunajská Streda

Žitnoostrovská 132, 929 01 Dunajská Streda

Jazdecký klub „Imperiál”

Čigérska 1838/36, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

•
•
•
•
•
•
•
•

Občianske združenie Na´conxypan

Boriny 1381/39, 929 01 Dunajská Streda

fil., pol., obč. povedomie a rozvoj osobnosti

TENIS „21”

Veľkoblahovská 680/5369, 929 01 Dunajská Streda

KLUB STAROSTOV

Galantská cesta 658/2B, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie KIS DUNA – RÉGIÓ

Gyulu Szabóa 103, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie Vámbéryho, Vámbéry PolgáriTársulás, Vámbéry Civic Association

Galantská 658/2, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•
•

Občianske združenie Kondé Miklós – Kondé Miklós polgári
társulás

Ul. gen. Svobodu 1940/3, 929 01 Dunajská Streda

•

rozvoj obce, regiónu, CR

Okresné združenie KST Dunajská Streda

Smetanov háj 285, P. O. Box 11, 929 01 Dunajská Streda

regionálne športové

Združenie pre podporu zdravia detí predškolského veku

MŠ, Komenského 357/2, 929 01 Dunajská Streda

Inštitúcia pre romologický výskum, metodiku a praktickú
aplikáciu

Kračanská cesta 4045/55, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

Tenisový klub Dunajská Streda

Átriová 1571/1, 929 01 Dunajská Streda

•

kluby

rozvoj demokracie
býv. zväz arm., ZTŠČ, záľuby
camping, caravan, motorizmus
camping, caravan, motorizmus
TJ

oblastné športové
rozvoj obce, regiónu, CR
kluby
kluby
športový klub
kluby
iné športové

kluby
rozvoj obce, regiónu, CR
iné umelecké, kultúrne
osobnosti

učiteľské, školské, predškolské
rómske
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•
•
•

životné prostredie

•
•
•

životné prostredie, rozvoj obce, regiónu, CR

•
•
•
•
•
•

poľovnícke

Krátka 2192/6, 929 01 Dunajská Streda

•

história, iné umelecké, kultúrne

Občianske združenie pre zdravý Žitný Ostrov – Polgári
társulás az egészséges Csallóközért

Veľkoblahovská 1578/48, 929 01 Dunajská Streda

•

rozvoj obce, regiónu, CR

Art Klub M-90

Jánošíkva 40, 929 01 Dunajská Streda

výtvarníci

Volejbalový klub Delfín

Z.Fábryho 1959/11, 929 01 Dunajská Streda

Fanclub DAC Dunajská Streda

Športová 1261/18, 929 01 Dunajská Streda

CORONA

ŽOOS, Ul. Biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda

HIT

Vajanského 5325/2A, 929 01 Dunajská Streda

Prorómska iniciatíva Žitného ostrova

Športová 1176/22, 929 01 Dunajská Streda

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v
Dunajskej Strede

Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•
•
•
•

Karate klub IPPON Dunajská Streda, o. z.

Vinohradnícka 2254/55, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

•

ázijské a bojové športové

Občianske združenie Dunajskostredských Rómskych muzikantov

Radničné námestie 379/18, 929 01 Dunajská Streda

•

rómske, spev, tanec, hudba

FABON

J. Lörincza 2136/12, 929 01 Dunajská Streda

Združenie Pro schola minoritatis

Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda

Spoločnosť nezávislých tvorcov – Független Alkotók Társasága ARTIFEX

Ladislav Velsicz, Rybný trh 335/15, 929 01 Dunajská Streda

DUVIA

Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda

Klub turistov Rodina Dunajská Streda

Jilemnického 337/17, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie Dunajská Streda a okolie - Dunaszerdahely és vidéke polgári társulás

Nová Ves 2217/1, 929 01 Dunajská Streda

Poľovný a ochranný spolok MALÝ DUNAJ

Gyulu Szaboa 52, 929 01 Dunajská Streda

Vis vitalis - Životná sila – Életerö

Vermesova vila, Gorkého 2, 929 01 Dunajská Streda

Shar-pei klub Slovakia

Hviezdna 1274/1, 929 01 Dunajská Streda

Mestský futbalový klub mládeže Dunajská Streda

Nám. priateľstva 2172/32, 929 01 Dunajská Streda

Poľovnícka organizácia Poľovník v Dunajskej Strede

Ružový háj 1369, 929 01 Dunajská Streda

Športový klub DAC Dunajská Streda

Letištná 6118/39A, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

Žitnoostrovská historická spoločnosť – Csallóközi Történelmi Társaság

iné výchovné, vzdelávacie, školské, maďarské
iné umelecké, kultúrne

turistické
maďarské, rozvoj obce, regiónu, CR

fil., pol., obč. povedomie a rozvoj osobnosti
kynologické
kluby
poľovnícke
kluby

kluby
záľuby
voľný čas
iné
rómske
mentálne a duševne postihnutí
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•
•
•
•
•
•

cirkevné, náboženské, maďarské

•
•

ŠK

•
•
•

rozvoj obce, regiónu, CR

•
•

voľný čas

•
•

iné umelecké, kultúrne

ľudové, iné, voľný čas

Dolná 6605/17, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

•
•
•
•
•
•
•
•

Ulica logistického parku 5967/1, 929 01 Dunajská Streda

•

cirkevné, náboženské, sociálne, opatrovateľské

Pázmaneum

Hlavná 47/22, 929 01 Dunajská Streda

DEV

Štúrova 841/10, 929 01 Dunajská Streda

GÁBRIEL občianske združenie

Nám. priateľstva 2164/4, 929 01 Dunajská Streda

106 ZÁLESÁK Dunajská Streda

Smetanov háj 288/17, 929 01 Dunajská Streda

I. tenis club 1997

Športová 1261/18, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie Jedlik Ányos – Jedlik Ányos Polgári
Társulás

Októbrová 4544/51, 929 01 Dunajská Streda

Športový klub Talent

ZŠ, Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej
Strede

Rényska 4212/8, 929 01 Dunajská Streda

AQUARIUS, o. z.

Cukrovarská 143/7, 929 01 Dunajská Streda

Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku

Galantská cesta 658/2F, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie Gradus Montana

Jókaiho 1418/25, 929 01 Dunajská Streda

Kálvin

Nám. Jána Kalvína 2/A, 929 01 Dunajská Streda

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – Zväz skautov maďarskej národnosti

Námestie Sv. Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda

Združenie HARMÓNIA

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, ul. Jilemnického 204/11, 929 01 Dunajská Streda

ZŠ, Jilemnického 204/11, 929 01 Dunajská Streda

TisztaForrás – Čistý prameň

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda

ZO Zväzu skautov maďarskej národnosti Dun. Streda

929 01 Dunajská Streda 0

CarpClub DS

Letištná 5153/65, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

FEMIT

Ružový háj 937/47, 929 01 Dunajská Streda

Spolok rómskych spisovateľov a umelcov na Slovensku

Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda

EuropeanRaptheatre

Malotejedská 583/88, 929 01 Dunajská Streda

Žitnoostrovská onkologická iniciatíva

Ul. Mikszátha Kálmána 1981/4, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie PARTNERSTVO VO VZDELÁVANÍ
PARTNERSÉG A KÉPZÉSBEN Polgári Társulás
wortundtat

rozvoj obce, regiónu, CR
iné mládežnícke
životné prostredie, iné športové, iné mládežnícke
kluby
rozvoj obce, regiónu, CR

mentálne a duševne postihnutí

umenie, kultúra
iné umelecké, kultúrne, maďarské, rozvoj obce,
regiónu, CR

šport, národnosti

odborárske združenia

šport, národnosti
ryby, plazy, obojživelníky, iné športové
maďarské, iné mládežnícke
rómske, spisovatelia, novinári
divadelné, filmové
rozvoj zdravotníctva, pacientske
vzdelávacie
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Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri materských školách v Dunajskej Strede

Rybný trh 335/14, 929 01 Dunajská Streda

•

odborárske združenia

Partnerstvo sociálnej inklúzie – región Dunajská Streda

Jesenského 12, 929 01 Dunajská Streda
Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

Atletický Športový klub Dunajská Streda

Nová Ves 2227/41, 929 01 Dunajská Streda

Základná organizácia OZPŠaV pri Základnej škole Dunajská Streda, Smetanov háj 286/9

ZŠ, Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

sociálne, opatrovateľské

FK 2007 Dunajská Streda

Rada ZOOZ P školstva a vedy na Slovensku v Dunajskej
Strede

MŠ, Nám. slobody 3, 929 01 Dunajská Streda

•

odborárske združenia

ProEnviro – Ochrana prírody

Trhovisko 235/7, 929 01 Dunajská Streda

životné prostredie

Spolok - Ateliér – EPOPTEIA

Vámbéryho 53/10, 929 01 Dunajská Streda

Národná Charitatívna Poľovačka 2020

Drevárska 97, 929 01 Dunajská Streda

HONEY Production

Kvetná 1594/4, 929 01 Dunajská Streda

Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s VJM
Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede

ZŠ s VJM Gyulu Szabóa, Školská 936/1, 929 01 Dunajská
Streda

•
•
•
•
•

Športové gymnázium DAC

Námestie Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

študentské, iné telovýchovné

Gurigongo Symposium

Rákócziho 1058/17, 929 01 Dunajská Streda

Hadik András Baranta – tradicionálne maďarské bojové
umenie, športový a kultúrny klub

Nám. SNP 197/43, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

Miesta bez smetí – Žitný Ostrov

Októbrová 1498/20, 929 01 Dunajská Streda

•

životné prostredie, sociálne, opatrovateľské, turistické

CSALLÓKŐZI MARATHON CLUB ŽITNÝ OSTROV

Narcisová 5442/2, 929 01 Dunajská Streda

kluby

Partner 07

Jesenského 1005/13, 929 01 Dunajská Streda

Zálesák pre pobyt v prírode

Ružový háj 1372/49, 929 01 Dunajská Streda

Medzinárodný rytiersky rád svätého Juraja – občianske
združenie

Átriová 1577/13, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

Občianske združenie EUROPE CENTER

Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda

rozvoj obce, regiónu, CR

PSI v Dunajskej Strede

Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda

KLUB MAĎARSKO-RÓMSKYCH HUDOBNÍKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Radničné nám. 377/14, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

Podunajská turisticko-informačná kancelária

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

•

rozvoj obce, regiónu, CR

kluby
kluby
odborárske združenia

divadelné, filmové
iné zdravotnícke
spev, tanec, hudba
odborárske združenia

divadelné, filmové
ázijské a bojové športové, iné umelecké, kultúrne, maďarské

rozvoj obce, regiónu, CR
iné mládežnícke
iné združenia

sociálne, opatrovateľské
spev, tanec, hudba
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Arménsko-Slovensko-Česko-Maďarská obchodná a priemyselná komora

Jantárová cesta 1872/25, 929 01 Dunajská Streda

•

priateľstvo so zahraničím, podnikateľské

Občianske združenie – Harmónia AT – polgári társulás

Korzo B. Batóka 788, 929 01 Dunajská Streda
Ľanárska ulica 4581/22, 929 01 Dunajská Streda

DS CIVIL

Galantská 12, 929 01 Dunajská Streda

NFG

Rybný trh 330/6, 929 01 Dunajská Streda

Združenie na ochranu práv detí a otcov

Nová Ves 2217/2, 929 01 Dunajská Streda

ESTHAR

Jantárová 1909/99, 929 01 Dunajská Streda

Detský súbor ľudového tanca Európa – Európa gyermeknéptánccsoport

Mierová 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•
•
•
•

iné, sociálne, opatrovateľské

BIKERS

ZO OZ PŠaV na Slovensku Stredná odborná škola rozvoja
vidieka a Stredná športová škola s VJM

Námestie Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

•

odborárske združenia

Karate club „Zeger” Dunajská Streda

Krátka 2195/14, 929 01 Dunajská Streda

ázijské a bojové športové

fotoklubDS

Bacsáková 240/13, 929 01 Dunajská Streda

Partnerstvo a tolerancia – Partnerség és méltányosság

Bacsáková 240/13, 929 01 Dunajská Streda

Združenie Ekonómov Južného Slovenska

Mlynská 308/9, 929 01 Dunajská Streda

BENEVOLENTIA

Záhradnícka 6237/33, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

•
•
•
•
•

ZO OZ PŠaV na Slovensku Gymnázium s vyuč.jaz.maď.

Námestie Sv. Štefana 1190/4, 929 36 Dunajská Streda

odborárske združenia

Spoločne pre zajtrajšok – Összefogással a holnapért

Hlavná 5599/3a, 929 01 Dunajská Streda

OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBORNÉ
TANEČNÉ ZDRUŽENIE MAĎAROV NA SLOVENSKU

Kukučínova 1213/3, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

Občianske združenie Svetlo - Fény PolgáriTársulás

Žitnoostrovská 1321/41, 929 01 Dunajská Streda

sociálne, opatrovateľské

Združenie maďarských ekonómov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság

Námestie Sv. Štefana 296/6, 929 01 Dunajská Streda

•
•

DOGAZYL

Nám. priateľstva 2164/3, 929 01 Dunajská Streda

ochrana zvierat, útulky

STABILITY

Kodályova 1549/22, 929 01 Dunajská Streda

MUSIC ART CLUB

Trhovisko 444/5, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie pre zdravú a vzdelanú mládež – Polgári társulás az egészséges és művelt ifjúságért

Agátová 1486/24, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

TalentPro

K. Mikszátha 20, 929 01 Dunajská Streda

•

výtvarníci, iné mládežnícke

camping, caravan, motorizmus
rozvoj obce, regiónu, CR
iné umelecké, kultúrne
ľudské práva
iné umelecké, kultúrne
iné umelecké, kultúrne, detské

iné umelecké, kultúrne
sociálne, opatrovateľské
rozvoj obce, regiónu, CR
rozvoj obce, regiónu, CR

rozvoj obce, regiónu, CR
ľudové

iné povolanie

iné združenia
spev, tanec, hudba
iné mládežnícke
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•
•
•

iné umelecké, kultúrne

•
•
•

kluby

Mgr. Judit Belkovics, Nová Ves 2218/27, 929 01 Dunajská
Streda

•

iné združenia

Inštitúcia pre výskum rómskeho holokaustu - Dunajská
Streda

Kračanská cesta 5851/59, 929 01 Dunajská Streda

•

rómske

Seishin Karate Klub Dunajská Streda

Nám. priateľstva 2166/11, 929 01 Dunajská Streda

ázijské a bojové športové

Agrárna komora Slovenska

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Športový klub Strongman Club Dunajská Streda

Júliusa Lőrincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda

EKONÓM - ŽITNÝ OSTROV - CSALLÓKÖZ

Ádorská 29/A, 929 01 Dunajská Streda

Életfa

Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

MAXERGYM ACADEMY

Ulica Lászlóa Telekiho 7320/2, 929 01 Dunajská Streda

Regionálna agrárna komora Dunajská Streda

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie pre rozvoj školy

Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie Mártona Biróa

Ružový háj 1370/33, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie PRO REGIO DANUBIA

Priemyselná 624/4, 929 01 Dunajská Streda

NOVITAS

Žitnoostrovská 5679/40B, 929 01 Dunajská Streda

Pro Kračany, o. z.

Korzo Bélu Bartóka 2384/18, 929 01 Dunajská Streda

COOP Liga DS, o. z.

Nemesszegská 6331/5, 929 01 Dunajská Streda

Zväz maďarských televíznych tvorcov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége - Assocoiation of
Hungarian Television Producers in Slovakia

Alžbetínske námestie 1203/1, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Občianske združenie pre dobre spravované eurofondy

Na Pažiti 4348/5, 929 01 Dunajská Streda

iné združenia

NAŠA NEMOCNICA V DUNAJSKEJ STREDE, občianske
združenie

Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

•
•

Kút

Nám. priateľstva 2172/31, 929 01 Dunajská Streda

TEAM KANGOODS

Rybný trh 330/6, 929 01 Dunajská Streda

KLUB PRIATEĽOV ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH – Slovensko, o. z.

Galantská cesta 658/2B, 929 01 Dunajská Streda

Stolnotenisový klub PP Dunajská Streda

Agátová 1183/27, 929 01 Dunajská Streda

A MAGYAR MEGMARADÁSÉRT

Boriny 1365/18, 929 01 Dunajská Streda

Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Spojenej
škole, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda

SŠ, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda

BEMA

ŠK
postihnutí zdravotne

maďarské, rozvoj obce, regiónu, CR
odborárske združenia

poľnohospodárske
ŠK
rozvoj obce, regiónu, CR
iné mládežnícke
ŠK
poľnohospodárske
stredoškolské
cirkevné, náboženské
rozvoj obce, regiónu, CR
rozvoj obce, regiónu, CR, IT, PC
rozvoj obce, regiónu, CR
oblastné športové
iné povolanie, maďarské, iné umelecké, kultúrne

rozvoj zdravotníctva
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rodinné

SOŠ, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku Základná
umelecká škola - Művészeti Alapiskola Dunajská Streda

ZUŠ-MAI, Smetanov háj 283/6, 929 01 Dunajská Streda

•

odborárske združenia

Volejbalový klub Dunajská Streda

Dunajská 372/15, 929 01 Dunajská Streda

kluby

POTÁPAČSKÉ CENTRUM „Immersion” Dunajská Streda

Veľkoblahovská cesta 5233/4A, 929 01 Dunajská Streda

VoxCamerata

Jantárová 1870/21, 929 01 Dunajská Streda

Podporujme cestovný ruch na Slovensku

Ing. František Hegyi, Cukrovarská 35, 929 01 Dunajská
Streda

•
•
•
•

Florbalový klub Rumba Dunajská Streda

Nám. priateľstva 2164/1, 929 01 Dunajská Streda

kluby

Základná odborová organizácia sestier a pôrodných asistentiek pri NsP Dunajská Streda a. s. v Dunajskej Strede

Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

•
•

Dunajský spolok nepočujúcich

Klub dôchodcov, Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda

•

postihnutí zdravotne

Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku CPPPaP Dunajská Streda

CPPPP, Hlavná 37/19, 929 01 Dunajská Streda

•

odborárske združenia

ROAHCHERED

Ádorská 961/25, 929 01 Dunajská Streda

iné združenia

SPORTFANATIC

Nová Osada 830/2, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie Kalligram

Hlavná 37/19, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie pre Modernú samosprávu Žitného
ostrova

Kukučínova 459/31, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

Občianske združenie pre stredoeurópsku literatúru – Közép-európai irodalomért Polgári Társulás – Central European Literature Civil Association

Kračanská cesta 1244/40, 929 01 Dunajská Streda

•

iné umelecké, kultúrne

SIKABONY

Družstevná 1778/30, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

•

rozvoj obce, regiónu, CR

KARATE KLUB ZENPO - GOJU RYU KARATE DO

Ružový háj 1355/13, 929 01 Dunajská Streda

ázijské a bojové športové

Prosperita Dunajská Streda

Zelená 6032, 929 01 Dunajská Streda

Krízové centrum Svätého Martina

Priemyselná 624/4, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

Kvietkovo Family

Smetanov háj 287/13, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie SZERDAHELY

Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda

Zväz drobnochovateľov Slovenska

Fábryho 1957/7, 929 01 Dunajská Streda

Základná oranizácia OZ PŠaV pri SOŠ s VJM – Szakközépiskola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda

rozvoj obce, regiónu, CR
chovateľské
odborárske združenia

kluby
spev, tanec, hudba
rozvoj obce, regiónu, CR

odborárske združenia

ŠK
iné
rozvoj obce, regiónu, CR

rozvoj obce, regiónu, CR
ľudské práva, sociálne, opatrovateľské
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•

rozvoj obce, regiónu, CR, iné športové

•
•
•

iné združenia

•
•
•
•
•
•

iné umelecké, kultúrne

•
•
•

vzdelávacie

•
•
•
•
•

iné

Municipal Real Estate s. r. o., Alžbetínske nám. 1203, 929
01 Dunajská Streda

•

vzdelávacie, rozvoj obce, regiónu, CR

Občianske združenie LIPCSEY – LIPCSEY Polgári Társulás –
LIPCSEY Civil Association

Mierová 1043/17, 929 01 Dunajská Streda

•

výtvarníci

Občianske združenie Zlatý rez

Krátka 2152/5, 929 01 Dunajská Streda

iné umelecké, kultúrne

ds-inline

Ružový háj 1354/10, 929 01 Dunajská Streda

Amade

Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

ŽITNOOSTROVSKÝ JAZDECKÝ SPOLOK – CSALLÓKÖZI
LOVAS EGYLET

Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda

Rotary klub Dunajská Streda o. z.

Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

DURVACREW

Komenského 488/18, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO – SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás

Malá 2068/14, 929 01 Dunajská Streda

ART SFÉRA

Kukučínova 459, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie Futbalový club Trinidad

Sládkovičova 24/1, 929 01 Dunajská Streda

ÚJ ÚT – Dunaszerdahely

Smetanov háj 290/23, 929 01 Dunajská Streda

DunAkadémia

Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda

Slovenská Asociácia silových atlétov

Júliusa Lőrincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda

Žitnoostrovský Šport & Kultúra, o. z. – CsallóköziSport&
Kultúra, p.t.

Nová Ves 5555/55, 929 01 Dunajská Streda

OBZORY

Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda

AprilWeeps

Alžbetínske nám. 2, 929 01 Dunajská Streda

Basketbalový Klub DSG

Záhradnícka 6641/59, 929 01 Dunajská Streda – Malé
Blahovo

Súdržnosť

Na Pažiti 4348/5, 929 01 Dunajská Streda

Internetová žurnalistika – Pro Netmedia

Korzo Bélu Bartóka 790, 929 01 Dunajská Streda

Občianska stráž – Polgárörség

Nám. SNP 192/27, 929 01 Dunajská Streda

Kukkonia

Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

OBČIANSKE ZRUŽENIE FOKUS – FÓKUSZ POLGÁRI TÁRSULÁS

Nemesszegská 133/12, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie PRACUJÚCI ŠMOLKOVIA

rozvoj obce, regiónu, CR
iné umelecké, kultúrne

kluby
rozvoj obce, regiónu, CR
vzdelávacie
celoslovenské športové
iné umelecké, kultúrne, iné telovýchovné

spev, tanec, hudba
kluby

iné umelecké, kultúrne
iné združenia
rozvoj obce, regiónu, CR
rozvoj obce, regiónu, CR, iné umelecké, kultúrne

ŠK
maďarské, iné umelecké, kultúrne
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Krpčiarik, folklórny súbor

Jilemnického 204/11, 929 01 Dunajská Streda

JURISTA

László Amadea 1412/1, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie ROZPRÁVKOVÝ HRAD

MŠ-Óvoda, Nám. priateľstva 2173/27, 929 01 Dunajská
Streda

IT patrí svet, my patríme do sveta, o. z.

Múzejná 5000/1A, 929 01 Dunajská Streda

FITFORM o. z.

Nemesszegská 6575/29, 929 01 Dunajská Streda

Cornisland

Neratovické nám. 2147/15, 929 01 Dunajská Streda

Hi-Ten TENNIS & ACTIVITY CENTER

Ádorská 5400/43, 929 01 Dunajská Streda

V8 Meetings

Záhradnícka 131/29, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

P.Y.F. občianske združenie

Csermelyova ulica 4498/5, 929 01 Dunajská Streda

Občianske združenie TG Promotions o .z.

Jantárová cesta 1893/67, 929 01 Dunajská Streda

Regioport

Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda

NIEDERMARKT

Poštová 4059/4, 929 01 Dunajská Streda

Lukostrelecký klub Danubia

Nám. Vámberyho 54/13, 929 01 Dunajská Streda

JazzClub DS

Boriny 1381/39, 929 01 Dunajská Streda

PRO OLLÉTEJED

929 01 Dunajská Streda – Mliečany 37

YBS

Hviezdoslavova 2109/29, 929 01 Dunajská Streda

ŠPORTUJSNAMI

Dolná 6604/15, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

My sami – Mi magunk

Ul. Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda

DAC AKADÉMIA

Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

ŠPORTOVÝ KLUB SNATCH

Ul. Istvána Gyurcsóa 5424/8, 929 01 Dunajská Streda

Občianske Združenie Očko

Kodályova 1606/38, 929 01 Dunajská Streda

Vulkán – podpora nadaných talentov

Malotejedská 5647, 929 01 Dunajská Streda

F.L.E.

Nemesszegská 6575/35, 929 01 Dunajská Streda

Art &Culture, o. z.

Poštová 367/1, 929 01 Dunajská Streda

Divadlo Rivalda

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda

ZACHOR

Vajanského 125/2, 929 01 Dunajská Streda

RehabMed AG o. z.

Štúrova 725/32, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

ľudové

•
•
•
•
•

iné združenia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iné združenia

iné združenia
učiteľské, školské, predškolské

iné umelecké, kultúrne
ŠK
kluby
záľuby

ázijské a bojové športové
rozvoj obce, regiónu, CR
podnikateľské, iné telovýchovné
kluby
rozvoj obce, regiónu, CR
rozvoj obce, regiónu, CR
fankluby
spev, tanec, hudba, ŠK
iné združenia
kluby
ŠK
ryby, plazy, obojživelníky
iné umelecké, kultúrne
kluby
iné vedecké, výskumné, technické, IT
divadelné, filmové
história, iné umelecké, kultúrne, iné národnostné
iné združenia
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Občianske združenie ROMA PERSPEKTÍVA

Nová Ves 2441/45, 929 01 Dunajská Streda

•

charitatívne, rómske, rozvoj obce, regiónu, CR,
vzdelávacie

Oblastný výbor ZMPS pre región Dunajská Streda

Hviezdoslavova 2904/2, 929 01 Dunajská Streda
Nám. Sv. Štefana 1190/4, 929 36 Dunajská Streda

•
•

maďarské, iné výchovné, vzdelávacie, školské

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Gymnázium
Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským –
Vámbéry Ármin Gimnázium, Námestie sv.Štefana 1190/4,
Dunajská Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége
Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská
škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom madarským
– Benedek Elek ÓvodaAlžbetínské námestie číslo 323/3
Dunajská Streda - Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége

Alžbetínske námestie 323/3, 929 01 Dunajská Streda

•

maďarské, ZRPŠ, rodičovské

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Súkromné
gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar
Tanítási Nyelvű Magángimnázium Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége

Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda

•

maďarské, ZRPŠ, rodičovské

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským –
Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1,Dunajská Streda - Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda

•

maďarské, ZRPŠ, rodičovské

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Materská
škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica č.939/47,Dunajská Streda-Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Októbrová 939/47, 929 01 Dunajská Streda

•

maďarské, ZRPŠ, rodičovské

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda s org. zložkami: ŠZŠ s
VJM – Speciális Alapiskola Gyulu Szabóa 1 Dunajská Streda
– Dunaszerdahely, Praktická škola s VJM – Készségfejlesztő
Iskola, Gyulu Szabóa 1, Dunaj

Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda

•

maďarské

•

ZRPŠ
rodičovské

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Súkromná
stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
– MagyarTannyelvű Magán Szakközépiskola, Neratovické
nám.1916/16,929 01 Dunajská Streda Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége

Neratovické námestie 1916/16, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•

ZRPŠ

Školská 936/1, 929 01 Dunajská Streda

•
•

rodičovské

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná
škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským
– Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica č.936/1 Dunajská
Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

•

ZRPŠ

•

rodičovské

maďarské, ZRPŠ, rodičovské

maďarské

maďarské
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•

maďarské

•

ZRPŠ

•
•

rodičovské

•

ZRPŠ

•
•

rodičovské

•

ZRPŠ
rodičovské

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

•
•

Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda

•

národnosti, kultúra, vzdelávanie, osvetová činnosť

Základná organizácia OZ, Slovenská sporiteľňa, a. s., Dunaj- Hlavná 23, 929 33 Dunajská Streda
ská Streda

•

odborárske združenia

Základná organizácia OZ, Všeobecná úverová banka, a. s.,
Dunajská Streda

Štefánikova 25A, 900 28 Dunajská Streda

•

odborárske združenia

Dobrovoľný hasičský zbor Malé Blahovo

Gyulu Szabóa 28, 929 01 Dunajská Streda – Malé Blahovo

•

záchranárske, hasičské

•

maďarské

•

ZRPŠ
rodičovské

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Stredná
športová škola s vyučovacím jazykom maďarským – KözépfokúSportiskola, Námestie sv.Štefana 1533/3,929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetsége

Nám. Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3,Dunajská Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai
Magyar Szülők Szövetsége

Nám. Sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Stredná
odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola , Dunajská Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetsége

Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku pri Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe Dunajská Streda
Csemadok Oblastný výbor Dunajská Streda

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom
maďarským – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
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Ul. Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda

maďarské

maďarské

odborárske združenia

Csemadok – Pre kultúru Žitného ostrova – Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Közösség

Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda

•
•

Csemadok Základná organizácia Ármina Vámbéryho Dunajská Streda

Bacsáková 240/13, 929 01 Dunajská Streda

•

národnosti, kultúra, vzdelávanie, osvetová činnosť

Csemadok Základná organizácia Tündérkert

nám. Priateľstva 2164/6, 929 01 Dunajská Streda

•

národnosti, kultúra, vzdelávanie, osvetová činnosť

národnosti, kultúra, vzdelávanie, osvetová činnosť
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Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dunajská
Streda

Gabčíkovská 673/5, 929 01 Dunajská Streda

•

zvieratá

Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Dunajská Streda

Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda

•

poľnohospodárstvo

Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 7 – 58
Dunajská Streda

Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda

•

poľnohospodárstvo

Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum
Dunajská Streda

Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda

•

poľnohospodárstvo

Okresná organizácia JDS Dunajská Streda

Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda

iné

Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia
č. 47 Dunajská Streda

Trhovisko 825/8, 929 01 Dunajská Streda

•
•
•
•

iné

•
•
•

iné povolanie

•

ZRPŠ

•
•
•

rodičovské

•

ZRPŠ

•
•
•

rodičovské

•

ZRPŠ

•
•
•

rodičovské

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Dunajská Streda Maltejedská 47, 929 01 Dunajská Streda
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Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Dunajská Streda

Letišná 1629/18, 929 01 Dunajská Streda

Územná úradovňa Dunajská Streda Slovenskej sekcie IPA

Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda

SRRZ – RZ pri Materskej škole

Jesenského 910/10, 929 01 Dunajská Streda

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná
škola Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským – Vámbéry Ármin Alapiskola Hviezdoslavova ulica
č.2094/2 Dunajská Streda – Dunaszerdahely Szlovákiai
Magyar Szülők Szövetsége

Hviezdoslavova 2094/2, 929 01 Dunajská Streda

SRRZ-RZ pri Materskej škole

Ružový háj 1359/19, 929 01 Dunajská Streda

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná
škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským –
Kodály Zoltán Alapiskola Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Komenského 1219/1, 929 01 Dunajská Streda

SRRZ – RZ pri Základnej škole

Jilemnického 204/11, 929 01 Dunajská Streda

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Cirkevná
základná škola sv. Jána apoštola s vyučovacím jazykom
maďarským ,Trhovisko 1, Dunajská Streda- Szent János
apostol Egyházi Alapiskola,Trhovisko1 Dunajská Streda-Dunaszerdahely Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

Trhovisko 1, 929 01 Dunajská Streda

SRRZ – RZ pri Gymnáziu

Smetanov háj 285/8, 929 01 Dunajská Streda

SRRZ – RZ pri Strednej zdravotníckej škole – EK

Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda

zdravotníctvo

chovateľské

ZRPŠ
maďarské

ZRPŠ
maďarské

ZRPŠ
maďarské

ZRPŠ
ZRPŠ
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•
•
•
•
•

celoslovenské športové, mládežnícke

Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu pri Viedenská cesta 1, 929 01 Dunajská Streda
SCHINDLER ESKALÁTORY, s. r. o.

•

odborárske združenia

Csemadok Základná organizácia pre Gymnázium – Gimnáziumért

Nám. sv. Štefana 1190/4, 929 01 Dunajská Streda

•

národnosti, kultúra, vzdelávanie, osvetová činnosť

Základná organizácia OZ, Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a. s., Dunajská Streda

Hlavná 32, 929 01 Dunajská Streda

•

odborárske združenia

ZO OZ KOVO Okresné stavebné bytové družstvo

Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda

odborárske združenia

ZO OZ KOVO SAD Dunajská Streda

Bratislavská cesta 918/2, 929 13 Dunajská Streda

Základná odborová organizácia Odborového zväzu pôšt a
logistiky pri pošte Dunajská Streda 1

Hlavná 351/11, 929 46 Dunajská Streda

•
•
•

ZO OZŽ Železničná stanica Dunajská Streda

Bratislavská 1, 929 01 Dunajská Streda
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

•
•

odborárske združenia

ZO – Odborový zväz pracovníkov v drevárenskom, papierenskom priemysle, lesnom a vodnom hospodárstve pri
ZsVS, a. s. Nitra, OZ Dunajská Streda

Okresná rada SAŠŠ Dunajská Streda

Smetanov háj 0/0, 929 01 Dunajská Streda

Územná organizácia DPO SR Dunajská Streda

Zelená 860/47, 929 01 Dunajská Streda

SRRZ – RZ pri Materskej škole

Námestie SNP 187/11, 929 01 Dunajská Streda

SRRZ – RZ pri Materskej škole

Széchenyiho 1999/9, 929 01 Dunajská Streda

Základná organizácia Integrovaného odborového zväzu
Správa a údržba ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda

Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, 2021 https://ives.minv.sk/rmno/
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Ochrana a bezpečnosť
Subjektmi prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti sú orgány, organizácie a inštitúcie, ktoré sú realizátormi preventívnych aktivít a opatrení uskutočňovaných samostatne alebo v partnerstve na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o
prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prevencii kriminality“) sa pod prevenciou kriminality rozumie „cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich
predchádzania, potláčania a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej
činnosti“.
Štatistické ukazovatele kriminality a inej protispoločenskej činnosti v okrese Dunajská Streda
zodpovedajú celoslovenskému vývoju celkovej kriminality, ktorá má v posledných rokoch
spravidla klesajúcu tendenciu. Mesto Dunajská Streda realizuje množstvo aktivít na prevenciu
kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
V riešenom území pomerne veľké škody sú spôsobené vandalizmom. Mesto Dunajská Streda
má zriadenú Mestskú políciu, ktorá zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v meste, k dispozícii má hliadkovú službu, prevádzkuje kamerový systém mesta, ktorý uľahčuje prácu štátnej
a mestskej polície pri odhaľovaní páchateľov krádeží a iných trestných činov, ale má aj preventívny charakter. Mesto v spolupráci s Mestskou políciou realizuje preventívne aktivity sociálno-patologických javov formou vzdelávania, prednášok a besied v školách a sociálnych zariadeniach
a v materských školách sa pravidelne uskutočňujú stretnutia s príslušníkmi Mestskej polície,
Policajného zboru SR a Hasičského a záchranného zboru SR. Preventívne aktivity súvisiace s bezpečnou premávkou sa realizujú v rámci Dňa bez áut.
Mesto Dunajská Streda podporuje činnosť odborníkov a subjektov, ktorí pôsobia v oblasti prevencie negatívnych spoločenských javov. V strednodobom horizonte je potrebné zvýšiť
preventívne, informačno-propagačné a kontrolné aktivity, venovať pozornosť sociálne slabším
vrstvám obyvateľov mesta (a pri zistení problémov vo výchove riešiť konkrétne prípady v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Policajným zborom SR).
Efektivita v boji proti kriminalite vyžaduje komplexný prístup prevencie, riešenia zamerané na príčiny a vplyvy mikroprostredia a účinnú koordinovanú spoluprácu všetkých subjektov
prevencie.
V strednodobom horizonte bude potrebné ďalej hľadať možnosti a prostriedky (vlastné
zdroje, ako aj zdroje získané z dotácií a grantov) s cieľom využiť ich na podporu zníženia kriminality a iných nežiadúcich spoločenských javov, a tým uspokojiť sociálne a bezpečnostné štandardy modernej spoločnosti.
V strednodobom horizonte je potrebné pokračovať v budovaní a rozširovaní kamerových systémov, prvkov pasívnej ochrany majetku a osôb za účelom vyššej bezpečnosti.
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A.II Analýza vonkajšieho prostredia
Okres Dunajská Streda zahrňuje 67 obcí – z toho 4 mestá – a rozprestiera sa na 1074,6 km²
(rozlohou patrí medzi veľké okresy Slovenska). Okres sa v rámci Slovenska radí medzi väčšie aj
počtom obyvateľov.
Tab. 69: Zoznam obcí za okres Dunajská Streda
Baka

Baloň

Bellova Ves

Blahová

Blatná na Ostrove

Bodíky

Boheľov

Báč

Dobrohošť

Dolný Bar

Dolný Štál

Dunajská Streda

Dunajský Klátov

Gabčíkovo

Holice

Horná Potôň

Horné Mýto

Horný Bar

Hubice

Hviezdoslavov

Jahodná

Janíky

Jurová

Kostolné Kračany

Kráľovičove Kračany

Kvetoslavov

Kyselica

Kľúčovec

Kútniky

Lehnice

Lúč na Ostrove

Macov

Mad

Malé Dvorníky

Medveďov

Michal na Ostrove

Mierovo

Nový Život

Ohrady

Okoč

Orechová Potôň

Oľdza

Padáň

Pataš

Potônske Lúky

Povoda

Rohovce

Sap

Topoľníky

Trhová Hradská

Trnávka

Trstená na Ostrove

Veľká Paka

Veľké Blahovo

Veľké Dvorníky

Veľký Meder

Vieska

Vojka nad Dunajom

Vrakúň

Vydrany

Zlaté Klasy

Šamorín

Štvrtok na Ostrove

Čakany

Čenkovce

Čiližská Radvaň

Ňárad

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Okres Dunajská Streda susedí s okresmi: Senec, Galanta a Komárno. Dlhá južná hranica okresu je zároveň hranicou s Maďarskou republikou. V národnostnej štruktúre okresu Dunajská Streda prevahu má maďarská národnosť: podľa údajov Štatistického úradu SR sa v roku 2011 75 %
obyvateľov okresu tvorili obyvatelia maďarskej národnosti.
Graf 17:

Zdroj: Štatistický úrad 2021
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Tab. 70: Priemerný vek obyvateľa (rok) na rôznych regionálnych úrovniach v období 2012 – 2020
Územie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Slovenská republika

39.32

39.6

39.87

40.13

40.37

40.59

40.82

41.06

41.26

Trnavský kraj

40.15

40.44

40.72

40.98

41.23

41.48

41.72

41.99

42.23

Okres Dunajská Streda

39.84

40.16

40.45

40.7

40.93

41.16

41.41

41.66

41.88

Zdroj: Štatistický úrad 2021

Tab. 71: Index ekonomického zaťaženia osôb (percento) na rôznych
regionálnych úrovniach v období 2012 – 2020
Územie

2012

2013

2014

Slovenská republika
Trnavský kraj
Okres Dunajská Streda

2015

2016

39.81

40.57

37.61

38.46

36.08

36.48

2017

2018

41.39

42.41

39.4

40.48

37.18

38.26

2019

2020

43.77

45.21

46.59

47.95

49.2

41.95

43.48

45

46.56

47.99

39.77

41.33

42.9

44.36

45.7

Zdroj: Štatistický úrad 2021

Pre región Dunajskej Stredy je špecifické jeho rovinaté územie, tvorí ho Podunajská rovina.
Geologická stavba územia je jednotná. V podloží ju tvoria vrstvy neogénnych uloženín, na ktorých sú mocné nánosy Dunaja, štrky, piesky, íly. Svojou geografickou polohou patrí k oblastiam s
priaznivými prírodnými podmienkami (nížinná oblasť, teplá klíma, vodné zdroje, kvalitná pôda).
Z hľadiska prírodných pomerov zohráva mimoriadne významnú úlohu prítomnosť rieky Dunaj.
Z celkovej rozlohy územia okresu 76 % tvorí poľnohospodárska pôda. Okrem toho, že okres
patrí k najproduktívnejším poľnohospodárskym oblastiam, nachádzajú sa tu rozsiahle zásoby
podzemných pitných vôd nadregionálneho významu. Z toho dôvodu bola prevažná časť okresu
vyhlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd Žitného ostrova.
Rastlinstvo a živočíšstvo v tomto regióne je veľmi rozmanité a bohaté. K vzácnym rastlinným
druhom patria slanomilné rastliny: palina prímorská, skorocel prímorský a vodné rastliny salvínia plávajúca a lekno biele. Typickým pre okres je živočíšstvo kultúrnych stepí: bažant obyčajný,
jarabica poľná, syseľ obyčajný. Z chránených živočíšnych druhov sa tu vyskytujú najmä vodné
vtáky: kormorán veľký, myšiarka močiarna, rybárik riečny, blatniak tmavý, chochlačka sivá a
volavka purpurová. Znovu naplnené, dlhé roky vysychajúce, vodné ramená a vodné dielo Gabčíkovo priťahujú množstvo vodného vtáctva, vyskytuje sa tam vyše 90 druhov.
Hospodárske výkony okresu od roku 2020 boli, žiaľ, výrazne poznačené negatívnymi
následkami pandémie COVID-19, vrátane jej vplyvu na zdravie a život ľudí. S obmedzením sociálnych kontaktov sa na začiatku roka 2021 opäť spomalila ekonomická aktivita.
Tab. 72: Základné ukazovatele o nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda – Apríl 2021
*Prítok
UoZ v
mesiaci

*Odtok
UoZ v
mesiaci

Stav UoZ
ku koncu
mesiaca

301

288

4,422

Nedisponibilný počet
uchádzačov
o zamestnanie
210

Ekonomicky
aktívne obyvateľstvo

Disponibilný
počet uchádzačov o zamestnanie

Miera nezamestnanosti
vypočítaná z
celkového počtu UoZ
(v %)

MIERA EVIDOVANEJ
nezamestnanosti (v
%)

60,910

4,212

7.26

6.92

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, https://www.upsvr.gov.sk/ 2021
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Tab. 73: Poradie okresov v Trnavskom kraji podľa miery evidovanej nezamestnanosti
v SR + miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku a v Trnavskom kraji – Apríl 2021
Poradie okresov
na Slovensku

Okres

Ku koncu apríla 2021
v%

Ku koncu predchádzajúceho
mesiaca v %

Rozdiel

Slovensko

8.00

7.98

0.02

41

Senica

7.05

7.24

-0.19

43

Dunajská Streda

6.92

6.87

0.05

Trnavský kraj

5.44

5.44

0.00

66

Trnava

4.87

4.82

0.05

67

Galanta

4.84

4.84

0.00

69

Skalica

4.71

4.79

-0.08

71

Piešťany

4.61

4.53

0.08

76

Hlohovec

4.18

4.22

-0.04

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, https://www.upsvr.gov.sk/ 2021

Tab. 74: Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti na rôznych regionálnych
úrovniach v období 2019 – 2021
Územie

Ku koncu apríla 2019
v%

Ku koncu apríla
2020 v %

Ku koncu apríla
2021 v %

Slovensko

4.90

6.57

8

Okres Dunajská Streda

2.24

4.51

6.92

Trnavský kraj

2.33

4.35

5.44

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, https://www.upsvr.gov.sk/ 2021

V dôsledku globálnej pandémie miera nezamestnanosti v okrese Dunajská Streda výrazne
vzrástla. V rámci Trnavského kraja okres Dunajská Streda parí medzi okresy s vyššou mierou nezamestnanosti. Okres Dunajská Streda na základe výšky priemerných miezd patrí medzi podpriemerné regióny Slovenska, príjmy tunajších obyvateľov sú výrazne pod krajským a celoslovenským priemerom.
Graf 18:

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Okres Dunajská Streda by mohlo byť príťažlivým miestom pre potenciálnych investorov v budúcnosti v dôsledku dobrej dopravnej polohy územia (v susedstve miest Bratislava a Győr [Ma-
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ďarsko]), blízkej dostupnosti rýchlostnej komunikácie R7) a kvalitnej pracovnej sily a infraštruktúrnej vybavenosti.
Súčasná výkonnosť ekonomiky okresu je mierne nižšia ako priemer Slovenska (čo naznačuje
aj ukazovateľ, ako priemerná mesačná nominálna mzda), avšak potenciál pre rozvoj hospodárstva regiónu je veľmi veľký – do roku 2030 sa okres môže stať jedným z najrozvinutejších hospodárskych centier Slovenska. Nevyhnutným činiteľom pre rozvoj regiónu je prílev zahraničných
investícií (v roku 2013 najväčšiu zahraničnú investíciu realizovala švajčiarska firma Schindler rozšírením výroby a výstavbou objektu v Dunajskej Strede a Kostolných Kračanoch, v ktorom bude
vyrábať výťahy a pohyblivé schody [v dôsledku investícií firma bude zamestnať približne 250 ľudí,
čo bude znamenať pre región výrazné zníženie počtu nezamestnaných]), rozvoj progresívnych
technológií, informačného a poradenského systému pre potreby podnikateľskej sféry (napr. v
roku 2013 boli dokončené podnikateľské inkubátory v meste Dunajská Streda a v obci Štvrtok na
Ostrove). Najmladším najúspešnejším priemyselným parkom okresu je Žitnoostrovský priemyselný park v obci Kostolné Kračany v susedstve mesta Dunajská Streda. Predpokladom úspešnosti je skvalitňovanie spolupráce podnikateľov a samospráv a ich integrácia do všetkých rozvojových oblastí a rozvoj cezhraničnej spolupráce.
Súkromní podnikatelia – fyzické osoby nezapísané v OR7 zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom živote a vo vývoji konkurencieschopnosti každého regiónu. Vzhľadom na počet súkromných podnikateľov – fyzických osôb nezapísaných v OR postavenie regiónu je v celoštátnom
pomere silnejšie než v oblasti podnikov (právnických osôb). Z pohľadu štatistickej klasifikácie
ekonomických činností SK NACE najviac fyzických osôb – živnostníkov pôsobilo v stavebníctve,
väčšie zastúpenie bolo aj vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov a v priemyselnej výrobe.
Priame zahraničné investície (PZI) sú úspešným nástrojom regionálneho rozvoja, sú rozhodujúcim faktorom stimulovania štrukturálnych zmien v priemysle, prieniku domácich firiem na
zahraničné trhy, rozvoja regiónov, tvorby nových pracovných miest a celkového skvalitňovania
domáceho podnikateľského prostredia. Výška stavu priamych zahraničných investícií v okrese
Dunajská Streda má rastúcu tendenciu, avšak objem PZI v okrese nie je v porovnaní s inými
okresmi v kraji vysoký. Vzhľadom k výbornej dopravnej polohe, terénu, ako aj blízkosti hlavného
mesta by sa dalo predpokladať, že okres priláka vyšší počet zahraničných investícií, preto možno
skonštatovať, že okres Dunajská Streda je vzhľadom k jeho potenciálu vo výške PZI poddimenzovaný.
Najvyšší počet zamestnancov v okrese Dunajská Streda pracuje v rámci obsluhy strojov a zariadení, títo zamestnanci predstavujú viac než pätinu výberovej vzorky zamestnancov. Pomerne
vysoký podiel majú aj technickí, zdravotnícki a pedagogickí zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode a remeselní a kvalifikovaní robotníci v príbuzných odboroch.
Vzhľadom na odvetvovú skladbu zamestnancov je dominantou okresu priemysel, ktorý zamestnáva viac ako tretinu z výberovej vzorky zamestnancov. Na druhom mieste sa nachádzajú
zamestnanci v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel, za nimi nasledujú zamestnanci verejnej správy a obrany; povinného sociálneho zabezpečenia a zamestnanci dopravy
a skladovania.
Okrem Dunajskej Stredy ďalšie významné hospodárske centrá okresu sú mestá Veľký Meder,
Šamorín a Gabčíkovo.
Veľký Meder je jedným z najvýznamnejších turistických centier na juhu Slovenska – o to sa
postaralo práve termálne kúpalisko a 100-hektárový lesopark na okraji mesta (ktorý predstavuje
posledný pozostatok bývalého veľkého dubového lesa na Podunajskej nížine, na Žitnom ostrove
je to jedinečný fenomén). V meste Veľký Meder najväčším priemyselným podnikom je Webasto
Convertibles Slovakia s. r. o. – hlavnými činnosťami spoločnosti sú: výroba dielov a príslušenstva
pre motorové vozidlá; údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla. Spoločnosť Webasto Convertibles Slovakia s. r. o. je súčasťou skupiny Webasto (materskou spoločnosťou spoločnosti je Webasto Roof&Components SE z Nemecka). Stav zamestnancov ku dňu 31. 12.
2020 bol 549, kým k 31. 12. 2019 stav zamestnancov bol 436. Ďalším významným podnikom v meste je spoločnosť Euromilk a. s. Firma sa zaoberá spracovaním surového kravského mlieka, výrobou a distribúciou mliečnych produktov. Od svojho vzniku až doteraz stavia na dlhodobej tradícii
poľnohospodárskej produkcie južného Slovenska – v srdci Žitného ostrova. Výrobná štruktúra je
úzko špecializovaná na trvanlivé mlieko, smotanu, maslo, tvaroh, kyslomliečne výrobky a sušené
mliečne pudingy. Stav zamestnancov ku dňu 31. 12. 2020 bol 58, kým k 31. 12. 2019 stav zamestnancov bol 64.
V meste Šamorín sa nachádza moderný priemyselný park, funguje už 15 rokov, pričom v ňom
figurujú hlavne talianske firmy zamerané na automobilový priemysel. Medzi významné spoloč7
Fyzické osoby – podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, sú osoby, podnikajúce na vlastnú zodpovednosť, podľa
osobitných predpisov. Sú to živnostníci (podnikajúci na základe živnostenského zákona), osoby so slobodným povolaním (osoby
podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona, napr. advokáti, lekári, audítori a i.) a samostatne hospodáriaci roľníci.
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nosti priemyselného parku patrí MEVIS Slovakia, s. r. o. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti
MEVIS Slovakia, s. r. o. je výroba kovov a kovových výrobkov, nástrojárstvo v oblasti kovovýroby.
Stav zamestnancov ku dňu 31. 12. 2020 bol 153, kým k 31. 12. 2019 stav zamestnancov bol 147.
Druhé najväčšie mesto okresu je významné aj v cestovnom ruchu v dôsledku výstavby rezortu
x-bionic® sphere od roku 2014 – športový a relaxačný areál, ktorý vznikol vďaka myšlienke vytvoriť
kvalitné podmienky pre každého, kto nielen rád športuje, ale chce aj kvalitný relax, gastronómiu
(návštevníci rezortu okrem špičkových športovísk s olympijskými parametrami a vybavením nájdu široké možnosti oddychu). Prevádzku rezortu X-BIONIC® SPHERE zabezpečuje X-BIONIC®
SPHERE a. s. V roku 2016 rezort získal štatút Slovenského olympijského tréningového centra.
Súčasťou areálu je jedno z najväčších a najmodernejších olympijských jazdeckých centier,
moderný atletický štadión, hotel i kongresové priestory. Ku dňu 31. 12. 2020 X-BIONIC® SPHERE
a. s. mal 135 zamestnancov, kým k 31. 12. 2019 stav zamestnancov bol 271.
Mesto Gabčíkovo patrí medzi najmladšie mestá na Slovensku. Jednou z najväčších atrakcií
mesta je Vodné dielo Gabčíkovo, ktorá stavba patrí medzi najväčšie vodohospodárske projekty
v Európe a svojou výrobou elektriny je najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku. Vo vodnej
elektrárni je inštalovaných spolu 8 agregátov s výkonom po 90 MW.
Okres poskytuje výnimočné možnosti pre cestovný ruch. V okrese Dunajská Streda sa cestovný ruch veľmi rýchlo rozvíja. Využíva sa najmä ako rekreačné zázemie Bratislavy pre víkendové
pobyty vo vlastných objektoch a na výlety prevažne v letnom období s cieľom kúpania. V súčasnosti je región Horného Žitného ostrova vyhľadávaný najmä menej solventnou klientelou ako
miesto lacnej dovolenky. Pre turizmus je mimoriadne dôležitý celkový stav územia a jeho podmienky, vrátane umelo vytvorených. V strednodobom horizonte cestovný ruch v regióne bude
významnou ekonomickou aktivitou – čo potvrdzuje stúpajúci trend výstavby hotelov a ďalších
ubytovacích zariadení za ostatné roky. Okres Dunajská Streda má široké možnosti pre rozvoj cestovného ruchu, čo bolo predurčené už aj v strategickom pláne rozvoja cestovného ruchu z dielne
Ministerstva hospodárstva SR „Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike“. Konkurencieschopnosť riešeného regiónu na trhu cestovného ruchu medzi inými ovplyvňujú hlavne
nasledovné faktory:
- výhodná geografická poloha regiónu v rámci strednej Európy (nachádza sa v silne urbanizovanom ekonomickom trojuholníku Bratislava-Budapešť-Viedeň) – tieto veľmi dobré polohové
predpoklady umožňujú, aby priťahoval hostí a návštevníkov zo Slovenska, ako aj zo susediacich
zahraničných regiónov (a zároveň môže profitovať aj zo silného tranzitu),
- bohatý kultúrno-historický a spoločenský potenciál regiónu,
- vzácne prírodné prostredie regiónu (rieky, geotermálne pramene, lužné lesy atď.).
Okres možno označiť za „okres festivalov“ každoročne sa tu organizuje množstvo kultúrnych
festivalov (jazzové, divadelné, detské, gastronomické). Okres sa vyznačuje diverzitou vidieckej
krajiny, zachovalým jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom. Rozvoj turizmu v okrese sa môže popri cykloturistike a termálnych areáloch zakladať na vidieckom turizme, ponuke
tichých lokalít, miestnych tradíciách, zachovanom kolorite a gastronómii. Nutné je však budovať
zariadenia, ktoré sa kvalitou svojej ponuky vyrovnajú úrovni v susednom Maďarsku. V takom prípade je reálne získať aj solventnejšiu klientelu v porovnaní so súčasnosťou.

Spolu

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Priemysel spolu

Ťažba a dobývanie

Priemyselná výroba

Dodávka elektriny, plynu, pary a
studeného vzduchu

Dodávka vody; čistenie a odvod
odpadových vôd, odpady a služby
odstraňovania odpadov

Stavebníctvo

Veľkoobchod a maloobchod; oprava
motorových vozidiel a motocyklov

Doprava a skladovanie

Ubytovacie a stravovacie služby

Informácie a komunikácia

Finančné a poisťovacie činnosti

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Odborné, vedecké a technické činnosti

Administratívne a podporné služby

Verejná správa a obrana; povinné
sociálne zabezpečenie

Vzdelávanie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Umenie, zábava a rekreácia

Ostatné činnosti

Tab. 75: Štruktúra podnikov podľa ekonomických činností podľa
SK NACE Rev. 2 v okrese Dunajská Streda v roku 2020

5830

247

749

4

700

7

38

661

990

387

250

228

11

273

908

691

0

69

149

63

154

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

122

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Spolu

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Priemysel spolu

Ťažba a dobývanie

Priemyselná výroba

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného
vzduchu

Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd,
odpady a služby odstraňovania odpadov

Stavebníctvo

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových
vozidiel a motocyklov

Doprava a skladovanie

Ubytovacie a stravovacie služby

Informácie a komunikácia

Finančné a poisťovacie činnosti

Činnosti v oblasti nehnuteľností

Odborné, vedecké a technické činnosti

Administratívne a podporné služby

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Vzdelávanie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Umenie, zábava a rekreácia

Ostatné činnosti

Tab. 76: Živnostníci podľa vybraných ekonomických činností
(SK NACE Rev. 2) v okrese Dunajská Streda v roku 2020

8337

171

815

1

793

0

21

2580

1491

294

315

272

56

30

1177

489

0

88

13

51

495

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Z hľadiska podnikateľskej aktivity právnických a fyzických osôb možno konštatovať, že podiel
právnických osôb i fyzických osôb na tisíc obyvateľov okresu je mierne nad priemerom Slovenska.
V okrese Dunajská Streda najpočetnejšie zastúpenie majú podnikateľské subjekty s počtom zamestnancov 0 – 19. Podnikateľské aktivity malých podnikov a živnostníkov v regióne sú zamerané
prevažne na oblasť služieb (obchodná a sprostredkovateľská činnosť, poskytovanie iných služieb
pre obyvateľstvo).
Súkromní podnikatelia – fyzické osoby nezapísané v OR8 zohrávajú dôležitú úlohu v hospodárskom živote a vo vývoji konkurencieschopnosti každého regiónu. Vzhľadom na počet súkromných podnikateľov – fyzických osôb nezapísaných v OR postavenie regiónu je v celoštátnom
pomere silnejšie, než v oblasti podnikov (právnických osôb). Z pohľadu štatistickej klasifikácie
ekonomických činností SK NACE najviac živnostníkov pôsobilo v stavebníctve, väčšie zastúpenie
bolo aj vo veľkoobchode a maloobchode, oprave motorových vozidiel a motocyklov a v priemyselnej výrobe.
Tab. 77: Intenzita výstavby bytov v okrese Dunajská Streda – dokončené
byty v období 2020 – 2015
Rok
Počet dokončených bytov

2020

2019

2018

2017

2016

2015

1032.00

941.00

973.00

746.00

793.00

702.00

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2021

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001) vyhodnotila jednotlivé obce ako
terciárne centrá, t. j. centrá na základe ich terciárnej obslužnosti (úrovne vybavenosti vybranou
vyššou občianskou vybavenosťou), resp. predpokladov vytvorenia kvartérnej obslužnosti.
Na základe vyhodnotenia jednotlivých skupín zariadení občianskej vybavenosti bolo na národnej úrovni vytvorených päť skupín obcí, ktoré naznačujú úroveň obsluhy ako pre vlastné mesto,
tak pre jeho zázemie. Prvé tri skupiny sú členené na dve podskupiny.
Na základe zastúpenia vybraných druhov zariadení sociálnej infraštruktúry je mesto Dunajská
Streda v zmysle Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 zaradené do miest druhej skupiny
a prvej podskupiny – sú to mestá, ktoré majú nadregionálny až celoštátny význam (v Trnavskom
kraji sa nachádza už len jedno také mesto – Piešťany).
Rozvojové osi sú súčasťou vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. Podporujú sídelné
väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky
pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
a zabezpečujú požiadavky, ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických,
sociálnych a environmentálnych súvislostí. Rozvojové osi tak efektívne plnia požiadavky trvalej
udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného obytného i pracovného
prostredia.
8
Fyzické osoby – podnikatelia nezapísaní v obchodnom registri, sú osoby, podnikajúce na vlastnú zodpovednosť, podľa
osobitných predpisov. Sú to živnostníci (podnikajúci na základe živnostenského zákona), osoby so slobodným povolaním (osoby
podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona napr. advokáti, lekári, audítori a i.) a samostatne hospodáriaci roľníci.
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Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 stanovuje tri stupne rozvojových osí, ktoré vychádzajú z nasledovných kritérií:
rozvojová os prvého stupňa – prepája centrá osídlenia prvej skupiny a ťažiská osídlenia prvej
úrovne v štáte a porovnateľné centrá mimo hraníc krajiny, pričom zahŕňa minimálne jednu
cestnú komunikáciu a jednu železnicu rýchlostného typu,
rozvojová os druhého stupňa – prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia
druhej úrovne s centrami osídlenia prvej skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovne, resp.
prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne medzi sebou,
pričom zahŕňa minimálne jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho
významu alebo jednu rýchlostnú cestu,
rozvojová os tretieho stupňa – prepája stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne navzájom, ako aj ostatné vyhodnocované centrá osídlenia s ostatnými centrami osídlenia
druhej skupiny.
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 odporúča sa na riešenom území prednostne
podporovať územný rozvoj v smere týchto osí:
Žitnoostrovno-dunajská rozvojová os – rozvojová os druhého stupňa Bratislava – Dunajská
Streda–Komárno – Štúrovo,
Južnoslovenská rozvojová os: Dunajská Streda – Nové Zámky – Želiezovce – Šahy – Veľký
Krtíš –Lučenec (v úseku Dunajská Streda – Nové Zámky, ako komunikačno-sídelnú os),
Dudvážsko rozvojová os – rozvojová os druhého stupňa Galanta – Dunajská Streda.
Polohový potenciál mesta Dunajská Streda je veľmi vysoký, riešené územie:
leží v susedstve Bratislavy, hlavného mesta SR a ťažiskového jadra stredoeurópskeho mestského regiónu Viedeň – Bratislava – Győr,
Podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 je riešené územie súčasťou euroregiónov:
euroregiónu „Váh-Dunaj-Ipeľ“ s Maďarskom,
euroregiónu „Podunajský trojspolok“ s Maďarskom.
V záväznej časti Koncepcie územného rozvoja 2001 je mesto Dunajská Streda priamo spomenuté aj v ďalších súvislostiach:
11. V oblasti rozvoja nadradeného dopravného vybavenia:
11.7. Rešpektovať dopravnú infraštruktúru zaradenú podľa európskych dohôd (AGR) koridory
ciest,
11.7.11. E 575 Bratislava – Dunajská Streda – Medveďov – (Vámosszabadi – Győr).
11.15. Rešpektovať dopravnú infraštruktúru celoštátnej úrovne – koridory ciest,
11.15.1. Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec,
(s existujúcimi a plánovanými komunikáciami),
11.16. Rešpektovať dopravnú infraštruktúru nadregionálnej úrovne – koridory,
konvenčných železničných tratí,
11.16.1. Bratislava – Dunajská Streda – Komárno,
11.17. Rešpektovať dopravnú infraštruktúru nadregionálnej úrovne – koridory ciest,
11.17.5. Galanta – Dunajská Streda.
Požiadavky, vyplývajúce zo záväznej časti “Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja”, vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením TSK č. 33/2014 zo dňa 17. 12. 2014, nadobudli právoplatnosť v zmysle ustanovenia §27 ods. 2s zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov dňa 19. 1. 2015, pre spracovanie ÚPN mesta
Dunajská Streda:
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1. ZÁSADY A REGULATÍVY ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA, PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA OSÍDLENIA A ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA ROZVOJA URBANIZÁCIE
1.2 V oblasti regionálnych vzťahov
1.2.9. Podporovať rozvoj regionálnych sídelných rozvojových štvrtého stupňa podľa ÚPN-R
TTSK:
1.2.9.14. Most pri Bratislave – Štvrtok na Ostrove – Hubice – Lehnice – Horná Potôň – Orechová
Potôň – Veľké Blahovo – Dunajská Streda
1.2.9.15. Trstice – Trhová Hradská – Dunajská Streda – Vrakúň – Gabčíkovo – hranica s Maďarskom
1.3 V oblasti štruktúry osídlenia
1.3.1. Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečujúceho využitie územia aj pre nasledujúce generácie bez obmedzenia schopností budúcich
generácií uspokojovať vlastné potreby
1.3.3. Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území,
na zvyšovanie kvality a komplexity urbánnych prostredí
1.3.4. Podporovať revitalizáciu „hnedých území“ (brownfields) – zanedbaných, opustených,
zdevastovaných areálov a zón, a vrátiť územia do stavu umožňujúceho ich opätovné využitie
1.4 V oblasti navrhovaných regionálnych centier osídlenia
1.4.5. Rešpektovať a rozvíjať základné funkcie centier osídlenia Trnava, Dunajská Streda, Piešťany, Galanta, Senica, Hlohovec a Skalica, ktoré majú kľúčovú úlohu pri vyváženom polycentrickom rozvoji Trnavského kraja a podporovať ich rozvoj ako:
1.4.5.1. intenzívne urbanizované ťažiská regionálnej štruktúry osídlenia určené predovšetkým
pre všetky mestotvorné funkcie (sedem obcí so štatútom mesta) ako ťažiská regionálnej štruktúry mestského charakteru
1.4.5.2. centrá verejnej občianskej vybavenosti okresného, regionálneho, národného významu
1.4.5.3. administratívne centrá vyššej vybavenosti pre výkon prenesenej štátnej správy a krajskej samosprávy na princípe subsidiarity
1.4.5.4. ťažiská lokalizácie zdravotníckych zariadení národného a regionálneho významu
1.4.5.5. centrá vedecko-technologických aktivít, vedy, vývoja, výskumu, vysokého školstva, hospodárskych aktivít inovatívneho charakteru, invenčných voľnočasových aktivít a kreatívneho
(kultúrneho) priemyslu
1.4.5.6. dopravné uzly národného a medzištátneho významu pre prepravu tovarov a osôb
1.4.5.7. hlavné prestupné body všetkých druhov individuálnej/hromadnej dopravy medzinárodného významu
1.4.5.8. ťažiská osídlenia rozvíjané na základe lokálnych špecifík so zreteľom na strategické
smerovanie
2. ZÁSADY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA ROZVOJA HOSPODÁRSTVA
2.1 V oblasti hospodárstva
2.1.1. Vytvárať územnotechnické predpoklady pre diverzifikáciu priemyselných odvetví na území Trnavského kraja najmä v existujúcich odvetviach, ale aj v moderných odvetviach zameraných najmä na ekológiu a vysoké technológie, v odvetviach nenáročných na energetické vstupy
a suroviny, ktoré predstavujú významný potenciál pre budúci rast hrubého domáceho produktu
regiónu a pre rozvoj zamestnanosti
2.1.3. Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej a
stavebnej produkcie na životné prostredie a na prírodnú krajinu
2.1.4. Vytvárať optimálne územné podmienky pre posilňovanie zastúpenia malých a stredných
podnikov v obciach, s budovaním logistických centier a priemyselných parkov s intenzívnymi
kooperačnými väzbami na mikroregionálnej úrovni
2.1.5. Podporovať vznik nových výrobných areálov orientovaných na vedeckotechnologické aktivity so zameraním na high-tech sofistikovaný priemysel s vyššou pridanou hodnotou
2.1.6. Podporovať koncentráciu ekonomickej základne do centier osídlenia v súlade so základnými limitmi využitia územia kraja a podporovať tak rozvoj centier, ako aj nosných hospodárskych pólov rozvoja celého kraja
2.2 V oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
2.2.2. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov
2.2.3. Neuvažovať s novými športovo rekreačnými aktivitami na území ochranných lesov a v
lesných masívoch, minimalizovať nové aktivity vyžadujúce zábery lesných pozemkov v ochranných lesoch
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2.2.4. Rešpektovať v územnom rozvoji pôdu, ako rozhodujúci potenciál pre rozvoj primárneho
sektora hospodárstva, ktorý valorizuje ekonomickú aktivitu kraja a zvyšuje potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť na národnej úrovni
2.2.5. Podporovať nástrojmi územného rozvoja revitalizáciu nevyužívaných/zdevastovaných
poľnohospodárskych areálov, obnovu ich funkčnosti vrátane poľnohospodárskych činností, z dôvodu efektívnosti využitia ich rozsiahlych plôch
2.2.6. Podporovať zvyšovanie výmer krajinnej zelene, najmä nelesnej drevinovej vegetácie, na
neproduktívnych, resp. málo produktívnych poľnohospodárskych pozemkoch
2.2.7. Podporovať územný rozvoj siete chovných a lovných rybníkov na hospodárske využitie a
súčasne pre rôzne formy rekreačného rybolovu
2.3 V oblasti ťažby
2.3.1. Zabezpečiť ochranu nerastného bohatstva a jeho racionálneho využitia rešpektovaním
výhradných ložísk, ložísk nevyhradených nerastov, chránených ložiskových území, chránených
území pre osobitné zásahy do zemskej kôry, ako aj dobývacích a prieskumných území
2.3.4. Zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva so záujmami ochrany prírody
2.3.5. Zosúlaďovať požiadavky na využívanie ložísk nevyhradených nerastov so záujmami
ochrany kvality povrchových a podzemných vôd (najmä na území CHVO Žitný ostrov) a s už existujúcimi zdrojmi štrkopieskov z údržby medzinárodnej plavebnej cesty
2.3.6. Neotvárať v CHVO Žitný ostrov nové lokality na ťažbu štrkopieskov a regulovať ťažbu
dunajských štrkopieskov v CHVO Žitný Ostrov v existujúcich lokalitách v súlade s ochranou životného prostredia, pôdneho fondu a vodohospodárskymi záujmami
2.3 V oblasti sekundárneho sektoru – priemysel a stavebníctvo
2.4.1. Prehodnotiť pri obstarávaní ÚPN, vrátane zmien a doplnkov, opodstatnenosť plôch navrhovaného funkčného využitia výroby, priemyselnej produkcie, stavebníctva, skladového hospodárstva a logistiky v súvislosti s limitmi využitia územia, predovšetkým ochrany pôd a podzemných vôd
2.4.4. Vytvárať nové priemyselné parky len v opodstatnených a hospodársky efektívne preukázateľných prípadoch regionálneho a národného významu
2.4.5. Opätovne umiestňovať aktivity priemyselnej výroby, skladov, logistiky a stavebníctva a
ostatných sektorov do už existujúcich ale nevyužívaných areálov
2.3 V oblasti terciárneho sektoru
2.5.1. Podporovať územnú reštrukturalizáciu ekonomických aktivít rôznych hospodárskych odvetví v prospech terciárneho sektora
2.5.3. Usmerňovať lokalizáciu aktivít terciárneho sektora do zastavaných území miest a obcí
2.3 V oblasti kvartérneho sektoru
2.6.1. Podporovať územný rozvoj kvartérneho sektora hospodárstva ako efektívny, progresívny
a inovačný sektor z hľadiska makroekonomického rozvoja celého regiónu
3. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA
ROZVOJA OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
3.1 V oblasti školstva
3.1.1. Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení v závislosti na vývoji obyvateľstva v území
3.2 V oblasti zdravotníctva
3.2.1. Pri umiestňovaní nových zdravotníckych zariadení napomáhať udržiavať zdravotnú starostlivosť, rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej
poskytovania – ambulantnej, ústavnej, lekárenskej v závislosti na vývoji obyvateľstva v území
3.2 V oblasti sociálnych vecí
3.3.1. Podporovať budovanie siete sociálnych a terénnych služieb v území kraja v takej štruktúre zariadení, ktorá rovnomerne pokryje celé územie kraja a bude sa rozvíjať v závislosti na vývoji
obyvateľstva
3.2 V oblasti duševnej a telesnej kultúry
3.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v
mestskom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva
3.4.5. Podporovať rozvoj netradičných športovo-rekreačných aktivít šetrných vo vzťahu k životnému prostrediu
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4. ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA Z HĽADISKAROZVOJA REKREÁCIE, CESTOVNÉHO RUCHU A KÚPEĽNÍCTVA
4.1 V oblasti rozvoja cestovného ruchu/turizmu
4.1.1. Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho
fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné
prostredie a podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej
ochrany
4.1.4. Podporovať rastúci význam Podunajska medzi Viedňou a Budapešťou (najmä v rekreačnom, poznávacom, nákupnom, tranzitnom, biznis turizme) a rastúci význam Dunajskej vodnej
cesty
4.1.10. Podporovať rozvoj aktivít cestovného ruchu v sekundárnej krajinnej štruktúre Trnavského
kraja na území podunajského regiónu cestovného ruchu, charakteristického najmä tradíciami
vodáckej turistiky, bohatými archeologickými nálezmi, vodným dielom Gabčíkovo, vinohradmi
na mierne zvlnených terénoch Podunajskej roviny, vodnými mlynmi na Malom Dunaji, vodnými
nádržami, rybníkmi a inými vodnými plochami a pod.
4.2 V oblasti jednotlivých druhov a foriem cestovného ruchu/turizmu
4.2.13. Vytvárať územné a priestorové podmienky pre vodné športy, vodnú turistiku
4.2.16. Podporovať budovanie turistických trás v poľnohospodárskej a podhorskej krajine, podporovať budovanie oddychových bodov/vyhliadok na rekreačných trasách, prepájať prímestské
rekreačné zázemia obcí
4.2.19. Podporovať nástrojmi územného rozvoja realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaného a bezpečného systému medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych cyklotrás
mimo frekventovaných ciest v nadväznosti na cestnú a železničnú dopravu
4.2.20. Podporovať rozvoj prímestskej rekreácie s príslušným športovorekreačným vybavením
vrátane nástupných bodov nielen pri väčších mestách, ale aj v kontaktových pásmach menších
obcí
4.2.21. Rešpektovať dominantnú funkciu prímestskej rekreácie na plochách navrhovaných pre
túto funkciu a ostatné doplnkové funkcie rozvíjať len v súvislosti s dominantnou funkciou
4.2.22. Nerozširovať súčasné chatové a záhradkárske osady do okolitého prírodného prostredia
5. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
5.1 V oblasti starostlivosti o životné prostredie
5.1.2. Eliminovať vhodným urbanistickým a krajinárskym riešením negatívny dopad potenciálneho zvyšovania územných nárokov, najmä priemyselnej a stavebnej produkcie a ich účinkov
na životné prostredie
5.1.3. Vytvoriť územné podmienky pre systémy bezpečného zhromažďovania a manipulácie s
komunálnym, priemyselným, stavebným, poľnohospodárskym, nebezpečným odpadom, a tým
zabezpečiť ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia
5.2 V oblasti vody a vodných zdrojov a vodnej a veternej erózie
5.2.1. Chrániť a udržiavať sústavu vodných tokov a vodných plôch
5.2.2. Rešpektovať a chrániť oblasti prirodzenej akumulácie vôd – zdroje podzemných pitných
vôd, minerálnych a geotermálnych vôd
5.2.3. V záujme ochrany chránených vodohospodárskych oblastí, najmä CHVO Žitný ostrov,
určiť oblasti s úplným zákazom ťažby štrkopieskov z dôvodu prevencie a predchádzania vzniku
znečistenia podzemných vôd
5.2.4. Zohľadňovať v územnom rozvoji princíp zadržiavania vôd v území – rešpektovať a zachovať sieť vodných tokov, suchých korýt, úžľabín vodných tokov, vodných plôch zabezpečujúcich
retenciu vôd v krajine
5.2.8. Podporovať zadržanie zrážkových vôd v území, formou prírodných retenčných nádrží jazierok, budovaním občasných vodných plôch plnených len zrážkami, dopĺňaním plôch krajinnej
zelene
5.2.9. Pre ochranu pôdy proti účinkom veternej erózie podporovať zvyšovanie podielu vegetačného krytu v krajine – zachovať existujúce, navrhovať nové líniové alebo plošné prvky zelene
ako vegetačný ochranný kryt, najmä v odkrytej poľnohospodárskej krajine
5.3 V oblasti ochrany pôd
5.3.1. Navrhovať funkčné využitie územia tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie a aby navrhované riešenie bolo z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie
5.3.4. Chrániť pôdy pred kontamináciou živelných skládok a z rozptýleného odpadu bezpečným uskladnením/spracovaním odpadov, budovaním kanalizačných systémov, šetrným hospo-
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dárskym využívaním krajiny a revitalizáciou poškodených území
5.3.6. V nižších stupňoch ÚPD vyčleniť plochy najcennejších orných pôd a ostatných plôch
trvalých poľnohospodárskych kultúr a stanoviť tieto plochy ako neprípustné pre zástavbu
5.4 V oblasti hluku
5.4.1. Vytvárať predpoklady pre elimináciu hluku z dopravy vhodnými formami urbanizácie
územia
5.5 V oblasti radónového rizika a prírodnej rádioaktivity
5.5.1. Uprednostňovať pri výstavbe nových objektov tie oblasti na rozvoj urbanizácie, kde nie sú
potrebné protiradónové opatrenia
5.6 V oblasti odpadového hospodárstva
5.6.2 Podporovať výstavbu zariadení na termické zneškodňovanie odpadov s uplatnením požiadavky najlepších dostupných technológií alebo najlepších environmentálnych postupov
5.6.3. Podporovať umiestňovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov
5.6.4. Podporovať zakladanie a rozvoj kompostární v obciach
6. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA OCHRANY
PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A V OBLASTI VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY
6.1 V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
6.1.4. Venovať zvýšenú pozornosť územiam národne významných mokradí (Zdrž vodného diela Gabčíkovo, Klátovské rameno a priľahlé močiare, Čierna voda – dolný tok, Rybníky v Pustých
Úľanoch, Červený rybník, Dlhé lúky a Jasenácke)
6.2 V oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability
6.2.1. Rešpektovať a zohľadňovať všetky na území Trnavského kraja vymedzené prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES), predovšetkým biocentrá provinciálneho (PBc) a nadregionálneho (NRBc) významu a biokoridory provinciálneho (PBk) a nadregionálneho (NRBk) významu (tok rieky Dunaj, Malý Dunaj a okolie, Váh, niva rieky Moravy, svahy Malých Karpát, Bielych
Karpát a Považského Inovca, mokraďové spoločenstvá)
6.2.9.Podľa priestorových možností obnovovať staré ramená a meandre v okolí Dunaja, Moravy, Malého Dunaja a ostatných vodných tokov v území
6.2.11. Podporovať v miestach s veternou a vodnou eróziou protieróznu ochranu pôdy uplatnením prvkov ÚSES, najmä biokoridorov v Podunajskej a Záhorskej nížine
6.2.13. Podporovať zachovanie ekologicky významných fragmentov lesov s malými výmerami
v poľnohospodársky využívanej krajine, zvyšovať ich ekologickú stabilitu prostredníctvom ich obnovy dlhovekými pôvodnými drevinami podľa stanovištných podmienok
7. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA STAROSTLIVOSTI O KRAJINU
7.1.5. Usmerňovať a regulovať využitie pozemkov v súkromnom vlastníctve v cenných/chránených územiach prírody tak, aby sa našiel racionálny súlad s právami vlastníka, verejným záujmom a krajinou
7.1.8. Prehodnocovať v nových zámeroch opodstatnenosť budovania spevnených plôch v území
7.1.9. Podporovať revitalizáciu zanedbaných, opustených, neupravených rozsiahlych výrobných areálov a výrobných zón
7.1.10. Podporovať budovanie krajinnej zelene ako základného ekostabilizačného systému v
krajine s významným krajinotvorným efektom
7.1.11. Podporovať revitalizáciu vodných tokov a revitalizáciu skanalizovaných tokov a priľahlých
pobrežných pozemkov z dôvodov vodohospodárskych, ekostabilizačných, krajinotvorných a estetických funkcií
7.1.18. Neumiestňovať pozdĺž ciest, najmä diaľnic a rýchlostných ciest, na území kraja veľkoplošné billboardy, malé reklamné plochy, aby bolo umožnené nerušené celkové vnímanie krajiny, panoramatických scenérií, siluetárnych obrazov a zaujímavých krajinných dominánt
7.1.19. Podporovať rozvoj plôch krajinnej zelene viazanej na iné funkčné plochy (napr. plochy
poľnohospodárskych kultúr, plochy prímestskej rekreácie, rekreačných a hospodárskych areálov)
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8. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA Z HĽADISKA ZACHOVANIA KULTÚRNO – HISTORICKÉHO DEDIČSTVA
8.1.1. Rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, vyhlásené kultúrne pamiatky vrátane ich
prostredia, vyhlásené a navrhované na vyhlásenie pamiatkové územia (pamiatkové rezervácie,
pamiatkové zóny) a ich ochranné pásma vrátane ich krajinného kontextu (siluety, panorámy),
ako aj objekty vedené v evidenciách pamätihodností miest a obcí. Rešpektovať a zohľadňovať
zásady ochrany pamiatkových území.
9. ZÁSADY A REGULATÍVY ROZVOJA ÚZEMIA Z HĽADISKA NADRADENÉHO VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
9.3 Cestná doprava
9.3.1. Rešpektovať trasovanie ciest zaradených podľa európskej dohody AGR, lokalizovaných v
Trnavskom kraji:
9.3.1.5. E 575 – (Bratislava) – Dunajská Streda – Medveďov – (MR/Vámosszabadi)
9.3.2. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľnic až ciest III. triedy – definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisný priebeh cestných komunikácií“ – ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami v zastavanom
území kraja. 9.3.3. Chrániť územný koridor a v návrhovom období realizovať:
9.3.3.4. rýchlostná cesta R7:
9.3.3.4.2. rýchlostná cesta R7, v trase úseku Holice – Dunajská Streda
9.3.3.4.3. rýchlostná cesta R7, v trase úseku Dunajská Streda – Okoč – hranica krajov Trnavského a Nitrianskeho – (Nové Zámky)
9.3.3.8. cesta I/63, cesta súbežná s rýchlostnou cestou R7 v úseku Holice – Dunajská Streda,
južný obchvat v koridore rýchlostnej cesty R7
9.3.5.12. cestu II/507, preložka cesty križovatka s preložkou cesty I/63Dunajská Streda – Veľké
Dvorníky, s pokračovaním cesty v pôvodnej trase po Galantu s doriešením homogenizácie cesty
9.8 Hromadná preprava osôb
9.8.3. Podporiť rozvoj hromadných druhov dopravy ako šetrných foriem dopravy vo vzťahu ku
životnému prostrediu s ohľadom na rozvoj cestovného ruchu a turizmu:
9.8.3.1. prioritne na okružne orientovanej trase hromadnej prepravy osôb Skalica – Senica – Trnava – Sereď – Galanta – Dunajská Streda
10. ZÁSADY A REGULATÍVY NADRADENÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
10.1 V oblasti umiestňovania línií a zariadení technickej infraštruktúry
10.1.1. Umiestňovať nové línie a zariadenia technického vybavenia citlivo do krajiny, ako aj pristupovať k rekonštrukcii už existujúcich prvkov technického vybavenia tak, aby sa pri tom v maximálnej miere rešpektovali prírodné prvky ako základné vizuálne a kompozičné prvky v kontexte
primárnej krajinnej štruktúry
10.1.2. Chrániť územie regiónu pred výstavbou ďalších technických a technologických celkov
znehodnocujúcich krajinný obraz, ako sú veterné parky a fotovoltické elektrárne
10.2 V oblasti zásobovania vodou
10.2.1. Akceptovať pásma ochrany potrubí existujúceho verejného vodovodu a kanalizácie, ako
aj manipulačný pás pri diaľkových vodovodoch a kanalizačných zberačoch
10.3 V oblasti odkanalizovania územia
10.3.1. Dobudovať čistiarne odpadových vôd (ČOV) a kanalizačných sietí v oblastiach s chýbajúcou kanalizáciou a zvyšovať celkový počet domov pripojených na kanalizačnú sieť
10.3.2. Prednostne budovať kanalizáciu a ČOV v obciach okresov Dunajská Streda a Galanta
ako prevenciu znečisťovania zásob vysokokvalitných podzemných zdrojov pitných vôd
10.3.5. Podmieniť nový územný rozvoj obcí umiestnených v chránenej vodohospodárskej oblasti napojením na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú kanalizačnú sieť s následným prečistením komunálnych odpadových vôd v príslušnej ČOV
10.4 V oblasti vodných tokov a vodných plôch
10.4.1. Realizovať odvádzanie vnútorných vôd na kanáli Kračany – Boheľov v predĺžení až po
kanál Gabčíkovo-Topoľníky
10.5 V oblasti zásobovania elektrickou energiou
10.5.3. Rešpektovať vedenia existujúcej elektrickej siete, areály, uzlové oblasti, zariadenia a ich
ochranné pásma (zdroje – elektrárne, vodné elektrárne, PPC, kogeneračné jednotky, transformačné stanice ZVN a VVN, elektrické vedenia ZVN a VVN, rozvodné siete VN a NN, prevádzkové
areály a pod.)

129

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

10.6 V oblasti zásobovania plynom
10.6.1. Rešpektovať vedenia existujúcej a navrhovanej plynovodnej siete a s tým súvisiace areály a zariadenia
10.6.2. Rešpektovať všetky stanovené ochranné a bezpečnostné pásma nachádzajúce sa alebo
priestorovo zasahujúce do riešeného územia
10.7 V oblasti zásobovania teplom
10.7.1. Presadzovať stabilizáciu dodávok tepla z centrálnych zdrojov a rovnako aj spoločnú výrobu tepla a elektriny v podobe kogeneračných jednotiek
10.7.2. Rešpektovať vedenia existujúcej teplovodnej siete a s tým súvisiace areály a zariadenia
10.8 Produktovody
10.8.1. Rešpektovať vedenia existujúcej ropovodnej a produktovodnej siete a s tým súvisiace
areály, zariadenia a ochranné pásma
10.8.2. Uprednostniť ochranu prírodných zdrojov pred novým trasovaním ropovodov a produktovodov
10.8.3. Nepripustiť nové trasovanie tranzitných ropovodov a produktovodov cez chránené vodohospodárske oblasti
10.9 V oblasti telekomunikácií
10.9.1. Rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení
10.9.2. Situovať telekomunikačné a technologické objekty so zreteľom na tvorbu krajiny
10.9.3. Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových
lokalitách
OV v obciach okresov Dunajská Streda a Galanta ako prevenciu znečisťovania zásob vysokokvalitných podzemných zdrojov pitných vôd
10.3.5. Podmienie nový územný rozvoj obcí umiestnených v chránenej vodohospodárskej oblasti napojením na existujúcu, resp. navrhovanú verejnú kanalizačnú sieť s následným prečistením komunálnych odpadových vôd v príslušnej ČOV
10.4 V oblasti vodných tokov a vodných plôch
10.4.1. Realizovae odvádzanie vnútorných vôd na kanáli Kra
any Bohe>ov v predĺžení až po kanál Gabčíkovo-Topoľníky
10.5 V oblasti zásobovania elektrickou energiou
10.5.3. Reapektovae vedenia existujúcej elektrickej siete, areály, uzlové oblasti, zariadenia a ich
ochranné pásma (zdroje elektrárne, vodné elektrárne, PPC, kogenera
né jednotky, transforma
né stanice ZVN a VVN, elektrické vedenia ZVN a VVN, rozvodné siete VN a NN, prevádzkové
areály a pod.)
10.6 V oblasti zásobovania plynom
10.6.1. Reapektovae vedenia existujúcej a navrhovanej plynovodnej siete a s tým súvisiace areály a zariadenia
10.6.2. Reapektovae vaetky stanovené ochranné a bezpe
nostné pásma nachádzajúce sa alebo priestorovo zasahujúce do rieaeného územia
10.7 V oblasti zásobovania teplom
10.7.1. Presadzovae stabilizáciu dodávok tepla z centrálnych zdrojov a rovnako aj spolo
nú výrobu tepla a elektriny v podobe kogenera
ných jednotiek
10.7.2. Reapektovae vedenia existujúcej teplovodnej siete a s tým súvisiace areály a zariadenia
10.8 Produktovody
10.8.1. Rešpektovať vedenia existujúcej ropovodnej a produktovodnej siete a s tým súvisiace
areály, zariadenia a ochranné pásma
10.8.2. Uprednostniť ochranu prírodných zdrojov pred novým trasovaním ropovodov a produktovodov
10.8.3. Nepripustiť nové trasovanie tranzitných ropovodov a produktovodov cez chránené vodohospodárske oblasti
10.9 V oblasti telekomunikácií
10.9.1. Rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení
10.9.2. Situovať telekomunikačné a technologické objekty so zreteľom na tvorbu krajiny
10.9.3. Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových
lokalitách
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11. NÁVRH NA VYMEDZENIE VÝZNAMNÝCH ROZVOJOVÝCH PRIESTOROV,
ÚZEMÍ ŠPECIÁLNYCH ZÁUJMOV REGIONÁLNEHO VÝZNAMU
11.1 Územia dopravnej vybavenosti
1.1.3. Rýchlostná cesta R7 na území kraja v podobe južného obchvatu mesta Dunajská Streda.
II. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
13.1. Cestná infraštruktúra
13.1.4. Rýchlostná cesta R7 na území kraja:
13.1.4.2. v trase úseku Holice – Dunajská Streda
13.1.4.3. v trase úseku Dunajská Streda – hranica krajov TT/NR – (Nové Zámky)
13.1.10. Cesta I/63
13.1.10.1. cesta súbežná s rýchlostnou cestou R7 v úseku Holice – Dunajská Streda, južný obchvat v koridore rýchlostnej cesty R7
13.1.16. Cesta II/507, preložka cesty a križovatka s preložkou cesty I/63 Dunajská Streda – Veľké
Dvorníky, s pokračovaním cesty v pôvodnej trase po Galantu s doriešením homogenizácie cesty
Územný plán mesta Dunajská Streda v časti „III. Regulatívy územného rozvoja” definuje nasledovné “Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia”:
V stabilizovaných priestoroch zvýšiť intenzitu využitia iba dostavbami prelúk, nadstavbami
pri zachovaní charakteru zástavby prípadne doplnením štruktúry funkcií.
V rozvojových územiach uzlov a osí zmeniť funkčné využitie v prospech zmiešaných (polyfunkčných) funkčných typov a sústrediť výstavbu spoločensky významných objektov. Vytvoriť alebo skvalitniť urbanistické väzby na okolité územia.
V rozvojových územiach urbanistických celkov a areálov (severná a východná zmiešaná
zóna):
- tam kde je intenzita využitia územia nízka zabezpečiť jeho prestavbu s cieľom zvýšiť intenzitu
a zlepšiť zapojenie územia do priestorovej štruktúry mesta,
- zmeniť funkčné využitie v prospech zmiešaných (polyfunkčných) funkčných typov,
- zabezpečiť priestorovú a funkčnú transformáciu územia,
- dobudovať komunikačnú sieť a chýbajúce dopravné zariadenia a dobudovať siete a zariadení
technickej infraštruktúry.
Výstavbu na nových plochách riešiť s rešpektovaním všetkých daností územia, formovať
nové urbanistické hodnoty a zabezpečiť efektívne využitie disponibilných plôch.
Vytvoriť polyfunkčnú centrálnu mestskú zónu, ktorej kompozičné osi tvoria ulice Korzo Bélu
Bartóka, Kukučínova a Hlavná ulica.
Zabezpečiť transformáciu územia južne od železničnej trate a plne ho integrovať do funkčno-prevádzkového organizmu mesta.
Podporiť rozvoj výrobných priemyselných aktivít v priemyselnej zóne na rozvojovej osi Kračanská cesta.
Podporiť rozvoj aktivít v nadväznosti na uvažovaný priemyselný park, a teda aj lokalizáciu
zariadení a aktivít s vyššou pridanou hodnotou.
Podporiť rozvoj kúpeľno-rekreačnej funkcie v širšom priestore súčasného termálneho kúpaliska.
Podporiť zvyšovanie miery polyfunkčnosti zastavaného územia, hlavne v existujúcich monofunkčných zónach.
Vybudovať okružno-radiálny systém dopravy na elimináciu nepriaznivých účinkov vnútornej
a tranzitnej dopravy a dobudovať ucelený prepravný systém zloženého zo železničnej, cestnej,
hromadnej cyklistickej a pešej dopravy.
V rámci Koncepcie spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji Podunajského
priestoru (medzinárodné projekty DONAUREGIONEN a DONAUREGIONEN+) bolo na území Trnavského kraja identifikované a popísané územia so silnými cezhraničnými, resp. cezdunajskými
väzbami (Cezdunajský región Dunajská Streda – Győr), ktorého najvýznamnejšie centrum na území Trnavského kraja je mesto Dunajská Streda a na území regiónu Győr-Moson-Sopron mesto
Győr. V rámci tohto územia existujú významné socioekonomické cezhraničné väzby spojené s
výmenou osôb, tovaru a kapitálu.
Mesto Dunajská Streda aktívne spolupracuje aj s okolitými obcami z okresu, ale aj so vzdialenejšími obcami z iných okresov SR. V posledných rokoch sa aktívne zapojilo do spolupráce s
aktérmi regionálneho rozvoja zo zahraničia.
Mesto Dunajská Streda bolo zakladajúcim členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona s ručením obmedzeným (https://arrabona.eu/sk/) v roku 2011. Cieľom zoskupenia
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je iniciovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti a zároveň bezprostredne i sprostredkovaným
spôsobom zachovávanie a udržiavanie údolia Dunaja ako ekologického systému prostredníctvom realizácie programov alebo projektov územnej spolupráce spolufinancovaných Európskou
úniou a taktiež rozvíjanie sociálnej i technickej infraštruktúry a jej prvkov.
Tab. 78: Partnerské mestá mesta Dunajská Streda
Gödöllő, Maďarsko
Győr, Maďarsko
Subotica, Srbsko
Zenta, Srbsko
Jimbolia, Rumunsko
Odorheiu Secuiesc, Rumunsko
Berehove, Ukrajina
Dalaman, Turecko
Jindřichův Hradec, Česko
Zdroj: Mestský úrad Dunajská Streda, 2021

Mesto Dunajská Streda má ambície byť jedným z lídrov Podunajského regiónu, rozvoj mesta
a okolitých vidieckych sídel má vzájomnú súvislosť, mesto koordinuje svoje aktivity s okolitými
obcami (túto úlohu plní ako neformálny líder, aj ako člen vo viacerých formalizovaných združeniach).
V strednodobom horizonte cieľom mesta Dunajská Streda je dosiahnuť vysokú úroveň spolupráce na regionálnej, nadregionálnej, resp. medzinárodnej úrovni prostredníctvom podpory
formovania vzájomných partnerstiev.

STEEP analýza (analýza externého prostredia)
STEEP analýza pomôže získať obraz o sociálnom, technologickom, ekonomickom, ekologickom, politickom a hodnotovom prostredí, ktoré vplývajú na rozvoj mesta.
Sociálne

Technologické

Ekonomické

Ekologické

Politické

Hodnoty

Pokles počtu
obyvateľstva,
starnutie, rastúci
záujem o sociálne služby

Úroveň technológie poskytovateľa

Nové trhy a nové
príležitosti v oblasti priemyslu
a služieb (napr.
cestovný ruch)

Relatívne dobrý
stav životného
prostredia

Politika Vlády SR
v hospodárskej,
sociálnej a environmentálnej
oblasti

Zmena postojov k lokálnemu rozvoju

Zmeny postojov
a správania – aktívny tretí sektor

Dostupná technológia a využívaná
technológia

Klesajúce trhy
v niektorých
poskytovaných
službách

Možnosti obnovy a tvorby životného prostredia
(revitalizácia
sídlisk)

Štandardy na
politickej scéne

Organizačná
kultúra

Zmeny správania klientov

Technológia využívaná obyvateľmi,
podnikateľmi

Možné finančné
zdroje

Politika ŽP

Legislatíva

Tímová spolupráca

Móda

Kontakt s obyvateľmi prostredníctvom technológie

Vplyv daňovej
politiky

Podpora tvorby
a ochrany ŽP

Zmena vlády
ako výsledok
volieb

Osobné hodnoty

Priority Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027
V partnerskom procese identifikovaný návrh prioritných oblastí podpory v rámci 5 cieľov politiky súdržnosti zameriava intervencie z fondov politiky súdržnosti nasledovne:
• Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa – rozvoj a zlepšovanie výskumných
a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií; využívanie výhod digitalizácie
pre občanov, podniky a vlády; posilnenie rastu a konkurencieschopnosti najmä MSP, vrátane produktívnych investícií; rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ.
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•

Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa – energetická efektívnosť a zníženie emisií skleníkových plynov; podpora energie z obnoviteľných zdrojov energie; rozvoj inteligentných
energetických systémov a sietí; adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti
voči katastrofám; zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových
vôd; prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo; zlepšenie
ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb; zabezpečenie prieskumu,
sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží; zlepšenie kvality ovzdušia; podpora
udržateľnej multimodálnej mestskej mobility.

•

Prepojenejšia Európa – cestná doprava; železničná doprava; vodná doprava; a to v členení na TEN-T (európske koridory) a mimo TEN-T (národná a regionálna infraštruktúra).

•

Sociálnejšia Európa – adaptabilný a prístupný trh práce; kvalitné inkluzívne vzdelávanie; záruka pre mladých; aktívne začlenenie a dostupné služby; potravinová a materiálna
deprivácia; sociálne inovácie a experimenty.

•

Európa bližšie k občanom – budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych orgánov; kvalitnejšie verejné politiky a otvorené vládnutie; prevencia negatívnych spoločenských javov a vytváranie bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov; regionálna a miestna infraštruktúra pre pohybové aktivity
a voľný čas; zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich kultúrne
dedičstvo, komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch.

A.III Zhodnotenie súčasného
stavu územia
SWOT analýza
Zhodnotenie súčasného stavu územia formou SWOT analýzy je spracovaná na základe auditu
rozvojových zdrojov mesta a dotazníkového prieskumu uskutočňovaného medzi podnikateľskými subjektmi a obyvateľmi mesta. Analýza sa dotýka 4 oblastí: 1. Poloha, prírodné pomery, životné
prostredie; 2. Ľudské zdroje, občianska infraštruktúra; 3. Doprava, technická infraštruktúra, bytový fond; 4. Hospodárstvo, ekonomický rozvoj.

1. Poloha, prírodné pomery, životné prostredie
Silné stránky

Výhodná geografická poloha vzhľadom k dopravnému koridoru Viedeň-Bratislava-Budapešť
Dobrá geografická poloha vzhľadom k rozvojovým pólom Bratislava, Trnava, Győr
Množstvo prírodných lokalít s významnými estetickými a biologickými hodnotami v blízkosti mesta
Úrodné pôdy a vhodné klimatické podmienky pre poľnohospodárstvo
Relatívne kvalitné životné prostredie
Dobré geografické podmienky na rozptyl znečisťujúcich látok v ovzduší
Plynofikácia energetických zdrojov najväčších znečisťovateľov ovzdušia
Najvýznamnejšia oblasť prirodzenej akumulácie podzemných vôd
Bohatý výskyt geotermálnych vôd
Významné zdroje pitnej vody
Triedenie a recyklácie odpadov
Zavádzanie energeticky úsporných opatrení pri novej výstavbe a rekonštrukcii pôvodných
objektov

Slabé stránky

Redukcia zelene v dôsledku zahusťovania zástavby
Vizuálny smog
Nelegálne skládky na území mesta
Vandalizmus na verejných priestranstvách
Zmenená krajinná štruktúra spôsobujúca úbytok lokalít s výskytom vzácnych druhov rastlín
a živočíchov
Výskyt znečisťujúcich látok z osobnej a nákladnej dopravy pozdĺž hlavných dopravných ťahov aj v centre mesta
Vysoká hladina hluku pre dopravu v centre mesta
Nedostatok atmosférickej vlahy vo vegetačnom období
Potenciálne ohrozenie veternou eróziou súvisiace so zmenenou krajinnou štruktúrou
Znečistenie povrchových a podzemných vôd poľnohospodárskou a priemyselnou výrobou
Eutrofizácia vo vodných tokoch a nádržiach
Plošné zdroje znečistenia (živočíšne farmy, potrubia hnojivej závlahy, nesprávna aplikácia
organických a priemyselných hnojív a chemických látok; akumulácia vôd v žumpách a septikoch; tranzitná kamiónová doprava)
Nedostatok parkovej zelene v meste
Nízka úroveň využívania obnoviteľných zdrojov energie
Absencia kanalizácie v mestskej časti Mliečany
Absencia zberného dvora

Príležitosti

Obnova, budovanie a rozšírenie zelenej infraštruktúry, oddychových zón a parkov
Zhodnocovanie odpadov z poľnohospodárskej výroby
Zvýšenie kvality životného prostredia zavádzaním nízko odpadových a bezodpadových
technológií vo výrobných procesoch
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Zlepšenie environmentálneho povedomia a informovanosti obyvateľstva o ochrane prírody
a životného prostredia
Zvýšenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálneho odpadu
Zhodnocovanie odpadu ako druhotnej suroviny
Zvýšenie zhodnotenia komunálneho odpadu
Rozvoj obehového hospodárstva a efektívnejšie nakladanie s odpadmi
Zníženie množstva komunálnych odpadov zvýšením možností triedenia odpadov
Budovanie triediacich zariadení slúžiacich na triedenie odpadov
Sanácia starých neriadených skládok a ďalších environmentálnych záťaží
Vybudovanie zberného dvora
Využitie alternatívnych zdrojov energie
Podpora obyvateľstva a firiem zavádzajúcich alternatívne energetické zdroje
Revitalizácia lokalít významných z hľadiska ochrany biodiverzity
Využitie zdrojov z fondov EÚ na účely ochrany prírody a životného prostredia
Angažovanie lokálnych záujmových skupín v ochrane prírody
Technologické opatrenia znižujúce množstvo emisií (napr. využitie slnečnej energie)
Budovanie protieróznych a iných ekostabilizačných prvkov v rámci projektov pozemkových
úprav a krajinno-ekologických plánov
Dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
Rozšíriť plochy mestskej zelene a prímestskej zelene (ochranné pásy)
Podpora inovatívnych technológií na zlepšenie ochrany životného prostredia, racionálne
využívanie zdrojov a podpora zeleného rastu

Ohrozenia

Nízka disciplína pri nakladaní s odpadmi
Narastanie počtu čiernych skládok odpadu a výskyt nebezpečných odpadov na týchto
skládkach
Potenciálne ohrozenie zdrojov podzemných vôd pri hnojení zvieracími fekáliami
Neúčasť obyvateľstva na projektoch triedeného zberu odpadov
Finančná náročnosť revitalizácie skládok a odstránenie starých environmentálnych záťaží
Možné obmedzenia vlastníckych práv na pozemkoch v územiach s prioritou ochrany biodiverzity
Nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a modernizáciu infraštruktúry životného prostredia
Nesúhlas vlastníkov pôdy s navrhovanými ekostabilizačnými opatreniami
Veľké finančné investície potrebné pre projekty výstavby kanalizačnej siete a čistiarne
odpadových vôd
Odstavenie existujúcej skládky odpadov v Dolnom Bare
Výstavba nových priemyselných závodov znečisťujúcich vodu, pôdu a ovzdušie
Problémy s vlastníckymi vzťahmi pri rozširovaní mestskej zelene
Nedostatok financií na podporu alternatívnych zdrojov energie
Negatívne vplyvy globálneho otepľovania a zmien klímy na životné prostredie

2. Ľudské zdroje, občianska infraštruktúra
Silné stránky

Stúpajúca vzdelanostná úroveň obyvateľstva
Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
Rozvíjajúce sa inštitúcie na báze partnerstva v oblasti záujmových združení, nadácií a iných
organizácií mimovládneho sektora
Aktívne mimovládne organizácie v meste
Aktivity mesta v podpore vybudovania kvalitnej občianskej infraštruktúry (skúsenosti s realizáciou rozvojových projektov)
Dobrá spolupráca občianskej sféry s mestom
Stabilizovaná sieť MŠ s VJS aj s VJM
Stabilizovaná sieť ZŠ s VJS aj s VJM
Vysoká kvalifikovanosť (odbornosť) pedagógov
Starostlivosť o talentované deti
Existujúca štruktúra sociálnej starostlivosti v meste
Široké spektrum sociálnych služieb a sociálnej starostlivosti o občanov ohrozených sociálnym vylúčením
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Odborné zázemie v oblasti sociálnych služieb
Ľudský potenciál v oblasti sociálnych služieb
Dostatočný počet zdravotníckych zariadení pokrývajúcich potreby občanov mesta
Rozvoj neštátnych zariadení v meste
Dobrá spolupráca medzi mestom a sociálnymi zariadeniami
Pomerne kvalitne a mnohostranne vybudovaná sieť stredného školstva
Existencia neštátneho školstva
Existencia a možnosť rozšírenia siete vysokých škôl formou externého a diaľkového štúdia.
Dobré cezhraničné kontakty a živé prúdenie ľudských zdrojov cez hranice (pracovná sila,
vzdelanie, kultúra)
Zmiešané národnostné zloženie obyvateľstva
Veľmi aktívne miestne mimovládne organizácie v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu
a ochrany životného prostredia
Rozvinutý systém vzdelávania, podpory vzdelávania, kultúry a športu
Veľký záujem o športovanie, v niektorých disciplínach je dobrá organizovanosť športu na
okresnej úrovni
Tradícia spolupráce medzi mestom a inštitúciami/organizáciami občianskej infraštruktúry
Aktívne a rozmanité domáce a zahraničné kontakty
Bohatá história a historické tradície
Bohaté futbalové tradície
Silná intelektuálna základňa v oblasti kultúry
Široké spektrum kultúrnych podujatí počas celého roka
Rastúci záujem verejnosti o kultúrne aktivity
Prítomnosť moderne vybudovaného mestského kultúrneho strediska
Dlhoročná tradícia pravidelne usporiadaných kultúrnych podujatí
Podpora obyvateľov mesta, ktorí nemajú žiadne podlžnosti voči mestskej samospráve formou rozličných zliav či nižších poplatkov za niektoré služby v meste

Slabé stránky

Pokles počtu obyvateľstva v meste
Rýchle starnutie obyvateľstva
Prehlbovanie sociálnych rozdielov obyvateľstva
Nedostatočná vybavenosť sociálnych zariadení – zariadenia a služby nevyhovujúce súčasným potrebám, požiadavkám
Nedostatok financií v školstve – problematický prístup k financiám pre školy
Nižšia vzdelanostná úroveň marginalizovaných rómskych komunít
Nevyužíva sa adekvátne potenciál vzdelaných ľudí v meste
Nedostatok sponzorov pre rozvoj občianskej infraštruktúry – hospodársky nedostatočne
silné firmy, podniky
Nedostatočné ohodnotenie trénerov, vychovávateľov, učiteľov a aktérov sociálnych a kultúrnych služieb
Zastaraná technická vybavenosť sa stáva brzdou kvalitatívneho rastu informačnej spoločnosti
Málo vedeckých inštitúcií
Odliv kvalifikovaných pracovníkov a kreatívnych ľudí do väčších miest
Zlý technický stav a nevyhovujúca technická vybavenosť určitých budov a objektov školskej
(MŠ, ZŠ), kultúrnej a sociálnej infraštruktúry
Problém uplatniť sa na trhu práce pre rómske obyvateľstvo
Nedostatok moderných športovísk a detských ihrísk vyhovujúcich európskym normám

Príležitosti

Podpora zavádzania inovatívnych foriem vzdelávania
Ďalšie prehlbovanie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami a mestom
Vytvárať viac príležitostí a podmienok na sebarealizáciu mladých
Intenzívnejšia spolupráca miestnej samosprávy s organizáciami v oblasti sociálnej sféry
Podpora detí zo sociálne slabých rodín
Prehlbovanie partnerskej spolupráce všetkých subjektov štátnej správy, samosprávy a neziskových organizácií, zainteresovaných do aktivít v oblasti sociálnych služieb
Zavádzanie a efektívne využívanie e-governmentu
Zavádzanie SMART služieb, inteligentných riešení pre občanov i podnikateľov
Rozšírenie siete kvalitných športovísk a kultúrnych zariadení
Zintenzívniť obojstrannú cezhraničnú spoluprácu v oblasti vzdelania, kultúry a športu
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Výmenné študijné a kultúrne stáže
Vysunuté pracoviská vysokých škôl
Budovanie nových, obnova a efektívne využitie existujúcich športových zariadení
Zvýšenie hodnoty dobrovoľnosti, spoločenských aktivít
Lepšie zapojiť sociálne neprispôsobivé obyvateľstvo do vzdelávacieho procesu a trhu práce
Rekonštrukcia stredoškolského vzdelávania s väzbou na trh práce
Vytvorenie podmienok pre realizáciu celoživotného vzdelávania
Organizovanie nových kultúrnych a spoločenských podujatí reflektujúcich dopyt obyvateľstva
Zvyšovanie atraktívnosti učiteľského povolania, práce v sociálnych službách a v kultúre
Zvýšenie bezpečnostných opatrení
Čerpanie finančných zdrojov z fondov EÚ a ostatných grantových programov za účelom
zlepšovania stavu sociálnej a občianskej infraštruktúry
Vytváranie a rozvoj partnerstiev pre udržateľný rozvoj

Ohrozenia

Zhoršujúci sa demografický vývoj a intenzívne starnutie obyvateľstva
Odchod obyvateľstva do okolitých obcí a miest z dôvodu bývania
Strata atraktivity prostredia mesta – odchod kvalifikovanej pracovnej sily z mesta
Zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých ohrozených skupín obyvateľstva (marginalizované rómske komunity, dlhodobo nezamestnaní, zdravotne postihnutí atď.)
Zhoršujúci sa zdravotný stav obyvateľov
Nezáujem sponzorov
Slabá podpora školských, kultúrnych a športových inštitúcií zo strany štátu
Neatraktívnosť učiteľského povolania a práce v školských zariadeniach
Neatraktívnosť práce v sociálnych a kultúrnych zariadeniach
Zánik mimovládnych, neziskových organizácií
Štruktúra školstva nezodpovedá požiadavkám trhu
Rast podielu sociálne marginalizovaných skupín obyvateľstva
Zastavenie posilnenia občianskej spoločnosti
Zúženie priestoru existujúcich osvetových činností
Pomalé tempo rozvoja informačných technológií
Nízka podpora udomácnenia vedeckých inštitúcií
Nárast problémov so sociálne neprispôsobivými skupinami obyvateľov
Nárast počtu obyvateľov v hmotnej núdzi
Finančná náročnosť zabezpečenia materiálovej bázy a prevádzky športovísk
Prehlbovanie štrukturálnych rozdielov medzi dopytom a ponukou práce

3. Doprava, technická infraštruktúra, bytový fond, SMART riešenia
Silné stránky

Ľahká dostupnosť mesta po pozemných komunikáciách a železničnej trati
Hustá sieť pozemných komunikácií
Veľké zásoby podzemnej pitnej vody
Dobré pokrytie signálom pre mobilné telefóny a množstvo operátorov zabezpečujúcich
širokopásmové internetové pripojenie
Dostatočne vybudovaná sieť plynovodu, vodovodu, kanalizácie
Dobré postavenie mesta z hľadiska zásobovania energiou (napojenie na medzinárodnú
elektrizačnú sústavu, vodná elektráreň Gabčíkovo)
Trend rastu bytového fondu
Kvalitný bytový fond
Trend zateplenia bytových a nebytových budov
Realizované opatrenia v oblasti bytového fondu smerujúce k energetickým úsporám
Výskyt geotermálnych zdrojov

Slabé stránky

Statická doprava nie je optimálne riešená, nedostatok parkovacích miest na sídliskách (parkuje sa aj na trávnatých plochách)
Chýba kvalitná a prepojená cyklistická infraštruktúra
Chýbajúci cestný severný obchvat mesta
Slabé dopravné prepojenie v severojužnom smere
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Zastaraná technológia čistiarne odpadových vôd
Neekologický vozidlový park mestskej hromadnej dopravy
Neuspokojivý technický stav určitých objektov predškolskej a školskej infraštruktúry (materské školy, základné a stredné školy)

Príležitosti

Zabezpečiť lepšie podmienky pre cyklistickú a pešiu dopravu – rozšírenie a dobudovanie
siete cyklotrás a chodníkov – podpora budovania cyklistickej infraštruktúry (cyklochodníky,
cyklopruhy a pod.)
Rozvoj verejnej osobnej a nemotorovej dopravy
Vybudovanie severného obchvatu mesta
Zabezpečenie postupnej modernizácie ciest I., II. a III. triedy
Podpora aktivít vedúcich k zlepšeniu statickej dopravy
Zdvojkoľajnenie a elektrifikácia železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
Obnova vozidlového parku mestskej hromadnej dopravy
Optimálne využitie geotermálnych zdrojov a ďalších netradičných zdrojov energie
Dobudovanie a rozširovanie vodovodnej a kanalizačnej siete vrátane čistiarne odpadových
vôd
Využívanie rozvojových programov financovaných z prostriedkov EÚ pre rozširovanie a skvalitnenie technickej infraštruktúry
Zlepšiť bezpečnosť, efektívnosť a udržateľnosť dopravného systému mesta
Rozvoj ekologickej mestskej hromadnej dopravy
Rastúci záujem o zefektívnenie bývania – modernizáciu, zatepľovanie, využívanie podkroví,
nadstavby
Zvýšené nároky na údržbu a opravu bytových domov
Prestavba nebezpečných križovatiek
Výstavba nových parkovacích miest a garáži
Výstavba rýchlostnej cesty R7
Využitie SMART riešení pre ekologický rozvoj a konkurencieschopnosti

Ohrozenia

Zhoršujúci sa stav mestských komunikácií
Prehustenie automobilovej dopravy v meste
Nezadržateľné dopravné preťaženie ciest
Nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a modernizáciu dopravnej a technickej infraštruktúry a na realizáciu SMART rozvojových zámerov

4. Hospodárstvo, ekonomický rozvoj
Silné stránky

Výhodná geografická poloha a dopravná dostupnosť regiónu
Prihraničná poloha, cezhraničné spolupráce
Rozvojový charakter územia – mesto je súčasťou regiónu tzv. „Zlatého trojuholníka“ Viedeň-Bratislava-Budapešť
Blízkosť letísk Viedeň-Schwechat a Bratislava
Priaznivé prírodné a pôdno-klimatické podmienky
Dobré zdroje pitnej vody a potenciál geotermálnych prameňov
Ľudské zdroje so skúsenosťami, zručnosťou a tradíciou v poľnohospodárskej výrobe, potravinárskom a ľahkom priemysle
Rastúci podiel obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním
Vysoký produkčný potenciál prostredia
Vyspelé poľnohospodárstvo
Moderné priemyselné areály v meste
Moderné spracovateľské technológie v miestnom priemysle
Vysoký podiel podnikateľských subjektov (malých a stredných podnikateľov)
Dobre diverzifikovaná skladba priemyselných odvetví a ich výrobná vyťaženosť
Rastúce postavenie cestovného ruchu v ekonomickej štruktúre mesta
Imidž Dunajskej Stredy ako mesta s termálnym kúpaliskom a celoročnou možnosťou relaxu
Dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky
Aktívne členstvo v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz
Tradícia organizovania veľkých kultúrnych a spoločenských podujatí –festivalov (Dni sv. Ju-
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raja, Žitnoostrovský jarmok atď.)
Dobré priestorové kapacity pre ďalší rozvoj mesta

Slabé stránky

Vysoká miera nezamestnanosti obyvateľstva v dôsledku pandémie koronavírusu Covid-19
Nedostatok voľných pracovných miest
Nedostatok kvalitnej pracovnej sily
Nízka miera priemernej mzdy
Vysoké ekologické zaťaženie a erózia poľnohospodárskej krajiny spôsobená dlhodobým necitlivým veľkovýrobným spôsobom obhospodarovania a odlesnenia územia
Slabá spracovateľnosť tovaru a pripravenosť na trh
Slabá spolupráca podnikateľských subjektov
Slabá komunikácia medzi zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami
Nedostatočné využitie geotermálnej energie
Negatívny vplyv pandémie koronavírusu na cestovný ruch a služby CR
Nedostatok ubytovacích kapacít najmä v letnej sezóne a ich nevyhovujúca štruktúra
Nedostatočná ponuka turistických atrakcií v meste a v areáli Thermalparku
Nízky podiel priamych investícií do cestovného ruchu
Nedostatočná úroveň poskytovaných služieb v CR
Absencia náučných chodníkov
Nedostatočná infraštruktúra pre modernú cyklodopravu, nedostatočné prepojenie miestnych cyklotrás na regionálne a medzinárodné cyklotrasy
Sezónnosť vo využívaní kapacít cestovného ruchu
Nízke zastúpenie vedeckých a výskumných inštitúcií v meste
Pomalé tempo rozvoja dopravnej infraštruktúry

Príležitosti

Vytváranie podmienok pre príchod investorov a príliv priamych investícií
Rozvoj zelenej ekonomiky a obehového hospodárstva
Potenciál nových zdrojov zamestnanosti v sektore služieb a priemyslu
Rozvoj odvetví založených na využívaní potenciálu mesta a jeho regiónu
Podpora malého a stredného podnikania
Využívanie „brownfieldov“ pre podporu rozvoja hospodárstva mesta
Zvýšenie využitia geotermálnych zdrojov
Využitie možností šírenia priemyselných parkov, predovšetkým v lokalitách s už vybudovanou infraštruktúrou
Podporné programy pre začínajúcich podnikateľov
Využitie a rozvoj vzdelanostného potenciálu obyvateľstva
Možné čerpanie v rámci projektových programoch EÚ
Zlepšenie spolupráce podnikateľských subjektov
Využitie produkčného potenciálu pôdy
Podpora celoživotného vzdelávania
Vytváranie a rozvoj partnerstiev – využitie blízkosti Bratislavy a ďalších veľkomiest pre spoluprácu a rozvoj
Vytvorenie regionálneho marketingu a regionálnych produktov
Zintenzívnenie obojstranného cezhraničného obchodu
Trendy CR vyhovujúce potenciálu mesta – rastúci trend krátkodobých a víkendových pobytov, cykloturistika, relax ako najdôležitejší účel cestovania v Európe, tematické trasy, environmentálna citlivosť turistov, wellness a zdravotný cestovný ruch, nárast podielu staršieho
obyvateľstva
Mikroregionálne prírodné podmienky pre atraktívne formy cestovného ruchu a tvorbu rôznorodej zaujímavej dostupnej ponuky pre návštevníkov Dunajskej Stredy – rybolov, unikátne
chránené územia – Ostrov orliaka morského, mokrade medzinárodného významu a iné, splavovanie lužnými lesmi, vyhliadkové plavby, cykloturistika a iné poznávacie a rekreačné aktivity
Aktivácia využívania regionálnych zdrojov pre rozvoj agroturistiky
Rozširovanie siete zariadení CR vrátane ubytovacej kapacity, zvýšenie úrovne poskytovaných služieb
Možnosť širšej prezentácie mesta na výstavách a iných podobných podujatiach, aj v zahraničí
Vybudovanie siete cyklotrás v rámci mesta a jej napojenie na existujúce trasy v regióne
Záujem o staré remeslá a tradície zo strany turistov
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Spolupracovať s prevádzkovateľmi atraktivít v blízkom okolí a začleniť tieto atraktivity a
zážitkové aktivity do ponuky pre návštevníkov mesta (história ryžovania zlata, živé technické
pamiatky – vodné mlyny atď.)
Rozvíjať a využívať spoluprácu s partnerskými mestami/obcami na účely rozvoja cestovného
ruchu

Ohrozenia

Pretrvávanie hospodárskej krízy v dôsledku pandémie koronavírusu Covid-19
Vysoké odvodové zaťaženie malých a stredných podnikov
Posilnenie konkurencie a presun investorov do regiónov s vyššou konkurencieschopnosťou
Klimatická zmena – devastácia krajiny pre pôdohospodárstvo
Nedostatočné využitie ponúkaných zdrojov EÚ a z toho vyplývajúci menší rozvoj podnikov
a nižšia konkurencieschopnosť
Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj cestovného ruchu
Konkurencia miest s podobnou infraštruktúrou a predpokladmi pre rozvoj CR
Nedostatočná starostlivosť o rozvoj turistickej infraštruktúry
Zaostávajúca dopravná infraštruktúra (nedokončenie rýchlostnej komunikácie R7)
Obmedzený prístup k domácim a zahraničným úverom, neúčinnosť podpory vstupu zahraničných investícií
Nedostatočná starostlivosť o rozvoj turistickej infraštruktúry a využívanie kapacít rekreácie
v meste
Nízka priemerná mzda v regióne, následná migrácia pracovníkov – odliv kvalifikovanej pracovnej sily
Vonkajšia konkurencia na úkor domácich podnikateľov
Konkurencia miest s podobnou infraštruktúrou a predpokladmi pre rozvoj CR v rámci Trnavského samosprávneho kraja a Podunajského regiónu

Kľúčové disparity a hlavné faktory rozvoja
Kľúčové disparity

Pokles počtu obyvateľov
Zvýšenie problémov so sociálne neprispôsobivými obyvateľmi
Vysoká nezamestnanosť
Nedostatok kvalitnej pracovnej sily
Nevyužitý potenciál cestovného ruchu – nevyužitie lokalizačných faktorov na rozvoj cestovného ruchu
Znečisťovanie verejných priestorov neprispôsobivými občanmi
Vandalizmus a porušovanie verejného poriadku
Slabý tretí sektor a finančne slabá občianska infraštruktúra
Nedostatky v dopravnom systéme mesta – nedobudovaná dopravná infraštruktúra (nevyhovujúca situácia vo viacerých prvkoch dopravnej infraštruktúry: statická doprava, pešia
doprava, cyklistická doprava, severný obchvat mesta, chýbajúce kruhové objazdy a miestne
komunikácie)
Zastaranosť budov občianskej infraštruktúry
Nedostatok finančných zdrojov na rozvoj, inovácie a SMART riešení
Nesúlad medzi jednotlivými aktérmi v procese rozvoja mesta
Rozdiely medzi rozvojom občianskej vybavenosti a zvyšujúcimi sa požiadavkami pri zabezpečení služieb, voľnočasových aktivít, športu, relaxu, aktívneho oddychu, čo môže mať za následok znižovanie atraktivity sídelného prostredia

Hlavné faktory rozvoja

Výhodná geografická poloha a dopravná dostupnosť regiónu
Prihraničná poloha, dobré cezhraničné kontakty
Výborné pôdno-klimatické podmienky
Dobré priestorové kapacity pre ďalší rozvoj mesta
Priemyselné zóny, možnosti rozšírenia
Rozvoj zelenej ekonomiky a obehového hospodárstva
Existencia zón obchodov a služieb
Kvalitný systém vzdelávania, podpora kultúry a športu
Dobudovanie a modernizácia odpadového hospodárstva, zavádzanie moderných technoló-
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gií spracovania odpadov
Využitie geotermálnej energie, alternatívnych zdrojov energie
Rekonštrukcia a modernizácia verejných budov
Dokončenie rýchlostnej cesty R7
Zdvojkoľajnenie a elektrifikácia železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
Rekonštrukcia a rozšírenie dopravnej infraštruktúry pre zabezpečenie udržateľnej a nízkoemisnej mobility
Modernizácia a rozvoj sociálnych služieb
Rekonštrukcia a rozvoj školských zariadení a ich technickej vybavenosti
Rozvoj a rekonštrukcia zariadení športovej infraštruktúry
Zvýšenie atraktivity a rozvoj areálu Thermalparku
Vybudovanie verejnej kanalizácie v mestskej časti Mliečany
Vybudovanie zberného dvora
Dobudovanie chýbajúcej technickej infraštruktúry
Zvýšenie podielu verejnej zelene a rozšírenie zelenej infraštruktúry
Revitalizácia verejných priestranstiev v meste
Využitie zdrojov podzemných vôd
Budovanie efektívnych partnerstiev (sektorových, regionálnych, medzinárodných)
Využitie zdrojov z domácich fondov a z fondov EÚ

SMART mesto
Obr. 6: 3 základné zložky smart (inteligentného) mesta

3 základné piliere SMART rozvoja:

smart prostredie – ochrana a udržateľné využívanie zdrojov s modernou infraštruktúrou,
smart ekonomika – udržateľné, efektívne a konkurencieschopné zhodnocovanie zdrojov,
smart komunita – tolerantné, otvorené, vzdelané, zdravé a aktívne spoločenstvo obyvateľov,
podnikateľov, návštevníkov + smart spravovanie/riadenie územia (governance).
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B – Strategická časť
Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja mesta pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a
určí hlavné ciele a priority rozvoja mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme
dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Táto časť obsahuje:
- víziu územia,
- formuláciu a návrh stratégie,
- výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách – oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).
Pri spracovaní tohto dokumentu boli plno akceptované najvýznamnejšie rozvojové dokumenty týkajúce sa územia mesta (Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá
stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030, Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského
samosprávneho kraja na roky 2016 – 2023, Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho
kraja, Územný plán mesta Dunajská Streda, Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda, Energetická koncepcia mesta Dunajská Streda v tepelnej energetike, Komunitný
plán sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 s predĺženou platnosťou do
31. 12. 2021, Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, ako aj zákon č. 539/2008
o podpore regionálneho rozvoja.
Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja definuje Program hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce nasledovne v § 8:
(1) Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s
cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v
programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.
(2) Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a
koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,
vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou akčných plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
(5) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej
spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
Pôsobnosť obcí pri podpore regionálneho rozvoja zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho
rozvoja definuje nasledovne v § 12:
Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a) analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou
dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,
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c) spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave
a realizácii programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a na
účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d) podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa
§ 3, v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území obce,
e) vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f) spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov,
ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g) podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.

STRATÉGIA, PRIORITY A CIELE MESTA VYCHÁDZAJÚ Z CIEĽOV PARTNERSKEJ
DOHODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2021 – 2027.
Oblasti podpory v cieli politiky „Inteligentnejšia Európa“

Podpora opatrení na rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých
technológií Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji
Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre výskum a vývoj
Podpora účasti slovenských subjektov v Európskom výskumnom a inovačnom priestore
Využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády
Podpora rozvoja digitálneho a údajového hospodárstva a digitálna transformácia širšej ekonomiky, výskum a vývoj a aplikovanie moderných technológii s cieľom zvyšovať inovatívnu
výkonnosť Slovenska a eliminovanie negatívneho dopadu digitalizácie na spoločnosť
Modernizácia poskytovania verejných služieb
Podpora budovania inteligentných regiónov a miest
Podpora digitálnej pripojiteľnosti
Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti najmä malých a stredných podnikov, vrátane
produktívnych investícií
Podpora malého a stredného podnikania Internacionalizácia malého a stredného podnikania
Podpora sieťovania podnikateľských subjektov
Rozvoj zručnosti pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie –
ľudské zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ
Podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh
Digitálne a podnikateľské zručnosti

Oblasti podpory v cieli politiky „Ekologickejšia nízkouhlíková Európa“

Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženia emisií skleníkových
plynov
Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov
Rozvoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo TEN-e
Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám
Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd
Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo
Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb
Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží
Zlepšenie kvality ovzdušia
Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility

Oblasti podpory v cieli politiky „Prepojenejšia Európa“
Cestná doprava
Dobudovanie diaľničných spojení TEN-T
Výstavba rýchlostných ciest
Modernizácia a výstavba ciest I. triedy vrátane modernizácie mostov
Zlepšenie regionálnej dopravnej obslužnosti
Železničná doprava
Modernizácia železničnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T a železničných uzlov
Podpora regionálnej železničnej dopravy
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Vodná doprava
Modernizácia infraštruktúry vodnej dopravy zaradenej do TEN-T
Pomoc prevádzkovateľom plavidiel vnútrozemskej plavby pri zavádzaní technológií ekologizácie plavidiel

Oblasti podpory v cieli politiky „Sociálnejšia Európa“
Adaptabilný a prístupný trh práce
Kvalitné inkluzívne vzdelanie
Záruka pre mladých
Aktívne začlenenie a dostupné služby
Potravinová a materiálna deprivácia
Sociálne inovácie a experimenty

Oblasti podpory v cieli politiky „Európa bližšie k občanom“

Budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych
orgánov
Prevencia negatívnych spoločenských javov a vytváranie bezpečného fyzického prostredia
obcí, miest a regiónov
Regionálna a miestna infraštruktúra pre pohybové aktivity a voľný čas
Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich kultúrne dedičstvo, komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Oblasti podpory v cieli politiky „Fond spravodlivej transformácie (FST)“

Umožniť regiónom a ľuďom riešiť sociálne, zamestnanecké, hospodárske a environmentálne vplyvy prechodu k cieľu Únie v oblasti klímy a klimaticky neutrálneho hospodárstva do
roku 2050 na základe Parížskej dohody
Centrálnym pilierom stratégie Slovensko 2030, v súlade s globálnou Agendou 2030, ako aj s
Európskou zelenou dohodou, je udržateľnosť: dôraz na ochranu životného prostredia na Slovensku, strategické plánovanie a udržateľný rozvoj, zosúladenie priorít s rozvojovým potenciálom
regiónov a rozvoj priemyslu založeného na zelenej transformácii a vysokej pridanej hodnote, automatizácii, trhových službách, digitálnej ekonomike, inováciách a výskume a vývoji. Princípmi
Slovensko 2030 sú:
environmentálna a hospodárska udržateľnosť,
kvalita života ako rozhodujúci faktor verejných politík,
efektívnosť, synergia, subsidiarita, sebestačnosť a integrácia,
dôraz na priority.
Tento programový dokument plne zohľadňuje horizontálne priority, ktoré sú svojím charakterom a vplyvmi prierezovými témami všetkých priorít a budú rešpektované pri každom projekte/
skupine projektov operačných programov bez ohľadu na podporovanú tému alebo územie.
Strategický program a akčný plán Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda sú v súlade s globálnym cieľom, strategickými cieľmi a prioritami
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016
– 2023.
Na obdobie r. 2016 – 2023 si Trnavský samosprávny kraj zadefinoval 3 strategické oblasti, ktoré
vytvárajú základnú štruktúru rozvojovej stratégie programu hosp. a soc. rozvoja kraja:

Prioritná oblasť – Hospodárska
Špecifický cieľ 1.1: Posilnenie konkurencieschopnosti ekonomiky a zlepšenie podnikateľského
prostredia
Špecifický cieľ je zameraný na podporu a vytváranie vhodných podmienok pre budovanie a rozvoj kvalitnej podnikateľskej infraštruktúry v oblasti hospodárstva (klastre, priemyselné parky, inkubátory atď.), skvalitnenie služieb a spoluprácu verejného a súkromného sektora.
Špecifický cieľ 1.2: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Cieľ je zameraný na podporu inovácií vo všetkých oblastiach hospodárstva, a to zavádzaním no-
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vých technológií a inovácií do výrobných prevádzok pri výstavbe a rekonštrukcii priemyselných
zón, ako aj na materiálno-technologické vybavenie výskumných inštitúcií za účelom zlepšenia
podmienok vedecko-výskumných aktivít.
Špecifický cieľ 1.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu a športu
Cieľ je zameraný na podporu poznatkovo intenzívnych služieb, najmä v tradičných odvetviach
cestovného ruchu, podporu vzniku a rozvoja inovatívnych firiem a ich udržateľnosti v službách
cestovného ruchu, vrátane zvyšovania kvality služieb, prepojenie cestovného ruchu s ostatnými
odvetviami v regióne, rozvoj športu, kúpeľníctva, propagácia cestovného ruchu, budovanie a obnovu cyklotrás a ďalších progresívnych foriem cestovného ruchu.
Špecifický cieľ 1.4: Verejná osobná a nemotorová doprava, prepájanie kraja s dopravnými sieťami a zlepšenie dopravnej dostupnosti regiónu
Špecifický cieľ je zameraný na zvýšenie atraktivity nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy, prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry, na organizáciu, prevádzku a infraštruktúru verejnej osobnej dopravy s cieľom zvýšenia počtu prepravených
osôb v regióne, rieši oblasť prímestskej a mestskej dopravy v nadväznosti na ostatnú dopravnú
infraštruktúru, zahŕňa podporu rekonštrukcie ďalších úsekov železničných tratí na území kraja,
podporu budovania leteckej infraštruktúry a vodnej prepravy, ako aj podporuje vzájomné poprepájanie trás s trasami v susediacich regiónoch, vrátane cezhraničných regiónov.
Špecifický cieľ 1.5: Prepájanie kraja komunikačnými sieťami a zlepšenie komunikačnej dostupnosti v rámci samotného regiónu
Prepojenie kraja komunikačnými sieťami a zlepšenie komunikačnej dostupnosti v regióne
prispeje k vytvoreniu spoločnosti, schopnej flexibilne reagovať na meniace sa podmienky a otvárajúce sa príležitosti a prispeje k napĺňaniu priorít TTSK, a to hospodárskemu rastu, zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu, posilneniu ekonomiky a v neposlednom rade aj k zefektívneniu
verejnej správy. Opatrenie je zamerané na podporu rozvoja telekomunikačných a prenosových
sietí prostredníctvom budovania siete vysokorýchlostného internetu na území kraja, podporu
zavádzania a rozvoja elektronizácie služieb verejnej správy a informačných systémov.
Špecifický cieľ 1.6: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na
rozvoj multimodálneho dopravného systému a podpora regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ sa zameriava na zlepšenie súčasného stavu cestnej siete, posilnenie regionálnej
mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T. Zahŕňa investície
do rekonštrukcií a modernizácií ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií, budovanie a rekonštrukcie mostov, chodníkov, odstraňovanie kritických nehodových lokalít, kritických uzlov a križovatiek, zmiernenie negatívnych dopadov cestnej premávky na obyvateľov kraja.
Špecifický cieľ 1.7: Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
Špecifickým cieľom podpory poľnohospodárstva a rozvoja vidieka je posilnenie postavenia vidieka transferom vedomostí a znalostí, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom
inovácií, podporuje spoluprácu medzi poľnohospodárskymi podnikmi, ako aj medzi poľnohospodármi a spracovateľmi s cieľom lepšej finalizácie produkcie, vytvárania krátkych odbytových
reťazcov, rozvoja miestnych trhov, ochrany životného prostredia a zlepšenia starostlivosti o les.
Podporuje spoluprácu medzi malými hospodárskymi subjektmi v odvetví poľnohospodárstva,
potravinovom reťazci, sektore lesného hospodárstva, lepšie využitie prírodných zdrojov, ochranu
životného prostredia, životných podmienok zvierat a zlepšenie kvality života na vidieku.
Špecifický cieľ 1.8: Podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce
Výhodná poloha a spoločná hranica s tromi štátmi dáva predpoklad na rozvoj cezhraničnej spolupráce s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. Špecifický cieľ je zameraný na podporu
a rozvoj cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce a na dosahovanie pozitívnych
úspechov a napĺňanie spoločných cieľov v hospodárskej oblasti.

Prioritná oblasť – Sociálna
Špecifický cieľ 2.1: Vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj vzdelávania
Špecifický cieľ je zameraný na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredoškolské a celoživotné vzdelávanie) a zvýšenie
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dostupnosti predprimárneho, primárneho a inkluzívneho vzdelávania. Hlavným cieľom je zlepšenie podmienok vzdelávania výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou budov predškolských a
školských zariadení, kuchynských zariadení a telocviční, vrátane bezbariérových vstupov. Súčasťou je aj podpora zvýšenia kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania s dôrazom na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, s prihliadnutím na potreby trhu práce. Ďalším z cieľov je skvalitnenie a modernizácia vzdelávacieho procesu podporou materiálno–technického vybavenia
odborných učební, zlepšenie podmienok stredísk praktického vyučovania a stredísk odbornej
praxe. Súčasťou špecifického cieľa sú aj opatrenia na podporu aktivít, zameraných na zvyšovanie
zručností a vedomostí v oblasti informatizácie.
Špecifický cieľ 2.2: Zvyšovanie zamestnanosti všetkých vekových skupín obyvateľstva v produktívnom veku za účelom minimalizácie nezamestnanosti v regióne
Špecifický cieľ sa zameriava na zvyšovanie zamestnanosti všetkých vekových skupín obyvateľstva a zníženie nezamestnanosti, s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko
kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých osôb. Významnou je aj podpora vzdelávacích
programov, tvorbu projektov a koncepcií, zameraných na nezamestnaných, sociálne odkázaných
obyvateľov, ako i na marginalizované skupiny. Cieľom je aj zlepšenie podmienok pre zosúladenie
pracovného a rodinného života a rovnosť medzi pohlaviami vo všetkých oblastiach, vrátane oblasti prístupu k zamestnaniu
Špecifický cieľ 2.3: Podpora poskytovania sociálnych služieb a sociálna inklúzia
Špecifický cieľ je orientovaný na skvalitnenie života obyvateľov kraja prostredníctvom lepšieho
poskytovania sociálnych služieb a podnikateľskú činnosť v sociálnych službách, podporu pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, podporu dobrovoľníckej činnosti, zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zároveň je zameraný na podporu rekonštrukcie,
rozširovania a modernizáciu existujúcich sociálnych zariadení a zabezpečenie materiálno-technického vybavenia. Podporuje vznik špecializovaných zariadení, podporovaného bývania a rehabilitačných stredísk. Cieľ je zameraný na podporu verejných služieb pre všetky vekové skupiny.
Špecifický cieľ 2.4: Zvyšovanie kvality a efektívnosti zdravotníckych služieb a integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti v kraji
Špecifický cieľ je zameraný na zvyšovanie kvality a efektívnosti zdravotníckych služieb rekonštrukciou a modernizáciou zdravotníckych zariadení a podporu modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a implementácie nových diagnostických terapeutických postupov, vrátane integrácie primárnej zdravotníckej starostlivosti. Súčasťou cieľa je aj podpora zdravotníckej osvety a
zdravého životného štýlu.
Špecifický cieľ 2.5: Zachovanie kultúrneho dedičstva a zabezpečenie rozvoja kultúry, kultúrnych
a osvetových zariadení, zachovanie kultúrnych a ľudových tradícií kraja
Špecifický cieľ je zameraný na podporu aktívneho zapojenia sa obyvateľov do kultúrneho života
regiónu, podporuje tradičné remeslá, remeselné a hospodárske dvory, tradičné podujatia a mnohé iné, podporuje aktivity, zamerané na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych
a osvetových zariadení v kraji, spoluprácu kultúry a cestovného ruchu, agroturistiky, školstva, a
pod., podporuje všetky činnosti v kreatívnom priemysle, vrátane budovania kreatívnych centier,
podporuje aktivity, smerujúce k zachovaniu ľudových tradícií v kraji a spolupodieľa sa na zachovaní kultúrneho dedičstva regiónu podporou hmotných a nehmotných kultúrnych pamiatok,
rekonštrukciu pamiatok, nehnuteľností, zaradených medzi kultúrne pamiatky.
Špecifický cieľ 2.6: Vypracovanie koncepcií, dokumentov, zabezpečujúcich informovanosť v sociálnej oblasti
Špecifický cieľ je zameraný na podporu pri tvorbe strategických dokumentov, resp. ich aktualizácií, koncepcií, štúdií, akčných plánov, analýz za účelom zvýšenia povedomia verejnosti v oblasti
vzdelávania, zamestnanosti, sociálnych služieb, zdravotníctve a kultúre.
Špecifický cieľ 2.7: Podpora cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce
Špecifický cieľ je orientovaný na podporu a rozvoj cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej
spolupráce pôsobiacej v sociálnej oblasti, podporu existujúcich a nových cezhraničných partnerstiev, realizujúcich spoločné investičné a neinvestičné aktivity v danej oblasti.
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Prioritná oblasť – Environmentálna
Špecifický cieľ 3.1: Investície do vodného hospodárstva
Prostredníctvom aktivít, zahrnutých v špecifickom cieli, budú podporované aktivity zamerané na
rekonštrukciu a budovanie vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu, rekonštrukciu vodárenských zdrojov, na rekonštrukciu a dobudovanie verejných kanalizácií a čistiarní
odpadových vôd. S cieľom dosiahnutia dobrého stavu podzemných a povrchových vôd je potrebné dbať na pozdĺžnu a postrannú kontinuitu vodných tokov, odstraňovanie bariér a znečisťujúcich látok, pritekajúcich vodnými tokmi. Súčasťou cieľa je aj podpora pri výstavbe a rekonštrukcii
odvodňovacích rigolov, resp. záchytných nádrží, podpora pri budovaní a realizácii protipovodňových opatrení a pripravenosti územia kraja na vznik mimoriadnych udalostí, ktoré vznikajú zmenou klímy.
Špecifický cieľ 3.2: Zabezpečenie ochrany ovzdušia pred vysokým množstvom znečisťujúcich látok do ovzdušia
Opatrenie v špecifickom cieli je zamerané na zlepšenie kvality ovzdušia, obsahujúce minimálne
množstvo znečisťujúcich látok. Cieľom je zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom účinných
technických a technologických opatrení v ekonomickom aj vo verejnom sektore.
Špecifický cieľ 3.3: Skvalitnenie nakladania s odpadmi
Strategickým cieľom v oblasti odpadového hospodárstva je obmedzenie skládkovania odpadov
a podpora zhodnocovania odpadov so zameraním na recykláciu, triedenie a odstraňovanie environmentálnych záťaží. Pri napĺňaní cieľa budú realizované aktivity, zamerané na zníženie produkcie odpadov, čím sa dosiahne zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Taktiež budú podporené projekty a programy zaoberajúce sa environmentálnou výchovou a osvetou.
Špecifický cieľ 3.4: Efektívne využívanie prírodných zdrojov, ekosystémov a ekosystémových služieb, starostlivosť o pôdu a lesy
Špecifický cieľ je zameraný na efektívne vyžívanie prírodných zdrojov a starostlivosťou o pôdu a
lesy. Zameriava sa tiež na podporu zabezpečenia podmienok pre zachovanie biologickej diverzity, zlepšenia stavu ekosystémov a zlepšenia stavu životného prostredia v mestských oblastiach,
a to hlavne rozširovaním plôch zelene, udržiavaním jestvujúcich plôch zelene a rekonštrukciou
oddychových zón a lokalít, podporu pri revitalizácii lesov a pri obnove biokoridorov. Cieľ je upriamený aj na výchovu k environmentálne zodpovednému správaniu sa a k zvyšovaniu informovanosti obyvateľstva o využívaní prírodných zdrojov a ochrane zelene a lesa.
Špecifický cieľ 3.5: Vytváranie vhodných podmienok pre výrobu, energetickú efektívnosť a distribúciu energie z obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ je zameraný na podporu perspektívnych a inovatívnych technológií, využívajúcich
obnoviteľné zdroje energie, čím sa zvýši výroba tepla a energie. Podporovaná bude modernizácia, rekonštrukcia a rozširovanie infraštruktúry v oblasti energetiky a infraštruktúry pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie za účelom zníženia efektívnej náročnosti verejných budov. Cieľ
sa orientuje aj na znižovanie energetickej náročnosti obytných domov, verejných budov, materských, základných a stredných škôl, sociálnych, zdravotníckych a kultúrnych zariadení a kultúrnych pamiatok.
Špecifický cieľ 3.6: Podpora medzinárodnej, nadnárodnej a cezhraničnej spolupráce
Špecifický cieľ je zameraný na podporu a rozvoj cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej
spolupráce v environmentálnej oblasti, podporu existujúcich a nových cezhraničných partnerstiev, realizujúcich spoločné investičné a neinvestičné aktivity v danej oblasti.
PHSR Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2023 definuje víziu pre kraj nasledovne:
„Konkurencieschopný a všestranne rozvinutý kraj efektívne využívajúci všetky zdroje pri zachovaní prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok, kvality života a životného prostredia. Mobilizácia vnútorných zdrojov regiónu a získanie mimoregionálnych zdrojov pre realizovanie zámerov, spejúcich k rozvoju kraja.“
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Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (OSN 2015) je kľúčovou agendou pre zabezpečenie globálneho udržateľného rozvoja. Jej transformačný charakter je vyjadrený v 17 cieľoch udržateľného
rozvoja (SustainableDevelopmentGoals – SDGs). Slovensko si v roku 2018 zvolilo taký prístup k národnej implementácii Agendy 2030, ktorý 17 cieľov udržateľného rozvoja premietol na národnú
úroveň prostredníctvom šiestich Národných priorít implementácie Agendy 2030, schválených
Vládou SR v roku 2018. Ide o nasledujúce priority: – Vzdelanie pre dôstojný život – Smerovanie k
znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí – Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia – Udržateľné sídla, regióny
a krajina v kontexte zmeny klímy – Právny štát, demokracia a bezpečnosť – Dobré zdravie. Rozvojová vízia mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027 sleduje aj vyššie uvedené Národné priority
implementácie Agendy 2030.
Rozvojová vízia mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027 je v súlade s Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobou stratégiou udržateľného rozvoja Slovenskej
republiky – Slovensko 2030. Princípmi Slovensko 2030 sú:
environmentálna a hospodárska udržateľnosť,
kvalita života ako rozhodujúci faktor verejných politík,
efektívnosť, synergia, subsidiarita, sebestačnosť a integrácia,
dôraz na priority.
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HLAVNÝ STRATEGICKÝ CIEĽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA
Hlavným strategickým cieľom mesta Dunajská Streda je vytvorenie podmienok pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta s prihliadnutím na hospodárske, sociálne,
prírodné a kultúrne danosti prostredia mesta. Podpora inovácií a smart riešení a ich efektívne
využitie v meste s cieľom zvýšenia kvality života a podnikateľského prostredia.

Strategická vízia mesta Dunajská Streda
V roku 2027 mesto Dunajská Streda bude inteligentné, konkurencieschopné a prosperujúce
mesto so smart riešeniami, a to tak po stránke ekonomickej, sociálnej a environmentálnej, ako
aj z hľadiska kvality života jeho obyvateľov. Mesto Dunajská Streda bude dobre hospodáriacim a
dobre riadeným mestom.
Mesto Dunajská Streda bude významným centrom vzdelávania, kultúrneho a spoločenského
života juhozápadného Slovenska, školské inštitúcie v meste budú produkovať kvalitnú pracovnú
silu schopnú uplatniť sa na trhu práce v rámci EÚ. Na území mesta budú vytvorené podmienky
pre podporu zdravého životného štýlu. Kultúrna a športová infraštruktúra budú poskytovať obyvateľom i návštevníkom mesta všestranné možnosti oddychu.
Sociálne a zdravotné služby poskytované v meste budú na vysokej úrovni. Mesto sa bude intenzívne starať o marginalizované skupiny a bude podporovať rovnosť príležitostí – bude mestom,
v ktorom všetci majú rovnaké šance.
V meste bude zabezpečené dostatok verejnej zelene a ulice, chodníky, parky, námestia budú
udržiavané v čistote. Mesto bude podporovať trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných
zdrojov pri zabezpečení ochrany životného prostredia a adaptácie na zmenu klímy s podporou
energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Kvalita životného prostredia bude vysoká.
Mesto bude centrom služieb, obchodu, cestovného ruchu a priemyslu na Žitnom ostrove. Prosperujúce hospodárstvo mesta bude založené na troch pilieroch – priemyselnej výrobe, službách
a cestovnom ruchu. Služby budú na vysokej kvalitatívnej úrovni a budú slúžiť aj pre potreby občanov širšieho regiónu. Obyvatelia mesta budú využívať rozvinutú dopravnú, technickú a občiansku infraštruktúru. Na území mesta budú primerané pracovné ponuky aj pre najzraniteľnejšie
skupiny obyvateľstva. Dunajská Streda bude patriť medzi mestá Slovenska s rozvinutým cestovným ruchom.
Túto víziu by bolo možné zhrnúť do dvoch viet: „Dunajská Streda – zelené, progresívne, sociálne, inkluzívne, atraktívne, ekologické a smart mesto s dobrou infraštruktúrou, ktoré sa prioritne
zameriava na potreby svojich obyvateľov, ako aj obyvateľov jeho regiónu, a intenzívne podporuje trvalo udržateľný rozvoj v Podunajskom priestore. Dunajská Streda s modernou samosprávou
a s aktívnymi komunitami bude konkurencieschopné mesto so zdravým i priateľským prostredím pre život a podnikanie.“

Hlavné dlhodobé zámery mesta sú:
trvalo udržateľný a komplexný ekonomický a sociálny rozvoj mesta,
zavádzanie inovatívnych riešení a technológií,
efektívne budovanie infraštruktúry a využívanie riešení založených na zdrojoch obnoviteľnej energie,
riešenie súčasných a predpokladaných problémov mesta so zreteľom na dlhodobý rozvoj,
zvýšenie atraktívnosti mesta.
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Rozvojová vízia mesta Dunajská Streda

Inkluzívna, tolerantná, sociálna
a zdravá

Kultúrna a
vzdelaná s
kvalitnou
infraštruktúrou
pre kultúru a
vzdelávanie

Inteligentná,
SMART, inovatívna

Kooperatívna
pre udržateľný a
zelený rozvoj

Atraktívna a
vysoko navštevovaná destinácia
cestovného
ruchu

Dunajská Streda
v roku 2027

Zabezpečujúca kvalitnú
technickú
infraštruktúru

Ekologická s
kvalitnou zelenou
infraštruktúrou
a s vysokou kvalitou životného
prostredia
Udržateľná
ekonomika s
diverzifikovanou štruktúrou
a atraktívnym
pracovným
trhom

Udržateľná doprava s kvalitnou dopravnou
infraštruktúrou

Strategický cieľ mesta Dunajská Streda do roku 2027:
Zlepšenie hospodárskych, sociálnych a environmentálnych podmienok života v meste Dunajská Streda vybudovaním moderného a konkurencieschopného miesta pre život, prácu a
oddych jeho obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov.
Pre mesto Dunajská Streda je nevyhnutné, aby v súlade s celoeurópskou stratégiou do roku
2027 naplnila kľúčové priority rastu:
inteligentný a konkurencieschopný rast, ktorý je založený na efektívnych investíciách do
vzdelávania, výskumu a inovácií; rozvoj a zlepšovanie výskumných a inovačných kapacít
a využívanie pokročilých technológií; využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky
a vlády; posilnenie rastu a konkurencieschopnosti najmä MSP, vrátane produktívnych investícií; rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ,
udržateľný – ekologickejší a nízkouhlíkový rast: energetická efektívnosť a zníženie emisií
skleníkových plynov; podpora energie z obnoviteľných zdrojov energie; rozvoj inteligentných energetických systémov a sietí; adaptácia na zmenu klímy, prevencia rizík a odolnosti
voči katastrofám; zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových
vôd; prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo; zlepšenie
ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb; zabezpečenie prieskumu,
sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží; zlepšenie kvality ovzdušia; podpora
udržateľnej multimodálnej mestskej mobility,
inkluzívny a sociálnejší rast, s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie
chudoby, adaptabilný a prístupný trh práce; kvalitné inkluzívne vzdelávanie; záruka pre
mladých; aktívne začlenenie
Pre mesto Dunajská Streda pre strednodobý rozvojový horizont je identifikovaných 14 strategických rozvojových oblastí, ktoré zodpovedajú potrebám trvalo udržateľného rozvoja mesta a
nadväzujú na výsledky komplexného auditu rozvojového potenciálu záujmového územia na vyš-
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šie rozvojové programové dokumenty Trnavského samosprávneho kraja a Slovenskej republiky:
Priemysel a služby
Pôdohospodárstvo
Udržateľný cestovný ruch a cezhraničná spolupráca
Trh práce
Sociálna infraštruktúra
Zdravotníctvo
Školstvo
Šport
Kultúra, história, tradícia
Občianska spoločnosť
Doprava, technická infraštruktúra
Rozvoj bývania
Životné prostredie
SMART mesto
Pri realizácii stratégie bude zároveň kladený dôraz na rešpektovanie princípov udržateľného
rozvoja a podporu synergie medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym prostredím.
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C – Programová časť
Programová časť obsahuje strategické prioritné rozvojové oblasti mesta, definovanie strategických cieľov pri jednotlivých prioritných oblastiach, priority, zoznam opatrení a aktivít na
zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta. Program obsahuje podrobnejšie rozpracovanie strategických cieľov v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej politike na úroveň
opatrení a aktivít.

Prioritná oblasť č. 1: Priemysel a služby

Prioritná oblasť č. 2: Pôdohospodárstvo

Prioritná oblasť č. 3: Udržateľný cestovný ruch a cezhraničná spolupráca

Prioritná oblasť č. 4: Trh práce

Prioritná oblasť č. 5: Sociálna infraštruktúra

Prioritná oblasť č. 6: Zdravotníctvo

Prioritná oblasť č. 7: Školstvo

Prioritná oblasť č. 8: Šport

Prioritná oblasť č. 9: Kultúra, história, tradícia

Prioritná oblasť č. 10: Občianska spoločnosť

Prioritná oblasť č. 11: Doprava, technická infraštruktúra

Prioritná oblasť č. 12: Rozvoj bývania

Prioritná oblasť č. 13: Životné prostredie

Prioritná oblasť č. 14: SMART mesto
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3 základné piliere inkluzívneho a udržateľného rozvoja mesta Dunajská Streda

Priemysel a služby
Strategický cieľ: Vytváranie kvalitných podmienok na podnikanie v rôznych odvetviach priemyslu a služieb, rešpektujúcich kvalitné životné a prírodné prostredie. Podporiť tradičné odvetvia
priemyslu mesta, podporiť mikro, malé a stredné podniky mesta. Vytvorenie diverzifikovaného,
priaznivého a partnerského podnikateľského prostredia. Podpora adaptácie firiem na aktuálne
trhové podmienky, zníženie energetickej a surovinovej náročnosti, zvýšenie podielu tvorby pridanej hodnoty. Preferovanie lokalizácie podnikov s ekologickými technológiami vo výrobnom
procese. Podpora rozvoja perspektívnych podnikateľských subjektov a zvýšenia ich konkurencieschopnosti. Podpora rozvoja mikro, malého a stredného podnikania v oblasti priemyslu a
služieb, zvýšenie zamestnanosti a kvality života v regióne a obnova podnikateľskej činnosti pomocou verejného sektora. Budovanie imidžu mesta i regiónu, ich výrobcov a poskytovateľov služieb.

Cieľ 1: Zvýšenie podielu malých a stredných podnikateľov v hospodárstve mesta a podpora inovácií, výskumu a vývoja v rámci všetkých odvetví
Opatrenie 1.1: Posilnenie malých a stredných podnikateľov
Aktivity:
Podpora rozvoja podnikateľského sektora s akcentom na služby v cestovnom ruchu
Podpora zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov
Skvalitnenie toku informácií medzi verejným, podnikateľským a samosprávnym sektorom
Vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj priemyselných zón
Propagácia Obchodno-informačného centra

Opatrenie 1.2: Spolupráca v záujme hospodárskeho rozvoja
Aktivity:
Cezhraničná spolupráca so subjektmi z Maďarska
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Aktívna účasť mesta na projektoch podporujúcich cestovný ruch v Dunajskom regióne
Rozšírenie siete poskytovateľov zliav fyzických a právnických osôb – podnikateľov poskytujúcich zľavy pre držiteľov Vernostnej karty mesta Dunajská Streda
Rozvoj cezhraničnej, nadnárodnej a medzinárodnej spolupráce

Cieľ 2: Zvýšenie miery odvetvovej diferenciácie hospodárskej základne
Opatrenie 2.1: Zvýšenie prílivu priamych investícií na územie mesta a okolia
Aktivity:
Identifikovať potenciálnych záujemcov o investovanie na území mesta
Vypracovať účinný informačný a komunikačný systém so zameraním na prebudenie záujmu a presvedčenie potenciálnych investorov
Príprava pozemkov pre umiestnenie nových podnikateľských subjektov
Podpora rozvoja služieb orientovaných na verejný sektor
Podpora rozvoja služieb orientovaných na obyvateľstvo
Revitalizácia priemyselne nevyužitých plôch
Opatrenie 2.2: Reštrukturalizácia priemyslu a podpora zakladania nových podnikov s cieľom
ekonomického rozvoja
Aktivity:
Revitalizácia oblastí so starými záťažami, využitie opustených bývalých výrobných areálov
Podpora zakladania nových malých a stredných podnikov
Revitalizácia potravinárskeho priemyslu v meste
Podpora diverzifikácie priemyslu
Zintenzívnenie využívania domácich surovín, kvalifikovanej pracovnej sily a lokálnych špecifík
Uprednostnenie rozvoja ľahkého priemyslu a potravinárskeho priemyslu s nízkou ekologickou zaťaženosťou
Posilnenie výskumu, inovácií a technologického rozvoja
Podpora vzniku výskumných centier, technologických centier, inovačných hubov a vedeckých parkov
Opatrenie 2.3: Rozvoj malého a stredného podnikania, budovanie poradenských a informačných centier, podpora inovácií, vedomostí a aplikovaného výskumu
Aktivity:
Podpora a rozvoj inovačného prostredia, výskumu a vývoja, transferu technológií, inovatívnych výrobkov a postupov
Podpora programov vzdelávania v podnikateľských subjektoch zavádzajúcich nové technológie
Podpora rozvoja živnostenského podnikania a optimalizácia siete živností
Podpora odborných medzinárodných seminárov, konferencií
Poskytnutie daňových zliav
Opatrenie 2.4: Podpora medzinárodných a cezhraničných podnikateľských aktivít, cezhraničnej
mobility pracovnej sily, medzinárodná propagácia mesta i regiónu
Aktivity:
Podpora medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce podnikateľov
Uľahčenie prístupu podnikateľov na zahraničné trhy
Prezentácia mesta a jeho ekonomického potenciálu na medzinárodných veľtrhoch s cieľom
podpory exportu
Skvalitnenie cezhraničnej mobility pracovnej sily v meste a priľahlom regióne
Podpora prípravy a realizácie projektov a marketingových štúdií na zlepšenie image-u mesta i regiónu
Informačná a propagačná kampaň mesta

Pôdohospodárstvo
Strategický cieľ: Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora zvýšením diverzifikácie poľnohospodárskej činnosti, zlepšením finalizácie prvovýroby, lepšou integráciou
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prvovýrobcov do potravinového reťazca, zavádzaním inovatívnych postupov a technológií do
spracovania, zlepšením kvality potravín, zlepšením odbytu produkcie. Udržateľný manažment
prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.

Cieľ 1: Vytvorenie diverzifikovaného multifunkčného pôdohospodárstva
Opatrenie 1.1: Rozvoj pôdohospodárskych činností
Aktivity
Podpora zvyšovania kvality poľnohospodárskych produktov
Vyznačenie lesov s ochrannou funkciou v katastri mesta
Podpora modernizácie technológií v poľnohospodárskych podnikoch
Rekultivácia znehodnotených plôch a likvidácia eróznych škôd
Podpora budovania zariadení na agroturistiku
Podpora programov a projektov zavádzajúcich nové služby v regióne
Podpora propagácie lokálnych a regionálnych produktov, značiek

Udržateľný cestovný ruch a cezhraničná spolupráca
Strategický cieľ: Skvalitnenie služieb a infraštruktúry pre podporu rozvoja cestovného ruchu.
Podpora budovania, údržby a obnovy turistickej infraštruktúry, propagácia a prezentácia mesta s potenciálnymi spádovými trhmi a koncepčné rozvíjanie marketingových aktivít. Spojením
a vyváženým využívaním prírodných, historických a kultúrnych hodnôt vytvárať podmienky pre
posilnenie návštevnosti mesta. Podpora rozvoja podnikania v oblasti cestovného ruchu s cieľom
zvýšiť zamestnanosť a kvalitu života v regióne. Posilňovanie už existujúcich partnerstiev a budovanie nových cezhraničných strategických partnerstiev pre udržateľný socioekonomický rozvoj
v prihraničnom území. Podpora synergie vlastných zdrojov a zdrojov regiónov na druhej strane
hranice pre posilnenie regionálnej a miestnej ekonomiky.

Cieľ 1: Zlepšenie turistickej ponuky
Opatrenie 1.1: Rozvoj turistických produktov, budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu a posilnenie regionálnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu
Aktivity:
Podpora vytvárania unikátnych nových turistických produktov
Rozvoj a modernizácia infraštruktúry termálneho kúpaliska Thermalpark
Zlepšenie spolupráce súkromného sektora a mesta s cieľom vytvorenia nových produktov
v cestovnom ruchu v celom spektre možných aktivít
Podpora vytvárania nových atraktivít v meste i jeho regióne (pre letné i zimné športové
aktivity)
Zapájanie potenciálu kultúrnych inštitúcií do rozvoja cestovného ruchu
Pokračovať v programe obnovy a zvyšovania úrovne športových areálov, kultúrnych a relaxačných areálov a zariadení voľného času využiteľných ako pre miestne obyvateľstvo, tak i
pre návštevníkov
Podpora kúpeľného cestovného ruchu, agroturistiky, cykloturistiky, turistiky vodných športov, poznávacieho a kultúrneho cestovného ruchu
Rozvoj FREE WIFI zón v meste (námestia, turisticky atraktívne lokality)
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rekreačných centier, stredísk a zariadení cestovného ruchu, ich zatraktívnenie – skvalitňovanie turistickej infraštruktúry
Obnova pamiatok všetkých druhov pre ich ďalšie využitie v cestovnom ruchu
Vytváranie nových turistických cyklotrás, vrátane obnovy starých
Príprava a realizácia komplexných programov zvyšovania úrovne a obnovy športovísk, kultúrnych a relaxačných areálov, ktoré lákajú veľké množstvá turistov
Ochrana a obnova hmotného kultúrneho dedičstva a adaptácie rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry
Rozvoj kultúrnych aktivít (festivaly, prezentácia zvykov a tradícií, Žitnoostrovský jarmok atď.)
Zvyšovanie počtu a kvality zariadení na využívanie voľného času (napr. športové ihriská,
kultúrne zariadenia atď.)
Podpora rozvoja ľudského potenciálu pre cestovný ruch
Podpora certifikácie služieb cestovného ruchu
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Tvorba regionálnej ponuky turistických a voľnočasových aktivít
Opatrenie 1.2: Rozvoj cezhraničnej spolupráce
Aktivity:
Tvorba cezhraničnej ponuky turistických a voľnočasových aktivít
Výstavba cezhraničnej turistickej infraštruktúry (napr. cyklotrás)
Podpora spolupráce v prihraničnej oblasti (Rakúsko, Maďarsko, Česko) najmä v nadväznosti
na turizmus, udržateľnú mobilitu, poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelávanie, prírodné a kultúrne dedičstvo
Podpora pri tvorbe a zavádzaní cezhraničných služieb pre obyvateľov
Podpora služieb a nástrojov pre udržateľný regionálny rozvoj v prihraničnom území
Opatrenie 1.3: Podpora propagácie mesta, marketing a prezentácia mesta, tvorba informačných systémov
Aktivity:
Posilnenie imidžu mesta ako destinácie cestovného ruchu
Stanovenie cieľových segmentov cestovného ruchu
Tvorba a distribúcia propagačných materiálov, vydávanie informačnej literatúry o primárnej a sekundárnej ponuke cestovného ruchu v tlačenej i elektronickej podobe
Intenzívna komunikácia s masmédiami
Zlepšenie efektívnosti fungovania Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov –
Csallóköz
Mapovanie endogénneho turistického potenciálu a možností rozvoja cestovného ruchu v
meste a jeho okolí
Skvalitnenie turistického informačného systému mesta
Podpora inštitucionálnych kapacít koordinujúcich rozvoj cestovného ruchu

Trh práce
Strategický cieľ: Zvýšenie zamestnanosti obyvateľov mesta, podpora aktívnej politiky trhu práce,
podpora programov, projektov, aktivít, ktoré uľahčujú integráciu a reintegráciu uchádzačov o
zamestnanie. Poskytnúť komplexný súbor moderných služieb zamestnanosti uchádzačom o
zamestnanie a uľahčiť ich integráciu a reintegráciu na trh práce. Zlepšenie sociálneho začlenenia zamerané na zamestnanosť skupín ohrozených sociálnym vylúčením a implementácia
princípu rovnosti príležitostí na trhu práce. Vytvorenie nevyhnutných predpokladov v systéme
odborného vzdelávania a prípravy na posilnenie jeho prepojenosti na požiadavky trhu práce,
rozvíjať kvalifikovanosť pracovnej sily a zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce. Vytváranie
podmienok pre získanie domácich a zahraničných investícií na tvorbu optimálneho prostredia
trhu práce s možnosťou vytvárania nových pracovných miest, služieb a produktov.

Cieľ 1: Rozvoj aktívnej politiky trhu práce
Opatrenie 1.1: Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti a rozvoj aktivačných programov
Aktivity:
Vytvorenie efektívneho systému na poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach
a o rekvalifikačných kurzoch
Podpora poradenstva o povolaniach a zamestnaniach
Podpora samozamestnania
Podpora programov zameraných na poradenstvo a aktivity motivujúce k ďalšiemu vzdelávaniu
Podpora spolupráce vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi
Realizácia programov a projektov v rámci aktívnej politiky trhu práce

Opatrenie 1.2: Spolupráca aktérov trhu práce
Aktivity:
Podpora aktívnej komunikácie a spolupráce zamestnávateľov, Úradu práce sociálnych vecí
a rodiny, vzdelávacích zariadení a ďalších aktérov trhu práce dosiahnuť lepšiu prípravu a vyu-

156

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

žitie pracovnej sily na trhu práce v regióne
Opatrenie 1.3: Podpora celoživotného vzdelávania a zvýšenia adaptability pracovnej sily
Aktivity:
Podpora výcvikových a vzdelávacích programov poskytujúcich rôzne kvalifikácie s ohľadom na dynamiku trhu práce
Podpora vzdelávacích programov zameraných na občanov s nízkym vzdelaním
Posilnenie vzdelávacích programov druhej šance pre marginalizované skupiny
Opatrenie 1.4: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením
Aktivity:
Podpora sociálnych služieb a podpora sociálnych terénnych pracovníkov
Podpora programov rozvoja a realizácie školiacich programov podporujúcich opätovné
začlenenie do spoločnosti a na trh práce
Podpora programov zameraných na zvýšenie adaptability marginalizovaných skupín na
nové požiadavky trhu práce vrátane informačných a komunikačných technológií
Podpora vzdelávania a integrácie rómskych občanov v oblasti zamestnanosti
Budovanie systémov na uľahčenie vstupu absolventov na trh práce
Podpora programov na motiváciu zamestnávateľov vytvárať podmienky pre rodinne orientované zamestnanie
Podpora programov na vytváranie a udržanie chránených dielní a chránených pracovísk
pre uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím
Podpora rekvalifikačných programov pre starších ľudí
Podpora programov a projektov podporujúcich a rozvíjajúcich aktívnu politiku práce, orientujúcich sa na spoločensky marginalizované skupiny
Podpora integrácie rómskej menšiny v oblasti zamestnanosti
Podpora rekvalifikačných kurzov a iných foriem vzdelávania
Podpora programov na elimináciu prejavov diskriminácie na trhu práce postavenej na
akomkoľvek základe
Opatrenie 1.5: Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, podpora vzdelávania
Aktivity:
Podpora modernizácie odborného vzdelávania, ktoré zodpovedá aktuálnym potrebám
trhu práce
Podpora rozširovania školiacich aktivít terciárneho vzdelávania, prostredníctvom zavedenia
špecializovaných školiacich programov
Podpora projektov na tvorbu vzdelávacích programov zameraných pre osvojenie nových
základných zručností
Implementácia programov vzdelávania pre zamestnancov mestského úradu
Podpora systému celoživotného vzdelávania
Podpora vzdelávacích aktivít, zameraných na zlepšenie adaptabilitu pracovnej sily
Opatrenie 1.6: Podpora rozvoja priemyselných zón a získavania domácich a zahraničných investícií na tvorbu pracovných miest
Aktivity:
Vybudovanie inžinierskych sietí v rozvojových lokalitách
Vytvorenie ponuky lokalít pre oslovenie potenciálnych investorov (poskytnutie pomoci pri
vyhľadávaní pozemkov a objektov)
Spolupráca s inštitúciami podporujúcimi investičné aktivity
Zapracovanie nových skutočností do územného plánu
Zameranie sa na diverzifikáciu podnikateľskej sféry
Zatraktívnenie starých priemyselných oblastí pre vstup investičného kapitálu (obnova priemyselných areálov, obnova budov)
Budovanie inovačných, technických, technologických, výskumno-vývojových a všeobecných inkubátorov
Spracovanie štúdie využiteľnosti existujúcich priemyselných a skladových areálov
Podpora inštitucionálneho zabezpečenia poradenských a informačných služieb verejnému
a podnikateľskému sektoru
Sprísnenie daňovej zodpovednosti podnikateľských subjektov a dodržiavanie dôslednosti
pri zaobchádzaní s nimi
Hospodárne využívanie finančných prostriedkov mesta
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Sociálna infraštruktúra
Strategický cieľ: Obnova a prevádzka budov a zariadení sociálnej starostlivosti, vytvorenie podmienok na poskytovanie efektívnych a kvalitných služieb. Zníženie percenta sociálne ohrozených a odkázaných obyvateľov mesta. Zlepšenie sociálnej starostlivosti a služieb pre marginalizované skupiny a deti, podpora sociálneho zapojenia nezamestnaných. Optimalizácia a
modernizácia zariadení sociálnej infraštruktúry s dôrazom na individuálny prístup ku klientom.
Rozvoj sociálnych služieb a podporu integrácie rôznych skupín obyvateľov do spoločenského života. Zvyšovanie ponuky služieb pre začlenenie ohrozených skupín obyvateľov, najmä seniorov,
rodiny s deťmi. Zvyšovanie kapacít a služieb pre ľudí v kríze, so znevýhodnením, bez domova.

Cieľ 1: Optimalizovať sociálne služby
Opatrenie 1.1: Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry
Aktivity:
Rekonštrukcia a nadstavba zariadení sociálnej starostlivosti a objektov slúžiacich na účely
sociálnej starostlivosti (zatepľovanie objektov, nadstavby, rekonštrukcie striech a fasád, výmena okien, bezbariérové prístupy)
Znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov
Zabezpečenie požadovaného štandardu sociálnych služieb zvýšením úrovne riadenia a vytvorením možností pre vstup mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov do siete zariadení
sociálnych služieb
Zefektívnenie, skvalitnenie a rozšírenie procesu zabezpečovania sociálnych služieb pre občanov
Budovanie podporných zariadení sociálnej starostlivosti
Vybudovanie útulku
Zlepšenie vybavenia zariadení sociálnej starostlivosti a objektov slúžiacich na účely sociálnej starostlivosti
Budovanie účelových zariadení sociálnej starostlivosti
Podpora vyrovnaného hospodárenia inštitúcií v sociálnej sfére
Mesto Dunajská Streda bude podporovať zriadenie súkromného pobytového zariadenia
sociálnych služieb pre žiadateľa Konstat s. r. o. (Gyulu Szabóa 6306/62A, Dunajská Streda)
Opatrenie 1.2: Rozvoj sociálneho zabezpečenia
Aktivity:
Poradenstvo v sociálnej oblasti
Rozšírenie osvety s protidrogovou a protialkoholickou tematikou, ako aj proti iným druhom
závislosti a kriminalite
Podpora zotrvania klienta v jeho prirodzenom prostredí
Zvýšenie informovanosti o zodpovednosti a spoluzodpovednosti jednotlivca a jeho rodiny
za riešenie nepriaznivej situácie
Výstavba bytov pre sociálne odkázaných občanov a bezbariérové byty
Podpora rôznych foriem sociálnych zariadení (materské centrum, komunitné centrum,
nocľaháreň, zariadenie krízového bývania)
Zriadenie sociálneho taxíka
Koordinovanie poskytovania sociálnej pomoci v meste
Podpora vzdelávania zamestnancov v oblasti sociálnych služieb
Opatrenie 1.3: Vytvoriť podmienky pre komplexné riešenie sociálnej politiky mesta
Aktivity:
Zlepšiť prepojenosť aktivít sociálnej starostlivosti v meste
Sústavne analyzovať stav a potreby v oblasti pokrytia služieb sociálnej starostlivosti s cieľom vytvoriť účinnú sociálnu sieť v meste
Podpora dobrovoľníctva

Cieľ 2: Starostlivosť o spoločenské skupiny, ktoré vyžadujú pomoc
Opatrenie 2.1: Starostlivosť o mládež
Aktivity:
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Podpora mládežníckych organizácií
Podpora mládežníckych programov
Podpora športu a voľnočasových programov pre sociálne odkázané deti a mládež
Podpora činnosti školských klubov
Podpora letných táborov pre deti zo sociálne slabých rodín
Podpora protidrogových kampaní
Podpora aktivít na odstránenie nepriaznivého javu záškoláctva
Podpora preventívnych programov
Opatrenie 2.2: Starostlivosť o dôchodcov
Aktivity:
Rozvoj opatrovateľskej služby pre občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav potrebujú pomoc
inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím
Rozvoj ďalších sociálnych služieb pre dôchodcov, ktorí potrebujú stálu opateru
Zabezpečenie teplej stravy do domácnosti starých a imobilných občanov
Skvalitnenie podmienok na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej
a psychickej aktivity dôchodcov v mestských kluboch dôchodcov
Podpora sociálno-duchovných programov pre dôchodcov a osamelých občanov
Podpora rozšírenia varovného signalizačného systému
Opatrenie 2.3: Starostlivosť o zdravotne a mentálne postihnutých
Aktivity:
Odbúranie bariér vo verejných, kultúrnych a školských inštitúciách, obchodoch, hoteloch
a stravovacích zariadeniach v zmysle platnej legislatívy
Odbúranie bariér v komunikačnej infraštruktúre a jej vybavenie špeciálnymi signalizačnými zariadeniami pre zdravotne postihnutých v zmysle bežnej európskej úrovne
Podporovať programy neziskových organizácií pracujúcich s občanmi so zdravotným postihnutím pri ich integračnom procese
Podpora rehabilitačných a rekondičných pobytov zdravotne postihnutých
Podpora debarierizácie verejných inštitúcií
Podpora vytvárania parkovacích miest pre odkázaných
Opatrenie 2.4: Starostlivosť o marginalizované skupiny
Aktivity:
Skvalitnenie možností dočasného bývania s nižším štandardom (ubytovne, útulky)
Podpora reintegrácie marginalizovaných skupín
Podpora Dunajskostredskej charity v organizovaní zbierok ošatenia, obuvi, školských potrieb, kníh, hračiek a nábytku a charitatívne akcie pre marginalizované skupiny
Podpora programov na udržanie pracovných miest terénnych sociálnych pracovníkov
Rozvoj podmienok pre starostlivosť o bezdomovcov
Podpora programov integrácie detí z marginalizovaných skupín do školského prostredia so
zameraním ich uplatnenia sa na trhu práce
Riešenie problematiky neprispôsobivých občanov na území mesta

Cieľ 3: Skvalitnenie objektov a zariadení sociálnej infraštruktúry
Opatrenie 3.1: Zvýšenie kvality objektov sociálnej infraštruktúry
Aktivity:
Oprava, rekonštrukcia a výstavba sociálnych objektov sociálnej infraštruktúry
Rozšírenie a obnova cintorínov
Opatrenie 3.2: Zvýšenie kvality zariadení sociálnej infraštruktúry
Aktivity:
Modernizácia sociálnych zariadení sociálnej infraštruktúry

Zdravotníctvo
Strategický cieľ: Vytvorenie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí. Pod-
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pora zdravia počas celého životného cyklu a vytváranie možností pre posilňovanie zodpovednosti obyvateľov za zdravie. Posilňovanie zdravotných systémov, posilňovanie kapacít verejného
zdravotníctva a pripravenosti, monitoringu epidemiologickej situácie a schopnosti reagovať na
núdzové situácie. Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a štandard zdravotníckych zariadení. Zvýšiť zdravotné povedomie občanov.

Cieľ 1: Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva
Opatrenie 1.1: Podpora zdravotníckej osvety a zdravého životného štýlu
Aktivity:
Spolupráca s organizáciami zabezpečujúcimi zdravotnícku osvetu a zdravý životný štýl
Podpora programov a organizácií podporujúcich prevenciu rôznych druhov závislostí
Podpora programov upevňujúcich duševné zdravie
Pokračovanie osvety v dentálnej starostlivosti a návykov u detí predškolského a školského
veku
Preventívne a osvetové programy zamerané na zdravie

Cieľ 2: Zlepšiť životné podmienky ovplyvňujúce zdravie
Opatrenie 2.1: Vytvorenie podporného prostredia pre zdravie ľudí
Aktivity:
Podpora podmienok na ochranu zdravia pred škodlivými biologickými, fyzikálnymi a chemickými a abiotickými faktormi v životnom i pracovnom prostredí

Cieľ 3: Lepší prístup k efektívnejším zdravotníckym službám
Opatrenie 3.1: Vyššia kvalita zdravotnej starostlivosti
Aktivity:
Podpora projektov na zlepšenie poskytovania zdravotníckych služieb

Školstvo
Strategický cieľ: Zvyšovanie kvality a dostupnosti predprimárneho vzdelávania. Zvyšovanie kvality a dostupnosti výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Zlepšiť stav školských zariadení s ohľadom na zlepšenie kvality vzdelávania a prístupu k vzdelaniu – rozvoj a
skvalitňovanie možností vzdelávania. Podpora inkluzívneho vzdelávania na všetkých úrovniach
vzdelávacieho systému.

Cieľ 1: Kvalitná školská infraštruktúra
Opatrenie 1.1: Skvalitnenie stavu objektov a infraštruktúry škôl a školských zariadení
Aktivity:
Pravidelná kontrola stavu objektov škôl a školských zariadení
Vypracovanie koncepcie rozvoja školskej infraštruktúry v meste
Rekonštrukcia a modernizácia zastaranej infraštruktúry a objektov škôl a školských zariadení
Budovanie nových, rozširovanie a modernizácia existujúcich kapacít materských škôl
Budovanie nových, rozširovanie a modernizácia existujúcich kapacít základných škôl
Opatrenie 1.2: Modernizácia priestorov pre inkluzívne vzdelávanie a odborných učební, učebných pomôcok a didaktickej techniky
Aktivity:
Modernizácia priestorov pre inkluzívne vzdelávanie (triedy, učebne, spoločné priestory)
Obstaranie moderných učebných pomôcok a didaktickej techniky
Zavádzanie prvkov „SMART” školy (zelené a digitálne opatrenia)
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Cieľ 2: Kvalitný systém vzdelávania
Opatrenie 2.1: Zvýšenie efektivity školského systému
Aktivity:
Koordinácia činností a využívania priestorov
Vytvoriť podmienky pre lepšiu spoluprácu školy a rodiny, školských a mimoškolských organizácií so zámerom na preventívnu výchovu vo vybraných oblastiach (napr. drogová závislosť)
Zlepšiť spoluprácu medzi vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami v meste
Podpora záujmových aktivít s dôrazom na rozvoj kreativity, zručnosti a osobnosti mladej
generácie
Optimalizácia školského systému z hľadiska kvality a kvantity vzhľadom na demografický
vývoj obyvateľstva, migráciu obyvateľstva a požiadavky na trhu práce
Podpora prevenčných aktivít v školách so zameraním na propagáciu zdravého životného
štýlu
Zapájanie sa do regionálnych, nadregionálnych a medzinárodných rozvojových projektov s
tematickým zameraním v rámci školských aktivít
Vytvoriť podmienky pre zvýšenie úrovne vyučovacieho a výchovného procesu pre detí zo
sociálne znevýhodneného prostredia
Zlepšiť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami z iných regiónov (aj zo zahraničia)
Tvorba a zavádzanie inovatívnych foriem vzdelávania
Podpora participácie dospelých na celoživotnom vzdelávaní
Mesto Dunajská Streda v roku 2019 súhlasilo so zámerom Reformovanej kresťanskej cirkvi
na Slovensku – Cirkevný zbor Dunajská Streda, Námestie J. Kalvína 2/A, zriadiť cirkevnú materskú školu na území mesta Dunajská Streda
Opatrenie 2.2: Zvýšenie motivácie pedagogických zamestnancov na ďalšie vzdelávanie a samovzdelávanie
Aktivity:
Pripraviť program pre motiváciu učiteľov
Vypracovať účinný systém ďalšieho vzdelávania
Podpora možností pre zvyšovanie kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov

Cieľ 3: Moderné stredné školstvo
Opatrenie 3.1: Zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania na stredných školách
Aktivity:
Podpora modernizácie stredných škôl a súvisiacej infraštruktúry (najmä odborné učebne a
ich vybavenie, telocvične, jedálne)
Podpora zavádzania študijných a učebných odborov zameraných na odvetvia žiadané na
regionálnom trhu práce
Podpora duálneho vzdelávania

Šport
Strategický cieľ: Budovanie a modernizácia športovísk a priestorov pre športové a voľnočasové
aktivity. Podpora športových aktivít občanov mesta – podpora rozvoja telesnej kultúry, podporovať útvary talentovanej mládeže, športové triedy a športové kluby mesta. Zlepšiť zdravý životný
štýl obyvateľov prostredníctvom podpory športových a pohybových aktivít.

Cieľ 1: Rozvoj možností športovania
Opatrenie 1.1: Skvalitnenie športového života
Aktivity:
Pokračovať v propagácii športu na školách a v médiách
Zvýšenie starostlivosti o prímestské oblasti z hľadiska realizácie športu
Vytváranie podmienok na zabezpečenie zdravého štýlu detí v materských školách
Vytváranie podmienok na zabezpečenie zdravého štýlu žiakov v základných školách
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Propagácia oddychových lokalít
Podpora talentovanej mládeže
Podpora športových klubov združujúcich profesionálnych aj amatérskych športovcov
Opatrenie 1.2: Rozvoj masového športu
Aktivity:
Zabezpečenie prístupnosti a dozoru existujúcich športovísk
Pokračovať v rekonštrukcii, modernizácii a výstavbe ihrísk
Podpora organizovania programov masového charakteru
Zapájať mládež pre aktívne formy využitia voľného času prostredníctvom športových krúžkov
Zvýšiť osvetu o pozitívnom vplyve športu na zdravie
Vytvárať príležitosti na účasť osôb so zdravotným znevýhodnením na športovej činnosti
Vytvárať podmienky pre podporu športových aktivít pre seniorov
Zabezpečiť systém sprístupnenia školských a mestských športovísk širokej verejnosti
Efektívna podpora subjektov v oblasti športu v závislosti od dosiahnutých výsledkov
Opatrenie 1.3: Zabezpečenie kvalitných športových zariadení pre profesionálny aj amatérsky
šport
Aktivity:
Výstavba novej multifunkčnej športovej haly
Rekonštrukcia a modernizácia športových plôch a zariadení
Výstavba nových športových zariadení a viacúčelových ihrísk pre profesionálny aj amatérsky šport

Kultúra, história, tradícia
Strategický cieľ: Zlepšovanie podmienok pre rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, budovanie nových a podpora existujúcich kultúrnych a kreatívnych centier. Zachovanie kultúrno-historického potenciálu mesta, rozvoj kultúrnych, informačných a voľnočasových aktivít. Vytvárať
optimálne podmienky pre rozvoj kultúry, všestranne podporovať všetky oblasti kultúrneho života a poskytovať platformu pre vzájomnú komunikáciu a koordináciu významných podujatí.
Zvýšenie počtu a kvalitu kultúrnych podujatí, zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky
kultúrnych podujatí pre obyvateľov mesta. Zlepšiť kultúrne povedomie a lokálpatriotizmus obyvateľov. Podpora vzniku kreatívnych centier a modernizácia kultúrnych inštitúcií.

Cieľ 1: Zvýšenie úrovne kultúrnej ponuky
Opatrenie 1.1: Investície do kultúrnej infraštruktúry
Aktivity:
Modernizácia a rekonštrukcia priestorov a objektov slúžiacich na usporiadanie kultúrnych
aktivít
Zlepšiť materiálno-technické a personálne podmienky pre rozvoj kultúry v meste
Doplniť základné materiálne vybavenie kultúrnych inštitúcií v meste
Rekonštrukcia Vermesovej vily
Opatrenie 1.2: Zvýšenie spokojnosti občanov s ponukou programov
Aktivity:
Podpora tradičných organizovaných podujatí
Pokračovať v rozvoji mestských novín, mestskej televízie, webstránky mesta a portálov
https://dunaszerdahelyi.sk/ / https://dunajskostredsky.sk/
Obnovenie a skvalitnenie siete informačných tabúľ
Efektívna podpora kultúrnych a umeleckých aktivít
Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu
Opatrenie 1.3: Vytvorenie podmienok pre zachovávanie, zveľaďovanie a šírenie kultúrneho dedičstva, podpora súčasného umenia
Aktivity:
Udržanie tradície podpory festivalov s ľudovo-umeleckým zameraním a zvyšovanie ich kva-
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litatívnej úrovne
Zvýšiť záujem obyvateľov a návštevníkov o aktivity v oblasti kultúry ako jedného zo základných atribútov rozvoja mesta
Podpora projektov a kultúrnych podujatí na posilnenie lokálpatriotizmu

Občianska spoločnosť
Strategický cieľ: Vytváranie kvalitných podmienok pre rozvíjanie občianskej spoločnosti a budovanie partnerstiev na miestnej úrovni (komunitný rozvoj). Posilnenie inštitútu vernostnej karty.

Cieľ 1: Rozvoj neziskového sektora
Opatrenie 1.1: Zlepšenie spolupráce medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami
Aktivity:
Spolupráca s mimovládnymi neziskovými organizáciami (mimovládne neziskové organizácie – ďalej len MNO) ktoré poskytujú služby obyvateľom mesta
Opatrenie 1.2: Samospráva pomáha MNO
Aktivity:
Podpora aktivít MNO

Cieľ 2: Posilnenie inštitútu vernostnej karty
Opatrenie 2.1: Rozšírenie systému Vernostnej karty mesta Dunajská Streda
Aktivity:
Rozšírenie akceptačných miest Vernostnej karty mesta Dunajská Streda

Dopravná a technická infraštruktúra
Strategický cieľ: Podpora udržateľnej mobility skvalitnením dopravnej infraštruktúry mesta, začleniť mesto do dôležitých medzinárodných trás, priebežnou modernizáciou existujúcej infraštruktúry a budovaním novej v rozvojových územiach, zohľadňujúc požiadavky ekológie. Zvýšenie kvality, bezpečnosti a plynulosti dopravy v meste a minimalizovať jej negatívny vplyv na
obyvateľov a návštevníkov mesta – zavádzanie udržateľných riešení v doprave. Podpora nemotorovej dopravy. Zvýšiť podiel nízkoemisnej dopravy. Rozvoj komunikačných technológií a podpora investícií do vybudovania telekomunikačných sietí, zväčšovanie kapacít v oblasti prenosu
dáta skvalitnenie infraštruktúry.

Cieľ 1: Modernizácia cestnej dopravy
Opatrenie 1.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Aktivity:
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií, chodníkov a križovatiek
a dopravnej obslužnosti
Výstavba nových parkovacích miest a garáží
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia
Podpora kvality v hromadnej osobnej doprave
Budovanie infraštruktúry pre ekologické typy dopravy
Opatrenie 1.2: Dobudovanie a údržba infraštruktúry mestskej cestnej siete a dopravných zariadení
Aktivity:
Dobudovať mestské zberné a radiálne komunikácie a uzly
Prestavba nebezpečných križovatiek
Výstavba rýchlostnej cesty R7
Tvorba miestnych a regionálnych analytických, koncepčných a strategických dokumentov
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v oblasti dopravy, vrátane propagácie
Spracovanie strategických dokumentov, štúdií, akčných plánov a miestnych/regionálnych
plánov udržateľnej mobility
Opatrenie 1.3: Podpora cyklistickej dopravy na území mesta
Aktivity:
Projektová príprava a realizácia cyklistických trás – budovanie cyklistickej infraštruktúry:
komunikácie, budovanie cyklopruhov, cyklokoridorov na mestských komunikáciách, budovanie doplnkovej infraštruktúry

Cieľ 2: Optimalizácia výkonu mestskej hromadnej dopravy
Opatrenie 2.1: Zvýšenie podielu mestskej hromadnej dopravy na preprave osôb v meste
Aktivity:
Podpora kvalitnej a spoľahlivej mestskej hromadnej dopravy
Modernizácia autobusových zastávok
Obstaranie ekologických autobusov pre mestskú hromadnú dopravu

Cieľ 3: Podpora rozvoja telekomunikačných a prenosových sietí
Opatrenie 3.1: Rozvoj budovania siete vysokorýchlostného internetu na území mesta
Aktivity:
Podpora zavádzania a rozvoja elektronizácie služieb verejnej správy a informačných systémov
Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti e-government služieb pre obyvateľov mesta a
posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej správy
Podpora služieb IKT pre zlepšenie prístupu k elektronickým službám podnikateľskej sféry

Rozvoj bývania
Strategický cieľ: Vytvoriť podmienky pre kvalitné bývanie reagujúce na potreby a požiadavky
občanov mesta a potenciálnych budúcich obyvateľov mesta.

Cieľ 1: Skvalitňovanie bytovej situácie
Opatrenie 1.1: Rozvoj výstavby rodinných domov a bytových domov
Aktivity:
Pripraviť stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov a bytových domov
Podpora výstavby nájomných bytov
Opatrenie 1.2: Revitalizácia obytného prostredia
Aktivity:
Revitalizácia, humanizácia a ekologizácia sídlisk
Opatrenie 1.3: Zlepšovanie energetickej hospodárnosti bytových budov
Aktivity:
Podpora programov pre zlepšovanie energetickej hospodárnosti bytových budov

Životné prostredie
Strategický cieľ: Budovanie zelenej infraštruktúry, realizácia adaptačných a mitigačných opatrení zameraných na zmenu klímy. Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Zvyšovanie podielu využívania alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Zlepšenie starostlivosti
o životné prostredie, znižovanie zaťaženosti životného prostredia, budovanie environmentálnej
infraštruktúry. Vybudovanie zberného dvora a modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva (zavádzanie moderných technológií a inovatívnych riešení prispievajúcich k vybudo-
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vaniu obehového hospodárstva). Rozšírenie zelenej infraštruktúry. Podpora environmentálnej
výchovy detí predškolského a školského veku i širokej verejnosti. Posilňovať prevenciu kriminality, poskytovať efektívnu ochranu, najmä životu, zdraviu, osobnostným právam a majetku.

Cieľ 1: Zlepšenie stavu životného prostredia
Opatrenie 1.1: Zlepšenie stavu kanalizácie
Aktivity:
Rozširovanie kanalizácie
Opatrenie 1.2: Zlepšenie stavu verejnej zelene a vytváranie nových plôch zelene na oddych
Aktivity:
Revitalizácia a rozšírenie verejnej zelene – zelených plôch
Budovanie verejných parkov zlepšujúcich environmentálne podmienky mesta, umožňujúcich žiť zdravšie a vytvárajúcich priestory na budovanie komunitných väzieb
Ošetrenie chorých drevín
Opatrenie 1.3: Zlepšenie stavu ovzdušia
Aktivity:
Modernizácia technických systémov v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie
(vrátane spätného získavania tepla), chladenie, osvetlenie)
Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá s alternatívnym pohonom
Prechod domácností používajúcich na vykurovanie tuhé palivo na iný nízkoemisný zdroj
tepla
Budovanie zelenej infraštruktúry/zvýšenie využitia funkcií zelene v mestskom prostredí
Zavádzanie udržateľných a nízkoemisných riešení v doprave
Opatrenie 1.4: Podpora riešenia problémov súvisiacich s výskytom alergénnych burín a drevín
Aktivity:
Zmapovanie výskytu alergénnych burín a drevín
Opatrenie 1.5: Využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie
Aktivity:
Budovanie a rozvoj zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov
Opatrenie 1.6: Skvalitnenie mestského životného prostredia
Aktivity:
Rekonštrukcia pešej zóny v meste

Cieľ 2. Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie
Opatrenie 2.1: Budovanie a modernizácia infraštruktúry odpadového hospodárstva
Aktivity:
Zavádzanie moderných technológií a inovatívnych riešení v odpadovom hospodárstve
Rekultivácia divokých skládok, sanácia vzniknutých environmentálnych záťaží
Skvalitnenie a zefektívnenie triedeného zberu odpadu
Vybudovanie zberného dvora
Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu
Zamedzenie vzniku divokých, nelegálnych skládok
Vybudovanie podzemných kontajnerov
Opatrenie 2.2: Zapojenie verejnosti do zlepšenia stavu životného prostredia
Aktivity:
Informačná kampaň na odstránenie alergénnych burín a drevín
Informačná kampaň na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – zvyšovanie
informovanosti obyvateľov o triedenom zbere, jeho význame a spôsobe
Zvýšiť environmentálne a ekonomické povedomie obyvateľstva ohľadom potreby zhodnocovania odpadov
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Motivovať obyvateľstvo, aby produkovalo čo najmenej zmesového komunálneho odpadu
Zlepšiť environmentálne povedomie obyvateľstva ohľadom množstva produkovaných odpadov a s tým spojeným znečisťovaním životného prostredia
Organizovanie podujatí určených pre deti predškolského a školského veku s dôrazom na
ochranu prírody a zachovávanie prírodného dedičstva
Vytvorenie programov na zvýšenie povedomia o trvalom udržateľnom rozvoji pre občanov,
podnikateľov a zainteresovaných skupín
Opatrenie 2.3: Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
Aktivity:
Rekonštrukcia a obnova budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede
Zlepšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov formou komplexnej obnovy s
dôrazom na využitie obnoviteľných zdrojov energie, na úspory energie a vrátane zelených
opatrení
Smart verejné osvetlenie

Cieľ 3. Zabezpečenie verejného poriadku v meste
Opatrenie 3.1: Zlepšenie bezpečnosti občanov
Aktivity:
Zefektívnenie činnosti mestskej polície
Rozšírenie a skvalitnenie existujúceho kamerového systému
Spolupracovať s inými organizáciami – štátna polícia, neziskové, cirkevné, podnikatelia, školy, štátna správa – v oblasti prevencie a zabezpečenia verejného poriadku mesta
Opatrenie 3.2: Zníženie vandalizmu
Aktivity:
Budovať vzťah mládeže k svojmu mestu a jeho hodnotám
Realizovať osvetovú činnosť pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ
Opatrenie 3.3: Zabezpečenie ochrany životného prostredia v meste
Aktivity:
Zamedzenie parkovania vozidiel na nepovolených miestach
Zamedzenie poškodenia rastlín na verejných priestranstvách
Kontrola držiteľov psov za účelom zachovania čistoty na verejných priestranstvách
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SMART mesto
Strategický cieľ: Využitie inteligentných informačno-komunikačných technológií, zavádzanie inteligentných systémov a technológií pre hospodársky, sociálny a ekonomický rozvoj mesta.

Cieľ 1: Rozšírenie inteligentných technológií, systémov a služieb
Opatrenie 1.1: Podpora využívania inteligentných technológií a systémov pri poskytovaní služieb
pre občanov
Aktivity:
Podpora zavádzania inteligentných systémov manažmentu územia
Podpora zavádzania inteligentných riešení pre verejnú správu a samosprávu
Rozvoj digitalizácie a skvalitnenia služieb pre občana
Rozvoj procesu participatívneho plánovania cez zapojenie verejnosti do príprav zadania a
prerokovania následných návrhov dokumentov
Budovanie a rozširovanie verejných wifi sietí, modernizácia a budovanie optických sietí
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Monitorovanie hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Navrhované ukazovatele zohľadňujú všetky tri základné prioritné oblasti trvalo udržateľného rozvoja mesta: hospodársku, sociálnu a environmentálnu oblasť.
Názov ukazovateľa
Demografický vývoj obyvateľstva mesta

Mesto

Merná jednotka
Počet

Počet podnikov podľa vybraných druhov vlastníctva a počet fyzic- Štatistický úrad SR
kých osôb – podnikateľov

Počet

Podiel populácie vo veku 25 – 34 rokov s ukončeným VŠ vzdelaním Štatistický úrad SR

%, počet

Index ekonomického zaťaženia osôb – Počet osôb v predproduk- Štatistický úrad SR
tívnom veku (0 – 14 rokov) a poproduktívnom veku (65+ rokov) pripadajúci na 100 osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov)

%

Novovytvorené pracovné miesta

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR

Počet

Mesto, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR

Počet nezamestnaných, % miera nezam.

Priemerné mzdy

Štatistický úrad SR

EUR

Sociálne odkázaní obyvatelia

Mesto, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR

Počet sociálne odkázaných obyvateľov

Počet realizovaných projektov pre rozvoj sociálnej infraštruktúry

Mesto

Počet

Spokojnosť obyvateľov so sociálnymi službami v meste

Dotazníkový prieskum

% obyvateľov

Objem investícií do skvalitnenia občianskej infraštruktúry mesta

Mesto, ostatné úrady a organizácie

EUR

Objem investícií do skvalitnenia technickej infraštruktúry mesta

Mesto, ostatné úrady a organizácie

EUR

Verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov – zaznamenané
priestupky a trestné činy

Mesto, Polícia SR

Počet

Počet návštevníkov Thermalparku

Mesto

Počet osôb

Miera nezamestnanosti
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Informačný zdroj

Počet realizovaných športových, voľnočasových a turistických akti- Mesto
vít v areáli termálneho kúpaliska

Počet

Podiel populácie majúcej prístup k bezpečnej dodávke pitnej vody Mesto, ostatné úrady a organizácie
– Zásobovanie obyvateľstva vodou z verejných vodovodov sa vyjadruje percentom obyvateľstva napojeného na distribučnú sieť verejných vodovodov

Podiel napojených domácností v %

Počet zrekonštruovaných materských a základných škôl

Mesto

Počet

Podiel domácností napojených na verejnú kanalizáciu s ČOV

Mesto, ostatné úrady a organizácie

Podiel napojených domácností v %
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Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť s ČOV

Mesto, Štatistický úrad SR

%

Počet vybudovaných zberných dvorov

Mesto

Počet

Produkcia komunálnych odpadov

Mesto

kg/obyv.

Miera skládkovania komunálneho odpadu – Podiel skládkovaného Mesto
komunálneho odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného
komunálneho odpadu.

%

Miera recyklácie komunálneho odpadu – Indikátor predstavuje po- Mesto
diel recyklovaného komunálneho odpadu na celkovom množstve
vyprodukovaného komunálneho odpadu. Recyklácia zahŕňa materiálovú recykláciu a recykláciu organických látok vrátane kompostovania.

%

Emisie znečisťujúcich látok – Emisie znečisťujúcich látok vyjadrujú Štatistický úrad SR, Slovenský hydrometeorologický ústav
množstvo základných znečisťujúcich látok do ovzdušia – SO2, NOX,
CO.

t

Spokojnosť obyvateľov s úrovňou školských inštitúcií v meste

Dotazníkový prieskum

% obyvateľov

Spokojnosť obyvateľov s možnosťami športovania v meste

Dotazníkový prieskum

% obyvateľov

Spokojnosť obyvateľov s kultúrnym životom v meste

Dotazníkový prieskum

% obyvateľov

Spokojnosť obyvateľov s úrovňou služieb v meste

Dotazníkový prieskum

% obyvateľov

Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre prácu

Dotazníkový prieskum

% obyvateľov

Spokojnosť obyvateľov s mestom ako miestom pre bývanie a život

Dotazníkový prieskum

% obyvateľov

Spokojnosť obyvateľov s kvalitou životného prostredia mesta

Dotazníkový prieskum

% obyvateľov

Spokojnosť návštevníkov, turistov s mestom

Dotazníkový prieskum

% návštevníkov/turistov

Dĺžka novovytvorených a zrekonštruovaných miestnych komuni- Mesto
kácií

m

Počet zrekonštruovaných križovatiek

Mesto

Počet

Dĺžka vybudovaných cyklotrás

Mesto

m

Počet realizovaných projektov na zvýšenie energetickej hospodár- Mesto
nosti budov

Počet

Výmera revitalizovaných a novovytvorených zelených plôch/par- Mesto
kov/zelenej infraštruktúry

m²

Miera zaškolenosti detí v predprimárnom vzdelávaní – Podiel poč- Mesto, zriaďovatelia MŠ
tu detí v materských školách (vrátane špeciálnych tried) a špeciálnych materských školách vo veku 3 až 5 rokov na celkovom počte
detí vo veku od 3 až 5 rokov

%, počet
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Zaškolenosť detí z marginalizovanej rómskej komunity v predpri- Mesto, zriaďovatelia MŠ
márnom vzdelávaní – Podiel rómskych detí z marginalizovaných
rómskych komunít v predprimárnom vzdelávaní z celkového počtu detí v danom veku v porovnaní so všeobecnou populáciou

%, počet

Miera zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím – Podiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
počtu pracujúcich osôb so zdravotným postihnutím z obyvateľstva
so zdravotným postihnutím vo veku od 15 rokov

%, počet

Návštevníci múzeí, galérií a divadiel – Počet návštevníkov galérií,
múzeí a divadiel v priebehu kalendárneho roku.

Počet

Mesto, zriaďovatelia a prevádzkovatelia múzeí, galérií a divadiel

Návštevníci športovísk a športových podujatí – Počet návštevníkov Mesto, prevádzkovatelia športovísk a organizátori športových pod- Počet
športovísk a športových podujatí v priebehu kalendárneho roku.
ujatí
Miera účasti dospelých na vzdelávaní a odbornej príprave – Účasť Štatistický úrad SR, zriaďovatelia vzdelávacích inštitúcií
na formálnom a neformálnom vzdelávaní a odbornej príprave.
Indikátor určuje účasť počas štyroch týždňov predchádzajúcich
prieskumu u dospelých vo veku 25 až 64 rokov

Počet

Počet implementovaných SMART riešení

Mesto, realizátori SMART riešení

Počet

Rozloha zelených vegetačných striech

Mesto

m²

Rozloha fotovoltických a solárnych panelov na budovách v správe
a majetku mesta

Mesto

m²

Počet realizovaných adaptačných a mitigačných opatrení zamera- Mesto, realizátori adaptačných a mitigačných opatrení zameraných
ných na zmenu klímy
na zmenu klímy

170

Počet

D – Realizačná časť
Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja mesta, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu
rozvoja mesta s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie
programu rozvoja mesta formou akčných plánov.
Akčný plán mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027
Akčný plán
Oblasť/poradové číslo
projektu Viazanosť na
strategický program
(oblasť, cieľ, opatrenie)
Názov projektu
3/1
3.1.1.
Rozvoj športových,
voľnočasových a turistických aktivít v areáli
termálneho kúpaliska v
Dunajskej Strede
5/1
5.1.1.
Rekonštrukcia a nadstavba zariadenia pre
seniorov – Ul. Gen. Svobodu, Dunajská Streda

5/2
5.1.1.
Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov – Nám.
priateľstva, Dunajská
Streda

5/3
5.2.3.
Rekonštrukčné práce v
budove s cieľom vytvorenia útulku

7/1
7.1.1.
Zvýšenie kapacity, rekonštrukcia a obnova
budovy MŠ – Rybný trh

7/2
7.1.1.
Rekonštrukcia a obnova
budovy MŠ – Nám. priateľstva
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Časový
harmonogram

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

Koordinátor

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Finančná
náročnosť
v EUR

16 950 000,-

1 485 000,-

1 300 000,-

65 000,-

820 000,-

700 000,-

Verejné výdavky spolu
v EUR

Poznámky

16 950 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

1 485 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

1 300 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

65 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

820 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

700 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu
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7/3
7.1.1.
Rekonštrukcia a obnova
budovy MŠ – Nám. SNP

7/4
7.1.1.
Rekonštrukcia a obnova
budovy ZŠ Smetanov háj

7/5
7.1.1.
Rekonštrukcia budovy
MŠ Ružový háj

7/6
7.1.1.
Rekonštrukcia budovy
MŠ Benedek Eleka

8/1
8.1.3.
Prekrytie umelej ľadovej
plochy

8/2
8.1.3.
Výstavba novej multifunkčnej športovej haly

9/1
9.1.1.
Rekonštrukcia budovy
Galérie súčasných maďarských umelcov – Vila
Vermes
11/1
11.1.3.
Výstavba spájacej komunikácie s chodníkom a
cyklistickou cestou medzi Športovou ulicou a
Malodvorníckou cestou

11/2
11.1.3.
Výstavba „Cyklotrasa na
Veľkodvorníckej ceste“
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2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

320 000,-

1 200 000,-

380 150,-

362 340,-

2 200 000,-

14 000 000,-

550 000,-

575 000,-

280 400,-

320 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

1 200 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

380 150,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

362 340,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

2 200 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

14 000 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

550 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

575 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

280 400,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu
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11/3
11.1.3.
Výstavba chodníka s
cyklochodníkom na
Czibókovej ulici

11/4
11.1.3.
Výstavba chodníka s
cyklochodníkom na
Povodskej ceste od
Hlavnej ulice popri firme
Metrans až po hranicu
katastra mesta Dunajská
Streda – Cyklotrasa na
Povodskej ceste – prepojenie mesta Dunajská
Streda a obce Povoda
11/5
11.1.1.
Výstavba okružnej križovatky Malodvornícka
– Istvána Gyurcsóa

11/6
11.1.1.
Výstavba okružnej križovatky Bratislavská cesta
– Železničná ulica

11/7
11.1.1.
Výstavba okružnej križovatky Hlavná ulica – Cesta sv. pápeža Jána Pavla
II. (pri obchodom centre
Tesco)

11/8
11.1.1.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

11/9
11.2.1.
Nákup ekologických
autobusov pre mestskú
hromadnú dopravu
(MHD) s nízkou emisnou
záťažou, resp. bez emisnej záťaže

11/10
11.1.1.
Vybudovanie nabíjacích
staníc pre elektromobily
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2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

165 000,-

*

380 000,-

550 000,-

480 000,-

350 000,-

1 300 000,-

*

165 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

380 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

550 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

480 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

350 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

1 300 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu
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11/11
11.1.3.
Výstavba „Cyklotrasa na
Gabčíkovskej ceste“

11/12
11.1.3.
Výstavba „Cyklotrasa na
Vajanského ulici“

11/13
11.1.3.
Vyznačenie „Cyklotrasa
na ulici Gyulu Szabóa“

13/1
13.1.1.
Rozšírenie verejnej kanalizácie mesta Dunajská
Streda – mestská časť
Mliečany

13/2
13.2.1.
Zberný dvor

13/3
13.2.3.
Rekonštrukcia a obnova
budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede

13/4
13.1.2.
Revitalizácia parku voľného času v Dunajskej
Strede – časť Malé Blahovo

13/5
13.1.2.
Vybudovanie areálu voľného času v Dunajskej
Strede
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2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

*

*

*

1 008 263,-

1 420 000,-

700 000,-

700 000,-

500 000,-

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

1 008 263,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

1 420 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

700 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

700 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

500 000,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu
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13/6
13.1.2.
Založenie a vybudovanie
arboréta

13/7
13.2.1.
Vybudovanie podzemných kontajnerov

13/8
13.1.6.
Rekonštrukcia pešej
zóny v meste Dunajská
Streda

13/9
13.2.1.
Enviro Centrum Dunajská Streda

13/10
13.1.5.
Zníženie energetickej
náročnosti budov v
správe a majetku mesta
pomocou fotovoltických
a solárnych panelov

13/11
13.1.6.
Výstavba a prestavba
striech na budovách v
správe a majetku mesta
na vegetačné „Zelené
strechy“

14/1
14.1.1.
Smart plán mesta Dunajská Streda
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2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

2022 – 2027

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

Mesto Dunajská
Streda

*

*

*

*

*

*

987 241,-

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

*

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu

987 241,-

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej
aktualizácii tohto strategického dokumentu
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Systém monitorovania a hodnotenia
PHRSR mesta Dunajská Streda je živým dokumentom. Realizácia programu bude dôsledne sledovaná a monitorovaná. Jednotlivé opatrenia a úlohy budú realizované mestom Dunajská
Streda, organizáciami zriadenými a založenými mestom, resp. v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami pre zabezpečenie participatívneho rozvoja riešeného územia.
Vedenie mesta Dunajská Streda bude monitorovať celkový proces implementácie stratégie
PHRSR mesta Dunajská Streda a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácii strategických
plánov, ich doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie
mesta.
PHRSR mesta Dunajská Streda je otvorený dokument, ktorý bude reagovať na zmeny v okolí,
zmeny potrieb obyvateľov mesta Dunajská Streda a legislatívne zmeny. PHRSR mesta Dunajská Streda bude podliehať priebežným aktualizáciám a hodnoteniam. Vychádza z princípu, že
proces plánovania bude úspešný len vtedy, ak sa k nemu bude pristupovať, ako k dlhodobému
procesu, bude sa orientovať na vyžitie silných stránok a možností územia, na potláčanie slabých
stránok a možných ohrození územia a bude sa neustále adaptovať, aktualizovať a prispôsobovať
v súlade so zmenami a potrebami sociálno-ekonomického života mesta. Otvorenosťou dokumentu sa zabezpečí flexibilita pri určovaní priorít mesta, ktoré musia reagovať na vzniknuté zmeny v danom prostredí a preferenciách obyvateľov.
Aktualizácia PHRSR mesta Dunajská Streda bude založená na princípe výberu priorít, opatrení, aktivít a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj prioritných
oblastí mesta.
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E – Finančná časť
Jednou z kľúčových otázok programu rozvoja je schopnosť mesta v priebehu jeho realizácie zaistiť zdroje potrebné na jeho financovanie. Finančné zdroje potrebné pre naplnenia aktivít
uvedených v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na
roky 2022 – 2027 budú plynúť z viacerých zdrojov: rozpočet mesta (čo je základným zdrojom
financovania aktivít [finančné hospodárenie mesta sa riadi schváleným rozpočtom na príslušný
kalendárny rok, ktorý je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Dunajská Streda;
postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí upravuje zákon o rozpočtových pravidlách]),
fondy Európskej únie, zdroje štátu, zdroje vyššie územného celku, úverové zdroje, súkromné
zdroje, ostatné verejné zdroje. Väčšina projektov bude mať viaczdrojové financovanie.
Finančné zabezpečenie podpory regionálneho rozvoja
Zákon o podpore regionálneho rozvoja (zákon č. 539/2008 Z. z.) definuje zdroje financovania
regionálneho rozvoja v § 4:
(1) Regionálny rozvoj sa financuje
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a z rozpočtových kapitol iných ministerstiev,
b) zo štátnych účelových fondov,
c) z rozpočtov vyšších územných celkov,
d) z rozpočtov obcí,
e) z prostriedkov fyzických osôb,
f) z prostriedkov právnických osôb,
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné
prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov.
Indikatívny rozpočet – sumarizácia
3 základné rozvojové piliere mesta

Obdobie 2022 – 2027

Hospodárska politika – prioritné oblasti Priemysel a služby; Pôdohospodárstvo; Udržateľný cestovný ruch a cezhraničná spolupráca; Trh práce; Ekonomická aktivita obyvateľstva; Doprava, technická infraštruktúra; SMART mesto

22 017 641,- EUR

Sociálna politika – prioritné oblasti Sociálna infraštruktúra; Zdravotníctvo;
Školstvo; Šport; Kultúra, história a tradícia; Občianska spoločnosť; Rozvoj bývania

23 382 490,- EUR

Environmentálna politika – prioritná oblasť Životné prostredie

5 628 263,- EUR

Podrobnejšia finančná špecifikácia jednotlivých projektov akčného plánu mesta Dunajská
Streda na roky 2022 – 2027 bude realizovaná neskôr pri vypracovávaní detailnejších a konkrétnych projektových dokumentácií.
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Záver
Dokument PHRSR mesta Dunajská Streda je rozvojový dokument mesta – vyjadruje víziu rozvoja mesta založenú na výsledkoch participatívneho strategického plánovania.
PHRSR mesta Dunajská Streda je strednodobý programovací dokument s časovým horizontom do roku 2027. Tento programovací dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre
stanovenie prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja
mesta Dunajská Streda v súlade s pripravovanou Partnerskou dohodou Slovenskej republiky na
obdobie 2022 – 2027.
Vykonanie jednotlivých opatrení, a tým dosiahnutie stanovených cieľov, bude závisieť od
mnohých faktorov. Najkritickejším prvkom je finančná náročnosť jednotlivých priorít. Taktiež dôležitým faktorom sú komplikované vlastnícke vzťahy.
PHRSR mesta Dunajská Streda schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede. Monitorovanie a hodnotenie PHRSR mesta Dunajská Streda realizuje Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede. Schválený PHRSR mesta Dunajská Streda je otvorený dokument, ktorý sa môže
dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. sa môžu niektoré opatrenia a aktivity zrušiť.
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Príloha č. 1: Zoznam členov Riadiaceho výboru, pracovných skupín – tímov logistickej podpory a Tímu pre koordináciu participatívnej tvorby a implementácie PHRSR
mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027
Personálna matica participatívnej tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) mesta Dunajská Streda na obdobie 2022 – 2027
Gestor:

JUDr. Zoltán Hájos

Zhotoviteľ: 		
			

Danube EuroConsulting s.r.o., so sídlom Nová Ves 2/2217,
929 01 Dunajská Streda

Koordinátor: 		

Ing. Júlia Bubniaková

Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Inovatívny a trvalo udržateľný
ekonomický rozvoj, rozvoj cestovného ruchu
1. Mgr. Lelkes Gábor, PhD.
2. Mgr. Gábor Somogyi
3. Ing. Ingrid Koller
Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Školstvo, vzdelávanie, šport,
občianska spoločnosť, kvalitné sociálne a zdravotnícke služby, dostupná sociálna a zdravotná
starostlivosť, podpora sociálnej inklúzie, podpora rozvoja kultúry, ochrana kultúrneho dedičstva
1. Mgr. Tímea Molnár
2. László Szabó
3. Attila Karaffa
4. Ing. Koloman Pongrácz
5. Mgr. Johanna Bíró
Pracovná skupina – tím logistickej podpory pre rozvojovú oblasť: Moderná technická infraštruktúra, doprava a mobilita, inteligentné mesto, digitalizácia, smart riešenia a technické inovácie,
kvalitné a udržateľné životné prostredie
1. Ing. Ľubomír Dömény
2. Ing. Márkus Orsolya
3. Ing. Zoltán Zalaba
4. Ladislav Bachman
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Príloha č. 2: Zoznam informačných zdrojov použitých v
PHRSR
Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja
Slovenskej republiky – Slovensko 2030 – nové znenie, Úrad vlády SR, 2020
Územný plán mesta Dunajská Streda, 2016, Mesto Dunajská Streda
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda, 2012, Mesto Dunajská Streda
Energetická koncepcia mesta Dunajská Streda v tepelnej energetike, 2005, Mesto Dunajská
Streda
Komunitný plán mesta Dunajská Streda na roky 2012 – 2015, 2012, Mesto Dunajská Streda
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 s predĺženou platnosťou do 31. 12. 2021, Mesto Dunajská Streda
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018, Mesto Dunajská Streda
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019, Mesto Dunajská Streda
Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020, Mesto Dunajská Streda
Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Dunajská Streda, 2019, Mesto Dunajská Streda
Koncepcia rozvoja športu mesta Dunajská Streda na roky 2020 až 2024, Mesto Dunajská Streda
Stratégia prestupného bývania – Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mesto Dunajská Streda, 2019, Mesto Dunajská Streda
Komplexné riešenie problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Dunajská Streda,
Mesto Dunajská Streda
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda na roky
2019 – 2020, Mesto Dunajská Streda
Územný generel dopravy mesta Dunajská Streda, Mesto Dunajská Streda
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Dunajská Streda, Mesto Dunajská Streda
Program odpadového hospodárstva mesta Dunajská Streda 2016 – 2020, Mesto Dunajská Streda
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda do roku 2014, Mesto Dunajská Streda
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2015 – 2020, Mesto
Dunajská Streda
Komplexné riešenie problematiky bezdomovcov žijúcich na území mesta Dunajská Streda,
Mesto Dunajská Streda
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (schválená uznesením Vlády SR č. 222 zo 14. mája
2014)
Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 (Úrad
vlády SR, Sekcia regionálneho rozvoja)
Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030, Ministerstvo hospodárstva SR
Stratégia nízkouhlíkového rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, Ministerstvo životného prostredia SR
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, 2014, Vláda SR
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027, Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Ministerstvo životného prostredia SR
Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025, Ministerstvo
životného prostredia SR
Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001), Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Plán obnovy a odolnosti SR, Ministerstvo financií SR
Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán, Ministerstvo financií SR
Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030, Ministerstvo zdravotníctva SR
Aktualizácia Stratégie dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, Ministerstvo zdravotníctva SR
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na roky 2016
– 2023, Trnavský samosprávny kraj
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja 2021 – 2023,
Trnavský samosprávny kraj
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Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja, 2015, Trnavský samosprávny kraj
Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022,
Trnavský samosprávny kraj
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, 2013, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Aktualizácia národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do 2030
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024, Vláda SR
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021– 2025, Ministerstvo životného prostredia SR
Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja, 2021, Trnavský samosprávny kraj
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: Metodika tvorby a implementácie
programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a
skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja,
Metodika tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava, 2005: Klimatická zmena a jej možné
dopady na pôdny fond Slovenska
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2019, Ministerstvo životného prostredia SR
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Ministerstvo životného prostredia SR
Národný program znižovania emisií, Ministerstvo životného prostredia SR
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030, Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia: Obehové hospodárstvo – budúcnosť rozvoja Slovenska, 2019
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky
Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov SR, 2020, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky
Národný program znižovania emisií – Slovenská republika – podľa čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok
znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 181/2021 dňa 7. apríla 2021
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018 – 2027, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Agenda 2030 – Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, Uznesenie Vlády
SR č. 71/2015
Register mimovládnych neziskových organizácií https://ives.minv.sk/rmno/
www.dunstreda.sk
www.statistics.sk
www.upsvar.sk
https://www.enviroportal.sk/
http://www.sopsr.sk/web/
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-543
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-539
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
https://akademia.dac1904.sk/sk/index.asp
Register účtovných závierok https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/
simplesearch
https://finstat.sk/
http://www.arrabona.eu/
https://www.minv.sk/
https://www.mindop.sk/
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https://www.mirri.gov.sk/index.html
https://www.employment.gov.sk
https://www.minedu.sk/
https://www.minzp.sk/
https://www.slovensko.sk/sk/lokality/_495afe44-c835-448a-860a-b9ca101c830d
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Príloha č. 3: Zoznam skratiek použitých v PHRSR
PHRSR – program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
SR – Slovenská republika
EÚ – Európska únia
CR – cestovný ruch
MSP – malé a stredné podniky
RD – rodinný dom
BD – bytový dom
MŠ – materská škola
ZŠ – základná škola
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
NPRVaV – Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania
UoZ – uchádzač o zamestnanie
TTSK – Trnavský samosprávny kraj
ŠÚ SR – Štatistický úrad SR
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Príloha č. 4: Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 6 rokov
Projektový zámer: 3/1

184

Názov projektu

Rozvoj športových, voľnočasových a turistických aktivít v areáli termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede

Popis východiskovej situácie

Termálne kúpalisko je motorom rozvoja cestovného ruchu v Dunajskej Strede,
ktoré ročne navštívi vyše štyristotisíc návštevníkov (v roku 2019 bol počet návštevníkov 448 096). Avšak potenciál kúpaliska ešte stále nie je využitý, a zároveň je
potrebné realizovať ďalšie investície do športových, voľnočasových a turistických
aktivít v areáli pre udržanie konkurencieschopnosti.

Cieľ projektu

Zvýšenie pohybových, športových, turistických a environmentálnych aktivít za
účelom zlepšenia zdravia občanov a spoločenského rozvoja.
Pripravované/plánované projektové zámery pre Thermalpark Dunajská Streda
1.Výstavba vyhliadkovej veže, náučného chodníka a vodnej atrakcie pre deti na
ostrove
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: hotový projektový koncept
V uplynulých rokoch investíciou do prestavby nábrežia a výstavby mosta (v rámci projektu Cultacross (SKHU / 1601 / 1.1 / 04)) bol zapojený ostrov v jazere Thermalparku do letného ekosystému kúpaliska. Ostrov ale ponúka ďalšie vynikajúce
príležitosti pre strávenie voľného času pre návštevníkov, ako aj pre ubytovaných
hostí. Projektová dokumentácie je vo fáze rozpracovania.
2. Výstavba eko ubytovacích jednotiek na brehu jazera v kempe Thermalpark
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: platné územné rozhodnutie
Výstavbou týchto ubytovacích jednotiek s celkovou kapacitou 40 hostí Thermalpark chce ponúknuť atraktívne ubytovanie na brehu nášho jazera potencionálne
pre dlhodobo ubytovaných, perspektívne zahraničných návštevníkov hlavne v mimosezónnom období.
3. Prestavba bufetov a sociálneho zázemia Thermalparku
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: pripravuje sa projektový koncept
Aktuálna ponuka a vybavenosť letných bufetov je vzhľadom na náročnejšie požiadavky zastaralá. Kvôli nevyhovujúcej dispozícií je potrebné realizovať komplexnú
prestavbu tohto zázemia s vybudovaním zjednotených kvalitných gastro blokov,
novými sociálnymi zariadeniami, ako aj skrinkami pre letných návštevníkov.
4. Vybudovanie atrakcie typu spray park v areáli Thermalparku
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: pripravuje sa projektový koncept
Ponuka Thermalparku pre deti a mladistvých je nedostačujúca, preto Thermalpark má v pláne vybudovať exteriérovú atrakciu Spray Park.
5. Prestavba penziónu Thermalpark
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: platné stavebné povolenie
Kvôli vysokému záujmu o ubytovacie možnosti priamo v areáli Thermalparku
Thermalpark má pripravený projekt pre rekonštrukciu a prístavbu existujúceho
penziónu, čím sa má zvýšiť kapacita z 9 na 22 izieb a vytvorí sa nové gastro zariadenie pre návštevníkov Thermalparku.
6. Rozšírenie hlavnej budovy Thermalparku
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: pripravuje sa projekt pre
územné rozhodnutie
Zimná kapacita Thermalparku je už niekoľko rokov nedostačujúca, preto je potrebné rozšíriť ponuku interiérových bazénov a vybudovať novú oddychovú zónu
s integrovaným gastro zariadením.
7. Prestavba a rekonštrukcia kempu Thermalpark
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: platné územné rozhodnutie
Kemp v Thermalparku patrí medzi najväčšie a najnavštevovanejšie zariadenia tohoto typu na Slovensku. Pre dosiahnutie európskeho štandardu bude potrebné
prebudovať oplotenie areálu, prístupové cesty a miesta pre státie karavanov.
8. Výstavba parkoviska pre hotel Thermalpark (47 miest)
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: platné stavebné povolenie
Pred tromi rokmi odovzdaný Hotel Thermalpark *** nedisponuje vlastným parkoviskom, ktoré je pre vysoký záujem návštevníkov veľmi potrebné.
9. Výstavba parkoviska pre zamestnancov a zmluvných partnerov Thermalparku
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: platné stavebné povolenie
Potreba výstavby parkoviska pre zmluvných partnerov letných bufetov, ako aj pre
zamestnancov spoločnosti Thermalpark, aby nezaberali klientske parkoviská v
kľúčovom letnom období. V pláne je vytvoriť cca 45 miest.
10. Rekonštrukcia povrchu a osvetlenia hlavného parkoviska Thermalpark
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: hotový projekt, stavebné povolenie nie je potrebné
Hlavné parkovisko Thermalparku má kapacitu viac ako 800 miest, ale povrch parkoviska je v dezolátnom stave. Potrebné je realizovať jej rekonštrukciu s vybudovaním verejného osvetlenia a rekultiváciu zelených pruhov.
11.Revitalizácia jazera v areáli Thermalparku Dunajská Streda (Environmentálny
fond 2020, BR1)
Súčasný stav rozpracovanosti projektového zámeru: bez potreby stavebného povolenia
Vytváranie vhodných podmienok na reprodukciu najmä pôvodných druhov rýb.
Reintrodukcia pôvodných druhov rýb prostredníctvom vysadzovania ikier a rýb vo
všetkých vekových kategóriách do vodných tokov, revitalizácia jazera – prečistenie, prehĺbenie, úprava koryta, zarybnenie s rybárskym využitím.
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Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Spolu všetky aktivity č. 1-č.11 (popísané nižšie): 16 950 000€
P.č.
Názov skupiny výdavkov
Suma (EUR)
1 Výstavba vyhliadkovej veže, náučného chodníka a vodnej atrakcie pre deti na
ostrove -hotový projektový koncept - Stavebné práce
900 000,00
2 Výstavba eko ubytovacích jednotiek na brehu jazera v kempe Thermalpark platné územné rozhodnutie- Stavebné práce
700 000,00
3 Prestavba bufetov a sociálneho zázemia Thermalparku- Stavebné práce
1 500 000,00
4 Vybudovanie atrakcie typu spray park v areáli Thermalparku- Stavebné
práce
700 000,00
5 Prestavba penziónu Thermalpark- Stavebné práce
2 500 000,00
6 Rozšírenie hlavnej budovy Thermalparku- Stavebné práce
7 Prestavba a rekonštrukcia kempu Thermalpark- Stavebné práce

7 000 000,00

900 000,00
8 Výstavba parkoviska pre hotel Thermalpark (47 miest) - Stavebné práce
300 000,00
9 Výstavba parkoviska pre zamestnancov a zmluvných partnerov ThermalparkuStavebné práce
250 000,00
10 Rekonštrukcia povrchu a osvetlenia hlavného parkoviska Thermalpark- Stavebné práce
2 000 000,00
11 Revitalizácia jazera v areáli Thermalparku Dunajská Streda – stavebné práce,
služby
200 000,00
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny
rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

185

Výstupy

Rozšírená ponuka športových, voľnočasových a turistických aktivít v
areáli termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede

Užívatelia

Návštevníci Thermalparku – obyvatelia mesta a turisti

Indikátory monitoringu

Počet návštevníkov, spokojnosť návštevníkov, počet vytvorených nových pohybových, športových, turistických a environmentálnych aktivít,
výchova a posilňovanie motivácie obyvateľstva k zdravému spôsobu života a zodpovednosti za svoje zdravie

PHRSR mesta Dunajská Streda
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Projektový zámer: 5/1
Názov projektu

Rekonštrukcia a nadstavba zariadenia pre seniorov – Ul. Gen.
Svobodu, Dunajská Streda

Popis východiskovej situácie

Rýchlo starnúce obyvateľstvo v meste, nedostatočná kapacita
zariadení pre seniorov. Neustále rastúci záujem o zariadenia
pre seniorov. Budova v nevyhovujúcom technickom stave – vysoká energetická náročnosť.

Cieľ projektu

Obnova a rekonštrukcia budovy zariadenia pre seniorov, zníženie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy, zvyšovanie kapacity.

Termín

2022 – 2027

Garant

Mesto Dunajská Streda

Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje:

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

1 485 000 € (stavebné práce)
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

186

Výstupy

Zrekonštruované a rozšírené zariadenie pre seniorov – Ul. gen.
Svobodu - zariadenie pre seniorov s nadstavbou zabezpečujúcou kvalitnejšie služby pre seniorov

Užívatelia

Obyvatelia mesta Dunajská Streda – seniori

Indikátory monitoringu

Rast kvality bývania v zariadení pre seniorov – Ul. gen. Svobodu,
zníženie prevádzkových nákladov, počet obyvateľov zaradenia
pre seniorov
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Projektový zámer: 5/2
Názov projektu

Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov – Nám. priateľstva, Dunajská Streda

Popis východiskovej situácie

Rýchlo starnúce obyvateľstvo v meste, nedostatočná kapacita
zariadení pre seniorov. Neustále rastúci záujem o zariadenia
pre seniorov. Budova v nevyhovujúcom technickom stave – vysoká energetická náročnosť.

Cieľ projektu

Obnova a rekonštrukcia budovy zariadenia pre seniorov, zníženie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy, zvyšovanie kapacity.

Termín

2022 – 2027

Garant

Mesto Dunajská Streda

Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
1 300 000 € (stavebné práce)
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

187

Výstupy

Zrekonštruovaná budova zariadenia pre seniorov, zníženie
energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti
budovy.

Užívatelia

Obyvatelia mesta Dunajská Streda – seniori

Indikátory monitoringu

Rast kvality bývania v zariadení pre seniorov – Nám. priateľstva,
zníženie prevádzkových nákladov, počet obyvateľov zaradenia
pre seniorov
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Projektový zámer: 5/3
Názov projektu

Rekonštrukčné práce v budove s cieľom vytvorenia útulku

Popis východiskovej situácie

Dvojpodlažná budova nocľahárne je vo vlastníctve Železníc
SR, dlhodobý prenájom bol uzatvorený s podmienkou poskytovania ubytovania, resp. nocľahu pre bezdomovcov alebo
iným osobám na to odkázaným. Na prízemí budovy funguje
nocľaháreň ako sociálna služba krízovej intervencie, zaregistrovaná na Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva Trnavského
samosprávneho kraja od 28. júna 2018. Momentálne sa vedú
rokovania aj vo veci možnej kúpy uvedenej budovy. Vedú sa
rokovania o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu s cieľom zriadenia útulku s RÚVZ DS.

Cieľ projektu

Na poschodí budovy plánujeme zriadiť útulok pre osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať, a poskytovať
ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, poskytovať
nevyhnutné ošatenie a obuv, utvárať podmienky na prípravu
stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, umožniť vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie
a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť. V útulku sa má
poskytovať sociálna služba krízovej intervencie. Sociálne služby v útulku sa budú poskytovať celoročne, pobytovou formou
fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie
bývanie užívať na dobu určitú, maximálne však na dobu 6 mesiacov.

Termín

2022 – 2027

Garant

Mesto Dunajská Streda

Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
65 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

188

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Zrekonštruovaný útulok (+ izby vybavené nábytkom, registrované sociálne služby) pre poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie

Užívatelia

Fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať na dobu určitú (pre ľudí bez prístrešia)

Indikátory monitoringu

Počet prijímateľov sociálnej služby v útulku, počet vytvorených
miest v útulku, rast sociálnej inklúzie v meste

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 7/1
Názov projektu

Zvýšenie kapacity, rekonštrukcia a obnova budovy materskej
školy (MŠ) – Rybný trh
Budova MŠ sa nachádza v pôvodnom stave, technický stav budovy nezodpovedá dnešným štandardom, budova má vysokú
energetickú náročnosť. Nedostatočná kapacita MŠ.

Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Zlepšenie materiálno-technických podmienok výchovy v MŠ,
rast počtu detí v MŠ, zníženie prevádzkových nákladov budovy MŠ, zvýšenie kapacity MŠ, zvýšenie energetickej efektívnosti
MŠ

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
820 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Obnovená, zmodernizovaná a zrekonštruovaná budova MŠ so
zvýšenou kapacitou

Výstupy

Deti – obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu

Užívatelia

Počet detí MŠ, počet spokojných rodičov, energetická efektívnosť, prevádzkové náklady MŠ, materiálno-technické podmienky výchovy v MŠ
Indikátory monitoringu
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Projektový zámer: 7/2
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Rekonštrukcia a obnova budovy materskej školy (MŠ) – Nám.
priateľstva
Budova MŠ sa nachádza v pôvodnom stave, technický stav budovy nezodpovedá dnešným štandardom. Budova má nevyhovujúce tepelnotechnické vlastnosti, vysokú energetickú náročnosť, nevyhovuje súčasným požiadavkám a platným normám v
oblasti stavebníctva.

Zlepšenie materiálno-technických podmienok výchovy v MŠ,
zníženie prevádzkových nákladov budovy MŠ, zvýšenie energetickej efektívnosti
Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
700 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Obnovená, zmodernizovaná a zrekonštruovaná budova MŠ zabezpečujúca kvalitné výchovné podmienky. Zníženie prevádzkových nákladov v dôsledku zvýšenej energetickej efektívnosti
budovy. Rekonštrukcia budovy zároveň skrášli bezprostredné
okolie a bude mať pozitívny dopad na deti MŠ.

Deti – obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu
Užívatelia

Počet detí MŠ, počet spokojných rodičov, energetická efektívnosť, prevádzkové náklady MŠ, materiálno-technické podmienky výchovy v MŠ
Indikátory monitoringu

190
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Projektový zámer: 7/3
Rekonštrukcia a obnova budovy materskej školy (MŠ) – Nám.
SNP

Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Budova MŠ sa nachádza v pôvodnom stave, technický stav budovy nezodpovedá dnešným štandardom. Budova má nevyhovujúce tepelnotechnické vlastnosti, vysokú energetickú náročnosť, nevyhovuje súčasným požiadavkám a platným normám v
oblasti stavebníctva. Nedostatočná kapacita MŠ.

Zlepšenie materiálno-technických podmienok výchovy v MŠ,
rast počtu detí v MŠ, zníženie prevádzkových nákladov budovy
MŠ, zvýšenie kapacity MŠ, zvýšenie energetickej efektívnosti
Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
320 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Obnovená a zrekonštruovaná budova MŠ so zvýšenou kapacitou

Výstupy

Deti – obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu
Užívatelia

Počet detí MŠ, počet spokojných rodičov, energetická efektívnosť, prevádzkové náklady MŠ, materiálno-technické podmienky výchovy v MŠ
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 7/4
Názov projektu

Rekonštrukcia a obnova budovy základnej školy (ZŠ) Smetanov háj
Budova ZŠ sa nachádza v pôvodnom stave, technický stav budovy nezodpovedá dnešným štandardom, prevádzka budovy
vyžaduje vysokú energetickú náročnosť.

Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Rekonštrukcia a obnova budovy ZŠ, zníženie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy. Skvalitnenie infraštruktúry školy pre zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom jej komplexnej
rekonštrukcie.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
1 200 000 € (stavebné práce)
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Zrekonštruovaná a obnovená budova ZŠ so zníženou energetickou náročnosťou

Výstupy

Žiaci – obyvatelia mesta i regiónu
Užívatelia
Počet zrekonštruovaných budov, zníženie prevádzkových nákladov ZŠ, zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy ZŠ,
počet detí v ZŠ
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 7/5
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Rekonštrukcia budovy MŠ Ružový háj
Budova MŠ sa nachádza v pôvodnom stave, technický stav
budovy nezodpovedá dnešným štandardom. Budova má nevyhovujúce tepelnotechnické vlastnosti, vysokú energetickú
náročnosť, nevyhovuje súčasným požiadavkám a platným
normám v oblasti stavebníctva.

Cieľ projektu

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ, zníženie prevádzkových nákladov budovy MŠ. Projekt rieši nedostatky v
tepelno-technickej a energetickej oblasti (plánované opatrenia zahŕňajú: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukciu
strechy, výmenu presklených otvorových konštrukcií a modernizáciu vykurovacej sústavy, výmenu svietidiel umelého
osvetlenia – prechod na úsporné LED osvetlenie (účelom
výmeny svietidiel doterajšieho osvetlenia je úspora elektrickej energie a zlepšenie parametrov umelého osvetlenia atď.).
Technickými zmenami realizovanými v rámci projektu sa
zlepší energetická hospodárnosť budovy MŠ.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje:

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
380 150 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Obnovená a zrekonštruovaná budova MŠ so zvýšenou energetickou efektívnosťou

Výstupy

Deti – obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu
Užívatelia

Indikátory monitoringu
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Energetická efektívnosť budovy MŠ, prevádzkové náklady MŠ,
materiálno-technické podmienky výchovy v MŠ, počet detí
MŠ

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 7/6
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Rekonštrukcia budovy MŠ Benedek Eleka
Budova MŠ sa nachádza v pôvodnom stave, technický stav budovy nezodpovedá dnešným štandardom. Budova má nevyhovujúce tepelnotechnické vlastnosti, vysokú energetickú náročnosť, nevyhovuje súčasným požiadavkám a platným normám
v oblasti stavebníctva.

Cieľ projektu

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ, zníženie prevádzkových nákladov budovy MŠ. Projekt rieši nedostatky v
tepelno-technickej a energetickej oblasti (plánované opatrenia
zahŕňajú: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukciu strechy,
výmenu presklených otvorových konštrukcií a modernizáciu
vykurovacej sústavy, výmenu svietidiel umelého osvetlenia –
prechod na úsporné LED osvetlenie (účelom výmeny svietidiel
doterajšieho osvetlenia je úspora elektrickej energie a zlepšenie parametrov umelého osvetlenia atď.). Technickými zmenami realizovanými v rámci projektu sa zlepší energetická hospodárnosť budovy MŠ.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje:

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
362 340 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Obnovená a zrekonštruovaná budova MŠ so zvýšenou energetickou efektívnosťou

Výstupy

Deti – obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu
Užívatelia
Energetická efektívnosť budovy MŠ, prevádzkové náklady MŠ,
materiálno-technické podmienky výchovy v MŠ, počet detí MŠ
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 8/1
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Prekrytie umelej ľadovej plochy
Aktuálne umelá ľadová plocha v meste je bez prekrytia, čo znamená, že môže slúžiť na realizáciu zimných športov len v najchladnejších mesiacoch roka. V dôsledku zmeny klímy je počasie nevyspytateľné aj v zimných mesiacoch, preto je umelá
ľadová plocha často mimo prevádzky.

Predĺženie sezóny pre korčuliarov, vytvorenie multifunkčnej
haly. Vytvorenie novej multifunkčnej športovej haly, ktorá bude
použiteľná pre aktívny oddych počas celého roka.
Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
2 200 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
regionálne (VÚC) zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Prekrytá umelá ľadová plocha – nová multifunkčná hala

Výstupy

Užívatelia

Obyvatelia mesta a návštevníci umelej ľadovej plochy, plocha
bude využiteľná pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas
celého roka

Rast atraktivity mesta, rast možností na aktívny oddych, rast
počtu návštevníkov umelej ľadovej plochy, počet organizovaných podujatí v multifunkčnej hale
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 8/2
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Výstavba novej multifunkčnej športovej haly
Na území mesta hádzanársky šport má takmer polstoročnú
tradíciu, miestne hádzanárske kluby patrili a patria medzi najúspešnejšie kluby na Slovensku. Aktuálna športová hala rozmerovo nevyhovuje pre športové kluby mesta (problémom je nájsť
voľné tréningové priestory, voľné tréningové hodiny pre všetky
miestne športové kluby, voľné termíny na zápasy atď.).
Zabezpečenie priestoru pre organizovaný šport, organizovanie
športových podujatí (aj medzinárodných), koncertov, vytvorenie multifunkčnej haly.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
14 000 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Nová multifunkčná hala zabezpečujúca vhodné podmienky
pre športový život (zároveň aj možnosti pre kultúrne využitie
priestorov)

Výstupy

Obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu, športovci z celého
Slovenska i iných štátov
Užívatelia

Počet organizovaných športových podujatí, počet organizovaných kultúrnych podujatí, návštevnosť, spokojnosť návštevníkov športových a kultúrnych podujatí
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 9/1
Rekonštrukcia budovy Galérie súčasných maďarských umelcov – Vila Vermes

Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Súčasná budova, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, bola
postavená na konci 19. storočia. Po roku 1987, kedy bola ukončená obnova budovy, neboli vykonané žiadne úpravy na udržanie technického stavu budovy. Súčasný stav budovy nezodpovedá technickým podmienkam, t. j. strešná krytina vykazuje
na mnohých miestach praskliny + vodotesnosť strešnej krytiny
je poškodená, omietka fasády je zvetralá, popraskaná na mnohých miestach opadáva. Drevené výplne otvorov – okná a dvere
sú netesné, krivé, parapety sú poškodené, zhrdzavené, vykurovací systém zastaralý, zdroje vykurovania (kotle) zastaralé s nízkou účinnosťou.
Obnova a revitalizácia, znižovanie energetickej náročnosti a
zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
550 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Obnovená a zrekonštruovaná budova Galérie súčasných maďarských umelcov – Vila Vermes

Výstupy

Užívatelia

Indikátory monitoringu
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Návštevníci Galérie súčasných maďarských umelcov, pracovníci galérie
Zníženie prevádzkových nákladov budovy Galérie súčasných
maďarských umelcov, zlepšenie materiálno-technických podmienok služieb Galérie súčasných maďarských umelcov, počet
návštevníkov Galérie súčasných maďarských umelcov, zvýšená
energetická efektívnosť

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/1
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Výstavba prepojovacej komunikácie s chodníkom a cyklistickou cestou medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou
V predmetnej lokalite sa v súčasnosti nenachádza žiadna komunikácia, avšak priestorová štruktúra mesta si vyžaduje výstavbu uvedenej prepojovacej komunikácie s chodníkom a
cyklistickou cestou, lebo centrum mesta je zaťažené nadmernou cestnou dopravou.

Odľahčenie centra mesta od dopravy zo severnej časti mesta.
Zatraktívnenie cyklistiky – zvýšenie podielu cyklistickej dopravy,
aby sa znížil počet automobilov na cestách.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
575 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Nová miestna komunikácia s chodníkom a cyklistickou cestou
medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou

Výstupy

Účastníci cestnej dopravy – obyvatelia mesta i regiónu, návštevníci mesta
Užívatelia

Indikátory monitoringu
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Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd, dĺžka nových cestných komunikácií (m), odľahčenie centra mesta – zníženie emisií pochádzajúcich z dopravy

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/2
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Výstavba „ Cyklotrasa na Veľkodvorníckej ceste“
Veľkodvornícka cesta je komunikácia, ktorá spája mesto Dunajská Streda a obec Veľké Dvorníky. V súčasnosti popri Veľkodvorníckej ceste v katastri obce Veľké Blahovo je vybudovaná cyklotrasa, ktorá sa na hranici katastra s mestom Dunajská
Streda napája na komunikáciu pre motorové vozidlá. Projekt
rieši dopravné napojenie navrhovanej cyklotrasy na jestvujúcu
cyklotrasu v katastri obce Veľké Dvorníky.
Zvýšenie bezpečnosti cyklistickej cestnej premávky, zníženie
počtu dopravných nehôd, prepojenie mesta Dunajská Streda
a obce Veľké Dvorníky cyklotrasou a tým zabezpečiť bezpečnú premávku pre cyklistov. Zatraktívnenie cyklistiky – zvýšenie
podielu cyklistickej dopravy, aby sa znížil počet automobilov na
cestách.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
280 400 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Nová cyklotrasa, t. j. prepojenie mesta Dunajská Streda a obce
Veľké Dvorníky cyklotrasou, a tým zabezpečiť bezpečnú premávku pre cyklistov

Výstupy

Cyklisti – obyvatelia mesta Dunajská Streda, obyvatelia obce
Veľké Dvorníky, turisti, obyvatelia regiónu
Užívatelia

Dĺžka vybudovaného cyklochodníka (m), zvýšenie zelenej mobility, zvýšený počet cyklistov, počet dopravných nehôd – zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/3
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Výstavba chodníka s cyklochodníkom na Czibókovej ulici
V súčasnosti na Czibókovej ulici nie je zabezpečená bezpečná
komunikácia ako pre chodcov tak ani pre cyklistov, keďže popri komunikácii nie je vybudovaný ani chodník, ani vyznačený
cyklochodník. Týmto tu vzniká vysoké nebezpečenstvo dopravných nehôd vozidiel s chodcami a cyklistami.

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov v
cestnej premávke, zníženie počtu dopravných nehôd, vybudovanie spoločného chodníka s cyklochodníkom. Zatraktívnenie
cyklistiky – zvýšenie podielu cyklistickej dopravy, aby sa znížil
počet automobilov na cestách.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
165 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudovaný chodník a cyklochodník na Czibókovej ulici

Výstupy

Obyvatelia mesta DS, obyvatelia regiónu, turisti

Užívatelia

Indikátory monitoringu
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Zvýšenie zelenej mobility, zvýšený počet cyklistov, počet dopravných nehôd vozidiel s chodcami a cyklistami - zvýšenie
bezpečnosti cestnej premávky, spokojnosť obyvateľov, bezpečnosť chodcov, dĺžka vybudovaného chodníka (m), dĺžka vybudovaného cyklochodníka (m)

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/4

Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Výstavba chodníka s cyklochodníkom na Povodskej ceste od
Hlavnej ulice popri firme Metrans až po hranicu katastra mesta
Dunajská Streda – Cyklotrasa na Povodskej ceste – prepojenie
mesta Dunajská Streda a obce Povoda
V predmetnej lokalite sa nachádzajú prevádzky s vysokým počtom zamestnancov. Popri Povodskej ceste je v súčasnosti vybudovaný len chodník pre peších a aj ten iba na jednom úseku.
Vybudovaním cyklochodníka a chodníka pozdĺž celej cesty by
sa zvýšila dopravná bezpečnosť ako chodcov tak aj cyklistov a
súčasne by sa znížilo riziko dopravných nehôd vozidiel s chodcami a cyklistami.
Neexistuje bezpečné cyklistické prepojenie mesta Dunajská
Streda a obce Povoda
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd, vybudovanie spoločného chodníka s cyklochodníkom, spojenie mesta Dunajská Streda s obcou Povoda
cyklochodníkom. Zatraktívnenie cyklistiky – zvýšenie podielu
cyklistickej dopravy, aby sa znížil počet automobilov na cestách. Projekt má 2 časti:

Cieľ projektu

Termín

I.

Výstavba chodníka s cyklochodníkom na Povodskej ceste od Hlavnej ulice až k firme Metrans

II.

Výstavba „Cyklotrasa na Povodskej ceste – prepojenie mesta Dunajská Streda a obce Povoda“

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Verejné
zdroje
(EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Užívatelia

Indikátory monitoringu
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Vybudovaný cyklochodník a chodník pozdĺž celej cesty, nová
cyklotrasa – prepojenie mesta Dunajská Streda a obce Povoda
Obyvatelia mesta Dunajská Streda, zamestnanci spoločnosti
Metrans, turisti, obyvatelia obce Povoda a regiónu
Zvýšenie zelenej mobility, zvýšený počet cyklistov, počet dopravných nehôd vozidiel s chodcami a cyklistami, bezpečnosť
chodcov, dĺžka vybudovaného chodníka (m), dĺžka vybudovaného cyklochodníka (m), cyklotrasa – prepojenie mesta Dunajská Streda a obce Povoda (počet)

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/5
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Výstavba okružnej križovatky Malodvornícka – Istvána Gyurcsóa
V súčasnosti sa na predmetnom mieste nachádza priesečná
križovatka v tvare X a doprava je riadená svetelnou signalizáciou, čo negatívne ovplyvňuje plynulosť premávky. Toto riešenie pri súčasnej hustote premávky nezabezpečuje dostatočnú
plynulosť premávky.

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd, zrýchlený prejazd križovatkou – zvýšená plynulosť cestnej premávky.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
380 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudovaná okružná križovatka na križovatke medzi Malodvorníckou ulicou a Ul. Istvána Gyurcsóa

Výstupy

Účastníci cestnej premávky – obyvatelia mesta i regiónu, návštevníci mesta
Užívatelia

Počet dopravných nehôd – zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, úroveň bezpečnosti cestnej premávky, rast bezpečnosti
cestnej premávky, rast plynulosti dopravy
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/6
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Výstavba okružnej križovatky Bratislavská cesta – Železničná
ulica
V súčasnosti sa na predmetnom mieste nachádza priesečná
križovatka v tvare Y, toto riešenie križovania dvoch komunikácií pri súčasnej hustote premávky nezabezpečuje dostatočnú
plynulosť premávky, čo má za následok vytváranie kolíznych
dopravných situácií.

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd, zrýchlený prejazd križovatkou – zvýšená plynulosť cestnej premávky
Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Verejné
zdroje
(EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
550 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudovaná okružná križovatka na križovatke medzi Bratislavskou cestou a Železničnou ulicou

Výstupy

Účastníci cestnej premávky – obyvatelia mesta i regiónu, návštevníci mesta
Užívatelia

Zníženie počtu dopravných nehôd, zvýšená úroveň bezpečnosti cestnej premávky, rast plynulosti dopravy
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/7
Výstavba okružnej križovatky Hlavná ulica – Cesta sv. pápeža
Jána Pavla II. (pri obchodom centre Tesco)

Názov projektu

Popis východiskovej situácie

V súčasnosti sa na predmetnom mieste nachádza priesečná
križovatka v tvare T, toto riešenie križovania dvoch komunikácií pri súčasnej hustote premávky nezabezpečuje dostatočnú
plynulosť premávky, čo má za následok vytváranie kolíznych
dopravných situácií.

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd, zrýchlený prejazd križovatkou – zvýšená plynulosť cestnej premávky
Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
480 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudovaná okružná križovatka na križovatke medzi
Hlavnou ulicou a Cestou sv. pápeža Jána Pavla II.

Výstupy

Účastníci cestnej premávky – obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu, návštevníci mesta
Užívatelia

Pokles počtu dopravných nehôd, zvýšená úroveň bezpečnosti
cestnej premávky, rast plynulosti dopravy
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/8
Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Názov projektu

Opotrebované kryty jestvujúcich komunikácií (zastaralé, značne poškodené neumožňujúce bezpečnú cestnú dopravu)
Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Rekonštrukciou a obnovením cestnej infraštruktúry zlepšiť
kvalitu cestnej dopravy v meste, zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej dopravy, zníženie počtu dopravných nehôd, zvýšená plynulosť cestnej premávky. Prostredníctvom rekonštrukcie
miestnych komunikácií v meste sa posilní vybavenosť územia.
Obnova miestnych komunikácií bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti mesta, realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter mesta, ale i kvalita miestnej infraštruktúry, čo bude mať za následok zvýšenie bezpečnosti života
obyvateľov i návštevníkov.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
350 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Zrekonštruované miestne komunikácie umožňujúce bezpečnú cestnú dopravu. Realizácia projektu kvalitatívne zlepší infraštruktúru (čo umožní medzi inými rozvoj podnikateľských
aktivít)

Účastníci cestnej dopravy – obyvatelia i návštevníci mesta
Užívatelia

Dĺžka zrekonštruovaných úsekov miestnych komunikácií (m),
zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd, zvýšená plynulosť cestnej premávky
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/9
Nákup ekologických autobusov pre mestskú hromadnú dopravu (MHD) s nízkou emisnou záťažou, resp. bez emisnej
záťaže
Aktuálna mestská hromadná doprava je zabezpečená s autobusmi s naftovým pohonom, čo výrazne poškodzuje životné
prostredie.

Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Modernizovanie mestskej hromadnej dopravy nákupom ekologických autobusov – ekologické autobusy 2 ks – so zameraním na ochranu životného prostredia – zlepšenie kvality miestneho ovzdušia.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
1 300 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického
dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Moderná mestská hromadná doprava zabezpečená ekologickými autobusmi

Výstupy

Cestujúci, obyvatelia mesta DS, obyvatelia regiónu, návštevníci
mesta
Užívatelia

Počet obstaraných ekologických autobusov, rast kvality životného prostredia, rast kvality ovzdušia, počet cestujúcich na obstaraných ekologických autobusov MHD
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/10
Názov projektu

Vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily
Absencia verejných nabíjacích staníc pre elektromobily v meste. V nasledujúcich rokoch sa očakáva pozvoľný nárast elektromobilov.

Popis východiskovej situácie

Cieľom pomoci je podpora rozvoja elektromobility v meste
i jeho regióne formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.
Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje:
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudované nabíjacie stanice – moderný nabíjací systém
pre elektromobily

Výstupy

Užívatelia

Indikátory monitoringu
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Obyvatelia mesta Dunajská Streda, turisti, návštevníci mesta –
používatelia elektromobilov
Počet vybudovaných nabíjacích staníc pre elektromobily, rast
kvality životného prostredia – využívanie elektrických vozidiel
predstavuje významné zníženie hluku a emisií pochádzajúcich
z dopravy s pozitívnym dopadom na zvyšovanie kvality života,
počet užívateľov nabíjacích staníc

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/11
Názov projektu

Výstavba „Cyklotrasa na Gabčíkovskej ceste“
Absencia cyklotrasy, vysoké nebezpečenstvo dopravných nehôd vozidiel s cyklistami.

Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, zníženie počtu dopravných nehôd, vybudovanie cyklotrasy. Zatraktívnenie cyklistiky – zvýšenie podielu cyklistickej dopravy aby sa
znížil počet automobilov na cestách.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Verejné
zdroje
(EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudovaná cyklotrasa na Gabčíkovskej ceste

Výstupy

Obyvatelia mesta, obyvatelia regiónu, turisti

Užívatelia

Dĺžka vybudovanej cyklotrasy (m), zvýšenie zelenej mobility,
zvýšený počet cyklistov, zvýšenie bezpečnosti cyklistov – pokles
počtu dopravných nehôd vozidiel s cyklistami
Indikátory monitoringu

208

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/12
Výstavba „Cyklotrasa na Vajanského ulici“

Názov projektu

Absencia cyklotrasy, vysoké nebezpečenstvo dopravných nehôd vozidiel s cyklistami.
Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
zníženie počtu dopravných nehôd, vybudovanie cyklotrasy. Zatraktívnenie cyklistiky – zvýšenie podielu cyklistickej dopravy,
aby sa znížil počet automobilov na cestách.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudovaná cyklotrasa na Vajanského ulici

Výstupy

Obyvatelia mesta, obyvatelia regiónu, turisti
Užívatelia

Dĺžka vybudovanej cyklotrasy (m), zvýšenie zelenej mobility,
zvýšený počet cyklistov, zvýšenie bezpečnosti cyklistov – pokles
počtu dopravných nehôd vozidiel s cyklistami
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 11/13
Názov projektu

Vyznačenie „Cyklotrasa na ulici Gyulu Szabóa“
Absencia cyklotrasy, vysoké nebezpečenstvo dopravných nehôd vozidiel s cyklistami.

Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
zníženie počtu dopravných nehôd, vybudovanie cyklotrasy. Zatraktívnenie cyklistiky – zvýšenie podielu cyklistickej dopravy,
aby sa znížil počet automobilov na cestách.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Vyznačená cyklotrasa na ulici Gyulu Szabóa

Výstupy

Obyvatelia mesta, obyvatelia regiónu, turisti
Užívatelia

Dĺžka vyznačenej cyklotrasy (m), zvýšenie zelenej mobility, zvýšený počet cyklistov, zvýšenie bezpečnosti cyklistov – pokles
počtu dopravných nehôd vozidiel s cyklistami
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/1
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Rozšírenie verejnej kanalizácie mesta Dunajská Streda –
mestská časť Mliečany
Mestská časť Mliečany má 180 obyvateľov, leží južne od mesta Dunajská Streda, prechádza ňou cesta II/507 smer Dunajská Streda – Vrakúň. V rámci technickej infraštruktúry je v
mestskej časti vybudovaný vodovod, plynovod, rozvod elektrickej energie, ako aj telekomunikačné rozvody.
V súčasnosti sú splaškové odpadové vody odvádzané prevažne do žúmp. Dotknuté územie sa nachádza zväčša na území
s významnou prirodzenou akumuláciou povrchových a podzemných vôd, tzn. na území chránenej oblasti prirodzenej
akumulácie vôd, a to v rámci Chránenej vodohospodárskej
oblasti Žitný ostrov.

Cieľ projektu

Odvádzanie splaškových odpadových vôd z nehnuteľností obyvateľov mestskej časti Dunajská Streda – Mliečany
cez kanalizačnú sieť obce Vrakúň do čistiarne odpadových
vôd Kútniky. Ochrana podzemných vôd Žitného ostrova
ako zdroja pitnej vody. Zabezpečenie odvádzania a čistenia
splaškových odpadových vôd od producentov v katastri tak,
aby sa dosiahol súlad s požiadavkami Smernice Rady EHS
č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a NV
SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Termín

2022 – 2027

Garant

Mesto Dunajská Streda

Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

1 008 263 € (stavebné práce + technológia)
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického
dokumentu

Verejné
zdroje
(EUR)

Súkromné
zdroje
(EUR)

miestne zdroje
regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Užívatelia
Indikátory monitoringu
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Vybudovaná funkčná sieť splaškovej kanalizácie vrátane
objektov na nich navrhovaných. Odvádzanie splaškových
odpadových vôd z nehnuteľností obyvateľov mestskej časti
Mliečany, cez gravitačnej kanalizačnej siete obce Vrakúň do
čistiarne odpadových vôd Kútniky.
Dosiahnutý súlad s požiadavkami Smernice Rady EHS č.
91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a NV SR
č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Vyčistené vody dosahujú limitné hodnoty znečistenia určené
NV SR č. 269/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého
stavu vôd.
Zabezpečená ochrana podzemných vôd Žitného ostrova.
Obyvatelia mesta i jeho regiónu
Množstvo odpadových vôd, počet obyvateľov napojených na
verejnú kanalizáciu v mestskej časti Mliečany

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/2
Zberný dvor

Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Vybudovanie zberného dvora pre mesto Dunajská Streda, ako aj pre okolité
obce na dočasné uskladnenie odpadov.
Zabezpečiť triedenie odpadov v čo najväčšej možnej miere.
Vytvoriť priestor pre občanov s možnosťou bezplatného odovzdania problémových zložiek komunálneho odpadu.
Vybudovanie priestorov – haly pre garážovanie technologických zariadení, ktoré budú využívané pre potreby zberného dvora (dovoz, manipulácia, úprava,
triedenie odpadov). Realizáciou tohto projektu by bol vytvorený systém zberu a
odstraňovania komunálneho odpadu, ktorým by sa zlepšili životné podmienky
v meste vrátane členov rómskej komunity. Projektom by sa podporilo aj dlhodobé odstránenie nezamestnanosti a sociálne začlenenie znevýhodnených
skupín prostredníctvom zlepšenia ich celkovej kvality života.

Termín

2022 – 2027

Garant

Mesto Dunajská Streda

Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

1 420 000 € (v nasledujúcej štruktúre: Stavebné práce – 850 000 €; Technologické zariadenie Traktor s príslušenstvom – 245 000 €; Technologické zariadenie – vozidlo na zber BRKO – 177 000 €; Technologické zariadenie – kontajnery
- 148 000 €)
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

Verejné
zdroje
(EUR)

Súkromné
zdroje
(EUR)

miestne zdroje
regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy

Užívatelia
Indikátory monitoringu

212

Absencia moderného zberného dvora zabezpečujúceho kvalitné odpadové
hospodárstvo. Mesto Dunajská Streda od roku 2016 realizuje triedený zber komunálneho odpadu, ide približne o 22 000 obyvateľov. Množstvo vytriedeného
odpadu za rok 2019 predstavoval cca 7 700 ton.
Triedený zber sa týka komodít: sklo, papier, plasty, kovové obaly, batérie a akumulátory, jedlý olej a tuky, šatstvo, biologicky rozložiteľný odpad atď. Mesto zabezpečuje v spolupráci s prevádzkovateľom Municipal Real Estate s. r. o. taktiež
zber zeleného bioodpadu z rodinných domov prostredníctvom nákladného
automobilu, na ktoré ho ručne vysypávajú pracovníci. Takýto zvoz bioodpadu
je prácny, neefektívny a finančne nákladný. Pre zlepšenie environmentálneho
povedomia občanov, a tým aj pre zvýšenie efektivity triedeného zberu mesto
každoročne realizuje propagačné a edukačné aktivity.
Veľkým nedostatkom nakladania s odpadmi je absencia zberného dvora, čo
môže slúžiť aj na prevenciu proti vzniku čiernych skládok. Pri súčasnej životnej
úrovni a stavebnom rozvoji majú občania len obmedzené možnosti legálne sa
zbaviť najmä objemného a drobného stavebného odpadu. Je len otázkou času,
kedy budeme mať problémy s čiernymi skládkami v katastri mesta, ktoré by vo
výraznej miere ohrozovali stav a kvalitu životného prostredia. Voľne odhodený
odpad spôsobuje nepríjemné pachy, môže byť toxický a škodlivý pre životné
prostredie a ľudské zdravie. V súčasnosti sa v katastri mesta Dunajská Streda
nenachádza zberný dvor na tzv. dočasné uskladnenie odpadov vyprodukovaných obyvateľmi a návštevníkmi mesta. Absencia zberného dvoru do značnej
miery komplikuje a sťažuje možné riešenia s nakladaním, likvidáciou, ako aj
triedením odpadov, čo má negatívny vplyv na ochranu životného prostredia.

Vybudovaný zberný dvor – novovytvorený priestor, ktorý budú môcť občania
využívať na bezplatné odovzdanie problémových zložiek komunálneho odpadu. Zabezpečenie možností triedenia problémových zložiek komunálnych
odpadov, medzi ktoré patria: drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad,
vyradené elektrospotrebiče (práčky, chladničky), použité obaly rôzneho druhu
a pôvodu, znečistené obaly z motorových olejov, opotrebované pneumatiky,
autobatérie, ako aj iný odpad s obsahom škodlivých látok.
Vybudované priestory – hala pre garážovanie technologických zariadení, ktoré
budú využívané pre potreby zberného dvora (dovoz, manipulácia, úprava, triedenie odpadov)
Vybudovaný priestor na dočasné uskladnenie odpadov, ktoré budú po triedení
odvážané oprávnenými organizáciami na ich likvidáciu, resp. recykláciu.
Súhrnne sa predpokladajú nasledovné pozitívne prínosy projektu: viac obyvateľov zapojených do triedenia odpadov a zvýšenie informovanosti obyvateľstva,
zníženie celkového množstva komunálneho odpadu, pokles vzniku nelegálnych skládok odpadu, ľahšie zavádzanie triedenia nových zložiek komunálnych odpadov.
Obyvatelia mesta, producenti komunálneho odpadu
Zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu – množstvo uloženého odpadu na zbernom dvore (kg, m³) – a tým zlepšenie stavu životného
prostredia, zvýšená ochrana životného prostredia

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/3
Rekonštrukcia a obnova budovy Mestského úradu (MsÚ) v
Dunajskej Strede

Názov projektu

Technický stav budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede
nezodpovedá dnešným štandardom, budova má vysokú energetickú náročnosť.
Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Cieľom projektu je obnova fasády, výmena výplní otvorov, a
tým zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie energetickej
efektívnosti budovy, zabudovanie podkrovia s cieľom zlepšiť
pracovné podmienky.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
700 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Zrekonštruovaná a obnovená budova Mestského úradu so zvýšenou kapacitou kancelárskych priestorov

Výstupy

Pracovníci mestského úradu, návštevníci mestského úradu,
obyvatelia mesta Dunajská Streda
Užívatelia

Indikátory monitoringu

213

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ, počet pracovníkov mestského úradu, úroveň energetickej zaťaženosti budovy MsÚ, skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov
mestského úradu

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/4
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Revitalizácia parku voľného času v Dunajskej Strede
Jestvujúci centrálny park mesta je nevyhovujúci súčasným potrebám, požiadavkám obyvateľstva pre pohybové a voľnočasové
aktivity, obsahuje množstvo nefunkčných a nemoderných prvkov.

Revitalizácia centrálneho parku mesta, vytvorenie atraktívneho priestoru pre pohybové a voľnočasové aktivity všetkých vekových skupín, vytvorenie športovo-oddychovej zóny. Zvýšenie
podielu zelene, vytvorenie miesta pokoja a oddychu, vytvorenie
zelenej oázy uprostred mesta. Umožniť všetkým generáciám
stráviť príjemné chvíle v zelenej oáze mesta.

Cieľ projektu

Termín

2022– 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
1 300 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Zrekonštruovaný park voľného času prinášajúci nové, inovatívne
riešenia na spríjemnenie a skrášlenie miesta pre oddych, nové
priestory na voľnočasové aktivity pre všetky vekové skupiny

Výstupy

Obyvatelia mesta Dunajská Streda, obyvatelia regiónu, návštevníci mesta
Užívatelia

Výmera zrekonštruovaného parku (v m²), rast kvality životného
prostredia, rast atraktivity mesta, počet návštevníkov revitalizovaného parku
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/4
Názov projektu

Revitalizácia parku voľného času v Dunajskej Strede – časť
Malé Blahovo

Popis východiskovej situácie

V súčasnosti sa v predmetnej lokalite nachádza trávnaté futbalové ihrisko a jedno detské ihrisko, t. j. jestvujúci stav parku už
nezodpovedá potrebám obyvateľstva pre pohybové a voľnočasové aktivity všetkých vekových skupín.

Vytvorenie priestoru pre pohybové a voľnočasové aktivity všetkých vekových skupín, vytvorenie športovo oddychovej zóny.
Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
700 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Zrekonštruovaný park voľného času, nové priestory pre voľnočasové aktivity, nové prvky pre aktívny oddych

Výstupy

Obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu, návštevníci mesta

Užívatelia

Výmera revitalizovaných plôch v parku voľného času, rast
atraktivity aktívneho životného štýlu, zvýšený záujem obyvateľov o športové aktivity, návštevnosť parku voľného času
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/5
Vybudovanie areálu voľného času v Dunajskej Strede

Názov projektu

Popis východiskovej situácie

V súčasnosti sa v predmetnej lokalite nachádza nevyužívaná
gokartová dráha, teda lokalita je bez celoročného využitia. Zároveň v meste chýba veľká zelená oáza pre širokú verejnosť –
prístup k otvorenej zelenej ploche umožňujúcej žiť zdravšie.

Vytvorenie veľkej zelenej oázy, ktorá prinesie so sebou množstvo možností využívania voľného času. Vytvorenie priestoru
pre pohybové a voľnočasové aktivity všetkých vekových skupín,
vytvorenie športovo oddychovej zóny s celoročným využitím
pre širokú verejnosť.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
500 000 €
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudovaný park voľného času, nové priestory na voľnočasové aktivity, rozmanitá zelená oáza pokoja

Výstupy
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Užívatelia

Obyvatelia mesta Dunajská Streda, obyvatelia regiónu, návštevníci mesta

Indikátory monitoringu

Výmera novovybudovaného areálu voľného času (m²), zlepšenie environmentálnych podmienok mesta, rast kvality životného prostredia, návštevnosť parku, zdravší a harmonickejší život
v meste

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/6
Založenie a vybudovanie arboréta

Názov projektu

Absencia špeciálnej botanickej záhrady v regióne mesta, ktorá
by slúžila na prezentáciu drevín a flóry Podunajska.
Popis východiskovej situácie

Cieľom projektu je vybudovať vytvoriť arborétum, ktoré bude
prezentovať dendrologické bohatstvo Žitného ostrova. Novovybudované arborétum bude mať náučný charakter a zároveň
pomôže podporiť cestovný ruch a zviditeľniť Žitný ostrov.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje:
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Novovybudované arborétum prezentujúce dendrologické bohatstvo (stromy a kríky) i flóru Podunajska.

Výstupy

Obyvatelia mesta Dunajská Streda, turisti
Užívatelia
Rozloha arboréta v ha, rast kvality životného prostredia, počet
návštevníkov arboréta, rast atraktivity mesta
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/7
Vybudovanie podzemných kontajnerov

Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Aktuálny systém zberu komunálneho odpadu a osadenie kontajnerov na území mesta je finančne náročné, v klasickom kontajneri je odpad umiestnený na povrchu, kde teplo urýchľuje
rozklad baktérií, čo vyvoláva zápach v okolí dnešných kontajnerov. Mesto hľadá riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Cieľom pomoci je zefektívnenie odpadového hospodárstva
na území mesta a šetrnosť k životnému prostrediu – výstavba
podzemných kontajnerov pre komunálny odpad pri obytných
domoch na sídliskách. Podzemné kontajnery prinášajú množstvo výhod – od lepšieho využitia zberného miesta až po zlepšenie vzhľadu a čistoty okolia. Navrhované riešenie je ekologické, šetrí financie mesta a lepší estetický vzhľad.

Cieľ projektu

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje:
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Podzemné kontajnery – ekologické riešenie a zároveň sú hygienickejšie, krajšie, nezaberajú veľa priestoru, šetria peniaze a
majú zabrániť znečisťovaniu okolia

Výstupy

Obyvatelia mesta, producenti komunálneho odpadu
Užívatelia
Počet vybudovaných podzemných kontajnerov, rast kvality životného prostredia, znížené náklady na odvoz odpadu
Indikátory monitoringu
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PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/8
Rekonštrukcia pešej zóny v mesta Dunajská Streda

Názov projektu

Zastaraná pešia zóna, nedostatok odpočinkových plôch a verejnej zelene.
Popis východiskovej situácie

Cieľ projektu

Zatraktívnenie a skrášlenie centra mesta – vytvorenie estetického a atraktívneho priestoru pre bezpečný pohyb peších a
vybudovanie odpočinkových plôch. Skvalitnenie mestského životného prostredia – verejného priestoru.

Termín

2022 – 2027
Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Zrekonštruovaná pešia zóna – vynovené a atraktívne centrum
mesta

Výstupy

Obyvatelia mesta Dunajská Streda i regiónu, turisti, návštevníci
mesta
Užívatelia

Indikátory monitoringu
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Plocha riešeného územia (m²), rekonštruovaná plocha (m²),
prvky drobnej architektúry – mobiliár – lavičky + odpadkové
koše (ks), plochy zelene – sadové úpravy (m²), nárast užívateľov
pešej zóny – rast atraktivity mesta

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Projektový zámer: 13/9
Zníženie energetickej náročnosti budov v správe a majetku
mesta pomocou fotovoltických a solárnych panelov

Názov projektu

Absencia fotovoltických a solárnych panelov na budovách v
správe a majetku mesta
Popis východiskovej situácie

Využitie energie zo Slnka, čo je jednou z najčistejších energií.
Využívanie slnečnej energie – zachytávať slnečnú energiu a
premieňať ju na elektrinu, zabezpečiť pre budovy ekologické
zásobovanie teplom. Znížiť prevádzkové náklady budov (úspora energie v týchto objektoch) v správe a majetku mesta v dôsledku zníženia spotreby energie z konvenčnej siete.

Cieľ projektu

2022 – 2027

Termín

Mesto Dunajská Streda

Garant
Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje:
Oprávnené náklady spolu (EUR)

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje
* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu
podnikatelia

Súkromné
zdroje
(EUR)

nadácie
iné
súkromné zdroje spolu
Systém fotovoltických a solárnych panelov na budovách v správe a majetku mesta zabezpečujúci využívanie slnečnej energie.

Výstupy

Obyvatelia mesta, návštevníci mesta
Užívatelia

Indikátory monitoringu
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Rozloha fotovoltických a solárnych panelov na budovách v
správe a majetku mesta (m²), rast kvality životného prostredia
mesta – technológia je šetrná k životnému prostrediu, zníženie
prevádzkových nákladov budov na energiu.
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Projektový zámer: 13/10
Názov projektu

Popis východiskovej situácie

Enviro Centrum Dunajská Streda
Absencia moderných priestorov a technologickej bázy, vhodné pre
rozvoj nových poznatkov o dôsledkoch zmeny klímy.
Nízka informovanosť o problematike zmeny klímy, dopadov na spoločnosť.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zriadenie Enviro Centra v Dunajskej Strede. Enviro Centrum by malo byť vytvorené na parcele č. 259/1 v súčasnej administratívnej budove so súpisným číslom 1203 v katastrálnom území Dunajská Streda, LV č. 4857. Projekt vybudovania Enviro Centra v
Dunajskej Strede je výnimočný svojím zameraním i technologickým
prevedením. Z pôvodne nevyužívaných priestorov administratívnej
budovy vznikne nový priestor stále slúžiaci svojej hlavnej funkcii, a to
environmentálnemu vzdelávaniu, budovaniu povedomia o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú povodne, prívalové dažde
a s tým súvisiaca erózia a zosuvy pôdy a pod., ako aj realizácii informačných aktivít v oblasti adaptácie na tieto zmeny klímy. Zriadenie Enviro Centra Dunajská Streda umožní tak lepšiu pripravenosť a
schopnosť reagovať na vplyvy zmeny klímy na miestnej i regionálnej
úrovni a predchádzať vyššie spomínaným rizikám spojeným s prírodnými katastrofami.

Termín

2022 – 2027

Garant

Mesto Dunajská Streda

Spolupráca (partneri)
Finančné zdroje:

Zdroje EÚ/zdroje SR/zdroje Mesta Dunajská Streda/iné zdroje

Oprávnené náklady spolu (EUR)

* Podrobnejšia finančná špecifikácia projektu bude realizovaná
neskôr pri najbližšej aktualizácii tohto strategického dokumentu

miestne zdroje
Verejné
zdroje
(EUR)

regionálne (VÚC) zdroje
národné zdroje/štátny rozpočet
zdroje EÚ
verejné zdroje spolu

Súkromné
zdroje
(EUR)

podnikatelia
nadácie
iné
súkromné zdroje spolu

Výstupy
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Novovybudované Enviro Centrum poskytujúce informácie prostredníctvom moderných technológií – interaktívne, hravou formou – jednoducho prístupnou pre všetky vekové kategórie.
Vznikne výnimočný priestor pre neformálne vzdelávanie a osvetu širokej laickej i odbornej verejnosti, vybavený modernými prezentačnými technológiami.

Užívatelia

Obyvatelia mesta Dunajská Streda, návštevníci mesta – Enviro Centra

Indikátory monitoringu

Počet vybudovaných environmentálnych centier v Dunajskej Strede
na zlepšovanie environmentálneho povedomia a informovanosti verejnosti v oblasti životného prostredia, počet informačných programov o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a o možnostiach proaktívnej adaptácie, počet návštevníkov Enviro Centra v Dunajskej
Strede, počet zrealizovaných informačných aktivít
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Príloha č. 5: Správa o prieskume najvýznamnejších zamestnávateľov/podnikov v meste Dunajská Streda
Priaznivé podnikateľské prostredie, ktoré motivuje ľudí k podnikaniu, je jedným z kľúčových
nástrojov na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti každého mesta i regiónu, je základom pre dlhodobý ekonomický rozvoj, udržateľné zvyšovanie výkonnosti hospodárstva a životnej
úrovne obyvateľov. Počas prípravy programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
bol realizovaný dotazníkový prieskum medzi najvýznamnejšími podnikateľskými subjektmi na
území mesta. V prieskume mali podniky možnosť uviesť ich pohľad na socioekonomické procesy v meste a jeho regióne, definovať problémy podnikateľského prostredia, charakterizovať
plánované investície v strednodobom horizonte a predkladať návrhy pre zlepšenie podmienok
podnikania v Dunajskej Strede. V rámci projektu bolo oslovených 12 významných podnikateľských subjektov. Z oslovených podnikateľských subjektov sa prieskumu zúčastnilo 7 (s počtom
zamestnancov od 31 až po 800).
71,4 % z firiem zapojených do prieskumu pôsobí na území mesta viac ako 20 rokov. 57,1 % z
firiem zapojených do prieskumu vykonáva svoje aktivity v priemyselnej výrobe, kým 42,9 % v potravinárstve. Počet zamestnancov vo firmách: 31,100,100,160, 176, 300, 800.
Vývoj počtu zamestnancov v podnikoch za posledných 5 rokov

Očakávaný vývoj zamestnanosti v podnikoch na obdobie 2021 – 2027

Síce od marca 2020 na ekonomickú aktivitu negatívne vplývajú viaceré zavedené opatrenia
na zamedzenie šírenia koronavírusu, výrazná väčšina firiem vidí najbližšie 3 roky kladne, až 71,4
% firiem plánuje rozširovanie produkcie a zvyšovanie počtu zamestnancov, 2 subjekty plánujú
zväčšenie podniku prenájmom priestorov v Dunajskej Strede, rozširovanie portfólia produktov a
služieb a zároveň aj vznik nových prevádzok mimo Dunajskej Stredy. So zužovaním výroby a produkcie počíta len 1 firma, rovnako 1 firma neočakáva žiadnu zmenu. Väčšina respondentov plánuje investovať do výroby v nasledujúcich rokoch (v období 2021 – 2027) vo výške od 500 000
EUR do 5 000 000 EUR (investície, napr. nákup nových technológií, nákup NC a CNC strojov,
investície do automatizácie výroby, automatizácia informačného systému; rekonštrukcia obchodnej prevádzky, nákup rozvozných vozidiel a strojov). Pozitívne je, že podniky sa vo veľkej
miere zameriavajú na inovácie, na zavádzanie nových produktov (síce inovačné aktivity obmedzujú vysoké náklady na inovácie).

222

PHRSR mesta Dunajská Streda
2022 – 2027

Respondenti, až na jednu výnimku, sú veľmi spokojní s dostatkom výrobných plôch a priestorov
v Dunajskej Strede (s ponukou pozemkov na podnikanie v Dunajskej Strede). Viac ako polovica
respondentov považuje za veľký problém nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v meste i jeho
regióne. Kvalita dopravnej dostupnosti mesta predstavuje problém pre vyše 50 % respondentov/
firiem. 71,43 % podnikov je spokojných so spoluprácou s miestnymi firmami, združeniami. Imidž
mesta a kvalitu života v meste kladne hodnotil 85,71 % podnikov.
Spokojnosť firiem s charakteristikami mesta Dunajská Streda (%)
Veľmi
spokojný

Skôr spokojný

Skôr nespokojný

Veľmi nespokojný

Spolupráca s miestnymi firmami, združeniami

71.43

28.57

0.00

0.00

Podnikateľské prostredie mesta, podnikateľské služby
v meste

0.00

42.86

28.57

14.29

Miestne dane, miestne poplatky

0.00

42.86

28.57

28.57

Imidž mesta, kvalita života v meste

28.57

57.14

14.29

0.00

Spolupráca s Mestským úradom v DS

28.57

57.14

14.29

0.00

Spolupráca s ostatnými úradmi v meste (napr. Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, Daňový úrad atď.)

42.86

42.86

0.00

14.29

Medzi podnikmi najväčšia nespokojnosť je s legislatívnymi podmienkami podnikania na Slovensku – s nepredvídateľnosťou podnikateľského prostredia (časté zmeny kľúčových zákonov), s
dopravnou dostupnosťou mesta (výstavba rýchlostnej cesty R7 by mala pokračovať čo najskôr) a
s 2 križovatkami na ceste I/63 (križovatka I/63 a Povodská cesta, križovatka I/63 a Kračanská cesta), nedostatočným množstvom kvalitnej pracovnej sily (závažným problémom do budúcnosti
môže byť skutočnosť, že podnikom chýba pre rozvoj kvalifikovaná a zručná pracovná sila – predovšetkým v technických profesiách, napr. špecialisti pre strojárenskú výrobu, obsluhu NC a CNC
strojov). Ďalej firmy vyjadria nespokojnosť aj so situáciou na Kračanskej ceste s neprispôsobivými
občanmi (ich správanie má negatívny efekt na život pracovníkov vo vybraných firmách). Podniky
považujú za bariéry rozvoja aj vysoké náklady na inovácie.
Aký typ pomoci by uvítali firmy zo strany mestskej samosprávy
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Súhrnné hodnotenie podmienok podnikania v meste
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Príloha č. 6: Správa o dotazníkovom prieskume – vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov mesta Dunajská Streda
Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda
na obdobie rokov 2022 – 2027 sa uskutočnilo s cieľom zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva a
spočívalo v definovaní strategických cieľov z hľadiska rozvoja mesta. Dotazníkový prieskum obyvateľov mesta zrealizovaný v období august – september 2020 významne prispel k plánovaniu
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie rokov
2022 – 2027. Dotazník vyplnilo celkovo 197 miestnych obyvateľov. Jednotlivé otázky boli zostavené tak, aby poskytli cenné informácie, ako populácia hodnotí a vníma možné rozvojové zmeny.
Prvá otázka sa týkala toho, ako respondenti hodnotia vývoj mesta za posledných desať rokov. Respondenti si mohli vybrať zo šiestich možností. 50 % respondentov vnímalo rozvoj mesta
skôr pozitívne a 30,10 % respondentov ho vnímalo veľmi pozitívne. Celkovo 7,14 % respondentov
hodnotilo rozvoj mesta negatívne, a to z rôznych dôvodov (hlavným nedostatkom boli mestské
parky slúžiace na oddych a styk obyvateľov).
Graf 1: Hodnotenie vývoja mesta

V druhej otázke respondenti mohli vyjadriť svoju úroveň spokojnosti. Boli im položené otázky
zamerané na rôzne oblasti života a ako ich vnímajú z hľadiska problematiky v meste Dunajská
Streda. Na stupnici spokojnosti si mohli vybrať zo štyroch nasledovných možností: žiadny problém, malý problém, stredný problém, veľký problém – je potrebné riešiť.
Neporiadok, odpadky a vandalizmus na verejných priestranstvách 28,42 % respondentov považovalo za veľký problém.
Miestne komunikácie a chodníky 10,15 % respondentov vôbec nepovažovalo za problém, podobne, ako aj parkovanie na sídliskách.
Zelené plochy – parky majú blahodarný vplyv na čistotu ovzdušia, na relax návštevníkov parkov. 37,56 % respondentov považovalo nedostatok zelene a mestských parkov za veľký problém v
meste, ktorý treba vyriešiť.
35,03 % respondentov odpovedalo, že stav ihrísk a športových plôch v meste je vyhovujúci, nepovažovali ich za problém.
Vyše polovica respondentov mala názor, že je potrebné zlepšiť environmentálne povedomie
obyvateľstva.
Vyše tretina respondentov si myslela, že mesto Dunajská Streda ponúka veľké množstvo rôznych kultúrnych a voľnočasových príležitostí pre deti (do 15 rokov) a mladých ľudí (16 – 25 rokov).
Len 7,61 % si myslelo, že ide o veľký problém a je dôležité ho vyriešiť.
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Graf 2: Hodnotenie problémov v meste – I.

Graf 3: Hodnotenie problémov v meste – II.

Respondenti podobne kladne vnímali aj ponuku kultúrnych a voľnočasových príležitostí pre
vekovú skupinu 26 a viac rokov.
Cyklodoprava sa dynamicky rozvíja. Vyše polovica respondentov podporí ďalší rozvoj cyklodopravy v meste (podmienky cyklistickej dopravy považuje za stredný až veľký problém).
Každá komunita je citlivá na sociálnu infraštruktúru pre staršie a sociálne znevýhodnené skupiny, ako aj na povahu poskytnutých sociálnych služieb (opatrovateľské služby, sociálne poradenstvo). V Dunajskej Strede 1/4 respondentov si myslela, že sociálna infraštruktúra pre staršie a
sociálne znevýhodnené skupiny, ako aj charakter poskytovaných sociálnych služieb (ošetrovné,
sociálne poradenstvo) boli dostatočné.
V dobe pandémie Covid-19 sú veľmi aktuálne výzvy súvisiace s poskytovaním zdravotníckych
služieb, a to najmä na regionálnej úrovni, kde dochádza k veľkým zmenám vzhľadom k dostupnosti
týchto služieb rôznymi skupinami obyvateľov. V dostupnosti a v kvalite zdravotníckych služieb
38,07 % respondentov nevidelo žiadny problém.
Ekonomické podmienky a podmienky pre podnikanie hodnotili obyvatelia mesta veľmi pozitívne (40,61 %). 7,61 % respondentov tvrdilo, že ide o závažný problém, ktorý negatívne ovplyvňuje
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život v meste.
Miera nezamestnanosti v dôsledku pandémie koronavírusu mierne narástla, avšak stále 43,15
% respondentov si myslelo, že nezamestnanosť v meste nepredstavovala žiadny problém.
38,07 % respondentov si myslelo, že situácia v oblasti bývania je v poriadku – bezproblémová.
Ďalšia otázka sa týkala konkrétnych oblastí v životoch Dunajskostredčanov, skúmala ich
spokojnosť a pohlaď na vybrané témy. V dotazníku boli uvedené nasledujúce oblasti: možnosť
vzdelávania a odbornej prípravy, doprava a cyklistika, sociálna starostlivosť, zdravotná starostlivosť,
kultúra, šport, voľný čas a rekreácia, bývanie a životné prostredie, ekonomika a podnikateľské
prostredie a “iná“ možnosť v prípade, že respondent chcel uviesť vlastnými slovami absentujúce
služby/oblasti. Samozrejme, pre každú otázku mal respondent možnosť pomenovať presné oblasti, ktoré podľa neho chýbajú, resp. sú nedostatkové.
Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy považovalo za perfektnú 86,67 % obyvateľstva, zatiaľ čo
len 13,33 % opýtaných si myslelo, že v niektorých sekciách danej oblasti sú nedostatky (materské
školy a vysoké školy).
Graf 4: Chýbajú v meste služby v oblasti „Vzdelávanie, možnosti absolvovania
odbornej prípravy“?

Prieskum v oblasti dopravy a cyklodopravy ukázal jednoznačný výsledok, že 90,82 % obyvateľov
bolo spokojných s touto sférou a len 9,18 % opýtaných v nej našlo menšie nedostatky. Odpoveď
bola rozdelená na dve časti, a to na automobilovú a cyklistickú dopravu. Respondenti by privítali
ďalší rozvoj cyklotrás v meste, požičovňu bicyklov, rozšírenie chodníkového systému, napojenie
miestnych cyklochodníkov na nadregionálne cyklotrasy, rekonštrukciu miestnych komunikácií
a prestavbu určitých križovatiek s cieľom zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy.
Graf 5: Chýbajú v meste služby v oblasti „Doprava, cyklistická doprava“?

Z hľadiska sociálnej starostlivosti bolo spokojných 92,27 % respondentov a iba 7,73 % v nej našlo nedostatky. Tu sa väčšina respondentov zamerala na starostlivosť o mentálne postihnutých
a starších ľudí.
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Graf 6: Chýbajú v meste služby v oblasti „Sociálna starostlivosť“?

Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť 89,58 % opýtaných bolo s ňou spokojných, zatiaľ čo len
10,42 % respondentov poukázalo na jej negatíva, ktoré väčšinou súviseli s problémami, ako je
parkovanie v blízkosti Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
Graf 7: Chýbajú v meste služby v oblasti „Zdravotnícka starostlivosť“?

So službami v oblasti kultúry bolo spokojných 82,90 % populácie a iba 17,10 % sa vyjadrilo, že
v oblasti kultúry je možné badať nedostatky. Nedostatky súviseli najmä s organizáciou festivalov,
koncertov, kultúrnych podujatí (respondenti by privítali viac podujatí v centre mesta, lebo po
18.00 hod. sa centrum vyľudňuje a obyvatelia trávia svoj voľný čas skôr v nákupných komplexoch
na perifériách mesta).
Graf 8: Chýbajú v meste služby v oblasti „Kultúra“?

Pokiaľ ide o šport, voľný čas a rekreáciu, spokojných bolo 93,81 % opýtaných, zatiaľ čo 6,19 %
uviedlo menšie nedostatky: respondenti by privítali skvalitnenie plaveckých možností v meste
[napr. prevádzku plavárne, ktorá by bola otvorená pre širokú verejnosť], vybudovanie športovej
haly s ľadovou plochou a s multifunkčným využitím, skvalitnenie/rozvoj voľne dostupných prvkov
športovej infraštruktúry mesta.
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Graf 9: Chýbajú v meste služby v oblasti „Šport, voľný čas, rekreácia“?

Graf 10: Chýbajú v meste služby v oblasti „Životné prostredie, ochrana životného prostredia“?

S podmienkami životného prostredia a jeho ochrany bolo spokojných 86,73 % respondentov.
Respondenti navrhli väčšie pokuty za znečisťovanie životného prostredia (neporiadok a rozhádzané smeti okolo zberných nádob na sídliskách, parkovanie na trávniku), rozšírenie zelených plôch
parkového typu, modernizáciu/revitalizáciu už existujúcich parkov a rozvoj zelenej infraštruktúry,
čo môže byť účinný nástroj zmierňovania dôsledkov zmeny klímy (najmä v prípade letných horúčav). Uvedené zelené plochy by mali slúžiť ako sociálne priestory pre trávenie voľného času.
Väčšina respondentov hodnotila ekonomiku a podnikateľské prostredie mesta kladne (87,83
%), kým 12,17 % respondentov uviedlo určité nedostatky (nespokojní respondenti by privítali väčšiu podporu malých podnikateľov zo strany EÚ a SR).
Graf 11: Chýbajú v meste služby v oblasti „Ekonomika, podnikateľské prostredie“?

Možnosť „iné“ uviedlo 10,38 % opýtaných. Títo respondenti uvádzali nevhodné správanie neprispôsobivých občanov (odpadky hádžu na zem, užívajú drogy), absenciu vybraných bánk, špecializovaných obchodov. Možnosť „iné“ nevyužilo 89,62 % respondentov.
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Graf 12: Chýbajú v meste služby v iných oblasti?

Na základe odpovedí možno pozorovať, že výrazná väčšina obyvateľov mesta bola spokojná s
mestskými službami. Medzi negatívne hodnotenia patrili konštruktívne kritiky zamerané na zvýšenie čistoty verejných plôch, na rozširovanie kvalitných zelených plôch/parkov, na rozvoj nemotorovej dopravy, na rekonštrukciu miestnych komunikácií a rozšírenie športovej infraštruktúry
mesta.
Ďalší okruh otázok predstavoval prieskum skúmajúci úroveň spokojnosti populácie s
príležitosťami, službami a podmienkami v Dunajskej Strede. Respondenti si mohli vybrať svoje
odpovede na stupnici spokojnosti, resp. nespokojnosti (tí, ktorí sa nevedeli rozhodnúť mohli
označiť možnosť „neviem“).
Ako prvé sa skúmali ponuky pracovných miest a podmienky na miestnom trhu práce. Odpovede ukázali, že väčšina populácie, a to 73,10 % bola spokojná s podmienkami na miestnom trhu
práce, ďalších 13,71 % obyvateľov ich posúdiť nedokázalo, zatiaľ čo len 9,64 % populácie označilo,
že nie je spokojná so situáciou a podmienkami na miestnom trhu práce (veľkú rolu v tejto oblasti
zohrávajú individuálne podmienky a demografické charakteristiky obyvateľov).
V druhom kole boli hodnotené možnosti na hospodársky rozvoj a podnikanie. Na základe
údajov väčšina obyvateľov mesta (62,94 %) bola spokojná [(16,24 %) veľmi spokojná, (46,70 %) skôr
spokojná], 25,38 % to nedokázalo posúdiť a 6,60 % respondentov bolo nespokojných.
V ďalšej časti boli hodnotené služby v cestovnom ruchu. Na základe údajov väčšina obyvateľov
bola spokojná: 19,29 % respondentov bolo veľmi spokojných, 40,10 % bolo skôr spokojných, pričom menej než 19 % respondentov bolo nespokojných.
Ďalej bol skúmaný názor obyvateľov na stav miestnych komunikácií a chodníkov. V tejto oblasti 44,16 % respondentov bolo spokojných, 30,96 % to nevedelo posúdiť a takmer 21% respondentov bolo nespokojných.
Z hodnotenia stavu čistoty a údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev vyplýva, že
takmer 60 % respondentov bolo spokojných, necelých 20% respondentov bolo nespokojných
(najviac ľudí vyjadrilo svoju nespokojnosť s čistotou verejných priestranstiev na sídliskách mesta).
So stavom verejného osvetlenia bolo spokojných 73,10 % respondentov a len 11,68 % bolo nespokojných.
Mestské inžinierske siete a infraštruktúra (sieť verejnej kanalizácie, odvod zrážkovej vody, pitná voda, plyn, internet atď.) majú dobrý stav v meste. Stav zabezpečenia obyvateľov mesta s
touto infraštruktúrou (kanalizácia, dažďové kanalizácie, pitná voda, plyn, internet atď.) hodnotilo
pozitívne 59,90 % respondentov, kým 19,29 % respondentov bolo nespokojných.
Mestská hromadná doprava má v boji proti klimatickým zmenám dôležitú úlohu. Dostupnosť
služieb mestskej hromadnej dopravy vnímalo pozitívne 42,3 % respondentov, pričom negatívne
ju hodnotilo 20 % opýtaných.
Kvalitu predškolského vzdelávania hodnotili respondenti pozitívne (47,72 %), 36,55 % respondentov ju nevedelo posúdiť, kým 9,14 % respondentov ju vnímalo v negatívnom svetle.
S kvalitou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách bola spokojná väčšina respondentov (52,79 %), pričom nespokojných bolo 10,15 % respondentov.
V súčasnej digitálnej dobe majú veľký význam prvky športovej infraštruktúry poskytujúce aktívny oddych. Väčšina respondentov (61,43 %) bola spokojná s dostupnosťou zariadení na trávenie
aktívneho voľného času.
Kultúrne príležitosti pre deti (do 15 r.) a mladých ľudí (16 – 25 r.) hodnotilo pozitívne 53,81 %
respondentov a len 13,20 % respondentov bolo nespokojných s kultúrnymi príležitosťami pre deti
a mladých ľudí.
Kultúrne príležitosti pre vekovú skupinu 25+ hodnotilo pozitívne 50,25 % respondentov a len
18,27 % respondentov bolo nespokojných s kultúrnymi príležitosťami pre vekovú skupinu 25+.
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Mienka obyvateľov o úrovni zdravotníckych služieb bola na dobrej úrovni. Prieskum ukázal, že
veľká časť populácie bola úplne spokojná (60,91 %), kým len 14,21 % respondentov bolo nespokojných.
Starostlivosť o starších ľudí vnímala väčšina respondentov veľmi pozitívne. 57,86 % respondentov bolo spokojných s riešením otázok ohľadom starostlivosti o starších ľudí.
67,52 % respondentov bolo spokojných s bezpečnosťou a udržateľnosťou dopravy v meste
(napr. vytvorením cyklotrás, prestavbou križovatiek), 10,15 % respondentov bolo nespokojných s
dopravnou situáciou v meste.
62,95 % respondentov bolo spokojných s verejnou bezpečnosťou a ochranou osobného majetku, kým 10,15 % respondentov vyjadrilo svoju nespokojnosť alebo menšiu mieru nespokojnosti.
Prácu mestskej polície hodnotili respondenti veľmi pozitívne: 74,61 % respondentov bolo spokojných s prácou mestskej polície a iba 9,14 % respondentov by našlo priestor pre zlepšenie práce
mestskej polície.
Prácu mestského úradu a samosprávy hodnotili respondenti veľmi pozitívne: 84,27 % respondentov vyjadrilo spokojnosť s prácou mestského úradu a samosprávy.
Informačné a komunikačné činnosti mestského úradu, informovanie občanov o dianí v meste
na webovej stránke mesta hodnotili obyvatelia veľmi priaznivo: až 85,78 % respondentov v dotazníku bolo spokojných s týmito službami.
Mesto sa každý rok snaží zlepšiť a skvalitniť svoje služby v oblasti zabezpečenie bývania pre
sociálne znevýhodnené skupiny a podobne rieši aj otázku s nájomnými bytmi. Práve pri tejto
otázke boli respondenti najviac zdržanliví v rámci celého prieskumu: 45,18 % respondentov sa
zdržalo, kým 38,07 % respondentov bolo spokojných s aktivitami mesta v týchto oblastiach.
Sociálne služby a ich kvality v meste majú rastúci trend. 52,28 % respondentov bolo úplne
alebo skôr spokojných s dostupnosťou a kvalitou sociálnych služieb, kým 15,23 % respondentov
bolo nespokojných.
Odpadové hospodárstvo, zber a triedenie odpadu je veľmi citlivo vnímanou otázkou v každej komunite. 66,49 % respondentov bolo spokojných s odpadovým hospodárstvom, so zberom
a triedením odpadu.
Miestne médiá sú dnes neodmysliteľnou súčasťou života a zohrávajú veľkú rolu v každej jednej spoločnosti. Ponúkajú informácie o lokálnych udalostiach a o miestnom živote, vďaka ktorým
obyvatelia môžu byť neustále oboznamovaní s miestnymi programami a s aktuálnym dianím v
meste. Dunajskostredčania veľmi pozitívne vnímali aktivity a dostupnosť mestských médií (Televízia DSTV, Dunajskostredský hlásnik, spravodajský portál https://dunajskostredsky.sk//https://
dunaszerdahelyi.sk/): až 62,44 % respondentov bolo spokojných s mediálnymi aktivitami mestských médií.
Prieskum sa zameriaval aj na kvalitu života. Jedna otázka skúmala či respondenti považovali
mesto aj za svoje budúce bydlisko. Otázka bola otvorená a ponúkla priestor obyvateľom, ktorí by
chceli podrobnejšie vysvetliť dôvody, prečo by sa odsťahovali z mesta. 83,17 % súčasnej populácie
by si vedela predstaviť svoju budúcnosť v Dunajskej Strede, kým 16,84 % nevylúčila odsťahovanie
sa z mesta, a to najmä kvôli vysokým cenám nehnuteľností, pre pracovné povinnosti, pre rodinné
povinnosti atď.
Graf 13: Plánujete bývať v Dunajskej Strede aj v budúcnosti?
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Graf 14: Spokojnosť s príležitosťami, službami a podmienkami v Dunajskej Strede

Ďalšia otázka skúmala vnímanie kvality života obyvateľov mesta Dunajská Streda. Respondenti
si mohli vybrať zo štyroch nasledujúcich možností, a to: zlá, priemerná, dobrá a veľmi dobrá. 8,67
% respondentov uviedlo, že kvalita života v Dunajskej Strede je priemerná, ďalších 52,04 % opýtaných tvrdilo, že je dobrá a 35,71 % si myslelo, že je veľmi dobrá, kým 3,57 % respondentov bolo
nespokojných s kvalitou života v meste.
Graf 15: Aká je podľa vás kvalita života v Dunajskej Strede?

Posledná otázka bola otvorená a zameraná na názory, návrhy a komentáre respondentov
ohľadom ďalšieho rozvoja mesta. Pozitívne je vnímaný vplyv nových investícií do dopravnej infraštruktúry na zlepšenie kvality života v meste a rozvoj školstva. Respondenti napísali niekoľko
návrhov, ktoré boli zamerané predovšetkým na potrebu rozvoja a rozšírenia zelených plôch a parkov v intraviláne mesta z dôvodu zmierenia negatívnych vplyvov klimatických zmien na kvalitu
života. Respondenti ďalej navrhovali aj oživenie centra mesta s open-air podujatiami, ako aj rozšírenie cyklotrás v rámci mesta a aj do susedných obcí.
Demografická charakteristika respondentov
61 % respondentov tvorili ženy a 39 % muži. Veková skupina respondentov bola rozmanitá, na
prieskume sa zúčastnili skoro všetky vekové kategórie od 18 – 25 r. až po 66 a viac rokov. Najviac
respondentov bolo vo vekovej skupine 36 – 49 rokov (37,06 %), druhou najpočetnejšou vekovou skupinou boli ľudia medzi 26 – 35 r. (33,50 %). 71,90 % respondentov bolo zamestnaných, 10,40 % podiel
na prieskume mali podnikatelia, ďalších 6,50 % tvorili dôchodcovia a 4,60 % respondentov bolo na
rodičovskej/opatrovateľskej dovolenke, kým 3,30 % tvorili nezamestnaní a zvyšných 3,30 % tvorili
študenti. V prieskume respondenti uviedli aj svoje vzdelanie, na základe ktorého možno pozorovať,
že väčšina z nich – 53,85 % – mala vysokoškolské vzdelanie, 38,46 % respondentov malo maturitu.
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50 % respondentov žilo v Dunajskej Strede 20 – 40 rokov, 23,71 % respondentov viac ako 40 rokov.
Graf 16: Veková skupina respondentov

Graf 17: Ekonomické postavenie respondentov

Graf 18: Vzdelanostná štruktúra respondentov

Graf 19: Ako dlho žijete v Dunajskej Strede?
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