Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko, Viedeň
Dátum: 26. januára 2015
Účastníci ZPC:
Jana Švecová, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu
Michal Feik, samostatný odborný referent pre cestovný ruch

Obsah rokovania:
Bratislavská delegácia sa zúčastnila 2. ročníka odbornej konferencie Urbánnej
platformy Dunajskej stratégie (UPDR), ktorá sa v termíne 26.-27. januára konala na
viedenskej radnici. Cieľom predmetnej ZPC boli konzultácie s viedenskými a zahraničnými
partnermi k aktivitám miest v rámci Urbánnej platformy.
Prvá časť konferencie sa venovala témam otvorená samospráva a otvorené dáta
v dunajskom regióne s akcentom na skúsenosti rakúskych partnerov.
Zástupcovia z magistrátu Viedne a Federálnej ekonomickej komory predstavili
aktivity Rakúska smerujúce k podpore dostupnosti dát verejnosti. Publikovanie dát má podľa
ich slov za cieľ zvyšovanie transparentnosti prostredníctvom prístupu k informáciám, miery
participácie občanov na veciach verejných a taktiež zlepšovanie spolupráce medzi
verejnou/štátnou správou a občanmi.
Pod transparentnosťou rakúski odborníci ponímajú nielen publikovanie dát, ale i voľné
použitie informácii a ich spracovanie. Rakúska vláda prijala program otvorených dát vlády
a zriadila tzv. kompetenčné centrum na podporu skvalitňovania služieb zverejňovania
informácií a efektívneho využívania technológií.
Ďalšia časť konferencie sa venovala otázke priorít UPDR a Dunajskej stratégie ako
takej.
Rakúsky koordinátor prioritnej oblasti 10 pre Dunajskú stratégiu Kurt Puchinger
pomenoval aktuálne priority UPDR: budovanie inštitucionálnych kapacít; občianska
spoločnosť a metropolitná územná koordinácia.
Spolu so zástupcom z Generálneho direktorátu regionálnej politiky Európskej komisie
uviedol, že Dunajská stratégia je unikátnym projektom, nakoľko predstavuje partnerstvo miest
a regiónov členských štátov EÚ a štátov mimo únie. Ďalej dodali, že spolupráca miest
v kontexte Dunajskej stratégie odzrkadľuje potrebu miest a regiónov posilňovať ich hlas
v európskom meradle a rozvíjať tak projekt vytvorenia tzv. urbánnej agendy EÚ.
Vystupujúci ďalej priblížili ciele a zámery UPDR. Platforma má za cieľ systematicky
rozšíriť spoluprácu medzi mestami, mestskými organizáciami a regiónmi v dunajskom
regióne na všetkých úrovniach správy, a to prostredníctvom výmeny informácií a expertov,
príkladov dobrej praxe, všeobecných štúdií, konferencií, stratégií. Platforma má podporiť
mestá a regióny v tom, aby sa stali silnými aktérmi v rámci Dunajskej stratégie.
Centrálnym elementom platformy je webová stránka, kde si členovia môžu vymieňať
skúsenosti, diseminovať informácie, prezentovať výsledky, získavať informácie aj
o projektových možnostiach v rámci viacročného finančného rámca EÚ. Administrátorom
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UPDR je mesto Viedeň, vedenie zabezpečuje spoločne mesto Viedeň (PA10 – Institutional
capacity and Cooperation) a Rada podunajských miest a regiónov.
V rámci daného bloku konferencie zástupcovia jednotlivých miest pomenovali priority
svojho pôsobenia. Za Bratislavu, ktorá sa stala oficiálnym členom UPDR v lete minulého roka
a prevzala tematické vedenie v témach občianska participácia, transparentnosť a antikorupcia,
vystúpil Michal Feik. Vo svojom vystúpení sa pomenoval mestské aktivity spojené
s otvorenou samosprávou: protikorupčné minimum, elektronické aukcie, participatívny
rozpočet, publikovanie informácií na webovej stránke mesta, verejné diskusie s občanmi
k aktuálnym mestských projektom, etický kódex zamestnancov a iné.
Prioritné témy ďalších miest-účastníkov UPDR:
•
•
•

Bukurešť – udržateľný rozvoj a zdravotníctvo
Budapešť – zelená ekonomika, podpora start-upov a udržateľný rozvoj
Ľubľana (pre rok 2016 sa stane hlavným mestom zelene) – urbánna mobilita
s dôrazom na rozvoj verejnej dopravy
Pozn.: Ľubľana bude v októbri t.r. organizovať tradičné podujatie Ljubljana forum,
ktorého nosnou témou bude koncepcia smart city.
• Mníchov – vzdelávanie a inklúzia v oblasti vzdelávania
• Viedeň – smart city (Pozn.: v minulom roku mesto prijalo stratégiu „Smart City“ ako
udržateľného, rozvíjajúceho sa a dostupného mesta)

Súčasťou predmetnej zahraničnej pracovne cesty boli aj rozhovory a stretnutia
s partnermi z iných európskych miest a výmena informácií k aktuálnym mestským témam.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila cieľ a prispela tak k naplneniu záväzkov vyplývajúcich z členstva v UPDR.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
•

Sledovať aktivity UPDR, vyhodnotiť tematické lídrovanie Bratislavy do budúcnosti
a zadefinovať prípadné aktivity na tento rok.

•

Aktívne využívať nadviazané kontakty so zástupcami miest UPDR v jednotlivých
témach (s akcentom na smart city projekt vo Viedni).

V Bratislave 4. februára 2015

Podpis účastníka / účastníkov ZPC
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