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Návrh uznesenia 

 

      

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

A. zrušuje    
 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1027/2010 zo dňa 1. 7. 2010. 

 

B. schvaľuje      

 
vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia Dunajský vedomostný klaster. 

 

C. poveruje       

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,    

 
aby vykonal všetky právne úkony na zabezpečenie splnenia tohto  uznesenia  podľa  bodu B tohto  

uznesenia.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Dôvodová správa 

 

Na základe uznesenia MsZ č. 1027/2010 zo dňa 1. 7. 2010 sa hlavné mesto  SR Bratislava  

stalo členom združenia Dunajský vedomostný klaster.   

  

Dunajský vedomostný klaster je dobrovoľné záujmové združenie právnických osôb 

z verejného, akademicko-duchovného a podnikateľského  sektora, pôsobiace na území 

Dunajského regiónu.  V súčasnosti eviduje približne 35 členov v 3 komorách. Bratislava je 

spolu s mestom Komárno a Nové Zámky  členom  komory verejného sektora.  

 

Dunajský vedomostný klaster bol vytvorený ako platforma pre implementáciu Stratégie EU 

pre Dunajský región prioritne však so zámerom stať sa platformou pre realizáciu rozvojových 

projektov pre členov združenia. Uvedený zámer sa Dunajskému vedomostnému klastru 

v nedarí napĺňať. Konkrétne hl. mesto Bratislava už dlhšie časové obdobie nie je 

prostredníctvom Dunajského vedomostného klastra zapojené v žiadnom projekte. 

 

Materiál obsahuje informáciu z 9. valného zhromaždenia Dunajského vedomostného klastra 

spolu s prioritami organizácie na rok 2014. Nakoľko členstvo v tejto organizácii  neprinieslo 

hlavnému mestu SR Bratislave doposiaľ žiadne  hmatateľné výsledky i vzhľadom na 

skutočnosť, že vízie a ciele tejto organizácie do budúcna sú nejasné, navrhujeme, aby hl. 

mesto SR z Dunajského vedomostného klastra vystúpilo.  

 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1081/2014 zo dňa 13. 02. 2014 

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 

mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo 

záujmového združenia právnických osôb Dunajský vedomostný klaster. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Správa  o priebehu a výsledkoch    9. Valného zhromaždenia Dunajského vedomostného 

klastra 

 

Termín a miesto uskutočnenia: 9. 12. 2013, zasadačka MsR Primaciálny palác, Bratislava 

 

Priebeh a výsledky rokovania 

 

Rokovanie valného zhromaždenia (ďalej iba VZ) bolo otvorené s 1 hodinovým meškaním 

z dôvodu neprítomnosti dostatočného počtu členov tak, aby bolo uznášaniaschopné. Podľa 

stanov Dunajského vedomostného klastra (ďalej len DVK) v prípade, že sa nezíde dostatočný 

počet členov do hodiny určenej na začiatok, nie je na uznášaniaschopnosť potrebné žiadne 

kvórum. 

 

VZ prerokovalo o. i. nasledovné dôležité body: 

 

1) Správa o činnosti DVK 

Podľa slov riaditeľa DVK p. Petra Poláčeka sa DVK sa venoval 2 roky príprave projektu 

Európska sieť pre inovácie a rozvoj.   

Návrh projektu vychádza z Európskeho mechanizmu pre stabilitu a z rozhodnutia Európskej 

rady  (13.-14. decembra 2012) prijať dokument „Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej 

únii“, ktorý je plánom na realizáciu finančnej, ekonomickej a politickej integrácie členských 

krajín EU prostredníctvom tzv. Contractual arrangements (zmluvných dojednaní). 

Prvým krokom Európskej rady bude spoločná analýza hospodárskej situácie v členských 

krajinách na ktorú bude nasledovať dohoda o hlavných oblastiach koordinácie hospodárskych 

politík a reforiem pre jednotlivé členské krajiny. Program Hospodárskej a menovej únie sa má 

ukončiť v roku 2015 a na proces jeho tvorby majú byť vyčlenené samostatné finančné 

prostriedky, z ktorých chce čerpať aj pripravovaný projekt. 

Zámerom projektu je analyzovať základné štrukturálne politiky, ktoré budú podporované 

v rámci zavedenia Hospodárskej a menovej únie:  

 konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť, 

 mladí ľudia, 

 bezpečnosť a sociálny charakter 

 demokratická legitimita a zodpovednosť 

DVK sa v súčasnosti snaží o budovanie výkonnej inštitucionálnej a personálnej siete ako aj 

lobing v Bruseli. Jeho zámerom je vytvorenie Výboru pre Contractual Arrangements 

a multilaterálnu nadnárodnú spoluprácu. Návrh na zriadenie výboru podľa riaditeľa DVK 

podpísalo cca 20 inštitúcií a momentálne sa nachádza na MF SR a MZV SR. Počas VZ však 

návrh dokumentu predložený nebol a ani sme sa nedozvedeli, kto je v tejto sieti zapojený. 

Opis aktivít projektu tvorí prílohu 1 tejto správy.    

 

DVK sa ďalej zapojil do verejnej súťaže na predmet zákazky: „Výber riešiteľa projektu: 

Dunajský regionálny a inovačný fond (DRRIF)”  

Projekt DRRIF je vlajkovým projektom Priority 7 (vedomostná spoločnosť: výskum, 

vzdelávanie a informačné technológie) Stratégie EÚ pre Dunajský región, ktorého hlavným 

cieľom bude mobilizovať finančné zdroje na podporu rozvoja aktivít v oblasti výskumu a 

inovácií v krajinách Dunajského regiónu.  

DVK bol súčasťou medzinárodného konzorcia: DVK,  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 

der angewandten Forschung e.V., München, Nemecko (Fraunhofer Center for Central and 

Eastern Europe MOEZ); European Alliance for Innovation – EAI i.v.z.w., Gent, Belgicko; 



  

KPMG Slovakia s.r.o., SK, Čarnogurský ULC s.r.o., SK  PricewaterhouseCoopers Czech 

Republic s.r.o., Praha, Česká republika a KPMG d.o.o., Belgrade, Srbsko.  

V prvom kole však návrh nebol úspešný. Konzorcium podalo voči postupu vo verejnom 

obstaraní námietky a chce uspieť v 2. kole.  

 

Správa o činnosti sa týkala ďalej informácie o rokovaniach o možných projektoch v rámci 

„osi Berlín - Moskva.“ Všetky projektové zámery z tejto oblasti sú uvedené aj v časti priority 

na rok 2014.   

 

2) Dodatok ku stanovám DVK 

VZ schválilo dodatok ku stanovám, ktorého účelom je zjednodušenie odvolania členov 

Dozornej rady. Zároveň niektorí členovia z dôvodu neplnenia členských povinností prišli 

o štatút zakladajúceho člena (napr. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.). 

 

3) Reorganizácia Dozornej rady (ďalej iba DR) 

Hlavným zámerom reorganizácie DR bolo jej sfunkčnenie ( naposledy zasadala v marci 2012) 

Vzhľadom na skutočnosť, že riaditeľ DVK nemal pripravený a vopred predrokovaný návrh na 

nových členov ani vyjadrenia o odstúpení súčasných členov, k reorganizácii DR nedošlo. 

Opätovne sa tak opakovala patová situácia z VZ v máji tohto roku, kedy členovia DVK 

znefunkčnili hlasovanie o návrhu, ktorý nebol vopred pripravený a prerokovaný.  

 

4) Hlavné smery činnosti na rok 2014 

DVK sa chce zamerať na nasledovné oblasti činnosti:  

1) Rozširovanie siete inštitúcií a expertov pre aplikovanie detailov koordinácie 

hospodárskych politík a Contractual Arrangements – podľa vývoja na decembrovej 

Európskej rade.    

2) Aktivity na presadenie zriadenia Výboru pre Contractual Arrangements 

a multilaterálnu nadnárodnú spoluprácu: 

3) Súboj o  DRRIF v ďalšom kole súťaže návrhov.    

4) Zapojenie sa do využitia finančného nástroja Slovenský investičný holding 

v programovom období 2014 – 2020   

5) Zapojenie sa do programu Horizont 2020 – zverejnenie 1. výzvy sa predpokladá 11. 

decembra 2013. 

6) Uzatvorenie obchodných a projektových vzťahov na osi Berlín – Moskva v oblasti 

technologických a spoločenských inovácií. 

Celé znenie priorít je v prílohe 2. 

 

5) Rozpočet DVK 

Podľa riaditeľa DVK bude tento fungovať na  minimalistickom rozpočte. Výkonný aparát 

tvorí riaditeľ, na dohodu asistentka a zmluvná účtovníčka. Schválený rozpočet je prílohou 3 

tejto správy.    

 

Záver 

Podľa stanov je úlohou DVK: vytvárať podmienky na zabezpečovanie a realizovanie 

rozvojových projektov pre členov, zabezpečovať spoluprácu s jednotlivými krajinami 

Dunajského regiónu, podporovať tvorbu prostredia stimulujúceho výskum  a inovácie, 

spolupracovať pri rozvoji vzdelávania, hľadať možnosti financovania projektov, poskytovať 

poradenstvo. Podľa správy, ktorá bola na VZ prednesená sú však výsledky činnosti DVK 

nejasné, resp. ku realizácii konkrétnych projektov neprišlo. Je nesporné, že riaditeľ DVK 



  

nadväzuje kontakty s domácimi aj zahraničnými aktérmi v snahe priniesť konkrétne výsledky, 

avšak podľa slov zástupcu Univerzity Komenského „DVK na stôl nepoložil žiadne konkrétne 

veci“. V takomto duchu sa aj rokovanie VZ nieslo (bez akejkoľvek diskusie alebo záujmu 

zúčastnených). Hl. mesto SR Bratislava vstupovalo do DVK hlavne s víziou zapojiť sa do 

projektov, na ktorých bude DVK participovať, resp. ktoré pripraví. V súčasnosti je však DVK 

organizáciou jedného výkonného človeka, ktorá plní svoje úlohy iba v obmedzenej miere. 

Účasť hlavného mesta SR Bratislavy v tejto organizácii doposiaľ nepriniesla žiadne konkrétne 

výsledky. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné konštatovať, že členský poplatok vo 

výške 5000 eur/rok, nezodpovedá  výstupom, ktoré hl. mesto BA z tejto inštitúcie dostáva.  

Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby hlavné mesto SR Bratislava z DVK vystúpilo.  
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PRÍLOHA 1 

 

Aktivity projektu:  

Časť 1: 

 Čiastková analýza  stavu a možností existujúcich sietí, datových uložísk a ďalších IKT technológií 

nevyhnutných pre komunikáciu, zdieľanie, sprístupňovanie, ukladanie a spracovanie informácií: ... 

 Čiastková analýza nových technológií použiteľných na multijazyčné poskytovanie informácií a služieb, 

napr. prostredníctvom modernej internetovej televízie, integrovaného portálu Centrálne spravovanej únie 

a integrovaného portálu Ruska: ... 

 Čiastkový multidisciplinárny  výskum multijazyčného poskytovania informácií a služieb, napr. 

prostredníctvom modernej internetovej televízie, integrovaného portálu Centrálne spravovanej únie a 

integrovaného portálu Ruska: ... 

 Čiastkový návrh základných prvkov architektúry návrhu vytvorenia virtuálneho prostredia 

prostredníctvom inteligentného sieťovania a optimalizovania využitia, rozvoja a doplnenia existujúcich IKT  

technológií a IKT infraštruktúry nevyhnutnej pre komunikáciu, zdieľanie, sprístupňovanie, ukladanie a 

spracovanie informácií: ... 

 Čiastkový návrh multijazyčného poskytovania informácií a služieb, napr. prostredníctvom modernej 

internetovej televízie, integrovaného portálu Centrálne spravovanej únie a integrovaného portálu Ruska:  

 
Architektúra virtuálneho prostredia 
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Časť 2: 

 Čiastková analýza urbanizmu vybraných miest zo skupiny veľkých miest Centrálne spravovanej únie, 

európskych makroregiónov a Ruska z pohľadu riešenia ľahkej elektromobilovej dráhy v týchto vybraných 

mestách:  

 Čiastková analýza možností sieťovania automatizovaných ľahkých elektromobilových dráh v Centrálne 

spravovanej únii, v európskych makroregiónoch a v Rusku:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum urbanizmu vybraných miest zo skupiny veľkých miest Centrálne 

spravovanej únie, európskych makroregiónov a Ruska z pohľadu riešenia ľahkej elektromobilovej dráhy vo  

vybraných mestách:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum možností sieťovania automatizovaných ľahkých elektromobilových 

dráh v Centrálne spravovanej únii, v európskych makroregiónoch a v Rusku vrátane možností zrýchlenia 

priepustnosti TEN-T koridorov prechádzajúcich cez metropolitné územia:  

 Čiastkový návrh  - vypracovanie projektovej štúdie ľahkej elektromobilovej dráhy pre vybrané mestá zo 

skupinu veľkých miest Centrálne spravovanej únie, európskych makroregiónov a Ruska:  

 Čiastkový návrh možností sieťovania automatizovaných ľahkých elektromobilových dráh v Centrálne 

spravovanej únii, v európskych makroregiónoch a v Rusku vrátane možností zrýchlenia priepustnosti TEN-

T koridorov prechádzajúcich cez metropolitné územia:  

Časť 3: 

 Čiastková analýza problematiky obsahu a rozsahu efektívneho využívania energie a energetických zdrojov 

v budovách:  

 Čiastková analýza možností použitia nových technológií na efektívne využívanie energie a energetických 

zdrojov v budovách:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum možností použitia nových technológií na efektívne využívanie energie 

a energetických zdrojov v budovách:  

 Čiastkový návrh  možností použitia nových technológií na efektívne využívanie energie a energetických 

zdrojov v budovách:  

Časť 6: 

 Čiastkový multidisciplinárny výskum základných európskych hodnôt prezentovaných prostredníctvom 

konkrétnych  historických, technických, prírodných a kultúrnych objektov Dunajskej a Severojužnej 

vzdelávacej magistrály a konkrétnych historických udalostí a významných historických osobností 

súvisiacich s uvedenými objektmi (výskum v oblasti európskych dejín, písomníctva a duchovnej kultúry sa 

bude realizovať v prepojení jednotlivých vedných oblastí archeológie, historiografie, jazykovedy, 

etnológie, folkloristiky, hudobnej vedy, psychológie, sociológie, kulturológie, pedagogiky a ďalších 

systematických a systematizujúcich vedných disciplín) 

 Čiastkový návrh trasy a konkrétnych objektov Dunajskej a Severojužnej vzdelávacej magistrály zameranej 

na  historické, technické, kultúrne a prírodné dedičstvo, ako multijazyčnej neoddeliteľnej súčasti  

inovatívnych vzdelávacích programov všetkých stupňov nového vzdelávacieho systému Centrálne 

spravovanej únie a Ruska, na ktorej by názorne, prostredníctvom zrekonštruovaných, konzervovaných  
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a udržiavaných historických a kultúrnych pamiatok prichádzalo k výmene a odovzdávaniu skúseností, ako 

aj k mobilite žiakov a študentov: 

 Čiastkový návrh nadnárodných integrovaných balíkov služieb cestovného ruchu poskytovaných v priestore 

Dunajskej a Severojužnej vzdelávacej magistrály v oblasti sakrálnej turistiky, cyklotrás, zábavnej turistiky, 

poznávacej turistiky a športovo-rekreačnej turistiky:  

Časť 7: 

 Čiastková analýza  problematiky migrácie:  

 Čiastková analýza problematiky obsahu a rozsahu mimoriadnych situácií:  

 Čiastková analýza aktuálneho stavu prístupu k riešeniu mimoriadnych situácií vrátane možností prepojenia 

ich riešenia so Schengenským bezpečnostným informačným systémom:  

 Čiastková analýza možností rozšírenia Schengenského bezpečnostného informačného systému so 

zameraním na nové registre a zber dát vo vybraných významných lokalitách Schengenského priestoru:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum obsahu a rozsahu migrácie a problematiky mimoriadnych situácií na 

riešenie prostredníctvom Centra  pre migráciu, simulácie a mimoriadne situácie Centrálne spravovanej 

únie a Centra  pre migráciu, simulácie a mimoriadne situácie Ruska:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum riešenia zamerania Centra  pre migráciu, simulácie a mimoriadne 

situácie Centrálne spravovanej únie, prepojeného so Schengenským bezpečnostným informačným 

systémom, a Centra  pre migráciu, simulácie a mimoriadne situácie Ruska, so zameraním na riešenie 

migrácie, najmä však zamerania na vytváranie vybraných simulácií a na riešenie vybraných mimoriadnych 

situácií:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum riešenia rozšírenia Schengenského bezpečnostného informačného 

systému so zameraním na nové registre a zber dát vo vybraných významných lokalitách Schengenského 

priestoru:  

 Čiastkový návrh obsahu a rozsahu migrácie a problematiky mimoriadnych situácií na riešenie 

prostredníctvom Centra  pre migráciu, simulácie a mimoriadne situácie Centrálne spravovanej únie 

a prostredníctvom Centra  pre migráciu, simulácie a mimoriadne situácie Ruska:  

 Čiastkový návrh  vytvorenia Centra  pre migráciu, simulácie a mimoriadne situácie Centrálne spravovanej 

únie, prepojeného so Schengenským bezpečnostným informačným systémom a Centra  pre migráciu, 

simulácie a mimoriadne situácie Ruska, so zameraním na riešenie migrácie, najmä však na vytváranie 

vybraných simulácií a na riešenie vybraných mimoriadnych situácií:  

 Čiastkový návrh  riešenia rozšírenia Schengenského bezpečnostného informačného systému so zameraním 

na nové registre a zber dát vo vybraných významných lokalitách Schengenského priestoru:  

Časť 8: 

 Čiastková analýza  aktuálneho stavu a vývoja zmeny klímy  vo vzťahu k integrovanému manažmentu 

krajiny v Centrálne spravovanej únii, európskych makroregiónoch a Rusku:  

 Čiastková analýza aktuálneho stavu zmapovania a identifikovania významných bodových a plošných 

zdrojov znečistenia podzemných a povrchových vôd a hydromorfologických zmien povrchových vôd v 

krajinách Centrálne spravovanej únie, v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku:  

 Čiastková analýza aktuálneho stavu zmapovania a identifikovania významných bodových a plošných 

zdrojov znečistenia podzemných a povrchových vôd a hydromorfologických zmien povrchových vôd v 

krajinách Centrálne spravovanej únie, v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku:  
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 Čiastková analýza aktuálneho stavu overovania dopadu identifikovaných významných vplyvov na stav 

povrchových a podzemných vôd (odbery a analýzy podzemných a povrchových vôd) v krajinách Centrálne 

spravovanej únie, v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku:  

 Čiastková analýza aktuálneho stavu spracovania koncepčných modelov využívania územia v súvislosti so  

zmenami klímy  vo vzťahu k integrovanému manažmentu krajiny v Centrálne spravovanej únii, 

v európskych makroregiónoch a v Rusku:  

 Čiastková analýza aktuálneho stavu monitoringu podzemnej a povrchovej vody v krajinách Centrálne 

spravovanej únie, v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku:  

 Čiastková analýza subjektov spôsobujúcich nevyhovujúci stav vôd v krajinách Centrálne spravovanej únie, 

v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku:  

 Čiastková analýza existujúcich databáz údajov jednotlivých inštitúcii spadajúcich do oblasti integrovaného 

manažmentu krajiny v Centrálne spravovanej únii, v európskych makroregiónoch a v Rusku:  

 Čiastková analýza možností zabezpečenie, správy, kolektovania a distribúcie zásob pitnej vody v meniacich 

sa klimatických podmienkach Centrálne spravovanej únie, európskych makroregiónov a Ruska:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum stavu a vývoja zmeny klímy  vo vzťahu k integrovanému manažmentu 

krajiny v Centrálne spravovanej únii, v európskych makroregiónoch a v Rusku, pilotne zameraný najmä na 

územie povodia rieky Dunaj:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum významných bodových a plošných zdrojov znečistenia podzemných 

a povrchových vôd a hydromorfologických zmien povrchových vôd v krajinách Centrálne spravovanej únie, 

v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku, pilotne zameraný najmä na územie povodia rieky Dunaj:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum dopadu identifikovaných významných vplyvov na stav povrchových 

a podzemných vôd (odbery a analýzy podzemných a povrchových vôd) v krajinách Centrálne spravovanej 

únie, v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku, pilotne zameraný najmä na územie povodia rieky 

Dunaj:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum koncepčných modelov využívania územia v súvislosti so  zmenami 

klímy  vo vzťahu k integrovanému manažmentu krajiny v Centrálne spravovanej únii, v európskych 

makroregiónoch a v Rusku, pilotne zameraný najmä na územie povodia rieky Dunaj:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum možností zabezpečenia, správy, kolektovania a distribúcie zásob 

pitnej vody v meniacich sa klimatických podmienkach Centrálne spravovanej únie, európskych 

makroregiónov  a Ruska, pilotne zameraný najmä na obnoviteľný zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove:  

 Čiastkový návrh opatrení  v oblasti integrovaného manažmentu krajiny v Centrálne spravovanej únii, v 

európskych makroregiónoch a v Rusku so zohľadnením vývoja zmeny klímy, pilotne zameraný najmä na 

územie povodia rieky Dunaj:  

 Čiastkový návrh mapovania a monitorovania významných bodových a plošných zdrojov znečistenia 

podzemných a povrchových vôd a hydromorfologických zmien povrchových vôd v krajinách Centrálne 

spravovanej únie, v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku, pilotne zameraný najmä na územie 

povodia rieky Dunaj:   

 Čiastkový návrh eliminovania negatívnych vplyvov na stav povrchových a podzemných vôd v krajinách 

Centrálne spravovanej únie, v krajinách európskych makroregiónov a v Rusku, pilotne zameraný najmä na 

územie povodia rieky Dunaj:  

 Čiastkový návrh koncepčných modelov využívania územia v súvislosti so  zmenami klímy  vo vzťahu 

k integrovanému manažmentu krajiny v Centrálne spravovanej únii, v európskych makroregiónoch a v 

Rusku, pilotne zameraný najmä na územie povodia rieky Dunaj:  

 Čiastkový návrh inovovaného monitoringu podzemnej a povrchovej vody v krajinách Centrálne 

spravovanej únie, v európskych makroregiónoch a v Rusku, pilotne zameraný najmä na územie povodia 

rieky Dunaj:  
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 Čiastkový návrh opatrení s ich rozpracovaním na konkrétne subjekty spôsobujúce nevyhovujúci stav vôd v 

krajinách Centrálne spravovanej únie, v európskych makroregiónoch a v Rusku, pilotne zameraný najmä 

na územie povodia rieky Dunaj:  

 Čiastkový návrh inteligentného sieťovania existujúcich databáz údajov jednotlivých inštitúcii spadajúcich 

do oblasti integrovaného manažmentu krajiny v Centrálne spravovanej únii, v európskych makroregiónoch 

a v Rusku, pilotne zameraný najmä na územie povodia rieky Dunaj:  

 Čiastkový návrh možností zabezpečenia, správy, kolektovania a distribúcie zásob pitnej vody v meniacich 

sa klimatických podmienkach Centrálne spravovanej únie, európskych makroregiónov a Ruska (Generel 

trvalo udržateľnej ochrany a racionálneho využívania  vodárenských zdrojov Centrálne spravovanej únie a 

Generel trvalo udržateľnej ochrany a racionálneho využívania  vodárenských zdrojov Ruska), pilotne 

zameraný najmä na obnoviteľný zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove:  

Časť 10: 

 Čiastková analýza  dátových archívov budovaných vo verejnej správe a použiteľných pre európsku štátnu 

službu na území krajín Centrálne spravovanej únie a na území krajín európskych makroregiónov, a pre 

ruskú štátnu službu na území Ruska: 

 Čiastková analýza aktuálneho stavu verejnej správy a identifikovanie možností na realizovanie 

výkonnostného auditu verejnej správy na území krajín Centrálne spravovanej únie, na území krajín 

európskych makroregiónov a v Rusku:  

 Čiastková analýza možností zavedenia štátnej služby Centrálne spravovanej únie:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum posilnenia empirických základov administratívnej vedy s dôrazom na 

verejnú správu ako globálnu sociálnu vedu:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum možností zavedenia štátnej služby Centrálne spravovanej únie:  

 Čiastkový návrh inteligentného zosieťovania dátových archívov budovaných vo verejnej správe a 

použiteľných pre európsku štátnu službu na území krajín Centrálne spravovanej únie a na území krajín 

európskych makroregiónov a ruskú štátnu službu na území Ruska:  

 Čiastkový návrh  možností realizovania výkonnostného auditu verejnej správy na území krajín Centrálne 

spravovanej únie, na území krajín európskych makroregiónov a v Rusku:  

 Čiastkový návrh  možností zavedenia štátnej služby Centrálne spravovanej únie:  

Časť 11: 

 Čiastková analýza  aktuálneho stavu uplatňovania inovatívnych nástrojov spolupráce vo forme nových 

nadnárodných inštitúcií a sietí s multisektorovou európskou štruktúrou verejného, podnikateľského 

a akademicko-duchovného sektora (Triple Helix model)  na úrovni vznikajúcej Centrálne spravovanej únie, 

na úrovni  európskych makroregiónov a na úrovni Ruska vrátane čiastkovej analýzy možností vytvorenia 

účinnej siete spoločností, zameranej na podporu vývoja nových technológií v malých a stredných 

spoločnostiach, prostredníctvom rizikového kapitálu, organizovaných ako joint venture medzi štátmi 

a špecializovanými firmami rizikového kapitálu z vysoko rozvinutých krajín: 

 Čiastková analýza aktuálneho stavu demokratickej legitimity a zodpovednosti, na úrovni vznikajúcej 

Centrálne spravovanej únie, na  úrovni európskych makroregiónov a na úrovni Ruska, vrátane aktuálneho 

stavu obnovovania jej civilizačného charakteru (kresťansko-judaistický civilizačný charakter 

konkurencieschopnej Európy) a úlohy národných parlamentov, Európskeho parlamentu a úlohy ruskej 

Dumy (                                                                 ):  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum možností uplatňovania inovatívnych nástrojov spolupráce vo forme 

nových nadnárodných inštitúcií a sietí s multisektorovou európskou štruktúrou verejného, 
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podnikateľského a akademicko-duchovného sektora (Triple Helix model)  na úrovni vznikajúcej Centrálne 

spravovanej únie, na úrovni európskych makroregiónov a na úrovni Ruska vrátane čiastkového 

multidisciplinárneho výskumu možností vytvorenia účinnej siete spoločností, zameranej na podporu 

vývoja nových technológií v malých a stredných spoločnostiach, prostredníctvom rizikového kapitálu, 

organizovaných ako joint venture medzi štátmi a špecializovanými firmami rizikového kapitálu z vysoko 

rozvinutých krajín:  

 Čiastkový multidisciplinárny výskum nových foriem demokratickej legitimity a zodpovednosti, na úrovni 

vznikajúcej Centrálne spravovanej únie, na úrovni európskych makroregiónov  a na úrovni Ruska, vrátane 

nových foriem obnovovania jej civilizačného charakteru (kresťansko-judaistický civilizačný charakter 

konkurencieschopnej Európy) a úlohy národných parlamentov, parlamentu Centrálne spravovanej únie, 

Európskeho parlamentu a ruskej Dumy: 

 Čiastkový návrh uplatňovania inovatívnych nástrojov spolupráce formou nových nadnárodných inštitúcií 

a sietí s multisektorovou európskou štruktúrou verejného, podnikateľského a akademicko-duchovného 

sektora (Triple Helix model)  na úrovni vznikajúcej Centrálne spravovanej únie, na úrovni európskych 

makroregiónov  a na úrovni Ruska vrátane čiastkového návrhu vytvorenia účinnej siete spoločností, 

zameranej na podporu vývoja nových technológií v malých a stredných spoločnostiach, prostredníctvom 

rizikového kapitálu, organizovaných ako joint venture medzi štátmi a špecializovanými firmami rizikového 

kapitálu z vysoko rozvinutých krajín:  

 Čiastkový návrh  opatrení na podporu implementácie nových foriem demokratickej legitimity 

a zodpovednosti, na úrovni vznikajúcej Centrálne spravovanej únie, na úrovni európskych makroregiónov 

a na úrovni Ruska, vrátane implementácie nových foriem obnovovania jej civilizačného charakteru 

(kresťansko-judaistický civilizačný charakter konkurencieschopnej Európy) a úlohy národných 

parlamentov, nového parlamentu Centrálne spravovanej únie, Európskeho parlamentu a ruskej Dumy:  

 

V Bratislave dňa 30.10.2013. 

 

Ing. Peter Poláček 

riaditeľ 



Príloha 2 

Hlavné  smery činnosti DVK na rok 2014. 

1. Rozširovanie siete inštitúcií a expertov pre aplikovanie detailov 

koordinácie hospodárskych politík a Contractual Arrangements – podľa vývoja na decembrovej 

rade.    

2. Aktivity na presadenie zriadenia Výboru pre Contractual Arrangements 

a multilaterálnu nadnárodnú spoluprácu: 

2.1. organizovanie a realizácia nadnárodnej a multisektorovej spolupráce  

pri nastavovaní riešení detailov štrukturálnych politík v mechanizmoch zmluvnej povahy a  z  

nich vyplývajúcich programoch reforiem vrátane poskytovania organizačno-odborného 

servisu pri riešení sprievodných krízových situácií ekonomického, politického a finančného 

systému,  

2.2. príprava a zorganizovanie podpísania multisektorových memoránd 

o porozumení (v zmysle medzinárodného práva) zameraných na naplnenie dohodnutých 

detailov štrukturálnych tém (politík),  

2.3. Podporovanie presadzovania a aplikovania  detailov koordinácie 

hospodárskych politík a Contractual Arrangements,    

2.4. Zabezpečovanie financovania projektov viazaných na  Contractual 

Arrangements.  

3. Súboj o  DRRIF v ďalšom kole súťaže návrhov.    

4. Zapojenie sa do využitia finančného nástroja - fondu založeného 

Ministerstvom financií SR na základe rozhodnutia Vlády SR (má byť 18.12.2013) v rámci štruktúry 

Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s. Fond vznikne použitím pákového efektu (časť financií 

budú tvoriť verejné zdroje – 3% z finančnej alokácie Partnerskej zmluvy pre obdobie 2014-2020 

a zdroje súkromných investorov. Jeho zameranie bude nasledovné: 

4.1. Energia, vrátane energetickej efektivity vo veľkých projektoch.  

4.2. Infraštruktúra vrátane energetickej efektivity vo veľkých projektoc.h  

4.3. Odpad, vrátane energetickej efektivity vo veľkých projektoch.   

4.4. Malé a stredné podniky, vrátane sociálnoekonomických podnikov a energetickej efektivity v 

spoločnostiach.  

4.5. Obecný a mestský rozvoj, vrátane energetickej efektivity (EE) v budovách.  

5. Zapojenie sa do programu Horizont 2020 – zverejnenie 1. výzvy sa 

predpokladá 11. decembra 2013. 

6. Uzatvorenie obchodných a projektových vzťahov na osi Berlín – 

Moskva v oblasti technologických a spoločenských inovácií: 

6.1. Oblasť  Perm a Oblasť Jarosľav – ľahká elektromobilová dráha. 
6.2. Glonass -  virtuálne prostredie pre komunikáciu, dostupnosť, multijazykové sprístupňovanie, 

ukladanie a spracovanie informácií. 
6.3. ROSATOM – použitie UHPFRC pri výstavbe jadrových elektrární a pri skladovaní vyhoreného 

paliva. 
6.4. ROSATOM – použitie UHPFRC pri výstavbe jadrových elektrární a pri skladovaní vyhoreného 

paliva, štúdia o energetike, finančné nástroje, virtuálne prostredie pre komunikáciu, 

dostupnosť, multijazykové sprístupňovanie, ukladanie a spracovanie informácií – zisťovanie 

záujmu.Cyklotrónové centrum Bratislava –oblasť medicína a materiály (napr. UHPFRC). 

6.5. Nový finančný nástroj v spolupráci so zástupcom MF SR. 
6.6. International Bank for Economic CO-operation v spolupráci so zástupcom MF SR. 
6.7. Ruská pravoslávna cirkev. 
6.8. EHSP Engineering Solutions -  v spolupráci pri znižovaní energetickej náročnosti budov. 

 
V Bratislave,  9. decembra 2013. 

Ing. Peter Poláček       
predseda správnej rady 



PRÍLOHA 3

P. č. Položka
Odhad čerpania rozpočtu v roku 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014

1 A. Zostatok z minulého roka 11 915,45 € 1 366,45 €

2 B. Členské príspevky* 68 740,00 € 68 740,00 €

3 C. Príjmy z aktivít DVK 0,00 € 7 000,00 €

4 D. Ostatné  príjmy 0,00 € 0,00 €

7 Výnosy v roku 2014: 68 740,00 € 75 740,00 €

8 Výnosy vrátane zostatku z min. období: 80 655,45 € 77 106,45 €

P. č. Položka
Odhad čerpani rozpočtu v roku 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014

0.00 0.00

1 0,00 € 0,00 €

2 0,00 € 0,00 €

3 0,00 € 0,00 €

4 0,00 € 0,00 €

5 0,00 € 0,00 €

6 0,00 € 0,00 €

79 289,00 € 75 572,00 €

24 292,00 € 24 292,00 €

1 Nájom kancelárskych priestorov 3 456,00 € 3 456,00 €

2 Náklady za energie a ostatné služby 936,00 € 936,00 €

3 Telefón, internet 2 900,00 € 2 900,00 €

4 Poštovné poplatky a poplatky za vedenie účtu 200,00 € 200,00 €

Návrh rozpočtu Dunajského vedomostného klastra na rok 2014

Výnosy

Náklady

A. Vzdelávanie členov DVK

B. Činnosť orgánov a organizačných zložiek

B.1 Kancelária DVK



5 Nákup kancelárskych potrieb 0,00 € 0,00 €

6 Cestovné náklady 12 000,00 € 12 000,00 €

7 Poistenie kancelárie 0,00 € 0,00 €

8 Audit účtovníctva za rok 2013 1 500,00 € 1 500,00 €

9 Pečiatky 0,00 € 0,00 €

10 Prevádzka a aktualizácia WWW stránky 0,00 € 0,00 €

11 Právne poradenstvo 0,00 € 0,00 €

12 Iné ostatné náklady 2 500,00 € 2 500,00 €

13 Nákup kancelárskej techniky 800,00 € 800,00 €

14 Dodanie analýz a štúdií 0,00 € 0,00 €

15 0,00 € 0,00 €

49 397,00 € 47 680,00 €

16 Riaditeľ - zmluva 43 200,00 € 43 200,00 €

17 Asistentka riaditeľa - dohoda 2 220,00 € 2 220,00 €

18 Vedenie podvojného účtovníctva 2 260,00 € 2 260,00 €

19 Vedúci kancelárie, poradca 1 717,00 € 0,00 €

20 Preklady, tlmočenie 0,00 € 0,00 €

2 100,00 € 2 100,00 €

21 Náhrada za stratu času 0,00 € 0,00 €

22 Cestovné a ubytovanie 0,00 € 0,00 €

23 Občerstvenie a repre. 2 100,00 € 2 100,00 €

0,00 € 0,00 €

24 Náhrada za stratu času 0,00 € 0,00 €

25 Cestovné a ubytovanie 0,00 € 0,00 €

26 Občerstvenie a strava 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

27 Organizovanie podujatí 0,00 € 0,00 €

28 0,00 € 0,00 €

29 0,00 € 0,00 €

30 0,00 € 0,00 €

31 0,00 € 0,00 €

32 0,00 € 0,00 €

33 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

34 Prenájom rokovacej sály 0,00 € 0,00 €

B.2 Dohody

B.3 Správna rada DVK

B.4 Dozorná rada DVK

B.5 Účelové a akčné týmy

B.6 Valné zhromaždenie DVK



35 Občerstvenie a strava 0,00 € 0,00 €

36 Administratívne zabezpečenie 0,00 € 0,00 €

37 
Organizačné zabezpečenie (poštovné, materiál, technika, tlmočenie) 0,00 € 0,00 €

3 500,00 € 1 500,00 €

38 Cestovné náhrady 2 500,00 € 1 000,00 €

39 Vložné 0,00 € 0,00 €

40 Zahraničné návštevy a bilaterálne kontakty 1 000,00 € 500,00 €

41 Iné odborné akcie v zahraničí 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

42 Náklady na tlač, distribúciu, poštovné 0,00 € 0,00 €

43 Odmena redakčnej rade 0,00 € 0,00 €

44 Grafika, redakčná úprava 0,00 € 0,00 €

45 0,00 € 0,00 €

46 0,00 € 0,00 €

47 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

48 0,00 € 0,00 €

49 0,00 € 0,00 €

50 0,00 € 0,00 €

51 0,00 € 0,00 €

52 0,00 € 0,00 €

53 0,00 € 0,00 €

54 0,00 € 0,00 €

0,00 € 1 000,00 €

55 Čl. príspevok do ..... 0,00 € 0,00 €

56 Odborné akcie, vložné, organizácia 0,00 € 0,00 €

57 Rezerva SR DVK 0,00 € 1 000,00 €

58 Sponzorské príspevky a dary 0,00 € 0,00 €

59 Daň z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie od 1. 1.

2011 do 31. 12. 2011

0,00 € 0,00 €

B.8 Bulletin DVK

C. Príspevky na členstvo v iných

organizáciách

D. Ostatné výdavky

B.7 Medzinárodné aktivity DVK



60 0,00 € 0,00 €

61 0,00 € 0,00 €

1 
Výdavky v roku 2014: 79 289,00 € 76 572,00 €

3 
Výnosy mínus náklady v roku 2014: 1 366,45 € 534,45 €

4 
Kontrolný súčet: 0,00 € 0,00 €

V Bratislave 22.10.2013.

Ing. Peter Poláček

predseda správnej rady

Sumarizácia nákladov


