Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu: Španielsko
Dátum od – do: štvrtok 03.03.2016 – sobota 05.03.2016
Účastníci: Ing. arch. Ľubica Fenclová, Oddelenie obstarávania územno-plánovacích podkladov
Miesto konania:
Sostre Civic, Carrer Bailén 5, Barcelona
OIKONET: globálna multidisciplinárna spolupráca vo výskume bývania a procesu vzdelávania.
Program stretnutia 04.03.2016:
8:30 - 9:00
príchod účastníkov;
9:00 - 9:15
privítanie účastníkov (Raül Robert, Sostre Cívic);
9:15 – 9:30
aktualizácia projektu (Leandro Madrazo);
9:30 – 10:15
prezentácia výsledku práce uskutočnenej v Skopje (Ognen Marina):
správa v dokumente Deliverable 3.3, video z akcie, vstupy do blogu
„Komunitná Participácia“
10:15 – 11:00
diskusia: participačný proces;
11:00 – 11:15
prestávka na kávu;
11:15 – 11:45
prezentácia práce vykonanej v rámci participačnej akcie v Bratislave
(Ľubica Fenclová);
11:45 – 12:00
šírenie participačnej akcie v Rimini: leták, kampaň
(Filippo Boschi, Roberto Ricci);
12:00 – 12:30
zhodnotenie príspevkov do dokumentu Deliverable 8.4 (všetci)
12:30 – 13:00
diskusia: dosiahnutá úroveň očakávaných výsledkov
13:00 – 15:00
prestávka;
15:00 – 15:30
stratégia využitia a šírenia: vo vzťahu k ostatným pracovným skupinám
projektu, spolupráca v rámci podsiete;
15:30 – 16:00
kapitoly knihy: prehľad príspevkov partnerov
(Dorina Papa, Ognen Marina, Filippo Boschi);
16:00 – 16:30
riadenie projektu, administratívne záležitosti;
16:30

záver stretnutia.

Cieľom stretnutia bolo:
1. záverečná prezentácia práce pracovnej skupiny;
2. diskutovať o stratégii využitia výsledkov práce pracovnej skupiny.
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Stretnutie začalo o 9:00 privítaním Raüla Roberta v mene Sostre Civic. Leandro Madrazzo poskytol
prehľad práce, ktorá sa vykonala v rámci celého projektu. Prezentoval výsledky dotazníka
predchádzajúceho stretnutia v decembri v Skopje. Hlavným problémom bola neúčasť dvoch
partnerov na stretnutí. Väčšina úloh ešte nebola dokončená.
Stretnutie v Barcelone bolo podľa slov Leandra Madrazza jedinečnou príležitosťou vyriešiť
pochybnosti a otázky týkajúce sa úloh.
Nasledoval prehľad dokumentov, riešenie situácie ohľadom výdavkov v projekte, so zámerom
vyhnúť sa problémom pri zasielaní finančných správ na poslednú chvíľu.
Bola zahájená druhá edícia dokumentu „Čítanka“. Partneri prítomnej pracovnej skupiny boli pozvaní
pridať komentáre ku kapitolám týkajúcim sa ich záujmov.

Pedagogické aktivity pracovnej skupiny WP4 – oznam o konaní a pozvánka na konferenciu
v Belehrade 6.-11.6.2016.
Šírenie informácií o projekte: internetový portál bol vylepšený na základe testu vykonanej členmi
pracovnej skupiny. Diskusia o možnosti rozširovania informácií o projekte.
Prebehla prezentácia práce o participačnej akcii v rámci Skopje a následne diskusia o participácii
v súčasnom územnom plánovaní.
Nasledovala prezentácia novej participačnej akcie v Bratislave, s aktualizáciou záujmovej oblasti
a popisom akcie. Participačná akcia je naplánovaná na pravom brehu Dunaja v oblasti medzi Starým
mostom a Mostom Apollo. Plánovaná akcia bude formou komentovanej prechádzky na začiatku
apríla 2016, prebiehajú prípravy a stretnutia s odbornými účastníkmi predmetnej participačnej akcie.
Následne bol prezentovaný spôsob rozširovania informácií o práci v Rimini.
Na záver stretnutia bolo prezentované hodnotenie úlohy v rámci dokumentu Deliverable 8.4,
informácie o ďalšom smerovaní a riadení projektu a sprievodné administratívne záležitosti.
Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
ZPC splnila svoj účel, bola predstavená nová oblasť pre participačnú akciu v rámci projektu
a diskutované prípadné sporné body a požadované výsledky akcie. Bol deklarovaný záujem mesta
Bratislava pokračovať a dokončiť spoluprácu na projekte.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka / účastníkov ZPC:
- aktualizovať plán participačnej akcie v Bratislave a informácie pre blog projektu;
- vypracovať scenár videa z participačnej akcie;
- pripomienkovať dokument Deliverable 8.4.

V Bratislave, 11.03.2016

Ing. arch. Ľubica Fenclová

