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PREDSLOV 

Po jubilejnom roku 2019 (30 rokov po páde Železnej opony) nasledoval „rok korony“ 2020, 
ktorý nám od marca do začiatku júna priniesol systematické hraničné kontroly, čím sa 
hranica opäť stala skutočnou prekážkou. Mnohí sa tak v spomienkach vrátili do obdobia 
pred rokom 1989 – rozdiel bol však v tom, že susedné regióny, ktoré boli od seba dlhodobo 
oddelené, sa medzičasom funkčne spojili, a to najmä od vstupu Slovenska do Schengenu v 
roku 2007. Prekračovanie hranice sa tak stalo súčasťou každodenného života. 

Uzatvorenie hraníc nám ukázalo, aké blízke sú vzájomné vzťahy medzi mestom Bratislava 
a jej priľahlým rakúskym okolím – napríklad nákupné centrá v rakúskom Hainburgu a Kittsee 
boli v máji 2020 vyľudnené, pretože z dôvodu protikoronových opatrení nemohli obyvatelia 
priľahlej Bratislavy, ktorí tvoria najväčšiu skupinu spotrebiteľov, chodiť na nákupy. Uzavreté 
hranice rozdelili aj rodiny, vďaka čomu sa zelená hranica stala najmä cez víkendy miestom 
stretávania sa – napríklad oblasť medzi Bratislavou - Petržalkou a obcou Kittsee sa využívala 
na takéto krátke cezhraničné stretnutia. Pendleri a zamestnanci z oblasti zdravotníctva boli 
z hľadiska systému dôležití, a tým tvorili jedinú skupinu ľudí, ktorej sa prísne pravidlá pre 
vstup do krajiny netýkali a ktorí mohli prekračovať štátnu hranicu. 

Kríza taktiež odhalila, aké krehké sú naše cezhraničné vzťahy a do akej miery v konečnom 
dôsledku závisia od národných záujmov. Jeden z cieľov projektu baum2020 je preto 
aktuálnejší než kedykoľvek pred tým: vytvorenie stáleho, cezhraničného aktéra, ktorý by 
posilňoval záujmy cezhraničného mestského regiónu Bratislava-okolie. V referenčnom 
období sa v rámci takzvanej „štúdie udržateľnosti projektu baum“ preskúmavali možné 
varianty. Projekt baum 2020 financovaný z prostriedkov EÚ je kľúčovou iniciatívou pre 
fungovanie spoločnej pohraničnej oblasti medzi Bratislavou, Dolným Rakúskom a 
Burgenlandskom. Zásadnou otázkou je, či by mala táto spolupráca na báze projektu získať 
„oficiálny“ status a či by sa mal „baum“ stať stálym aktérom so zameraním na spoločnú 
budúcnosť bez hraníc. 

Okrem tejto dôležitej otázky, ktorá „stojí“ nad všetkými ostatnými otázkami, fungoval 
baum2020 v referenčnom období ako informačné centrum pre cezhraničný mestský región 
a hnací motor pre rozvoj cezhraničnej spolupráce. Naše aktivity Vám chceme prezentovať 
v tejto správe: na nasledujúcich stranách Vám ponúkame prehľad činností projektu 
Bratislava územný manažment od októbra 2019 do septembra 2020. V referenčnom období 
sme konkrétne vypracovali napr. informačnú brožúru pre slovenských obyvateľov bývajúcich 
v Rakúsku a iniciovali spoluprácu medzi Rakúskom a mestom Bratislava v oblasti biologickej 
regulácie komárov. Prajeme Vám príjemné čítanie! 

Projektový tím baum2020 
Hl. mesto SR Bratislava – NÖ.Regional.GmbH – Regionalmanagement Burgenland GmbH 

Impressum: NÖ.Regional.GmbH (3100 St. Pölten, Rakúsko), Hlavné mesto SR Bratislava (814 99 
Bratislava, Slovensko), Regionalmanagement Burgenland GmbH (7000 Eisenstadt, Rakúsko)    
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BRATISLAVA ÚZEMNÝ MANAŽMENT 2020 

Skôr než vám na nasledujúcich stranách predstavíme konkrétne činnosti realizované v 
rámci referenčného obdobia, radi by sme vám najprv sprostredkovali stručný všeobecný 
prehľad úloh, aktivít a histórie projektu baum2020. 

 
Čo je baum2020? 

baum2020 je platforma mesta Bratislava a susedných rakúskych obcí zaoberajúca sa 
otázkami územného rozvoja a iniciovaním spoločných projektov. Platforma je 1. kontaktným 
a informačným centrom pre cezhraničné otázky v rámci mestského regiónu. Bližšie 
informácie nájdete v projektovom letáku. Náš časový horizont: 2020+ 

baum2020 –  aktivity 

Posilnenie cezhraničných väzieb 
(cieľ 1) 

Pilotné projekty – úžitok pre všetkých  
(cieľ 2) 

• Spoločná koordinačná kancelária v 
Bratislave 

• Akčný rozpočet na realizáciu menších 
koncepcií/štúdií/konzultácií zameraných 
na konkrétne opatrenia • Stretnutia riadiacich skupín 

• Stretnutia starostov • Odborné pracovné skupiny: Indikovanie a 
rozpracovanie nápadov s cezhraničným 
potenciálom  
v 3 tematických oblastiach:  
 

(A) Doprava 

(B) Územné plánovanie a životné 
prostredie 

(C) Miestna spolupráca 

• Výročná konferencia BAUM 

• Informačné stretnutia  

• Spoločné plánovacie procesy 

• Border Walks so sprievodcom pre verejnosť 

• Vzťahy s verejnosťou: webová stránka, 
tlačové správy atď. 

 

História baum2020 

Mrzelo by nás, keby sme vám nemohli sprostredkovať históriu tohto projektu: Začiatok 
projektu baum2020 financovaného zo zdrojov EÚ, ktorý siaha do roku 2017, nie je totiž 
východiskom všetkých snáh v rakúsko-slovenskom pohraničí. baum2020 je súčasťou 
mnohých iniciatív, spomeňme si na projekty „JORDES“, „KOBRA“ a na jeho priameho 
predchodcu – projekt „BAUM“, ktoré položili dôležité koncepčné základy. Už viac ako 15 
rokov tu existujú iniciatívy a úsilia, ktoré sa zaoberajú mestom Bratislava a jeho rakúskym 
okolím. Cieľom baum2020 je taktiež implementácia odporúčaní, ktoré boli zatiaľ vydané len 
na papieri – zásadné odporúčanie, a síce zriadenie spoločnej projektovej kancelárie v 
Bratislave, sme zrealizovali už v roku 2017. V referenčnom období sme sa intenzívne 
zaoberali výskumom ďalšieho dôležitého odporúčania – etablovaním platformy „baum“ ako 
stáleho aktéra. 

http://www.projekt-baum.eu/assets/File.ashx?id_org=700028&id_dokumenty=1237
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INFORMÁCIE K POSLEDNÝM 12 MESIACOM  

Máme za sebou veľmi rušných 12 mesiacov – oboznámte sa s najdôležitejšími aktivitami 
platformy Bratislava územný manažment počas referenčného obdobia 10/2019 až 
09/2020: 

10/2019: Bratislava – Významná návšteva pri príležitosti dvojročnej existencie kancelárie 
BAUM 

Návšteva Karla Wilfinga, predsedu dolnorakúskeho krajinského parlamentu, v Bratislave 
zdôrazňuje dôležitosť projektu baum2020. Pri príležitosti dvojročnej existencie projektovej 
kancelárie sa uskutočnilo stretnutie s Ingrid Konrad, hlavnou architektkou mesta Bratislava. 
Súčasťou programu bola okrem iného návšteva kancelárie baum2020 a rozhovory o možnej 
spolupráci v oblasti kultúry. 

 
10/2019: Bratislava – 2. konferencia BAUM 

Už po druhýkrát sa konala výročná konferencia BAUM, ktorá predstavuje cezhraničnú 
platformu na výmenu informácií: 17. októbra 2019 sa stal Primaciálny palác v Bratislave 
dejiskom hlavného podujatia projektu baum2020. Konferenciu, ktorú otvoril primátor 
Bratislavy Matúš Vallo, sa zúčastnilo až 180 účastníkov a jej témou bola otázka „Kde začína 
a končí Bratislava?“. Rečníci nám ponúkli zaujímavé fakty. Martin Šveda a Peter Barlik nás 
zaujali napríklad svojou analýzou dát mobilnej siete: zistili, že sa počas týždňa v Bratislave 
zdržiava viac než 600 000 ľudí, pričom mesto má oficiálne iba cca. 433 000 obyvateľov. 
Pódiová diskusia s medzinárodným obsadením priniesla aj odporúčania pre rozvoj 
mestského regiónu. 

  

2. konferencia BAUM v 
Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca v 
Bratislave 

 

© baum2020 
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11/2019: Bratislava – 5. stretnutie riadiacej projektovej skupiny 

Zástupcovia riadiacej projektovej skupiny baum2020 (= najvyšší rozhodovací orgán projektu) 
sa na pozvanie rakúskeho veľvyslanectva stretli 6. novembra 2019 v Rakúskom kultúrnom 
fóre v Bratislave. Tím baum2020 následne poskytol správu o stave aktuálnych hlavných 
činností projektu. Intenzívne sa diskutovalo o stavebnom zámere „Nesto“ developerskej 
spoločnosti Lucron, ktorý sa bude nachádzať v bezprostrednej blízkosti hranice pri Kittsee 
a Bergu, ako aj o myšlienke iniciovať vlastný projekt EÚ s cieľom vytvoriť vodácku 
infraštruktúru pozdĺž riek Morava, Dunaj a Litava. Keďže mesto Bratislava súhlasilo s tým, že 
bude hlavným partnerom takejto iniciatívy, tak sú šance na realizáciu intaktné – baum2020 
bol poverený výskumom témy a poskytovaním podpory. 

11/2019 – 05/2020: Informačná brožúra pre Slovákov žijúcich v rakúskom okolí Bratislavy 

19. novembra 2019 sa na 
Obecnom úrade v Bergu 
uskutočnilo stretnutie pracovnej 
skupiny v rámci projektu 
baum2020, ktoré bolo 
spúšťačom pre vypracovanie 
informačnej brožúry. Spoločný 
brainstorming moderoval 
Hannes Schaffer (Mecca 
Consulting) a zúčastnili sa na 
ňom zástupcovia obcí Kittsee, 
Berg, Wolfsthal a Hainburg, ako 
aj množstvo slovenských 
obyvateľov žijúcich v týchto 
obciach. Množstvo pripomienok 
a nápadov, ktoré odzneli  
na tomto stretnutí, sme 
zapracovali do informačnej 
brožúry, ktorá bola dokončená 
v máji 2020. Cieľom je 
poskytnúť pomoc a usmernenie 
najmä pre Slovákov žijúcich 
v rakúskom okolí Bratislavy, aby 
sa dokázali rýchlejšie 
zorientovať v novom prostredí. 
Ide o pomoc v prípade 
relevantných administratívnych 
a cezhraničných otázok, ktoré si 
vyžadujú zrozumiteľné 
vysvetlenie. Hotovú brožúru si 
môžete stiahnuť tu: www.noeregional.at/slovaksinaustria  alebo  
www.bratislava.sk/sk/programove-obdobie-2014-2020  
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11/2019 - 05/2020: Informačné stretnutie k stavebnému zámeru „Nesto“ 

baum2020 fungoval v referenčnom období v súvislosti s prihraničným stavebným zámerom 
ako informačné centrum. Tím baum2020 prezentoval na žiadosť obcí Berg a Kittsee na dvoch 
verejných stretnutiach (21.11.2019 v Bergu a 27.02.2020 v Kittsee) územný plán mesta 
Bratislava a poskytol informácie o aktuálnych poznatkoch týkajúcich sa prihraničného 
stavebného zámeru „Nesto“ súkromnej developerskej spoločnosti Lucron. Táto spoločnosť 
plánuje vybudovať novú mestskú štvrť v Petržalke v blízkosti hranice s Rakúskom. Po 
dokončení výstavby tam má bývať približne 15 000 obyvateľov (2 stavebné etapy). Tento 
súkromný stavebný projekt sa najmä v Rakúsku stretol s veľkým záujmom médií. Informovali 
o ňom viaceré národné médiá. Denník „Der Standard“ k tomu 14. decembra 2019 priniesol 
najpodrobnejšie informácie: https://www.derstandard.at/story/2000112209786/bratislava-
waechst-bis-an-die-oesterreichische-grenze 
Okrem toho sa 18.05.2020 uskutočnila aj videokonferencia za účelom výmeny informácií 
medzi oddeleniami územného plánovania mesta Bratislava, spolkovými krajinami 
Burgenland a Dolné Rakúsko, ako aj slovenským Ministerstvom životného prostredia. Týkalo 
sa to najmä nadchádzajúceho posúdenia vplyvu na životné prostredie v prípade plánovanej 
2. stavebnej etapy projektu Nesto. Kvôli jeho umiestneniu v bezprostrednej blízkosti hranice 
požaduje rakúska strana v prípade tejto 2. stavebnej etapy zrealizovať posúdenie vplyvu na 
životné prostredie – rozhodnutie o tom je v kompetencii Ministerstva životného prostredia 
SR. Zatiaľ čo je posúdenie vplyvu na životné prostredie ešte len v pláne, stavebné práce 
etapy 1 boli spustené už v polovici roka 2020. 

 
12/2019 – 04/2020: Aktivity súvisiace s trojhraničným bodom SK-AT-HU 

19. decembra 2019 sa uskutočnilo slovensko-rakúske stretnutie starostov v obci Deutsch 
Jahrndorf v reštaurácii „Altes Landgut Werdenich“. Diskutovalo sa okrem iného aj o tom, aby 
sa zabezpečila udržateľnosť projektu baum2020 a nechýbala ani vzájomná správa 
o stavebných pozemkoch a stavebných projektoch v pohraničí. Hlavným bodom stretnutia 
však bola aj návšteva trojhraničného bodu Rakúsko-Slovensko-Maďarsko, ktorý sa nachádza 
na území obce Deutsch Jahrndorf. V priestore trojhraničného bodu je park sôch z 90-tych 
rokov 20. storočia – spoločným cieľom obce Deutsch Jahrndorf a susednej mestskej časti 
Bratislava-Čunovo je zatraktívniť tento priestor pre návštevníkov. 

  

Zimná návšteva trojhraničného 
bodu SK-AT-HU  
v rámci stretnutia starostov  
 

© baum2020  
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Pracovné stretnutie 
dopravných združení VOR a 
BID vo Viedni 

 

© baum2020 

V rámci projektu baum2020 sa v spolupráci s medzinárodným krajinným fórom „LE:NOTRE 
Landscape Forum 2020“, ktoré sa uskutočnilo 22. apríla 2020 ako online podujatie a ktoré sa 
zaoberalo potenciálom rakúsko-slovenského pohraničného pásma od Kittsee/Bratislava - 
Petržalka až po trojhraničný bod, zozbieralo množstvo nápadov na modernizáciu 
trojhraničného bodu. 20 skupín študentov z celého sveta sa zaoberalo pohraničným pásom a 
najmä trojhraničným bodom. K dispozícii teraz máme rozsiahlu zbierku nápadov, ktoré sa 
ešte musia preskúmať z hľadiska realizovateľnosti. 

 
01/2020 – 09/2020: Cezhraničná mobilita 

Mobilita obyvateľov a občanov prihraničného regiónu prekračujúca hranice je ústrednou 
výzvou regiónu a projektu baum2020. Preto sa súčasne riešilo niekoľko dôležitých 
problémov a v referenčnom období sa k tomu zorganizovali celkom 4 medzištátne pracovné 
stretnutia (ako aj ďalšie medzinárodné dohody): 

Snahy o zachovanie autobusovej linky Bratislava-Hainburg: Autobusové spojenie Bratislava-
Wolfsthal-Hainburg je v rámci cezhraničnej verejnej dopravy hlavnou tepnou medzi 
Hainburgom a Bratislavou. Koncom roka 2019 bola linka 901, ktorú dlhé roky financoval a 
prevádzkoval Dopravný podnik Bratislava, zrušená aj z dôvodu nerentabilnej prevádzky. 
Spojenie však plynulo prevzal súkromný poskytovateľ Slovak Lines. Linka zatiaľ nebola 
integrovaná do niektorého z dopravných združení, a preto sa na ňu nevzťahuje poskytovanie 
verejných dotácií; táto situácia je z hľadiska dlhodobého udržania linky neuspokojivá. Projekt 
baum2020 preto 23. januára 2020 zorganizoval vo Viedni stretnutie zamerané na 
koordináciu dopravných združení VOR a BID (Bratislava),ako aj mesta Bratislava. Záver: 
Spoločným cieľom je integrácia linky do jedného zo združení, a tým dosiahnutie dlhodobého 
(finančného) zabezpečenia cezhraničného autobusového spojenia. Uzavrela sa dohoda, že sa 
pre dosiahnutie cieľa budú počas roku 2020 koordinovane aktívne prijímať opatrenia na 
regionálnej a národnej úrovni. 
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Vypracovanie udržateľnej mapy mobility pre Bratislavu a jej rakúske okolie: V marci 2020 
poverila NÖ.Regional spoločnosť Verracon GmbH vypracovaním tejto prehľadnej mapy. 
Spoločnosť definovala (počas dvoch pracovných stretnutí spoločne s projektovým tímom 
baum2020, zástupcami dopravných združení VOR a BID, ako aj dopravnými oddeleniami 
mesta Bratislava a spolkových krajín Dolné Rakúsko a Burgenland) relevantné „points of 
interests“ a skúmala možnosti cezhraničných spojení. V mape, ktorá je momentálne 
rozpracovaná, majú byť znázornené jednoduché verejné spojenia s maximálne 1 prestupom, 
ako aj trasy pre peších a cykloturistov. Táto nová mapa má jednoducho a prehľadne 
znázorňovať existujúce možnosti cezhraničného cestovania a povzbudiť ľudí k návšteve 
našich susedov – okrem Starého Mesta vie toho Bratislava ponúknuť oveľa viac! Očakáva sa, 
že mapa bude dokončená ku koncu projektu baum2020. 

Predbežná štúdia k etablovaniu regionálnej ponuky mikrosystémov verejnej dopravy pre 

dolnorakúske a burgenlandské okolie Bratislavy: Taktiež v marci 2020 poverila spoločnosť 
Regionalmanagement Burgenland spoločnosť Verracon GmbH realizáciou prvého výskumu 
potrebného na zriadenie regionálneho systému zdieľaných taxíkov v okolí hlavných miest 
Hainburg an der Donau a Kittsee. Ako koncepčný model slúži už fungujúci mikrosystém 
verejnej dopravy „Marchfeld Mobil“. V rámci tejto predbežnej štúdie už bola vykonaná 
analýza priestorovej štruktúry, dopravných prepojení a ponuky mobility v rámci tohto 
regiónu presahujúceho spolkové krajiny a do Bratislavy. Okrem toho bol predložený návrh na 
zriadenie potenciálnych prestupových uzlov/prestupových miest v Bratislave. Štúdia by sa 
mala dokončiť ešte v roku 2020. 

 
Lobovanie za zrušenie mýta pre úseky diaľnic v prihraničnom regióne: Spoločne s dotknutými 
obcami Kittsee a Berg sa ešte pred koronakrízou vykonával lobbing u poslancov rakúskej 
národnej rady s cieľom zrušiť mýto pre časť diaľnice A6 od zjazdu Kittsee až po slovenskú 
hranicu – zatiaľ to prebehlo neúspešne. Stojí za tým skutočnosť, že koncom roka 2019 
schválila rakúska národná rada výnimky z povinnosti platenia mýta pre niekoľko 
prihraničných úsekov diaľnice v západnom Rakúsku. Zvýšené dopravné zaťaženie z dôvodu 
vyhýbaniu sa diaľničným úsekom je v značnej miere citeľné aj v mestských častiach Kittsee a 
Berg, a preto bude vedenie projektu Bratislava územný manažment aj naďalej pracovať na 
tom, aby sa táto problematika zohľadnila na spolkovej úrovni a aby sa aj obci Kittsee udelila 
výnimka. 

 
02/2020 – 09/2020: Kultúrny región BAUM 

Medzi Bratislavou a jej rakúskym okolím sa vďaka niekoľkým stretnutiam pracovnej skupiny 
baum2020 rozvíja spoločný kultúrny región. S celkovo 7 bilaterálnymi pracovnými 
stretnutiami týkajúcimi sa kultúry to bola jednoznačne jedna z hlavných priorít projektu 
v referenčnom období. 
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Záverečné stretnutie série 
pracovnej skupiny „Kultúrny 
región BAUM - sever“, ktoré 
sa uskutočnilo 17.09.2020 v 
Schloss Hofe:  

Konateľka Christine Lechner 
(NÖ.Regional), starosta Josef 
Reiter (Engelhartstetten)a 
starostka Ľubica Kolková (MČ 
Bratislava-Devín) 

 
© baum2020 

Marchfeld & Bratislava: Päť stretnutí sa zaoberalo témou plánovanej Dolnorakúskej 
krajinskej výstavy „Zázračný svet prírody“, ktorá sa má uskutočniť v roku 2022, a možným 
potenciálom spolupráce s Bratislavou. Zatiaľ čo sa prvé a posledné stretnutie konalo ako 
zvyčajne v Bratislave, resp. v Schloss Hofe, ostatné konferencie sa museli kvôli korone 
realizovať prostredníctvom videokonferencií. Týmto procesom nás sprevádzala pani Barbara 
Pia Hartl zo spoločnosti Hartl GmbH. Hlavným záverom tejto série pracovných stretnutí bola 
dohoda o vypracovaní regionálnej mapy objavov tzv. „Entdeckerkarte“, ktorá sa má dokončiť 
pred začiatkom Krajinskej výstavy 2022 – spolupracujú na tom organizácie Weinviertel 
Tourismus, Bratislava Region Tourism a hl. mesto SR Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrétne Weinviertel Tourismus plánuje v časopise predstaviť existujúce ponuky z oblasti 
turizmu a kultúry. Časopis bude doplnený o podrobnú poznávaciu mapu so zameraním na 
slovenské „points of interest“. Obsah poznávacej mapy bude aktuálny aj po ukončení 
krajinskej výstavy a môže sa použiť na ďalšie marketingové účely v rámci cestovného ruchu. 
Tieto pracovné stretnutia slúžili aj na získanie prehľadu o najdôležitejších organizáciách 
a aktéroch z oblasti kultúry pôsobiacich v druhej krajine a na nadviazanie kontaktov 
s vhodnou partnerskou organizáciou. 

Obec Petronell-Carnuntum & mestská časť Bratislava-Rusovce: V lete sa dodatočne konali 
dve ďalšie pracovné stretnutia, ktoré sa venovali spolupráci obidvoch aktérov v oblasti 
kultúry. Obidve miesta sú navzájom prepojené rímskymi dejinami – pevnosť Gerulata v 
Rusovciach bola súčasťou opevnenia Dunajský Limes a funkčne súvisela s rímskym mestom 
Carnuntum. Na stretnutiach sa dohodlo, že sa bude rozvíjať intenzívna spolupráca, ako aj 
spoločná propagácia miest Petronell-Carnuntum a MČ Bratislava-Rusovce. 
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05/2020 – 09/2020: Udržateľnosť projektu baum2020 

Rakúska spoločnosť Mecca Consulting bola poverená spoločnosťou Regionalmanagement 
Burgenland vypracovaním štúdie udržateľnosti aktivít projektu baum2020. Hlavná otázka: 
ako by sa z platformy Bratislava územný manažment (v súčasnosti projekt financovaný zo 
zdrojov EÚ, podporovaný niekoľkými organizáciami) mohol stať udržateľný projekt a ako by 
sa mohol finančne zabezpečiť. V referenčnom období sa zorganizovali tri stretnutia: 
 
6. stretnutie Riadiacej skupiny projektu: 13.05.2020 sa toto stretnutie uskutočnilo formou 
videokonferencie. Spoločnosť Mecca Consulting, ktorá vypracúva štúdiu, predstavila varianty 
inštitucionalizácie projektu baum2020, ktoré tvorili základ pre diskusiu: 1.) Združenie alebo 
s.r.o., 2.) Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), ako aj 3.) Integrované územné 
investície (IÚI). 

Stretnutie pracovnej skupiny k udržateľnosti: Konečné výsledky štúdie udržateľnosti boli 
koncom júna predstavené a prediskutované v rámci videokonferencie s príslušnými orgánmi 
s rozhodovacou právomocou mesta Bratislava a spolkových krajín Dolné Rakúsko a 
Burgenland. Pokrok dosiahnutý v diskusii: V strednodobom horizonte je najrealistickejšou 
verziou etablovanie platformy Bratislava územný manažment ako združenie – paralelne by 
sa mohla stimulovať realizácia uvedených medzinárodných variantov (EZÚS, IÚI). Bolo 
dohodnuté, že sa začiatkom roka 2021 podpíše memorandum o porozumení týkajúce sa 
budúcnosti platformy Bratislava územný manažment a ďalších konkrétnych krokov na jej 
zabezpečenie. 

Memorandum o porozumení baum2020+: V septembri 2020 sa začali intenzívne rokovania 
so sponzormi a predkladateľmi projektu o uvedenom memorande o porozumení – prvý 
návrh tohto memoranda tvoril základ pre diskusiu a v jeseni 2020 sa ďalej rozšíri. S týmto 
memorandom úzko súvisí nadväzujúci projekt baum_cityregion, ktorý ešte nie je schválený a 
ktorý mesto Bratislava, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland predložili koncom 
februára 2020 v rámci programu Interreg SK-AT za účelom spolufinancovania. Ťažiskom 
tohto projektového zámeru je príprava základov pre funkčný, cezhraničný mestský región 
Bratislava a okolie. Plánované trvanie projektu: 2 roky (2021 + 2022). Zo strany programu na 
podporu bola v septembri 2020 sformulovaná požiadavka, podľa ktorej je inštitucionalizácia 
/ zriadenie organizácie do ukončenia projektu baum_cityregion povinné. Táto prísna 
podmienka mala za následok dlhšie online diskusie projektových partnerov, takže konečné 
rozhodnutie o realizácii nadväzujúceho projektu v tomto čase ešte nebolo. 

 
07/2020 – 09/2020: Biologická regulácia komárov na Morave a Dunaji 

Lepšia koordinácia cezhraničnej biologickej regulácie komárov bola už v roku 2018 zvolená za 
hlavnú tému projektu baum2020. Doteraz však chýbal konkrétny východiskový bod pre 
rozsiahlu spoluprácu. Zmenilo sa to počas leta 2020 – mesto Bratislava bolo v lete 
niekoľkokrát výrazne zamorené komármi a určilo tak smer pre rozvoj spoločného projektu 
v rámci programu Interreg s rakúskymi partnermi. V súvislosti s projektom baum2020 
navštívila v lete delegácia odborníkov z Bratislavy Spolok pre biologickú reguláciu komárov 
na riekach Dyja a Morava (Verein für biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und 
March) v Hohenau. Výsledkom bolo, že baum2020 zorganizoval v septembri ďalšie 
bilaterálne pracovné stretnutie, ako aj niekoľko vnútroštátnych diskusií. Cieľom je predložiť 
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programu Interreg SK-AT spoločný projekt o poskytnutí pomoci – príprava projektového 
zámeru je podporená z projektu baum2020. 

ZÁVER 

Realizácia aktivít projektu baum2020 v referenčnom období 10/2019 – 09/2020 prebiehala 
v značnej miere podľa plánu – odhliadnuc od väčších podujatí, ktoré sa kvôli koronakríze 
nemohli zrealizovať podľa plánu (napr. stretnutie starostov). Konferencia BAUM, ktorá sa 
mala pôvodne konať v októbri 2020, sa musela zrušiť z rovnakého dôvodu. Z dôvodu korony 
bola podaná žiadosť o predĺženie projektu o tri mesiace do marca 2021, ktorá bola 
medzičasom už aj schválená. Do uvedeného referenčného obdobia spadá intenzívna fáza 
projektu, najmä čo sa týka organizácie cezhraničných stretnutí – tie sa uskutočňovali hlavne 
prostredníctvom videokonferencií. Nižšie uvádzame najdôležitejšie míľniky posledných 12 
mesiacov referenčného obdobia: 

• Organizácia konferencie BAUM v Bratislave v októbri 2019  

• Organizácia slovensko-rakúskeho stretnutia starostov 
v Deutsch Jahrndorf v decembri 2019 

• Organizácia dvoch informačných stretnutí pre obce – nová mestská časť „Nesto“  

v novembri 2019 a vo februári 2020 

• Organizácia minimálne 16 bilaterálnych stretnutí pracovných skupín – k rôznym témam od 

októbra 2019 do septembra 2020: 

Kultúra (7x) 

Mobilita (4x) 
Územné plánovanie (1x) 
Biologická regulácia komárov (2x)  

Informačná brožúra pre Slovákov žijúcich v rakúskom okolí Bratislavy (1x) 

Udržateľnosť baum2020 (1x) 

• Organizácia cca. 10 slovenských, príp. rakúskych diskusií  
k uvedeným tematickým oblastiam. 

• Rozsiahla zbierka nápadov na modernizáciu trojhraničného bodu SK-AT-HU  
k dispozícii vďaka spolupráci s medzinárodným fórom „LE:NOTRE Landscape Forum 2020“ 

• Vypracovanie Informačnej brožúry pre Slovákov v rakúskom okolí Bratislavy  
www.noeregional.at/slovaksinaustria/  a www.bratislava.sk/sk/programove-obdobie-2014-2020 

• Nová iniciatíva „Biologická regulácia komárov SK-AT“:  
Hľadanie partnerov a vstupných informácií prostredníctvom projektu baum2020 

• Iniciovaných viac než 40 článkov o cezhraničnom mestskom regióne a projekte baum2020, 

z toho tri články v rakúskych médiách 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Nadväzujúci projekt baum_cityregion uviedli v referenčnom období do pohybu partneri 
projektu – hl.mesto SR Bratislava, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland. Konečné 
rozhodnutie očakávame po schválení projektu baum_cityregion v mestskom zastupiteľstve hl. 
mesta SR Bratislavy.  

  

http://www.noeregional.at/slovaksinaustria/
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