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PREDSLOV
Hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland odštartovali v marci
2017 projekt baum2020, čím sa do centra pozornosti dostala slovenská metropola a jej
rakúske okolie. Približne o štyri roky neskôr bilancujeme – celý projekt, no najmä jeho
posledných 9 mesiacov. Počas sledovaného obdobia bola napríklad dokončená štúdia, ktorá
slúži ako základ pre zlepšenie podmienok pre udržateľný cestovný ruch na Morave, Dunaji a
Litave (kanoe/kajak) v pohraničí. V tomto období bola tiež uverejnená rekreačná mapa
udržateľnej cezhraničnej mobility pre Bratislavu a jej rakúske okolie, ktorá tiež vznikla v
rámci projektu.
Pandémia Covid-19 mala slovensko-rakúske pohraničie pevne pod kontrolou aj v prvej polovici
roku 2021. Mnoho z našich podujatí bolo preto presunutých do online priestoru, ako napríklad
naša 3. Konferencia Bratislava a okolie v marci 2021, z ktorej snímku obrazovky môžete vidieť
na titulnej strane tejto správy. Konferencia s niekoľkými odbornými prednáškami ponúkla
prehľad početných výsledkov projektu za posledné štyri roky. Celková bilancia baum2020
hovorí sama za seba, v priebehu projektu sme mohli zrealizovať zásadné veci, akými sú
zriadenie spoločnej projektovej kancelárie v Bratislave a fungujúceho miesta pre výmenu
informácií k témam ako je napr. územné plánovanie v pohraničnej oblasti. Konkrétnymi
výsledkami projektu sú tiež vypracovanie „Rekreačnej mapy cezhraničnej udržateľnej mobility
pre Bratislavu a jej rakúske okolie“, predbežná štúdia k rozvoju ponuky verejnej
„mikrodopravy“ (zberného taxíka) medzi prihraničnými časťami spolkových krajín Dolné
Rakúsko a Burgenlandsko, komplexný súbor návrhov pre zatraktívnenie Trojmedzia SK-AT-HU,
vytvorenie informačnej brožúry pre slovenských občanov žijúcich v Rakúsku ako aj rámcovej
„Štúdie vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave. Okrem toho podporil projekt
baum2020 iniciovanie a čiastočne aj vypracovanie piatich projektov predložených v rámci
programu spolupráce Interreg VA SK-AT, vrátane projektu mobility „Clean Mobility“ a
„GeruCa“ – spolupráca rímskych miest Petronell-Carnuntum a mestskej časti BratislavaRusovce.
V súvislosti s konferenciou sa nám podaril aj veľký „prevrat“. Ako prednášajúcich sme získali
dvoch obzvlášť prominentných hostí: Dr. Erharda Buseka, bývalého vicekancelára Rakúskej
republiky, a novinársku legendu Dr. Huga Portischa, ktorý sa prihovoril prostredníctvom video
pozdravu. Odzrkadlilo sa to na rekordnej účasti 275 osôb a množstve článkov v tlači. Naša
konferencia bola zároveň posledným verejným vystúpením Dr. Portischa, ktorý krátko nato,
01.04.2021, vo veku 94 rokov zomrel. Hugo Portisch, rodený Bratislavčan, nám porozprával
svedectvo o dobe jeho detstva a mladosti v Bratislave v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Súčasne
sa prihovoril za ďalšie prehĺbenie spolupráce medzi mestom Bratislava a jeho rakúskym
okolím. Presne v duchu tejto myšlienky Dr. Portischa bude spolupráca v rámci baum
pokračovať. Nadväzujúci projekt „baum_cityregion“, ktorý sa začal v apríli 2021, sa zameriava
na prípravu založenia cezhraničného mestského regiónu Bratislava a okolie.
Želáme Vám zaujímavé čítanie!
Projektový tím baum2020
Mesto Bratislava – NÖ.Regional – Regionalmanagement Burgenland
Impressum: NÖ.Regional.GmbH (3100 St. Pölten, Austria), Hlavné mesto SR Bratislava (814 99
Bratislava, Slovakia), Regionalmanagement Burgenland GmbH (7000 Eisenstadt, Austria)
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BRATISLAVA ÚZEMNÝ MANAŽMENT 2020
Na tomto mieste by sme Vám radi poskytli krátky všeobecný prehľad o úlohách, aktivitách
a histórii projektu baum2020, na ďalších stranách nájdete prehľad jednotlivých aktivít
v uvedenom období.
Čo je baum2020?
baum2020 je spoločná platforma mesta Bratislava a okolitých rakúskych obcí zaoberajúca sa
otázkami územného rozvoja a mobility a iniciovaním spoločných projektov. Platforma slúži ako
prvý kontakt a miesto výmeny cezhraničných informácií v tomto mestskom regióne. Ďalšie
informácie nájdete v našom Projektovom prospekte. Časový horizont projektu je 2020+.
Aktivity baum2020
Rozbehnutie cezhraničnej spolupráce
(cieľ 1)

• Koordinačná kancelária v Bratislave
• Stretnutia riadiacej skupiny
• Stretnutia starostov
• Výročná konferencia Bratislava a okolie
• Informačné stretnutia

Úžitok pomocou konkrétnych pilotných
projektov (cieľ 2)

• Akčný rozpočet na menšie koncepcie /
štúdie zamerané na realizáciu a na
sprevádzanie procesov
• Odborné pracovné skupiny: hľadanie a
ďalší rozvoj nápadov s cezhraničným
potenciálom
v 3 tematických oblastiach:

• Spoločné plánovacie procesy
• Pohraničné exkurzie Border Walks so
sprievodcom pre širokú verejnosť
• Práca s verejnosťou: internetová stránka,
tlačové správy atď.

(A) Doprava
(B) ÚP a životné prostredie
(C) Miestna spolupráca

História baum2020
Nebudeme pred Vami tajiť, ako sa všetko začalo: projekt baum2020 spolufinancovaný z
prostriedkov EÚ v roku 2017 nebol prvý projekt, ktorý odštartoval spoločné snahy v rakúskoslovenskom pohraničí. Projekt baum2020 nadväzuje na celý rad iniciatív, spomeňme napríklad
projekty „JORDES“, „KOBRA“ a priameho predchodcu - projekt „BAUM“, ktoré nám svojou
koncepčnou prácou pripravili terén. Už viac ako 15 rokov existujú iniciatívy, ktoré rozvíjajú
tému mesta Bratislavy a jej rakúskeho okolia. Cieľom projektu baum2020 je aj realizácia
opatrení, ktoré boli zatiaľ formulované iba na papieri – základné odporúčanie, a síce zriadenie
spoločnej projektovej kancelárie v Bratislave, sme uskutočnili už v roku 2017. Výskumu k
ďalšiemu hlavnému odporúčaniu – etablovaniu projektu „baum“ ako trvalo ukotveného
aktéra - sme sa intenzívne venovali počas 2. polovice projektu baum2020.
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ČÍTANIE O POSLEDNÝCH 9 MESIACOCH
Získajte prehľad o najdôležitejších aktivitách projektu Bratislava Územný Manažment, v
skratke baum2020 v období od 10/2020 do 06/2021:
10/2020 – 11/2020: Spolupráca obce Petronell-Carnuntum & MČ Bratislava-Rusovce
Snahy o zabezpečenie úzkej spolupráce medzi rakúskou obcou a bratislavskou mestskou
časťou (v rámci témy „Kultúrny región baum“) sa začali už v polovici roku 2020, a tieto boli v
4. kvartáli 2020 zintenzívnené. Obe miesta spája rímska história – kastel Gerulata v Rusovciach
bol súčasťou systému opevnenia Rímskej hranice Limes Romanus a funkčne súvisel s rímskym
mestom Carnuntum. V rámci baum2020 boli zorganizované dve cezhraničné pracovné
stretnutia ako aj poskytnuté podporné služby pri rešerši a hľadaní nápadov pre projekt
spolupráce pre obnovu rímskeho dedičstva a pri cezhraničnej žiadosti. V nadväznosti na
baum2020 poskytla ďalšie podporné služby pre nadchádzajúcu spoluprácu pani Nikolett Raidl
z kancelárie Industrieviertel NÖ.Regional. Výsledok je pôsobivý: obec Petronell-Carnuntum a
mestská časť Bratislava-Rusovce predložili spoločne žiadosť o financovanie projektu
(„GeruCa“) v rámci Interreg VA SK-AT, ktorá bola následne schválená.
10/2020 – 01/2021: Biologická regulácia komárov SK-AT
V súvislosti s touto témou sa už v polovici roka 2020 ukázalo, že hlbšia spolupráca medzi
Bratislavou a „Združením biologickej regulácie komárov pozdĺž Dyje a Moravy“ (Verein für
biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March) je naozaj možné. V lete 2020 mesto
Bratislava zabezpečilo vypracovanie spoločného Interreg VA SK-AT projektu s rakúskymi
partnermi. Rozvoj projektu bol podporený tímom z projektu baum2020, v rámci ktorého boli
počas sledovaného obdobia zorganizované minimálne dve cezhraničné pracovné online
stretnutia ako aj poskytnutá podpora pri rešerši a preklad podkladov k praconým stretnutiam.
Spoločná žiadosť o financovanie projektu v rámci Interreg VA SK-AT bola predložená v 4.
kvartáli 2020 mestom Bratislava a združením so sídlom v Hohenau an der March, a v roku 2021
bola žiadosť schválená. Mimochodom, lepšia koordinácia cezhraničnej biologickej regulácie
komárov bola už v roku 2018 zvolená za jednu z ťažiskových tém projektu baum2020.
Kampaň mesta Bratislava na nábor
dobrovoľníkov - „Lovcov komárov“
Text: „Nepriateľ nášho nepriateľa je
náš priateľ!“
© Magistrát Bratislava

12/2020: Info stretnutie k stavebnému plánu „Nesto“ & územnému plánovaniu všeobecne
Aj v tomto sledovanom období baum2020 naďalej slúžil ako platforma výmeny informácií
k súkromnému stavebnému projektu „Nesto“ v blízkosti hranice (MČ Petržalka, v konečnej
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fáze cca. 15 000 obyvateľov). Ďalšie pracovné stretnutie oddelení územného plánovania mesta
Bratislava a spolkových krajín Dolné Rakúsko a Burgenlandsko sa konalo 03.12.2020. Riaditeľ
sekcie Marek Dinka a hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad informovali svojich rakúskych
kolegov o obsahu nezáväzného stanoviska magistrátu k 2. stavebnej etape, ktoré bolo dodané
súkromnému investorovi. Okrem toho bolo dohodnuté, že mesto Bratislava bude zahrnuté do
dvoch regionálnych hlavných plánovacích procesov v Rakúsku, ktoré začnú v roku 2021
(v okrese Bruck/Leitha a v okrese Neusiedl/See).
12/2020: Slovensko-rakúske stretnutie starostiek a starostov
Dňa 09.12.2020 sa uskutočnil online informačný blok o projekte baum2020
so zainteresovanými starostkami a starostami z prihraničných mestských častí Bratislavy ako
aj starostami z okolitých rakúskych obcí. Projektový tím baum2020 predstavil prehľad aktivít
projektu v roku 2020 a poskytol výhľad na zameranie práce v roku 2021. Ako najdôležitejšia
téma bolo predstavené úsilie o zabezpečenie udržateľnosti projektu – a tým jeho dlhodobú
implementáciu. Ťažiskom tohto úsilia je Memorandum o spolupráci projektových partnerov a
finančných podporovateľov projektu, ktorého návrh bol predložený na konci roku 2020
(Memorandum bolo podpísané v polovici roka 2021).
02/2021 – 06/2021: Udržateľný cestovný ruch a na Dunaji, Morave a Litave (kanoe/kajak) v
pohraničnej oblasti
Vypracovanie tejto štúdie zadalo mesto Bratislava firme Arding s.r.o. vo februári 2021. Cieľom
je preskúmať podmienky pre udržateľný cestovný ruch na Dunaji, Morave a Litave
(kanoe/kajak) v pohraničnej oblasti a poukázať na možnosti zlepšenia. Konkrétne išlo
napríklad o identifikáciu vhodných pozemkov na výstavbu potenciálnych prístavísk. Štúdia sa
zameriavala na hraničnú rieku Morava, analyzované však boli aj úseky na Dunaji ako aj situácia

Kompa cez hraničnú rieku
Morava pri Angern a.d.
March / Záhorská Ves

© baum2020
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na rieke Litava (Leitha). Na základe výsledkov štúdie má byť v nadväzujúcom projekte
baum_cityregion iniciovaný základný kameň cezhraničnej spolupráce zainteresovaných strán
v oblasti udržateľného cestovného ruchu (vodných športov kanoe/kajak) a vytvorenia
potrebnej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave.
03/2021: Bratislava – 3. Konferencia Bratislava a okolie
Cezhraničná Konferencia BAUM sa konala po tretíkrát 17. marca 2021 za účasti 275 účastníkov
– tentoraz ako online konferencia. Uskutočnila sa v spolupráci s projektom Interreg VA SK-AT
„Clean Mobility“. Predpoludnie podujatia bolo zamerané na výsledky projektu baum2020 a
zároveň bolo záverečným podujatím projektu. Popoludnie bolo venované téme mobility
v pohraničí a slúžilo aj ako úvodné stretnutie projektu Clean Mobility. Ako už bolo spomenuté
v predhovore, počas predpoludnia sme mohli počuť prednášať dvoch obzvlášť prominentných
hostí: Dr. Erharda Buseka, bývalého vicekancelára Rakúskej republiky, a prostredníctvom
video pozdravu novinársku legendu Dr. Huga Portischa.

Dr. Hugo Portisch – jeho
posledné verejné vystúpenie
bolo na online Konferencii
Bratislava a okolie.
Sme vďační, že Hugo Portisch
sa s nami podelil
o spomienky na svoje
milované rodné mesto
Bratislavu.
© baum2020

Okrem toho boli predstavené vybrané výsledky projektu baum2020: Andrea Kasanická
Kostolná a Christian Berger z projektového tímu predstavili prehľad aktivít projektu
za posledné štyri roky, Jozef Páleš zo spoločnosti ARDING s.r.o. ukázal prvé priebežné výsledky
štúdie „Udržateľné rekreačné vodné športy v pohraničnej oblasti“ a Attila Tóth z LE:NOTRE
Institute predstavil niekoľko návrhov na ďalší rozvoj Trojmedzia SK-AT-HU. Andreas
Friedwagner zo spoločnosti Verracon predstavil verejnosti „Rekreačnú mapu cezhraničnej
udržateľnej mobility pre Bratislavu a rakúske okolie“, ktorá bola vytvorená
v rámci projektu baum2020. Hannes Schaffer zo spoločnosti Mecca Consulting bol autorom
„Štúdie udržateľnosti“ zadanej projektom baum2020 a predstavil svoje hodnotenie, ako by
mohol byť „baum“ trvalo etablovaný.
Videozáznam
z
celej
konferencie
BAUM
www.baumregion.eu/baum-2020/media-download

nájdete

na

tomto

odkaze:

Filmový príspevok s Dr. Hugom Portischom nájdete rovnako na hore uvedenej webstránke ako aj
na: www.noeregional.at/baum2020info (Spomienky na roky mladosti v Bratislave v 30. a 40.
rokoch 20. storočia)
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03/2021: Rekreačná mapa pre Bratislavu & rakúske okolie
V marci 2020 bola spoločnosť Verracon GmbH poverená projektovým partnerom NÖ.Regional
vypracovaním tejto prehľadovej mapy, ktorá bola dokončená na konci jesene 2020. Keďže sa
cezhraničná verejná doprava v tomto období prakticky zastavila kvôli Covid-19 (napríklad
autobusové spojenie Hainburg – Bratislava bolo pozastavené), rozhodli sme sa pre verejnú
prezentáciu mapy až na záverečnom podujatí v marci 2021. V marci 2021 bola vydaná tlačená
verzia mapy, ktorá je zdarma k dispozícii napríklad na obecných úradoch 15 rakúskych obcí
a 8 mestských častí Bratislavy v regióne Bratislava a okolie a distribuovaná cez mestské a
regionálne organizácie CR v Bratislave a okolí (Bratislava Tourist Board, Bratislava Region
Tourism, Múzeum mesta Bratislavy).
Mapa zobrazuje relevantné body záujmu, tzv. „Points of Interests (POI)“ v cezhraničnom
mestskom regióne Bratislava-okolie, jednoduché verejné spojenia k týmto POI (s 1
prestupom), ako aj pešie a cyklistické trasy. Táto nová mapa má jednoduchým a
zrozumiteľným spôsobom ukázať možnosti udržateľného cezhraničného cestovania napr.
verejnou dopravou, bicyklom alebo peši a povzbudiť k návšteve našich rakúskych susedov –
prihraničné rakúske okolie Bratislavy, to sú roztomilé vinárske viechy v malých mestečkách,
unikátne prírodné miesta, flóra a fauna národného parku, a množstvo unikátych miest
spoločnej histórie!

Digitálnu verziu mapy v troch jazykových verziách (nemecky, slovensky, anglicky) si môžete
stiahnuť z tejto stránky: www.noeregional.at/baum2020info a www.baumregion.eu
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ZÁVER – SLEDOVANÉ OBDOBIE 10/2020 – 06/2021
Realizácia aktivít projektu baum2020 v sledovanom období prebiehala do značnej miery podľa
plánu – okrem väčších podujatí, ktoré sa z dôvodu koronakrízy nemohli uskutočniť prezenčne
tak, ako bolo pôvodne plánované (napr. stretnutie starostiek a starostov a Konferencia
Bratislava a okolie). V sledovanom období bolo požiadané o predĺženie projektu o ďalšie tri
mesiace do júna 2021, ktoré bolo medzitým schválené.
Prehľadné zhrnutie najdôležitejších medzníkov sledovaného obdobia:
• 1 Konferencia Bratislava a okolie ako online podujatie organizované v marci 2021
• 1 slovensko-rakúske stretnutie starostiek a starostov
ako online podujatie organizované v decembri 2020
• 8 bilaterálnych stretnutí pracovnej skupiny – organizované na rôzne témy:
Mobilita (1x)
Územné plánovanie a životné prostredie (3x)
Miestna spolupráca / Kultúra (3x)
Udržateľnosť baum2020 (1x)

• 15 interných slovenských alebo rakúskych rokovaní
k uvedeným témam.

• Vytvorená 1 Rekreačná mapa cezhraničnej udržateľnej mobility pre Bratislavu & rakúske
okolie (tlačená & digitálna verzia)
www.noeregional.at/baum2020info a wwww.baumregion.eu
• 1 “Štúdia vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave” (kanoe/kajak) v pohraničnej
oblasti
• Podporené 2 nové iniciatívy počas sledovaného obdobia, ktorých výsledkom boli schválené
predloženia projektov Interreg SK-AT. Zainteresované strany boli aktivované vďaka
baum2020 prostredníctvom stretnutí pracovných skupín, podpory pri hľadaní partnerov a
čiastočne aj vstupov týkajúcich sa obsahu.
Mosquito Bioregulation: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území
GeruCa: Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu (Spolupráca rímskych miest Petronell-Carnuntum a
Bratislava-Rusovce)

• Iniciovaných 20 článkov/mediálnych správ o cezhraničnom mestskom regióne
a projekte baum2020

ZÁVER – CELKOVÝ PROJEKT 03/2017 – 06/2021
V pozitívnom zmysle považujeme projekt baum2020 za priamy zásah do cezhraničnej
spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom. Predtým skôr voľná spolupráca medzi mestom
Bratislava, NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland sa po sprevádzkovaní spoločnej
projektovej kancelárie v roku 2017 dostala na novú úroveň intenzity. Táto spolupráca zaloźená
na dôvere partnerov priniesla aj zodpovedajúce výsledky – počas obdobia projektu sa baum
dokázal etablovať ako „chýbajúci článok“ v cezhraničnej spolupráci. Výzvy, ktoré vznikajú
v rámci mestského regiónu Bratislava-okolie, sú rozmanité a je možné ich vyriešiť iba pomocou
cezhraničného prístupu. Väčšia koordinácia a riadenie je potrebné, aby sme mohli lepšie využiť
potenciál spoločného regiónu – baum prispelo k vyplneniu tejto medzery.
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Prehľadné zhrnutie najdôležitejších medzníkov celého trvania projektu:
• Založená 1 projektová kancelária v Bratislave (jeseň 2017)
• Zorganizované 3 Konferencie Bratislava a okolie (2018, 2019, 2021 - každá cca. 200 účastníkov)
• Zorganizovaných 7 slovensko-rakúskych stretnutí starostiek a starostov, z toho 1 ako
odborná exkurzia do EUREGIO Salzburg - Berchtesgadener Land - Traunstein
• Zorganizovaných 9 Border Walks
• Zorganizovaných 39 bilaterálnych informačných a odborných stretnutí pracovných skupín –
na rozličné témy:
Mobilita
Územné plánovanie a životné prostredie
Miestna spolupráca / Kultúra
Udržateľnosť baum2020

• Vytvorené 4 štúdie/koncepty v rámci projektu
1 štúdia udržateľnosti baum2020 vrátane návrhu Memoranda baum2020+
1 štúdia udržateľnej vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave (kanoe/kajak)
1 predbežná štúdia k etablovaniu verejnej mikrodopravy pre rakúske okolie Bratislavy
1 krátka koncepcia potenciálu spolupráce v kultúrnom regióne baum-sever

• Vytvorená 1 „Rekreačná mapa udržateľnej cezhraničnej mobility pre Bratislavu & rakúske
okolie“ (tlačená & digitálna verzia)
www.noeregional.at/baum2020info
• Vytvorená 1 „Infobrožúra pre Slovenky a Slovákov žijúcich v rakúskom okolí Bratislavy“
(v digitálnej, a pri 1. aktualizácii tiež v tlačenej verzii): www.noeregional.at/slovaksinaustria
• Vytvorené 3 vedecké práce o projektovej oblasti v spolupráci s univerzitami/študentami
• Vytvorených 20 návrhov študentov pre zatraktívnenie Trojmedzia SK-AT-HU v spolupráci
s LE:NOTRE Institut.
• Iniciovaných cca. 80 článkov/mediálnych správ o cezhraničnom mestskom regióne a
o projekte baum2020, vrátane niekoľkých článkov ako aj rozhlasových a televíznych príspevkov

• Oslovených 148 organizácií v rámci našich bilaterálnych aktivít
• Podporených 5 nových cezhraničných iniciatív, ktorých výsledkom boli predložené a
následne schválené projekty Interreg SK-AT (projekty týkajúce sa 1x mobility, 1x územného
plánovania a životného prostredia a 3x kultúry). Baum2020 sa podarilo aktivovať
zainteresované strany prostredníctvom stretnutí pracovných skupín, podpory pri hľadaní
partnerov a v niektorých prípadoch aj vstupov týkajúcich sa obsahu:
Clean Mobility: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy
Mosquito Bioregulation: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území
GeruCa: Gerulata-Carnuntum – Zažite históriu (Spolupráca rímskych miest Petronell-Carnuntum a MČ
Bratislava-Rusovce)
Bordex – Cross border expedition experiences
CULTURE ACROSS: Kultúrne mosty cez rieku Morava

• 1 projekt Interreg SK-AT nadväzujúci na baum2020 s názvom baum_cityregion sa začal
01.04.2021 (projektoví partneri Hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional a Regionalmanagement
Burgenland; Cieľ = príprava založenia mestského regiónu Bratislava-okolie)
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