Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy
SPRÁVA
zo zahraničnej pracovnej cesty (ZPC)
Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila do mesta/štátu: Györ, Maďarská republika
Dátum: 28. 11. 2011
Účastníci ZPC:
Michal Feik, poradca primátora
Andrej Droba, vedúci oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu
Katarína Kapišinská, referát finančného riadenia a realizácie projektov
Podrobné údaje o rokovaní – kde sa rokovanie uskutočnilo, s kým sa rokovalo, obsah
rokovania:
Dôvodom pracovnej cesty bolo prezentovať zástupcom viacerých oddelení Magistrátu
mesta Györ záujem Bratislavy o vytvorenie mechanizmu systematickej spolupráce medzi
oboma mestami a predstaviť projektový zámer financovaný z EÚ „Budovanie partnerstiev
medzi Bratislavou a Györom (Pozsony-Ráb), ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo
27.10.2011. Rokovania sa za mesto Györ zúčastnili expertní pracovníci pre medzinárodnú
spoluprácu, turizmus a cestovný ruch, marketing a strategické plánovanie. Partneri za mesto
Györ boli oboznámení s východiskami, cieľmi a predpokladanými aktivitami v rámci
projektu. Medzi Bratislavou a Györom v súčasnosti neexistuje prakticky žiadna forma
systematickej spolupráce. Obe mestá sú si geograficky blízke, sú súčasťou spoločného
regiónu CENTROPE a existuje medzi nimi veľký potenciál spolupráce a výmeny poznatkov
a skúseností v mnohých témach. Záujem je realizovať aj spoločné podujatie na úrovni
primátorov. Cezhraničná spolupráca medzi SR a MR financovaná z prostriedkov EÚ patrí
medzi najefektívnejšie a najlepšie fungujúce oblasti vzťahov medzi oboma krajinami a otvára
aj značný priestor na spoluprácu miest. Potenciál spolupráce je vo výmene know-how,
príprave spoločných kultúrnych podujatí, realizácií odborných workshopov či v rozvíjaní
cestovného ruchu. Györ je aj obľúbeným miestom návštev pre početné skupiny občanov
Slovenska (aj Bratislavy) a naopak. Cieľom projektu je vybudovať funkčné partnerstvo na
úrovni magistrátov miest Györ a Bratislava a vytvoriť odborné skupiny zložené zo zástupcov
magistrátov aj externého prostredia. Pracovné skupiny by sa venovali témam a oblastiam,
ktoré sú pre obe mestá dôležité. Počas trvania tohto projektu (do roku 2013) pripraviť
konkrétne projekty, ktoré budú podané v roku 2014 pre ďalšie programovacie obdobie v
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
(programovacie obdobie 2014-2020).
Zámer vybudovať medzi mestami tesnejšiu formu spolupráce je partnermi v Györi
hodnotený pozitívne. Existuje mnoho tém a oblastí na spoluprácu, ktorá bude prospešná pre
obe mestá a ich obyvateľov. Na pracovnej úrovni sa stotožňujú s východiskami a cieľmi
projektového zámeru, ktorý bude ďalej odborne posúdený. V ďalšej časti rozhovoru boli
prediskutované viaceré ďalšie otázky týkajúce sa programových priorít oboch miest, rozvoja
cestovného ruchu, cyklodopravy a rozpočtu.

Vyhodnotenie z hľadiska splnenia účelu ZPC a odborného prínosu:
Stretnutie splnilo svoj cieľ a účel ako prvý kontakt a úvodná diskusia medzi
Bratislavou a Györom na pracovnej úrovni. Potvrdilo blízkosť programových priorít oboch
miest a záujem o rozvoj kontaktov a partnerskej spolupráce v načrtnutých oblastiach.
Projektový zámer bude v najbližších dňoch posúdený relevantnými oddeleniami
a pracovníkmi magistrátu mesta Györ.
Konkrétne úlohy, ktoré vyplynuli z výsledkov rokovania účastníka/účastníkov ZPC:
1)

Zaslať projektový zámer partnerom do Györu
zodpovedný: OZVP v spolupráci s referátom finančného riadenia a realizácie
projektov
termín: ihneď

2)

Po posúdení zámeru v rámci magistrátu mesta Györ uskutočniť follow up stretnutie
zástupcov oboch miest
zodpovedný: OZVP v spolupráci s referátom finančného riadenia a realizácie
projektov
termín: január 2012

V Bratislave dňa 29.11.2011
Podpis účastníka / účastníkov ZPC

