Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Nemecko – Ulm
Dátum: 28. - 29. 10. 2015
Účastníci ZPC:
pán Ivo Nesrovnal – primátor
pani Želmíra Greifová – vedúca oddelenia stratégie a projektov
pani Katarína Kučárová – oddelenie stratégie a projektov
pani Monika Voleková – oddelenie komunikácie a marketingu
pani Zuzana Jurkovičová - oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
pani Veronika Fáberová - oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo,
obsah rokovania:
Cieľom ZPC bolo zastúpenie Bratislavy na dvoch podujatiach organizovaných vo
vzťahu k makroregionálnej stratégií pre dunajský priestor: 1) z pohľadu národnej
úrovne na 4. výročnom fóre k Stratégii EÚ pre podunajský región (EUSDR), 2)
z pohľadu lokálnej (mestskej) úrovne na 8. konferencii podunajských miest a regiónov.
Výročné fórum bolo organizované Európskou komisiou v spolupráci so štátnym
ministerstvom spolkovej krajiny Baden-Württemberg, hostiteľom bolo mesto Ulm.
Hlavnými predstaviteľmi jednotlivých úrovní boli európska komisárka pre regionálnu
politiku pani Corina Cretu, minister pre Spolkovú radu, Európu a medzinárodné
záležitosti pán Peter Friedrich a primátor mesta Ulm pán Ivo Gönner. Podujatím v Ulme
bolo zavŕšené ročné predsedníctvo Nemecka v EUSDR. Od 1. 11. 2015 predsedníctvo
preberá Slovenská republika. Fórum sa konalo v Ulm Messe / Donauhalle.
Konferencia podunajských miest a regiónov bola organizovaná v rámci výročného fóra
Radou podunajských miest a regiónov (CoDCR). Hostiteľom bol prezident CoDCR –
primátor mesta Ulm pán Ivo Gönner. Táto časť podujatia bola pre bratislavský
delegáciu kľúčová, keďže po línii slovenského predsedníctva v EUSDR bol za
prezidenta CoDCR zvolený primátor Bratislavy pán Ivo Nesrovnal. Primátor Nesrovnal
zároveň vystúpil s príspevkom „Slovensko a Bratislava v predvečer predsedníctva
v Rade EÚ a predsedníctva v Dunajskej stratégii 2016“.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Okrem oficiálneho prevzatia predsedníctva v Rade podunajských miest a regiónov boli
znovu oživené kontakty Bratislava – Ulm, ako aj nadviazané alebo potvrdené praktické
kontakty so zástupcami relevantných aktérov v rámci EUSDR: Európskou komisiou,
Úradom vlády SR (národný koordinátor), MZVaEZ SR, koordinátormi jednotlivých
prioritných oblastí (PA) a i.

Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníkov:
Rola Bratislavy ako budúceho hostiteľského mesta v spojení s rolou primátora
Bratislavy ako prezidenta CoDCR bude najmä v reprezentácii spoločnej politiky
dunajských miest a ich obyvateľov.
Úlohou mesta počas predsedníctva SR v EUSDR bude najmä organizácia nasledovných
podujatí:
- organizácia zasadnutia Výkonného výboru CoDCR v Bratislave (február 2016),
- hosťovanie 9. konferencie podunajských miest a regiónov v rámci 5. výročného
fóra EUSDR (november 2016).
Obe podujatia budú spadať do celkovej línie európskej prezentácie Bratislavy ako
hostiteľa slovenského predsedníctva v Rade EÚ a súčasne v dunajskej stratégií.

V Bratislave dňa: 3. 11. 2015

Podpis účastníka / účastníkov ZPC

