
 

 

 

Protokol  

Workshop k témam „Vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, veda, inovácie a 

 klimaticky neutrálna mobilita“, uskutočnený v rámci projektu "RegioCoop SK-

AT" dňa 27.4.2022 v Eisenstadte  

 

Pozadie: 

Projektoví partneri NÖ.Regional.GmbH, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH, Trnavský samosprávny kraj 

a Bratislavský samosprávny kraj spolu s mestami Viedeň a Bratislava ako strategickými partnermi 

zorganizovali v rámci projektu RegioCoop SK-AT v kooperačnom programe Interreg V-A Slovensko – 

Rakúsko sieťové stretnutie k témam „Vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, veda, inovácie a klimaticky 

neutrálna mobilita“. 

Účastníci získali prehľad o možnostiach podpory pre projekty k témam „Vzdelávanie, ďalšie 

vzdelávanie, veda, inovácie a klimaticky neutrálna mobilita“ v nadchádzajúcom programe Interreg VI-A 

Slovensko – Rakúsko. Tiež im bola predstavená príručka legislatívnych rozdielov medzi Slovenskom a 

Rakúskom zhotovená v rámci projektu RegioCoop. Ako nástroj pomoci je určená pre žiadateľov v 

nadchádzajúcom období podpory.   

Podujatia sa zúčastnilo 35 účastníkov. Bolo simultánne tlmočené. Prebehla živá výmena skúseností a 

poznatkov a intenzívna diskusia. To, že podujatie sa mohlo uskutočniť v prezenčnej forme, sa stretlo s 

pozitívnym ohlasom. Prezentácie spolu so zoznamom účastníkov sú doložené v prílohe.  

  



Program: 

 Registrácia účastníkov  09:30 – 10:00  

 Uvítanie a úvod, Dietmar Baurecht spolu s tímom RegioCoop Team 10:00 – 10:15 

 Analýza a príručka rozdielov medzi slovenskou a rakúskou legislatívou, Illiťová Zuzana (Bratislavský 

samosprávny kraj) 10:15 – 10:45 

 Prezentácia online-dotazníka týkajúceho sa spolupráce v hraničnom regióne, zrealizovaného v rámci 

projektu RegioCoop SK-AT 10:45 – 11:00 

 Perspektíva: program podpory Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko a tematické vstupy pre pracovné 

skupiny 11:00 – 11:15 Hannes Schaffer 

 Diskusia v pracovných skupinách 11:15 – 13:15 

o Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie 

o Veda a inovácie 

o Klimaticky šetrná mobilita  

 Zhrnutie a ďalšie kroky 13:15 – 13:45 

 Neformálny obed spojený so sieťovaním  

 

Príručka pre cezhraničnú spoluprácu  

 

Príručka prináša stručný prehľad o legislatívnych rozdieloch medzi Rakúskom a Slovenskom. V rozčlenení 

do 8 kapitol sa venuje najzávažnejším rozdielnostiam v právnom systéme oboch krajín, ktoré je treba 

zohľadniť pri cezhraničných projektoch: počnúc od stavebného zákona, cez finančnú kontrolu až po zákon 

o životnom prostredí.  

  

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 
Technologiezentrum, Marktstraße 3 | A-7000 Eisenstadt 

dietmar.baurecht@wirtschaftsagentur-burgenland.at | +43 (0)5 9010-2434 | www.wirtschaftsagentur-burgenland.at 
FN 271796a, LG Eisenstadt  



Perspektívy a budúce rámcové podmienky v programe Interreg SK-AT 2021 - 

2027 

Téma „legal and administrative cooperation“ bude v nadchádzajúcom programe Interreg SK-AT jedným 

zo samostatných ťažiskových bodov. Bude dotovaná v celkovej výške 7,7 mil. eur. Štruktúra budúceho 

programu Interreg je zobrazená v doleuvedenom grafe.  

 

 

Výsledky pracovnej skupiny pre výskum a inovácie  

Predstavenie účastníkov 

 Stefanie Nestawal a Monika Kyselová: DUK (Donauuniversität Krems) 

pôsobia v oblasti ďalšieho vzdelávania a digitalizácie 

projekt Interreg SK-AT: Digital Village (DigiVil) > https://digivil.eu/  

Záujem o tieto projekty a obsahy: pokračovanie v obsahoch spojených s digitalizáciou  

 Michael Moll: Accent Inkubator GmbH 

pomocou svojich programov podporuje projekty na prepojenie perspektívnych technológií v oblasti 

vedy a techniky. Podpora, intenzívny koučing, vytipované impuls sessions pre startupy.  

projekt Interreg SK-AT: Digital Village (DigiVil) > https://digivil.eu/ 

Záujem o tieto projekty a obsahy: sieť inkubátorov 

 Katharina Hauer: Forschung Burgenland GmbH 

Technické vybavenie budov, energie, životné prostredie a smart computing. Témami budúcnosti sú 

tu: digitalizácia, ochrana klímy, trvalá udržateľnosť. Spoločnosť Forschung Burgenland GmbH a FH 

Burgenland sú v rámci Burgenlandska najvýznamnejšími verejnými inštitúciami pre aplikovaný 

výskum. Rôzne projekty > https://www.forschung-burgenland.at/projekte/  

 Peter J. Mayer: Fachhochschule Burgenland GmbH (FH Burgenland) 

Táto vysoká škola je zameraná na predmety spojené s výskumom v odboroch 

https://digivil.eu/
https://digivil.eu/
https://www.forschung-burgenland.at/projekte/


hospodárstvo,informačné technológie a manažment, sociálne veci, manažment energií a životného 

prostredia. Viac o jednotlivých predmetoch spojených s výskumom: https://www.fh-

burgenland.at/forschung/  

Záujem o tieto projekty a obsahy: sociálna inklúzia, zdravie a prevencia, prepojenie tém 

digitalizácie a sociálnych vecí > digitalLIFE4CE (https://www.interreg-

central.eu/Content.Node/digitalLIFE4CE.html), Green Hospital 

 Eva Adam-Maxa: Museum für Angewandte Kunst (MAK)  

MAK (Múzeum úžitkového umenia) v sebe spája úžitkové umenie, dizajn, architektúru, súčasné 

umenie a s nimi spojený výskum. Popri rôznych výskumných projektoch sa podieľalo aj na projekte 

„Design & Innovation“ v programe Interreg SK-AT. Viac informácií o predmetoch výskumu: 

https://www.mak.at/sammlung/forschungsprojekte  

 Stefan Löfler: Ludwig Bolzmann Institut (LBI) 

LBI na základe prísne stanoveného výberového konania zakladá rôzne výskumné zariadenia, ktoré 

potom razia nové témy pre výskum, pričom vedia pružne reagovať na aktuálny spoločenský a 

vedecký vývoj, a tiež sa venujú interdisciplinárnemu priekopníckemu výskumu. V rámci 

„Rehabilitation Research“ sa tu venujú skúmaniu existujúcich i vývoju nových terapeutických 

koncepcií v oblasti rehabilitácie. Viac všeobecných informácií o predmetoch výskumu: 

https://lbg.ac.at/forschung/  

projekt Interreg SK-AT: https://www.active-ageing.eu/de/   

Záujem o tieto projekty a obsahy: zintenzívnenie cezhraničnej výmeny v oblasti rehabilitácie, 

prevencia  

 Dénes Széplaki: TREXIMA Bratislava 

Poradensko-výskumná firma so špecializovaným zameraním na trh práce a so skúsenosťami v 

programe Interreg v rámci BSK.(https://www.trexima.sk)  

Záujem o tieto projekty a obsahy: sprevádzanie projektov prostredníctvom obsahov zo štatistického 

zberu údajov. Porovnanie štatistických údajov zo Slovenska a z Rakúska.  

 Alexandra Novotná & Ján Cvečka: Univerzita Komenského  

Lekárska fakulta v Bratislave. Centrum aktívneho starnutia - Centre of Active Ageing (CAA) – spadá 

pod FTVŠ. Projekt Interreg SK-AT: https://www.active-ageing.eu/de/  

Záujem o tieto projekty a obsahy: rehabilitácie 

 Viktor Veselovský: Svätý Jur 

Mesto Svätý Jur má 5747 obyvateľov a nachádza sa na západnom Slovensku, v BSK v okrese Pezinok. 

Je partnerom v projekte Interreg SK-AT: Digital Village (DigiVil) > https://digivil.eu/ > Pilotný 

projekt: History-To-Go  

 Thomas Schlögl: Burgenländischer Müllverband (BMV) (Burgenlandské združenie odpadového 

hospodárstva): ide o združenie odpadového hospodárstva všetkých obcí s pôsobnosťou na území 

celého Burgenlandska. V minulosti sa podieľali na rôznych cezhraničných projektoch: 

https://www.bmv.at/verband/eu-projekte.html  

Záujem o tieto projekty a obsahy: od biodiverzity až po redukciu emisií CO2 a inovácie v odpadovom 

hospodárstve 

 Harald Ladich: Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 

pôsobí v rôznych projektoch Interreg SK-AT: RegioCoop SK-AT (https://wirtschaftsagentur-

burgenland.at/regiocoop-sk-at/), Digital Village (DigiVil),  > https://digivil.eu/ , baum_cityregion 

(https://wirtschaftsagentur-burgenland.at/baum/) a Clean Mobility (https://www.b-

mobil.info/de/projekte/)  

Východiská v programe 

 Špezifický cieľ v priorite 1 a aktivity 1 až 3 s indikatívnymi opatreniami   

 Témy: digitalizácia, nové technológie, implementácia spoločne vyvinutých riešení, adaptácia a 

participácia, inovácia má ľudí spájať a uľahčiť im využívanie nových technológií, celoživotné 

vzdelávanie, cezhraničná výmena pracovníkov z oblasti vedy a výskumu, aktívne starnutie vďaka 

technickým možnostiam / inováciám, pozdvihnutie kultúrneho dedičstva cez inovácie, presadenie 

nových prístupov v dizajne vďaka projektom na aplikáciu nových poznatkov a vymožeností.  
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Prístupy k projektom 

 P: téma zdravie: sociálna inklúzia 

 P: téma zdravie: zdravotný turizmus pre všetkých  

 P: téma zdravie: spojená rehabilitácia po oboch stranách hranice 

 P: téma zdravie: zdravie a prevencia 

 P: téma digitalizácia: budovanie siete inkubátorov 

 P: téma sociálne veci: sociálna inklúzia (65+) 

 P: téma životné prostredie: REUSE a obehové hospodárstvo > odpadové hospodárstvo, sociálna 

výroba  

Podpora 

 Bola položená otázka, či sa podpora týka vývoja perspektívnych projektov, alebo dopytu po 

projektových partneroch.  

 Vždy je potrebné obrátiť sa aj na projektové poradenstvo v programe Interreg SK-AT (GTS), ktoré 

pomôže ujasniť si mnohé veci v predstihu a včas vychytať prípadné nedostatky či vykonať zmeny. 

(Viac informácií a kontaktné údaje: https://www.sk-at.eu/de/kontakte/gemeinsames-sekretariat / 

https://www.sk-at.eu/de/kontakte/regionale-foerderstellen)  

 Pri príprave projektu je rovnako potrebné tiež pravidelne sa informovať cez webové stránky 

programu.    

 

Výsledky pracovnej skupiny pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie  

 

Predstavenie účastníkov 

 Oliver Böck a Sebastian Frank: ÖJAB (Österreichische JungArbeiterBewegung) 

pôsobia v sekcii pre program Erasmus, mládež, azyl, integráciu a zdravie  

projekt Interreg: Co-Age Volunteers  

 Karolina Garycki-Mrugacz: mesto Viedeň 

Zodpovedá za prácu s verejnosťou, obsahové hodnotenie projektov  

 Krabáč Jozef: Trexima Bratislava 

Poradensko-výskumná firma so špecializovaným zameraním na trh práce, chceli by sa ako partner 

podieľať na projekte   

Firma má skúsenosti v programe Interreg v rámci BSK.  

 Rene Bischof: BFI Burgenland 

pôsobí v oblasti vzdelávania učňov a dospelých, má skúsenosti s projektmi na národnej i 

medzinárodnej úrovni, ako napr. IFIT 4.0 v spolupráci s Dolným Rakúskom, Bratislavou a Trnavou 

 Christian Pronai: Bildungsdirektion Burgenland (riaditeľstvo pre vzdelávanie)  

pôsobí v sekcii pre programy Erasmus a Interreg (dotácie/podpora). Táto inštitúcia významným 

spôsobom podporuje školy.   

 Zuzana Illit'ová: Bratislavský samosprávny kraj 

referovala o nadväznom projekte „BIG_ling“, v ktorom by BSK prípadne mohol byť strategickým 

alebo projektovým partnerom 

 Alena Hosch: NÖ.Regional GmbH 

Je partnerom v projekte RegioCoop SK-AT; Dolné Rakúsko je lead partnerom v projekte BIG, ich 

úlohou je poskytovať podporu pre projekty 

 Volker Ursin: Physio- und Rheumatherapie (fyzio-a reumaterapia) 

Projekt Interreg: „Centre of Active Ageing“ 

 Monika Kisová: SOŠ vinársko-ovocinárska Modra 

skúsenosti v programe Erasmus, pripravili projekt v programe Interreg na tému klíma a víno – ten bol 

https://www.sk-at.eu/de/kontakte/gemeinsames-sekretariat%20/
https://www.sk-at.eu/de/kontakte/regionale-foerderstellen


v roku 2021 zrušený kvôli administratívnym dôvodom; škola by rada spolupracovala s 

burgenlandskými vinárskymi školami.  

 Ingrid Juhásová: Stredná zdravotnícka škola 

zatiaľ nemajú skúsenosti z projektov v programe Interreg, no už 8 rokov spolupracujú s programom 

Erasmus   

 

Východiská v programe 

 Prezentácia špecifického cieľa v priorite 4 a aktivity 1 až 2 s indikatívnymi opatreniami    

Projektové nápady 

 Trexima: evaluácia porovnania opisu povolaní v Rakúsku a na Slovensku  

 Stredná zdravotnicka škola: záujem o projekty v zdravotníctve – zatiaľ bez konkrétneho nápadu  

 Physio- und Rheumatherapie: ponuka praktikantských miest pre SK a AT; prípadná spolupráca s 

univerzitou Schmelz 

 ÖJAB: ďalšie vzdelávanie trénerov  pretaviť aspekt trvalej udržateľnosti do opisu povolaní a 

zohľadniť ho, žiadaní partneri: BSK, rôzne zariadenia odborného vzdelávania v programovom území 

 BFI: Podnikanie pre Rómov a Sintiov  bola nadhodená problematika početnosti tejto skupiny a jej 

kultúry (rodina je pre nich najvyššou hodnotou). Bolo by treba pracovať už so základnými školami.  

 

Podpora 

 Bola položená otázka, či bude možné opätovne podať projekty, ktoré už raz boli zamietnuté –> 

takýto krok nedáva zmysel. To, že projekt bol zamietnutý, iste malo svoj dôvod. Lepšie bude 

sústrediť sa na prípravu nového projektového nápadu.  

 Aj v takomto prípade je potrebné vždy sa obrátiť na projektové poradenstvo v programe Interreg SK-

AT, ktoré pomôže ujasniť si mnohé veci v predstihu a včas vychytať prípadné nedostatky či vykonať 

zmeny. 

 Pri príprave projektu je rovnako potrebné tiež pravidelne sa informovať cez webové stránky 

programu.    

 

 

Výsledky pracovnej skupiny pre klimaticky šetrnú mobilitu  

Predstavenie účastníkov 

 Michael Maritschnegg: Mobilitätszentrale Burgenland 

Projekt Interreg: Clean mobility 

 Christian Neuner:  VOR 

Projekt Interreg: Clean mobility 

 Romana Penjaková: BSK 

Skúsenosti z projektu RegioCOOP v programe Interreg a so stredoeurópskymi projektmi  

 Andrea Kasanická Kostolná: Magistrát mesta Bratislava  

Projekt Interreg: baum-cityregion 

 Christian Berger: NÖ.regional GmbH  

Projekt Interreg: baum-cityregion 

 Elena Horanová: TTSK 

Skúsenosti z projektu RegioCOOP v programe Interreg a so stredoeurópskymi projektmi  

 Hana de Silvio: Europabüro Wien  

Europabüro hľadá tematické doplnenie pre svoje projekty  

Východiská v programe  

 Mobilita je v rámci programu prierezovou témou. Dalo by sa vychádzať z  

i. Priority PO2 – a greener low-carbon transitioning towards a net zero economy and resilient Europe, 

špecifický cieľ: Protection/preservation of nature, biodiversity a green infrastructure, reducing 

pollution 

ii. Priority PO4 – a more social and inclusive Europe, špecifický cieľ: Culture and tourism 



iii. ISO 1 A better cooperation governance 

 

Projektové nápady 

 Pokračovanie v projekte Clean mobility, pod názvom Baum mobility. Vychádzalo by sa pritom z ISO 1 

– a better cooperation governance“ Action 1 – stratégia cezhraničnej mobility a Action 2 – joint pilot 

actions. Do úvahy by prichádzali ťažiskové body: výmena informácií o cestovných poriadkoch, 

menšie investičné projekty, clearingové miesto pre mobilitu  

Podpora 

 Ako postupovať pri projektoch (venovaných napr. takej prierezovej téme ako doprava), ktoré 

nemožno na 100%-ne priradiť iba k jednému ťažisku? 

 Viaceré organizácie musia svoje terajšie projekty ukončiť do konca roka. Preto im neostáva veľa 

času na prípravu nových. Treba rátať s tým, že sa s nimi začne až na jar 2023.  

 Na slovenskej strane nie je veľa nositeľov projektov, bolo by treba vyvinúť úsilie v prospech ich 

vyššej účasti v programe Interreg.  

 Obnova koľaje Viedenskej električky  

 

Zoznam nahlásených účastníkov (výmena kontaktných údajov) 

Meno Priezvisko Inštitúcia Email 

Eva Adam-Maxa 
MAK - Museum für angewandte Kunst 
(Múzeum úžitkového umenia) eva.adam-maxa@mak.at 

Dietmar Baurecht Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 
dietmar.baurecht@wirtschaftsagentur-
burgenland.at 

Christian Berger NÖ.Regional GmbH christian.berger@noeregional.at 

Rene Bischof 

BFI Burgenland - Berufsförderungsinstitut 
Burgenland (Inštitút na podporu vzdelávania 
Burgenland) r.bischof@bfi-burgenland.at 

Oliver Böck, MA 

ÖJAB - Österreichische 
JungArbeiterBewegung (Rakúske hnutie 
mladých robotníkov) oliver.boeck@oejab.at 

Jan Cvecka Univerzita Komenského Bratislava myofitsk@gmail.com 

Hana Di Silvio 

Europa Büro der Bildungsdirektion für Wien 
(Európska kancelária pri Riaditeľstve 
vzdelávania pre Viedeň)  Hana.DI-SILVIO@bildung-wien.gv.at 

Bettina Erdt Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 
bettina.erdt@wirtschaftsagentur-
burgenland.at 

Angela Fischer 

Amt der bgld. Landesregierung, 
Frauenreferat (Úrad burgenlandskej vlády, 
referát pre záležitosti žien) angela.fischer@bgld.gv.at 

Sebastian Frank, MSc 

ÖJAB - Österreichische 
JungArbeiterBewegung (Rakúske hnutie 
mladých robotníkov) sebastian.frank@oejab.at 

Karolina 
Garycki-
Mrugacz Mesto Wien karolina.garycki-mrugacz@wien.gv.at 

Katharina Hauer Forschung Burgenland GmbH 
katharina.hauer@forschung-
burgenland.at 

Marcus Hofmann Forschung Burgenland GmbH 
marcus.hofmann@forschung-
burgenland.at 

Vanda Homerova Bratislava, Nové Mesto homerova.vanda@gmail.com 

Elena Horanová Trnavský samosprávny kraj horanova.elena@trnava-vuc.sk 

Alena Hosch NÖ.Regional GmbH alena.hosch@noeregional.at 



Zuzana Illiťová Bratislavský samosprávny kraj zuzana.illitova@region-bsk.sk 

Ingrid Juhasova Stredná zdravotnícka škola, Trnava juhasova.in@gmail.com 

Andrea 
Kasanicka 
Kostolna 

Magistrát mesta Bratislava, projekt 
baum_cityregion 

andrea.kasanicka-
kostolna@bratislava.sk 

Monika Kisová SOŠ vinársko-ovocinárska Modra kisovamonika@svosmo.sk 

Julia Kornfehl Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 
julia.kornfehlt@wirtschaftsagentur-
burgenland.at 

Andrea Kovács Gymnázium Z.Kodálya Galanta akovacsabb@gmail.com 

Jozef Krabáč TREXIMA Bratislava krabac@trexima.sk 

Monika Kyselova 
Donau-Universität Krems (Dunajská 
unverzita Krems) monika.kyselova@donau-uni.ac.at 

Ivana Lacenová Stredná zdravotnícka škola Trnava ivanalacenova@gmail.com 

Harald  Ladich Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 
harald.ladich@wirtschaftsagentur-
burgenland.at 

Stefan Löfler 
Physiko- und Rheumatherapie (Fyzio-a 
reumaterapia) stefan.loefler@kern-reha.at 

Michael Maritschnegg 
Mobilitätszentrale Burgenland (Centrála pre 
mobilitu Burgenlandsko) michael.maritschnegg@b-mobil.info 

Peter J.  Mayer 
Fachhochschule Burgenland (Vysoká škola 
odborná Burgenlandsko) peter.mayer@fh-burgenland.at 

Andrea Mészáros Gymnázium Z.Kodálya Galanta mandigal66@yahoo.de 

Katarína Mičová Spojená škola sekretariat@sosholic.sk 

Michael Moll accent Inkubator michael.moll@accent.at 

Stephanie Nestawal 
Universität für Weiterbildung Krems 
(Univerzita pre ďalšie vzdelávanie Krems) stephanie.nestawal@donau-uni.ac.at 

Christian Neuner Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH christian.neuner@vor.at 

Alexandra Novotná Univerzita Komenského alexandra.novotna@uniba.sk 

Romana Peniaková Bratislavský samosprávny kraj romana.peniakova@region-bsk.sk 

Christian Pronai 
Bildungsdirektion Burgenland (Riaditeľstvo 
pre vzdelávanie Burgenlandsko) 

christian.pronai-mariel@bildung-
bgld.g.v.at 

Rudolf Razka HTL Mödling rudolf.razka@htl.moedling.at 

Hannes Schaffer mecca consulting office@mecca-consulting.at 

Thomas Schlögl 

BMV - Burgenländischer Müllverband 
(Burgenlandské združenie odpadového 
hospodárstva) mag.thomas.schloegl@bmv.at 

Dénes Széplaki TREXIMA Bratislava szeplaki@trexima.sk 

Miroslav Tkáč Trexima Bratislava mirec.tkac@gmail.com 

Volker Ursin 
Physiko- und Rheumatherapie (Fyzio-a 
reumaterapia) v.ursin@active-ageing.eu 

Viktor Veselovský Mesto Svätý Jur; obec Slovenský Grob viktor.veselovsky@gmail.com 

Christian Vlasich 
BUZ - Burgenländisches Schulungszentrum 
(Burgenlandské školiace stredisko) vlasich@buz.at 

Christine  Zopf-Renner Wirtschaftsagentur christine.zopf-renner@b-mobil.info 

 



Najbližšie termíny 

12.05.2022 sieťové stretnutie „Príroda a kultúra“, TTSK  

01.06.2022 sieťové stretnutie „Klimaticky neutrálna mobilita, energie, hospodárstvo, veda 

a vzdelávanie“, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 

 

Fotodokumentácia z podujatia 

 

 



 

 

 

 

 

 


