Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Rakúsko – St. Pölten
Dátum: 9. 10. 2015
Účastníci ZPC:
Ivo Nesrovnal – primátor, Petra Greksová - riaditeľka kancelárie primátora, Ivana Skokanová –
hovorkyňa, Andrea Dachová - vedúca oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu, Veronika
Fáberová - oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah rokovania:
ZPC do rakúskeho St. Pölten sa uskutočnila za účelom podpisu Dohody medzi hl. m. SR Bratislavou
a spolkovou krajinou Dolné Rakúsko o cezhraničnej spolupráci na roky 2015 – 2019. Spolupráca medzi
Bratislavou a rakúskou spolkovou krajinou v cezhraničnom regióne funguje na zmluvnom základe (s
prestávkami) už od roku 2000, kedy bol podpísaný prvý rámcový program. Následne boli na
niekoľkoročné časové obdobia podpisované jednotlivé dohody o cezhraničnej spolupráci. Dohoda na
roky 2015 – 2019 je už treťou v poradí, pričom je v nej zakotvené, že po uplynutí tejto doby bude
automaticky predlžovaná vždy o ďalšie štyri roky.
Spolupráca už tradične zahŕňa jedného partnera na rakúskej strane – Dolné Rakúsko – a troch partnerov
na strane slovenskej – mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Trnavský samosprávny kraj.
Aktuálna forma dohody sa tak podpisovala formou troch bilaterálnych dohôd rovnakého znenia. Za
jednotlivé zmluvné strany dohodu podpisovali E. Pröll – predseda krajinskej vlády Dolné Rakúsko, T.
Mikuš – predseda TTSK, P. Frešo – predseda BSK a I. Nesrovnal – primátor hl. m. SR Bratislavy.
Pri podpise boli okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán prítomní aj obaja veľvyslanci.
Cieľom podpísanej dohody má byť lepšia koordinácia cezhraničnej spolupráce a ďalšie prehĺbenie
aktivít v najrozličnejších oblastiach. Prioritnými oblasťami vzájomnej spolupráce majú byť: dopravná
infraštruktúra a mobilita, ochrana pred povodňami a prírodnými katastrofami, zdravotníctvo a sociálne
veci, kultúra, kultúrne, historické dedičstvo a prírodné dedičstvo, veda, výskum a inovácie, územné
plánovanie a životné prostredie, cestovný ruch a agroturizmus vrátane vinárstva a vinohradníctva,
vzdelávanie, mládež a šport, energetika a obnoviteľné zdroje energie, hospodárska spolupráca,
demografia a trh práce.
Text dohody pred jej podpisom prešiel legislatívnymi procesmi všetkých zmluvných partnerov.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Účel ZPC bol splnený – Dohoda o cezhraničnej spolupráci bola podpísaná všetkými zmluvnými
stranami.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníkov:
Priame konkrétne úlohy zo stretnutia nevyplynuli. Jednotlivé strany boli požiadané o zaslanie kontaktov
jednotlivých koordinátorov. Následne má realizácia dohody prebiehať formou praktických stretnutí,
kontaktov, výmeny informácií, realizácie spoločných projektov a ďalších foriem cezhraničnej
spolupráce.

V Bratislave dňa: 12. 10. 2015

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

