Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Belgicko, Brusel
Dátum: 11.-12. februára 2015
Účastníci ZPC:
Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Jana Švecová, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu
Obsah rokovania:
Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa v termíne 11.-12. februára 2015 zúčastnil
ustanovujúceho zasadnutia Výboru regiónov (VR) v Bruseli. Hlavnými témami diskusie na
zasadnutí boli posilnenie úlohy regiónov a miest, ovplyvňovanie európskej agendy, zlepšenie
a zjednodušenie európskej legislatívy a vytvorenia pracovných miest.
Streda 11. februára 2015
Primátor Nesrovnal je jedným z deviatich členov národnej delegácie, ktorá zastupuje
záujmy miest a samosprávnych krajov na pôde Európskej únie od februára 2015. Pri tejto
príležitosti sa v stredu vo večerných hodinách uskutočnilo prvé stretnutie slovenskej delegácie
VR, ktorú počas funkčného obdobia 2015-2020 bude viesť predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja Milan Belica.
Na stretnutí sa prerokovali organizačno-technické otázky fungovania delegácie
a zároveň sa načrtli prioritné pre pôsobenie slovenských zástupcov témy. Zástupcovia
národnej delegácie odsúhlasili pôsobenie dvoch národných koordinátorov za SR – Martina
Mojžiša a Dominiku Forgáčovú; rozdelenie kompetencií koordinátorov sa spresní v priebehu
najbližšieho mesiaca (doteraz mala slovenská delegácia iba jedného koordinátora).
Primátor Nesrovnal na stretnutí uviedol, že za kľúčové považuje aktívnu účasť členov
delegácie na zasadnutiach Výboru regiónov ako i rozvoj spolupráce s ostatnými národnými
delegáciami (primátor sa zaujímal o fungovanie napr. českej delegácie pri VR). Preto je
dôležité svoju účasť na zasadnutí efektívne vyhodnocovať a v prípade svojej neúčasti včas
kontaktovať príslušného náhradníka slovenskej delegácie.
V rozhovoroch rezonovala i téma predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku
2016. Nakoľko sa jedno zo zasadnutí predsedníctva VR bude konať i v Bratislave (spravidla
sa také zasadnutie koná v hlavnom meste predsedajúcej v EÚ krajiny), mesto sa bude musieť
spoločne s ostatnými členmi národnej delegácie intenzívne na dané zasadnutie pripravovať.
Delegácia za zhodla na tom, že v tej otázke bude musieť aktívne komunikovať so stálym
zastúpením SR pri EÚ (pozn.: veľvyslanec I. Korčok vyjadril ešte v decembri minulého roka
pripravenosť aktívne napomáhať a spolupracovať s novou národnou delegáciou VR aj v danej
oblasti). Zefektívnenie a zintenzívnenie dialógu aj s partnermi v Bruseli považuje preto
primátor Nesrovnal za nevyhnutné
Primátor Nesrovnal ďalej na stretnutí delegácie potvrdil vstúpenie do politickej frakcie
Európskych ľudovcov (EPP) a odbornej komisie VR pre politiku územnej súdržnosti
a rozpočet EÚ (COTER).
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Štvrtok 12. februára 2015
Vo štvrtok ráno sa uskutočnilo slávnostné zahájenie ustanovujúceho zasadnutia VR,
ktoré malo na programe voľbu predsedu a prvého podpredsedu VR. Predsedom VR sa stal
nominant EPP Markku Markkula a prvým podpredsedom Karl-Heinz Lambertz. Nasledovali
príhovory novozvoleného vedenia VR. Zasadnutie pokračovalo v poobedňajších hodinách.
Primátor Bratislavy sa vo štvrtok 12. februára zúčastnil i stretnutia s partnermi
z Vyšehradskej štvorky (V4) a Rakúska, ktoré malo za cieľ prediskutovať otázky týkajúce sa
organizácie Vyšehradského fóra hlavných miest a regiónov. Metropolitné regióny V4+ boli
zastúpené primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom, Adrianou Krnáčovou - primátorkou
Prahy, koordinátorom národnej delegácie ČR Richardom Zábranským, zástupcom mesta
Viedeň v Bruseli Haraldom Buergerom, koordinátorom národnej delegácie Maďarska
Davidom Bencsikom, maršálkom Mazowietskeho vojvodstva Adamom Struzikom
a predstaviteľmi delegácie Dolného Rakúska. Podujatie by sa malo uskutočniť v júni t.r.
počas prebiehajúceho slovenského predsedníctva vo V4. Primátor Nesrovnal v tejto súvislosti
na stretnutí konštatoval, že V4 je dôležitou platformou spolupráce na národnej úrovni, avšak
v súčasnosti je viac ako inokedy potrebné všestranne rozvíjať spoluprácu aj na lokálnej úrovni
miest a regiónov.
Počas predmetnej pracovnej cesty sa uskutočnili i bilaterálne stretnutia a rozhovory
s pražskou primátorkou A. Krnáčovou a prezidentom politickej frakcie EPP Michaelom
Schneiderom.
Pozn.: Výbor regiónov je politické zhromaždenie, združujúce od roku 1994 miestnych
a regionálnych volených zástupcov zo všetkých členských krajín EÚ. Výbor prijíma stanoviská
či uznesenia k legislatíve EÚ v oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti miestnych
a regionálnych samospráv. Strategickými cieľmi pre nadchádzajúce roky budú tvorba
pracovných miest, rast a investície, prepojený jednotný digitálny trh či progresívna politika
v oblasti klimatických zmien.

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj základný cieľ – oboznámenie sa s problematikou VR primátorom Bratislavy
I. Nesrovnalom. Počas danej služobnej cesty boli rovnako nadviazané nové pracovné
kontakty, či už na úrovni primátora mesta alebo oddelenia zahraničných vzťahov.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
•

Pripraviť vyhodnotenie aktivít národnej delegácie VR v predchádzajúcom funkčnom
období (2009-2014).
Z: OZVP

V Bratislave 20. februára 2015

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

2

