Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko, Viedeň
Dátum: 9. apríla 2015
Účastníci ZPC:
pán Ivo Nesrovnal, primátor
pani Iveta Plšeková, námestníčka primátora
pán Ignác Kolek, námestník primátora
pán Milan Ježovica, poradca primátora
pani Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a projektov
pani Jana Švecová, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu
pani Ivana Skokanová, hovorkyňa primátora
Obsah rokovania:
Bratislavská delegácia sa vo štvrtok 9. apríla 2015 zúčastnila pracovnej návštevy
Viedne, ktorej cieľom bolo potvrdenie záujmu o intenzívny dialóg s mestom ako strategickým
partnerom zahraničnej spolupráce mesta Bratislavy. Hlavnými témami rozhovorov boli
doprava, prepojenie Viedeň - Bratislava a aktuálne mestské témy. Rokovaní s viedenským
primátorom M. Häuplom sa zúčastnil i slovenský veľvyslanec SR v Rakúsku J. Macháč.
V úvode rokovania viedenský primátor vyzdvihol priateľskú a dobrú spoluprácu
s Bratislavou. Potenciál spolupráce je podľa primátorov oboch miest značný a existujú ešte
priestor na jej zintenzívnenie najmä v oblasti dopravy - ako uviedol primátor Häupl,
diaľničnému a lodnému prepojeniu miest chýba už len prepojenie železničné.
Bratislavský primátor Nesrovnal označil Viedeň za strategického partnera, ktorý
ponúka výborné a inšpiratívne riešenia mnohých kľúčových mestských problémov. Zloženie
bratislavskej delegácie nasvedčuje tomu, že Bratislava má za cieľ zefektívniť a zintenzívniť
spolupráca vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Zároveň však upozornil, že postavenie
a Bratislavy a Viedne ako spolkovej krajiny je odlišné. Viedenského partnera v tejto súvislosti
informoval o svojom zámere posilniť štatút a postavenia hlavného mesta SR.
V ďalšej časti rozhovoru sa partneri venovali otázke dopravného prepojenia Bratislavy
a Viedne. Primátor Häupl konštatoval, že prepojenie SK-AT je jednoznačne lepšie ako ČRAT. Následne si primátori vymenili názor na otázku severného/južného železničného
prepojenia Bratislavy - Viedeň. Rakúska strana preferuje severné prepojenie cez Marcheg, čo
by pre SK znamenalo okrem vysokého finančného investičného zaťaženia i vybudovanie
tunelu cez chránené územie. Ako sa však partneri zhodli, obe strany musia v horizonte 10-15
rokov nájsť kompromisné riešenie.
Počas stretnutia rezonovala i téma energetického prepojenia – ropovod Bratislava
Schwechat. Na slovenskej strane je v súčasnosti kľúčová otázka trasovania cez Bratislavu, ku
ktorej zaujala verejnosť i samospráva diferencovaný až zamietavý postoj. Primátor v tomto
kontexte doplnil, že otázka je v Bratislave ostrou sledovanou komunálno-politickou témou
a predstavuje z pohľadu štátu strategickú investíciu.
Primátor Häupl primátora Nesrovnala ďalej informoval o pripravovanom stretnutí
primátorov hlavných miest členských štátov EÚ a Komisárky pre regionálnu politiku, ktoré sa
má uskutočniť 21. apríla 2015 vo Viedni. Partneri si stručne vymenili informácie k téme
čerpania finančných prostriedkov z EÚ fondov, pričom primátor Nesrovnal upozornil na
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vysoké HDP Bratislavy, ktoré v značnej miere bráni mestu v realizácii projektov za podpory
EÚ.
Vo Viedni v súčasnosti rezonuje aj téma migrácie. Primátor Häupl konštatoval, že
spolkové krajiny si naplnili svoje kvóty na 80-90% a prijímanie utečencov sa tak vyvíja
dobrým smerom. V celom Rakúsku evidujú okolo 33 000 utečencov, čo je v prepočte na
obyvateľa viac ako v Nemecku. Závažným problémom je momentálne narastajúci počet
maloletých bez sprievodu a zvyšujúca sa miera kriminality.
Primátori sa dotkli i mimoriadne aktuálnej politickej témy – nadchádzajúcich sa
jesenných komunálnych volieb vo Viedni (čaká sa na schválenie termínu konania volieb
mestským zastupiteľstvom).
V závere stretnutia rezonovali témy zabezpečovania poriadku a bezpečnosti v meste
a zákaz prevádzky hracích automatov, ktorý na území Viedne platí od 1. januára 2015.
Na margo prvej témy primátor Häupl poznamenal, že vo Viedni mestskú políciu
nemajú a zdalo by sa mu to zbytočne drahé a neefektívne, nakoľko všetky úlohy týkajúce sa
poriadku a bezpečnosti v meste pokrýva štátna polícia.
Zákaz hracích automatov v meste mal podľa Häupla za cieľ ochranu mládeže,
gamblerov a zamedzeniu hrania hier na internete. To, či tieto ciele budú naozaj naplnené
ukáže čas, pretože z krátkodobého hľadiska daný zákaz zatiaľ nezabezpečil primárny cieľ –
ochranu mládeže.

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila cieľ a prispela tak k upevneniu dialógu Bratislava-Viedeň.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
•

Zorganizovať odborné stretnutie vedúcej oddelenia stratégie a projektov p. Greifovej
s kolegami z príslušného projektového oddelenia mesta Viedeň.
Z: OSAP, OZVP

V Bratislave 20. apríla 2015

Podpis účastníka / účastníkov ZPC
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