Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do štátu:
Rakúsko - Hainburg
Dátum: 01.06 – 01.06.2016
Účastníci ZPC:
Pavol Griač – oddelenie Stratégií a projektov
Silvia Jančová – oddelenie Stratégií a projektov
Marek Dinka – Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah rokovania:
ZPC sa uskutočnila s cieľom prípravy druhej fázy projektu BAUM. Definovanie stratégií, priorít
a časového harmonogramu projektu BAUM 2.

Zúčastnené strany:
•
•
•

Zástupcovia magistrátu hlavného mesta Bratislava
Zástupcovia spolkovej krajiny Burgenland
Zástupcovia spolkovej krajiny Dolné Rakúsko

Obsah stretnutia:
Rokovanie o jednotlivých bodoch projektu pripravených spolkovou krajinou Dolné Rakúsko:
•

•

•

•
•

•
•

K 4 nosným témam projektu BAUM navrhuje spolková krajina Spolková krajina dolné Rakúsko
zahrnúť 5. bod kultúra a vzdelávanie. Argumentujú tým, že v tejto oblasti sa najlepšie nadväzujú
nové partnerstvá. Návrh spolupráce škôl v Bratislave s vyučovacím jazykom nemeckým
a rakúskych škôl v regióne. Poznámka zástupcov hlavného mesta Bratislava – projekt BAUM by
sa mal zameriavať hlavne na spoluprácu v oblasti územného plánovania.
Vytvoriť platformu pre obyvateľov, za účelom lepšej participácie. Vytvorenie napr. zástupcov
jednotlivých obcí, ktorí by mohli vstupovať do rozhodovacích procesov. Partneri by si túto
aktivitu vedeli predstaviť, ak by Bratislava vedela financovať prevádzkové náklady.
Vytvorenie kancelárie na magistráte Bratislavy. V kancelárii by sedel jeden zástupca rakúskej
strany, jeden slovenskej. Rozprava o legislatívnej možnosti kanceláriu zriadiť. Počet dní v roku,
ktoré by rakúsky partner strávil na Slovensku, poistenie, prístup k materiálom mesta atď.
Definovať konkrétne aktivity a rozpočet na fungovanie spoločnej kancelárie v Bratislave
Návrh rakúskych partnerov na vytvorenie pracovných stretnutí, kde by sa starostovia/odborníci
vedeli stretávať a diskutovať na rozličné témy. Raz ročne usporiadať exkurzie pre starostov
jednotlivých obcí a mestských častí Bratislavy, kde by sa mohli neforemne stretávať
a diskutovať na rôzne témy. Poznámka zástupcov Bratislavy, vytvorenie prílišného množstva fór
je nežiaduce, keďže starostovia sú časovo vyťažený. Návrh raz ročne zorganizovať jednu
konferenciu so starostami a niekoľko menších.
Zorganizovať BAUM konferenciu, prezentovať projekt BAUM aj v zahraničí
Zorganizovať „URBAN WALK“ práca s verejnosťou, na rôzne témy, kde by si občania mohli
vymieňať informácie a poznatky v neformálnom prostredí

•

Inšpirovať sa výstupmi z projektu „ERAM“ do ktorého boli zapojené krajiny Rakúsko,
Maďarsko, Česká Republika

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Účel ZPC bol splnený. Definovali sa ciele, priority a časový harmonogram projektu BAUM 2
cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovensko.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníkov:
Zúčastnené strany sa dohodli na ďalšom koordinačnom stretnutí 30.08.2016. Termín stretnutí sa môže
meniť, keďže program cezhraničnej spolupráce Rakúsko Slovensko „Interreg V-A Slovakia Austria“
ešte nebol spustený. Predpokladaný termín začatia programu je naplánovaný na september – október
2016. Zúčastnené strany sa dohodli, že budú flexibilne reagovať na informácie o termíne spustenia a do
začatia projektu budú mať pripravené všetky potrebné dokumenty.
V Bratislave dňa:08.06.2016

Ing. Pavol Griač

