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   Kód uzn.: 19.2 
 

        

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

berie na vedomie 
 

informáciu o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu regiónov a 

miest 2016. 
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Dôvodová správa 
 
 
 
V dňoch 8. a 9. júla 2016 sa v Bratislave konal 7. európsky samit regiónov a miest, na 

ktorého organizácii sa podieľalo aj hl. mesto SR Bratislava. Počtom účastníkov a 

medzinárodným charakterom išlo o jedno najväčších podujatí, aké vo svojej histórii mesto 

Bratislava organizovalo. Úlohu organizátora a hostiteľského mesta Bratislava úspešne 

zvládla, predkladaný materiál sumarizuje úlohu a zapojenie hlavného mesta do príprav a 

priebehu samitu. 
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7. EURÓPSKY SAMIT REGIÓNOV A MIEST  
 
 

ÚVOD 

Európsky samit regiónov a miest (ďalej len samit), je externé plenárne zasadnutie Výboru 

regiónov, ktoré sa koná približne každé dva roky (Atény 2014, Kodaň 2012, Praha 2009, Rím 

2007) a predstavuje príležitosť na stretnutie najvyšších regionálnych a lokálnych aktérov 

z celej Európskej únie (EÚ). Samit sa vždy koná v štáte, ktorý predsedá Rade EÚ.  

1. júla 2016 prevzala Slovenská republika polročné predsedníctvo v Rade EÚ a v poradí už 

7. európsky samit regiónov a miest sa konal 8. a 9. júla 2016 v Bratislave. Organizátormi 

samitu, ktorý bol zaradený medzi “A” podujatia predsedníctva SR v Rade EÚ, boli hl. mesto 

SR mesto Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a Výbor regiónov. Z pohľadu počtu 

účastníkov išlo o jedno z najväčších podujatí v rámci kalendára SK PRES - a jedno z 

najväčších, aké vo svojej histórii mesto Bratislava organizovalo. Na tému tohtoročného 

samitu „Investovať a spájať“ prišlo do Bratislavy diskutovať viac než 1000 delegátov z celej 

Európy. 

 

 

TÉMY A ZÁVERY SAMITU 
 

V rámci nosnej témy samitu „Investovať a spájať“ diskutovali účastníci bratislavského samitu 

o rôznych programoch financovania EÚ, o možnostiach dosiahnutia uvoľnenia investičného 

potenciálu a riešenia zväčšujúcich sa regionálnych rozdielov v mestách a regiónoch Európy. 

Diskutovalo sa tiež o reformách po roku 2020 zameraných na zjednodušenie nástrojov EÚ či 

riešeniach na posilnenie súčinnosti medzi súkromnými a verejnými investíciami pre 

vytváranie udržateľného rastu. 

Medzi hlavnými rečníkmi vystúpili primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, podpredseda vlády SR 

pre investície Peter Pellegrini, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan 

Korčok, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, podpredseda 

Európskej komisie pre zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki 

Katainen, predseda Nadácie pre ekonomické trendy Jeremy Rifkin, predseda Európskeho 

výboru regiónov Markku Markkula či predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol 

Frešo.

 

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v rámci svojich vystúpení na samite vyzdvihol 4 oblasti, 

ktoré sú pre Bratislavu najdôležitejšie, a dajú sa zhrnúť písmenami 3 x I plus P: investície, 
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infraštruktúra, inovácie plus prepojenia. Investície a infraštruktúra - väčšia podpora 

Bratislavy prostredníctvom eurofondov, pri ktorých možno spomenúť obnovu električkového 

vozňového parku či rekonštrukciu Starého mosta. Inovácie - EÚ politiky a nástroje nám 

musia umožniť zlepšovať život v mestách. Prepojenia - dopravné, investičné, inovačné. 

Bratislava sa musí priblížiť moderným európskym metropolám a musí byť úspešnou – 

nebude úspešné Slovensko bez úspešnej Bratislavy a naopak. 

 

Počas samitu bola prijatá Bratislavská deklarácia, ktorá zdôrazňuje dôležitosť podpory 

investícií na miestnej a regionálnej úrovni (najmä investícií do udržateľných a inteligentných 

riešení v oblasti energetiky a dopravy, infraštruktúry IT, vzdelávania, výskumu a inovácií, 

zdravotnej starostlivosti, či sociálneho bývania), dôležitosť cezhraničného spojenia a 

viacúrovňovej spolupráce, posilnenia právomocí pre mestá a regióny pre efektívne 

smerovanie investícií, zjednodušenia politiky súdržnosti EÚ či zohľadňovania potrieb 

občanov. Na finálnom znení deklarácie sa podieľalo aj mesto Bratislava. Deklaráciu predloží 

predseda Výboru regiónov predsedom Európskej rady, Európskeho parlamentu, Európskej 

komisie a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj slovenskému 

predsedníctvu Rady EÚ. Celé znenie Bratislavskej deklarácie uvádzame v Prílohe 1.

 

 

ZAPOJENIE HL. MESTA SR BRATISLAVY DO SAMITU 

 

Podľa dohody s Výborom regiónov a Bratislavským samosprávnym krajom zodpovedalo 

mesto Bratislava za mediálne pokrytie samitu. Mediálne služby mesto zabezpečilo 

prostredníctvom zmluvy s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS). Mediálne služby 

zahŕňali výrobu audiovizuálneho signálu, audiovizuálne pokrytie hlavných bodov programu, 

rozhovory s účastníkmi samitu a dostupnosť 2 dodatočných mobilných (anglicky hovoriacich) 

televíznych tímov, 2 staníc pre editovanie a 2 editorov pre Výbor regiónov a novinárov 

zúčastňujúcich sa na samite. 
 

 

Mesto Bratislava zodpovedalo tiež za bezpečnostné opatrenia počas samitu. V spolupráci 

s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky a Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky zaistilo 

mesto Bratislava vstupnú kontrolu v mieste konania samitu (nová budova Slovenského 

národného divadla) prostredníctvom bezpečnostných rámov a skenerov na kontrolu osôb a 

batožiny. Sprísnený bezpečnostný režim zahŕňal okrem iného aj kontrolu vozidiel 

vchádzajúcich na parkovisko pri budove divadla, pyrotechnickú prehliadku budovy a zvýšený 

počet hliadkujúcich príslušníkov Mestskej polície pri vstupe a v okolí dejiska podujatia. V 
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spolupráci so Slovenským červeným krížom zabezpečilo mesto tiež zdravotnícku službu, 

ktorá bola delegátom počas samitu nepretržite k dispozícii. 

 

Ambíciou Bratislavy bolo zorganizovať samit otvorený nielen delegátom, ale aj širšej 

verejnosti. S týmto zámerom pripravilo mesto v dňoch 6. – 8. júla sprievodné trojdňové 

podujatie pre verejnosť v Starej tržnici pod názvom „Bratislava uvádza: Pohyb. Inovácie. 

Spojenia.“ Podujatie prezentovalo Bratislavu ako kreatívne, moderné, otvorené a dynamické 

mesto prostredníctvom interaktívnych výstav (vrátane prezentácie mestských podnikov), 

vesmírnej technológie (prvá slovenská vesmírna družica), dopravných inovácií (vrátane vízie 

Hyperloop), koncertov skupín Bratislava Hot Serenaders a Hallogenerator a vystúpení žiakov 

základných umeleckých škôl. Hudobno-tanečný program pripravil spevácky zbor, tanečníci, 

komorný orchester a sólisti zo ZUŠ Júliusa Kowalského a ZUŠ Miloša Ruppeldta a 

príhovorom ho otvorila námestníčka primátora Bratislavy Ľudmila Farkašovská. ZUŠ boli tiež 

zapojené do výzdoby dejiska samotného samitu a svoje diela prezentovali v budove SND 

žiaci ZUŠ Vrbenského, ZUŠ Daliborovo námestie, ZUŠ Radlinského, ZUŠ Júliusa 

Kowalského, ZUŠ Jozefa Kresánka, ZUŠ Ľudovíta Rajtera, ZUŠ Exnárova a ZUŠ Eugena 

Suchoňa. 

 

Návštevníci podujatia „Bratislava uvádza: Pohyb. Inovácie. Spojenia.“ mohli v Starej tržnici 

diskutovať s predstaviteľmi mesta počas dvoch diskusných panelov. Námestníčka 

primátora Bratislavy Ľudmila Farkašovská diskutovala spolu s národnými a európskymi 

expertmi na tému: "Prečo SMART Bratislava?, Koncept SMART TWINS, Koncept SMART 

city Viedeň". Program podujatia vyvrcholil 8. júla diskusným panelom na tému „Od 

inovatívnych riešení k inteligentným mestám“ s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom, 

podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, prezidentom Výboru regiónov 

Markku Markkulom a výkonným riaditeľom Hyperloop Transportation Technologies Dirkom 

Ahlbornom.  

 

Jedným z významných sprievodných podujatí samitu  bolo aj slávnostné otvorenie Starého 

mosta, ktorý spolu s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom 8. júla 2016 otvorili 

podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini, podpredseda Európskej komisie pre 

energetickú úniu Maroš Šefčovič, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Roman Brecely a generálny riaditeľ EUROVIA SK Robert Šinály. Po 55 rokoch sa tak 

podarilo vrátiť do Petržalky električku, ktorá opäť spája najväčšiu mestskú časť s centrom 

mesta. Bohatý kultúrny program na Starom moste a Šafárikovom námestí v podobe 

vystúpení parkuristov, bikerov, prezentácií moderných športov a hudobného programu 

zabezpečovalo BKIS a na bezpečnosť celého podujatia dohliadala mestská polícia. 



7 7

 

Medzi odborné sprievodné podujatia samitu patril Innovation Camp, ktorý sa konal v dňoch 

6. a 7. júla v priestoroch Primaciálneho paláca (Archa a Justiho sieň). Na organizácii 

podujatia sa spolu s Výborom regiónov a Slovenskou technickou univerzitou podieľalo aj hl. 

mesto SR Bratislava. Otváracieho zasadnutia Innovation Campu sa zúčastnil primátor Ivo 

Nesrovnal. Podujatie spojilo približne 55 medzinárodných odborníkov, výskumníkov a 

študentov, ktorí v Primaciálnom paláci počas dvoch dní v pracovných skupinách riešili výzvy 

z oblasti inteligentnej spoločnosti, dopravy, ekonomiky, digitálnej transformácie 

podunajského regiónu či cezhraničnej spolupráce. 

                                                                               

Predvečer samitu sa okrem úspešného ukončenia „Innovation Campu“ niesol najmä v duchu 

slávnostnej večere usporiadanej pre členov Bureau EVR a ďalších VIP hostí. 

V reprezentačných priestoroch Primaciálneho paláca bol jej hlavným hostiteľom primátor 

Bratislavy Ivo Nesrovnal. Večere sa okrem zahraničných hostí zúčastnili aj poslanci 

mestského zastupiteľstva, členovia slovenskej národnej delegácie vo Výbore regiónov, 

vybraní predstavitelia cirkví či bratislavských univerzít. Pre hostí večere pripravilo mesto 

Bratislava v spolupráci s chránenou dielňou – ako spomienkové predmety - maľované 

dunajské kamienky. Motívy maľované na kamienky symbolizovali kultúrne dedičstvo, históriu 

a tradície slovenského národa. Kamienky maľovali klienti chránenej dielne, čím dostali od 

mesta možnosť prezentovať a realizovať sa aj ľudia s mentálnym znevýhodnením. Hudobný 

program večera – vystúpenie Hummelovho kvarteta Slovenskej filharmónie – pripravilo 

mesto v spolupráci s BKIS. 

 

Nasledujúci deň 8. júla usporiadalo mesto Bratislava v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

druhé odborné sprievodné podujatie samitu - okrúhly pracovný stôl na tému „Budúcnosť 

inteligentných miest na Slovensku“. Okrúhly stôl za účasti primátora Bratislavy Iva 

Nesrovnala, štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca, 

štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu a ďalších 

primátorov K8, sa zameral na predstavenie konceptu Smart City na Slovensku a na 

definovanie výziev, ktorým mestá na Slovensku čelia, a prezentáciu ich „smart“ riešení. 

 

Vzhľadom na veľký počet zahraničných účastníkov bol samit neopakovateľnou príležitosťou 

na prezentáciu mesta najmä v oblasti cestovného ruchu. Bratislavská organizácia 

cestovného ruchu (BTB) v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu (BRT) 

informovali návštevníkov o možnostiach v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom 

prezentačného stánku umiestnenom na Námestí M. R. Štefánika počas podujatia Danube 

Up či tradičnej siete turistických informačných centier a infopointov na vstupoch do mesta 
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(letisko M. R. Štefánika, hlavná stanica či autobusová stanica). Akreditovaným novinárom 

ponúkalo BTB výlety so sprievodcom. Všetci účastníci samitu (vrátane médií) dostali pri 

registrácii prezentačné materiály o meste Bratislava. Prezentačné tlačoviny (brožúry, mapy 

ap.) o Bratislave boli zároveň k dispozícii po celý čas trvania samitu aj na prezentačnom 

pulte v SND.  

 

Pre účely samitu a SK PRES pripravilo hlavné mesto aj kolekciu moderných propagačných 

predmetov s cieľom prezentovať Bratislavu ako moderné a inovatívne mesto (moderná 

keramika, multi USB porty, power banky k mobilným telefónom a tabletom, termohrnčeky 

ap.). Boli súčasťou prezentačných tašiek, určených pre delegátov samitu (rozdelených do 

niekoľkých kategórií), ktoré dostali pri registrácii. Všetky boli prezentované v novom 

jednotnom dizajne "be innovative - be smArt - be bratislava" – s odkazom na smart filozofiu 

modernej Bratislavy - ktorý pre mesto navrhla bratislavská študentka.  

 

Pri príležitosti samitu – a súčasne s účelom lepšej prezentácie hlavného mesta a radnice 

počas celého SK PRES - pripravilo mesto v spolupráci s MMB aj novú modernú publikáciu 

o Primaciálnom paláci Bratislava - Radnica, City Hall, Rathouse. Ide o publikáciu 

jedinečného charakteru, ktorú radnica v takomto rozsahu a modernom spracovaní doteraz 

nemala. Kniha bola súčasťou vybraných prezentačných balíčkov aj pre delegátov samitu.  

  

Účastníci samitu mali počas samitu okrem iného možnosť bezplatne využívať mestskú 

hromadnú dopravu preukázaním sa preukazom účastníka samitu, resp. e-mailom 

potvrdzujúcim registráciu na samit. Týmto krokom sa mesto Bratislava chcelo nielen 

predstaviť ako otvorené a priateľské mesto, ale tiež zjednodušiť účastníkom možnosť 

spoznať Bratislavu a navštíviť jej pamätihodnosti počas náročného pracovného programu.  

 

Podieľať sa na prípravách na samit dalo mesto Bratislava aj 15 externým pracovníkom 

z radov bratislavských vysokoškolákov, predovšetkým študentov európskych štúdií, 

medzinárodných vzťahov a politológie, ale aj marketingu či grafického dizajnu. Tí mali od 16. 

mája možnosť pomáhať stálemu prípravnému teamu z radov pracovníkov kancelárie 

primátora  a magistrátu napr. pomocou pri rozosielaní pozvánok na samit a jeho sprievodné 

podujatia, písaní tlačových správ, komunikácii s účastníkmi samitu, tvorbe vizuálnej identity 

prezentačných a propagačných materiálov mesta, ale aj príprave sprievodných podujatí 

samitu, predovšetkým slávnostnej večere v Primaciálnom paláci a s ňou súvisiacich 

organizačno-protokolárnych úloh. Okrem toho sa študenti priamo podieľali na zabezpečovaní 

priebehu Innovation campu, okrúhleho pracovného stola aj samotného samitu, kde pomáhali 

v oblastiach súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami a zároveň pôsobili ako prvý kontakt 
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s účastníkmi samitu pri hlavnom vchode do budovy. Okrem toho tiež spolupracovali 

s oddelením protokolu Výboru regiónov, ktorému pomáhali so starostlivosťou o VIP 

účastníkov samitu. 

 

V zmysle dohody sa finančné náklady na organizáciu samitu delili medzi  troch partnerov – 

Výbor regiónov (ako hlavného organizátora), mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny 

kraj. Odhad celkových nákladov vychádzal zo skúseností z organizácie samitov 

v predchádzajúcich rokoch a potreby pokrytia organizácie. Samotné mesto na zabezpečenie 

samitu vyčlenilo sumu 300 000 EUR. Schválená bola uznesením Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 346/2015 zo dňa 10. 12. 2015 v rámci schválenia rozpočtu 

hlavného mesta na rok 2016. Z celkových nákladov bolo reálne vyčerpaných  230 000 EUR. 

Zostatok financií sa použije na dofinancovanie iných výdavkov v súvislosti s predsedníctvom 

v Rade EÚ a požadované potreby a požiadavky organizácií a oddelení v súvislosti so 

zmenami rozpočtu. 
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Príloha 1 – Bratislavská deklarácia  

 

Európsky výbor regiónov (VR) podporuje víziu budúcnosti Európy založenú na 

posilnení investícií na podporu súdržnosti, udržateľného rastu a tvorby pracovných 

miest v mestách a regiónoch. 

 

1. Európska únia je historickým úspechom pri upevňovaní mieru, prosperity a bezpečnosti 

na európskom kontinente. Jej základným cieľom je podpora hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti s cieľom zabezpečiť, aby mal každý občan všade v Únii rovnakú šancu 

zapojiť sa do jednotného trhu a využívať jeho výhody. Prekonanie rastúcich územných 

rozdielov medzi európskymi mestami a regiónmi prostredníctvom podpory investícií na 

miestnej a regionálnej úrovni je preto teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby mali 

všetci občania pocit spolupatričnosti a príslušnosti k nášmu spoločnému európskemu 

projektu. 

 

2. Regióny, mestá a vidiecke oblasti v Európe majú rozsiahly nevyužitý investičný 

potenciál, ale pri jeho využívaní stále čelia mnohým prekážkam. V poslednom desaťročí 

klesla úroveň investícií v EÚ o 15 % a v niektorých extrémnych prípadoch dokonca o 50 %. 

Tento rozdiel je hlavným faktorom, ktorý brzdí Európu a bráni našim dlhodobým 

perspektívam hospodárskeho rastu. Európske regióny a mestá sa spolu s VR, ktorý je 

politickým zhromaždením regionálnych a miestnych orgánov EÚ, zasadzujú v záujme 

obnovy rastu a tvorby pracovných miest za opätovné prepojenie a využitie územných 

možností Európy s cieľom prekonať prekážky a nájsť udržateľné riešenia. 

 

3. Regionálne a miestne orgány realizujú investície, ktoré sú pre dané územia dôležité. 

Sú zodpovedné za viac ako 70 % verejných investícií, čo má priamy vplyv na miestne 

hospodárstvo, a teda aj na život a blaho európskych občanov. Vďaka uplatňovaniu zásady 

subsidiarity sú na čele úsilia zabezpečiť, aby investície reagovali na miestne potreby, a majú 

rozhodujúci význam pri podpore cielenej tvorby pracovných miest a rastu. Zabezpečujú 

kvalitu a vplyv verejných investícií tým, že podporujú a riadia projekty a uľahčujú súkromné 

financovanie na miestnej úrovni, čím podporujú hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 

 

4. Hospodárske a technologické zmeny rýchlo menia našu spoločnosť a naše územia: 

deje sa to nielen na svetovej úrovni, ale zasahuje to najmä miestnu a regionálnu 

úroveň. Investovanie nemôže fungovať vo vzduchoprázdne: musíme ďalej podporovať 

cezhraničné spojenia a viacúrovňovú spoluprácu. Mestskí a vidiecki aktéri musia mať takisto 

väčšie právomoci, aby dosiahli svoj úplný potenciál prostredníctvom prepojenia investícií. 



11 11

Tieto investície by mali byť zamerané na oblasti, ako sú udržateľné a inteligentné riešenia 

v oblasti energetiky a dopravy, infraštruktúra IT, vzdelávanie, výskum a inovácie, zdravotná 

starostlivosť, starostlivosť o deti a sociálne bývanie. Tak zostane Európa 

konkurencieschopná v celosvetovom meradle. 

 

5. Regionálne a miestne orgány sa politicky zaviazali, že budú presadzovať päť 

hlavných riešení s cieľom zabezpečiť väčšiu účinnosť investícií: 

 

5.1 Prepojiť Európu prostredníctvom územných investícií. Miestny a regionálny rast 

založený na investíciách musí vychádzať zo stratégií územného rozvoja, či už pre mestské 

alebo vidiecke oblasti. Investície musia tiež využiť našu schopnosť inovovať v súlade 

s potrebami občanov. Je naliehavo potrebné zabezpečiť účinnejší prístup k investičnej 

politike EÚ, určiť a odstrániť prekážky verejných a súkromných investícií a zjednodušiť 

regulačné prostredie, ako aj znížiť byrokratickú záťaž pre MSP. 

 

5.2 Spôsob, akým zrealizujeme naše investície, rozhodne o ich výsledku. Ak chceme 

dosiahnuť investície zamerané na výsledky, musíme zmeniť spôsob myslenia: podnikateľské 

zmýšľanie, miestny prístup, digitalizácia a otvorená inovácia musia tvoriť základy riadenia EÚ 

a stratégie dlhodobého rozvoja. Zároveň sa musia budúce investície zameriavať 

na udržateľnosť v záujme dosiahnutia cieľov v oblasti klimatických zmien v celosvetovom 

meradle. Tvorba nových pracovných miest a udržateľný rast závisia od cielených verejných 

a súkromných investícií, najmä na podporu MSP, ktoré vytvárajú osem z desiatich 

pracovných miest v EÚ. To isté platí pre začínajúce podniky, ale aj pre inovácie, ako je 

napríklad internet vecí, obehové hospodárstvo a hospodárstvo spoločného využívania 

zdrojov, ako aj nové spôsoby dopravy a decentralizovanú výrobu energie. 

 

5.3 Zvyšovanie investičnej kapacity regionálnych a miestnych orgánov musí byť 

skoordinované s hospodárskym cyklom EÚ a jednotlivých štátov. Verejné rozpočty 

na podporu kvalitných investícií musia konať v súčinnosti s inými finančnými zdrojmi 

na regionálnej, miestnej, národnej a európskej úrovni. Hoci európske štrukturálne 

a investičné fondy a Európsky fond pre strategické investície (EFSI) ukazujú veľký potenciál 

a majú kľúčovú úlohu pri dosahovaní dlhodobých cieľov stratégie Európa 2020, keďže 

poskytujú najväčší podiel investícií, je potrebný silný záväzok potvrdzujúci, že tieto fondy sú 

komplementárne a nenahrádzajú žiadne iné zdroje financovania súdržnosti. Okrem toho 

celkové hodnotenie EFSI po prvom roku fungovania je síce pozitívne, bolo by však treba 

zlepšiť jeho zemepisnú rovnováhu, zabezpečiť, aby jeho investície mali skutočne doplnkový 

charakter, a tiež zintenzívniť úsilie na vytváranie investičných platforiem. Takisto by sa vďaka 
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Európskemu centru investičného poradenstva mali posilniť technické kapacity potenciálnych 

realizovateľov projektov na regionálnej a miestnej úrovni. Zdôrazňujeme potrebu posilniť 

kapacity miestnych a regionálnych orgánov využívať finančné nástroje, ktoré poskytuje 

Európska investičná banka, ako aj verejno-súkromné partnerstvá, a v prípade potreby 

využívať pri investovaní podporné banky. Zdôrazňujeme, že je dôležité, aby EÚ naďalej 

zabezpečovala rámec na primerané financovanie kvalitných verejných investícií 

v rozvinutých a menej rozvinutých mestských, vidieckych, morských, horských a vzdialených 

oblastiach EÚ. Územný rozmer investícií by mal byť zohľadnený v preskúmaní viacročného 

finančného rámca EÚ na roky 2014 – 2020 v polovici jeho trvania a v zlepšenej 

a zjednodušenej politike súdržnosti po roku 2020. V záujme dosiahnutia tohto cieľa budeme 

naďalej monitorovať využívanie rôznych fondov EÚ, ako aj vyvážené využívanie grantov 

a iných finančných nástrojov. 

 

5.4 Bez nepretržitého dialógu a partnerstva nedosiahneme nič: kľúčom je spoločne sa 

učiť a spolupracovať. Podstatné je zvýšiť ľudský kapitál, najmä v Európskej únii denne 

vidíme, aké dôležité je spojiť svoje sily. Platí to rovnako pre jednotlivcov aj pre inštitúcie. 

Keďže mestá a regióny sú hnacou silou pokroku a spoločenskej inovácie, my, mestá 

a regióny EÚ, sa zaväzujeme, že budeme pracovať v partnerstve s inštitúciami EÚ 

a členskými štátmi, aby sme účinne preklenuli medzery v inovácii, zručnostiach 

a investíciách. 

 

5.5 Zvýšiť zodpovednosť a informovanosť v snahe reagovať na potreby občanov. 

Prepojenie občanov, podnikov a investícií na miestnej a regionálnej úrovni bude preto 

naďalej stredobodom našej dlhodobej investičnej stratégie, keďže miestne a regionálne 

orgány sú najbližšia a najdôveryhodnejšia úroveň riadenia. 

 

6. Ako súčasť dlhodobej vízie VR pre investície bude toto vyhlásenie sprevádzať 

komplexný akčný plán vypracovaný na základe viacerých stanovísk, ktoré vyjadrujú 

politické priority VR. 

 

7. Bratislavské vyhlásenie predloží predseda VR predsedom Európskej rady, Európskeho 

parlamentu, Európskej komisie a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj 

slovenskému predsedníctvu Rady EÚ. 
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Fotoprílohy 

 

 
Slávnostná večera v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 

  

 
Hlavné rokovania v SND  
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Public Event v Starej tržnici   
 

 

 

 
 
Slávnostné otvorenie Starého mosta 
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Maľovanie dunajských kamienkov v chránenej dielni  
 
 

 
 
Maľované dunajské kamienky
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Výpis 
zo zápisnice č. 8 

zo zasadnutia Komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ 
zo dňa 12. 10. 2016 

 
 
 

K bodu 3 
 
Informácia o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu 
regiónov a miest 2016 
 
Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
zobrať na vedomie Informáciu o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. 
európskeho samitu regiónov a miest 2016 
 
 
Hlasovanie: prítomných: 7, za: 7, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu: Ing. Zuzana Abelovská, v. r. Ing. Soňa Svoreňová, v. r.  
              tajomníčka komisie    predsedníčka komisie 
 
 
 
V Bratislave, 13. 10. 2016 
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Informácia o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. európskeho samitu 
regiónov a miest 2016 

Kód uzn.: 19.2. 
 

Uznesenie 402/2016 
zo dňa 13.10.2016 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 
odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
zobrať na vedomie Informáciu o zapojení mesta Bratislava do organizácie 7. 
európskeho samitu regiónov a miest 2016. 
 


