Návšteva delegácie predstaviteľov samosprávy z Moldavska, 23.10.2015
V októbri 2014 naša Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec – Pezinok začala
spolupracovať s moldavskou regionálnou rozvojovou agentúrou, sídliacou v meste Ialoveni, ktoré je
súčasťou centrálneho regiónu Moldavska.
Prvotným zámerom nadviazania spolupráce bolo zlepšenie výkonu úloh územných
samospráv, pričom sa vyvíjala snaha docieliť ich význam pre miestny i regionálny rozvoj. Náš projekt
sa zameral na jeden z troch moldavských rozvojových regiónov – Centrálny región. Moldavsko ako
post-sovietska krajina s tradíciou silne centralizovaného systému, ktorá sa snaží o modernizáciu
verejnej správy a prenos výkonu verejnej služby bližšie k občanom, prechádza komplexným a
náročným procesom decentralizácie, pri ktorom dochádza k významným presunom kompetencií,
zodpovednosti a úloh z centrálnych štátnych orgánov na nižšie úrovne verejnej správy a ďalších
aktérov regionálneho a miestneho rozvoja.
Pre názorné zdieľanie skúseností a vedomostí o integrovanom mestskom rozvoji, sa v dňoch
18. až 23. októbra 2015 uskutočnila študijná cesta 18-člennej moldavskej delegácie na Slovensku,
konkrétne v okolí Bratislavy. Predstavitelia samosprávy zo spomínaného regiónu sa tak vďaka
programu Slovak Aid, vedeným Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu,
oboznámili s viacerými aspektmi a funkciami mestských i obecných samospráv.
V pondelok, 19. októbra 2015, navštívili okresné mesto Senec. Na začiatku programu ich na
mestskom úrade privítal primátor mesta – Ing. Karol Kvál, s ktorým intenzívne a zaujato diskutovali
o správe mesta. Následne sa mesto prezentovalo prostredníctvom konkrétnych úspešných projektov,
ktoré dopomohli k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov. Poobede mala delegácia možnosť si tieto
projekty pozrieť priamo v teréne, počas prehliadky mesta.
V utorok hostia spoznali okresné mesto Pezinok, kde doobeda navštívili Malokarpatské
múzeum, ktoré má veľkú časť svojej expozície venovanú vinohradníctvu a vinárstvu. Prebehla tu
podrobná odborná prehliadka s diskusiou, nakoľko centrálny región Moldavska taktiež patrí medzi
významné vinohradnícke oblasti. Popoludní delegátov privítal Mgr. Oliver Solga, primátor mesta,
ktorý im bližšie predstavil mesto Pezinok a následne spolu s odbornými pracovníkmi mesta
diskutovali o problémoch, súvisiacich s vedením mesta.
V stredu dopoludnia boli pre Moldavcov pripravené aktivity na Ministerstve dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom v Bratislave, kde sa komplexne venovali téme
regionálneho rozvoja. V poobedňajších hodinách navštívili najväčšiu vinohradnícku a vinársku obec
v malokarpatskom regióne - Šenkvice, kde ich privítala prednostka obecného úradu – Mgr. Andrea
Maluniaková. Hostia si prezreli priestory Kultúrneho a informačného strediska (KIS), spolu
s priľahlým Námestím Gabriela Kolinoviča, ktoré boli vybudované v rámci štrukturálnych fondov
v roku 2006.
V nasledujúcom programe zotrvali vo vinárskej tematike, a síce tým, že mali možnosť
absolvovať návštevu najväčšieho a najznámejšieho šenkvického vinárstva – Karpatskej perly. Toto
vinárstvo bolo vybudované aj z fondov Európskej únie. Zamestnanci vinárstva poskytli účastníkom
exkurzie výklad na profesionálnej úrovni.
Vo štvrtok ráno moldavskú delegáciu prijali na magistráte hlavného mesta Bratislava, kde
mali možnosť diskutovať s odbornými pracovníkmi o integrovanom mestskom rozvoji a celkovo o
službách obyvateľstvu poskytujúcich mestom. V popoludní delegáciu privítal primátor mesta
Šamorín – Mgr. Gabriel Bárdos, s ktorým mali tiež možnosť diskutovať o správe mesta a s tým
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súvisiacich problémoch. Na záver programu hostia navštívili Elements Resort, kde diskutovali na tému
cestovného ruchu, športu, trvalo udržateľného rozvoja, ekologickej doprave, rozvoja komunít a o
mnohých ďalších zaujímavých témach súvisiacich s komplexným regionálnym rozvojom.
Moldavskí zástupcovia vysoko ocenili veľmi bohatý a vhodne zvolený program a najmä
príležitosť spomínané samosprávy nielen spoznať, ale priamo diskutovať s ich predstaviteľmi
o bežných i výnimočných situáciách a o problémoch, ktoré vznikajú pri každodennom chode mesta či
obce.
Spolupráca týmto nekončí. V rámci nadchádzajúcej aktivity budú môcť slovenskí
predstavitelia získať vedomosti, skúsenosti a zážitky v Moldavsku, a to konkrétne na Moldavsko Slovenskom fóre, ktoré sa uskutoční v dňoch 12. - 13.novembra 2015 v Moldavsku.
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