Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Janov, Taliansko
Dátum: 2. - 4. novembra 2011
Účastníci ZPC:
Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Andrej Droba, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Výročná konferencia EUROCITIES sa uskutočnila v dňoch 3.-4. novembra 2011
v meste Janov (Taliansko). Mottom konferencie bol slogan: Plánovanie pre ľudí. Konferencie
sa zúčastnilo viac ako 100 členských a partnerských miest organizácie EUROCITIES,
z ktorých vyše 30 bolo zastúpených na úrovni primátora, resp. námestníka primátora.
Konferenciu otvorila primátorka Janova Marta Vincenzi a súčasný prezident organizácie
Frank Jensen, primátor Kodane. Vo svojich vystúpeniach vyzdvihli úlohu miest pri hľadaní
riešení mnohých súčasných globálnych problémov a zdôraznili význam spolupráce,
vzájomnej výmeny skúseností a nápadov medzi mestami. V tomto je jedinečnosť
EUROCITIES ako najväčšej a najefektívnejšej organizácie európskych miest.
Hlavným rečníkom konferencie bol medzinárodne uznávaný janovský architekt Renzo
Piano, ktorý na viacerých príkladoch súčasných architektonických projektoch vo svete
ilustroval hlavnú tému konferencie – plánovanie pre ľudí. V následnej panelovej diskusii
primátorov vybraných miest (Antverpy, Barcelona, Varšava, Janov, Rotterdam a Štokholm)
boli z pohľadu motta konferencie diskutované aktuálne otázky a problémy života miest
spojené s demografickými trendmi, dopravou, sociálnou inklúziou, mladými ľuďmi
a ochranou životného prostredia. Viacerí rečníci upozornili na fakt, že mestá sa dnes od
plánovania pre ľudí správne posúvajú k plánovaniu s ľuďmi. Štokholm stručne predstavil
projekt „walkable city – mesto pre chodcov“. Kodaň partnerom ponúkla manuál/katalóg
svojich riešení v otázkach ako integrovaný dopravný systém, odpadové hospodárstvo,
cyklistická doprava, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a pod., ktorý je dostupný
v papierovej aj elektronickej podobe. Materiály budú k dispozícii pre poradcu primátora,
ktorý z nich spracuje informáciu pre primátora a vedúcich zamestnancov mesta.
Bratislava sa na podujatí aktívne prezentovala v rámci tzv. speednetworking sessions
s projektom transparentné mesto a otvorená samospráva, ktorý vhodne zapadol do záberu
konferencie. Diskusie s primátorom Milanom Ftáčnikom sa zúčastnili zástupcovia viac ako 20
miest EUROCITIES. Mesto Berlín počas tohto segmentu konferencie predstavilo manuál pre
participatívne vládnutie, ktorý spracovalo ako člen organizácie Metropolis (miest nad 1 mil.
obyvateľov). Manuál, ktorý obsahuje aj konkrétne príklady participácie občanov, je
k dispozícii v elektronickej podobe v nemeckom jazyku a do konca roka bude aj v anglickom
jazyku. Zaujímavý kontakt v tejto časti bol zástupca spoločnosti Ericsson, ktorý ponúkol
využitie skúseností spoločnosti s mapovaním návykov cestujúcej verejnosti v MHD
prostredníctvom mobilných telefónov.

Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik absolvoval v rámci konferencie tiež sériu
bilaterálnych stretnutí a rozhovorov s primátormi Kodane (Dánsko) ako predsedníckeho
mesta EUROCITIES a potenciálneho partnera Bratislavy, Nantes (Francúzsko) ako budúceho
organizátora konferencie EUROCITIES 2012, Varšavy (Poľsko), kde sa primátor prvý krát
stretol oficiálne s primátorkou Hanou Gronkiewicz-Waltz a primátorkou Karlsruhe (SRN),
ktorá ponúkla spoluprácu v oblasti dopravy, konkrétne využitie ich skúseností s projektom
a prevádzkou tram-trainu v Karlsruhe, čo z pohľadu Bratislavy môže byť zaujímavé
z pohľadu hlavného dopravného inžiniera. So všetkými partnermi boli diskutované aj ďalšie
oblasti a formy možnej spolupráce s Bratislavou.
Počas všeobecného organizačného stretnutia členov EUROCITIES bol schválený
rozpočet a program práce organizácie na rok 2012. Vzhľadom na ekonomickú krízu a zložitú
finančnú situáciu mnohých miest bolo prijaté rozhodnutie nezvyšovať ročný členský
príspevok. Programovými prioritami organizácie naďalej ostáva budovanie „inteligentných“,
udržateľných a inkluzívnych miest. Vo vzťahu k orgánom a inštitúciám EÚ bude
EUROCITIES aktívne presadzovať agendu miest. V rámci prípravy nového rozpočtu EÚ je
potrebné presadiť, aby rozpočet zohľadňoval aj záujmy miest a jeho súčasťou boli oblasti,
ktoré sú dôležité pre mestá a ich rozvoj. EUROCITIES je v intenzívnom kontakte s viacerými
členmi EK, jej predseda J. M. Barosso sa napr. v najbližšom období stretne s primátormi
miest, ktoré sú členmi Výkonného výboru EUROCITIES. Otázka budúceho rozpočtu EÚ
opakovane zaznievala aj vo vystúpeniach ďalších rečníkov. Predsedovia šiestich fór, ktoré má
vytvorené EUROCITIES, následne zhodnotili činnosť za uplynulé obdobie a načrtli hlavné
zámery na nasledujúci rok. Za nového člena organizácie bolo prijaté mesto Karslruhe
(Nemecko).
V roku 2012 bude hostiteľským mestom konferencie Nantes vo Francúzsku (7.-10.
november). Jej tematické zameranie bude nadväzovať na konferenciu v Janove s „človekom –
obyvateľom mesta“ ako centrom plánovania a spravovania miest. Nantes bude v roku 2013 aj
európskym „zeleným“ hlavným mestom a agenda ochrany životného prostredia
a udržateľnosti bude dôležitou súčasťou všetkých aktivít mesta. Ako usporiadateľ konferencie
EUROCITIES v roku 2013 sa prihlásil Gent (Belgicko).
Závery a návrh ďalších krokov a úloh:
Účasť primátora hlavného mesta SR Bratislavy na výročnej konferencii EUROCITIES
možno hodnotiť vysoko pozitívne. Okrem aktívnej prezentácie mesta absolvoval primátor
Milan Ftáčnik aj viaceré bilaterálne stretnutia s kolegami z miest, ktoré sú pre Bratislavu
významní partneri. EUROCITIES v súčasnosti predstavuje najefektívnejšiu medzinárodnú
organizáciu európskych miest s vysokým potenciálom prínosu pre svojich členov. Rastie aj
politická váha organizácie v rámci štruktúr EÚ a jej schopnosť ovplyvňovať tvorbu
európskych politík vo vzťahu k mestám. Aktívne pôsobenie Bratislavy v rámci EUROCITIES
predstavuje pre mesto jednu z priorít jeho medzinárodnej spolupráce. Bratislava začína byť
viditeľnejšia a je vnímaná ako mesto, ktoré má záujem byť aktívnym členom organizácie.
Pozitívne je hodnotené najmä pôsobenie a odborné vystupovanie Bratislavy v rámci
mobilitného fóra, ktorého sa dvakrát zúčastnil hlavný dopravný inžinier. Stretnutia
jednotlivých fór a pracovných skupín EUROCITIES predstavujú efektívny nástroj výmeny
skúseností a nadväzovania konkrétnych foriem spolupráce. Ako vhodné sa ukazuje rozšírenie
zapojenia Bratislavy do práce ďalších fór, konkrétne do fóra pre sociálne záležitosti a fóra pre
vedomostnú spoločnosť.

1) vypracovať analýzu programu EUROCITIES na rok 2012 a identifikovať
prioritné prienikové oblasti so záujmami a cieľmi Bratislavy
zodpovedný: OZVP
termín: 30.11.2011
2) uskutočniť stretnutie všetkých pracovníkov Magistrátu Bratislavy, ktorí sa počas
roka zúčastňovali práce a stretnutí jednotlivých fór EUROCITIES s cieľom
zhodnotiť činnosť, naformulovať konkrétne ciele vo vzťahu k organizácii
zodpovedný: OZVP
termín: 15.12.2011
3) od roku 2012 zapojiť Bratislavu aj do činnosti fóra Knowledge Society
(vedomostná spoločnosť) a fóra Social Affairs (sociálne záležitosti) a určiť
gestorov pre tieto oblasti za mesto
zodpovedný: OZVP na základe rozhodnutia p. primátora (otázka gestorov)
termín: 1.1.2012
4) navrhnúť mechanizmus efektívneho prenosu a zdieľania informácií
o jednotlivých tematických okruhoch diskutovaných vo fórach EUROCITIES
medzi príslušnými zložkami Magistrátu
zodpovedný: OZVP
termín: 31.1.2012
5) vypracovať analýzu formálnych krokov a nákladov spojených s organizáciou
stretnutia jedného z fór EUROCITIES
zodpovedný: OZVP
termín: 1.1.2012
6) pripraviť koncept pôsobenia Bratislavy v organizácii EUROCITIES na roky
2012-13
zodpovedný: OZVP
termín: 31.1.2012

