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Protokol  
z tematickej siete pre: Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, klimaticky neutrálnu 

mobilitu, zdravie, vedu a inovácie, prírodné a kultúrne dedičstvo, 

ktorá sa v rámci projektu „RegioCoop SK-AT“ konala dňa 01.06.2022 

v Eisenstadte 

  

Pozadie: 

Partneri projektu RegioCoop SK-AT realizovaného v kooperačnom programe Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 

(Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH, NÖ.Regional.GmbH, Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský 

samosprávny kraj, spolu so strategickými partnermi - mestami Viedeň a Bratislava) zorganizovali sieťové 

stretnutie k témam: vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, klimaticky neutrálna mobilita, zdravie, veda a inovácie, 

prírodné a kultúrne dedičstvo.  
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Okrem prehľadu o možnostiach podpory, ktoré prinesie nový program Interreg VI A Slovensko- Rakúsko pre 

projekty venované témam ako vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, klimaticky neutrálna mobilita, zdravie, 

veda a inovácie, prírodné a kultúrne dedičstvo, sa tiež debatovalo o perspektívnych projektových námetoch 

pre nadchádzajúci program podpory. Boli vypracované prvé concept notes.    

 

Na podujatí bolo prítomných okolo 60 účastníkov a bolo tlmočené simultánne i konzekutívne. Účastníci zdieľali 

svoje poznatky a skúsenosti a intenzívne diskutovali. Podujatie v prezenčnej forme malo jednoznačne pozitívny 

ohlas. Prezentácie ako aj zoznam prihlásených účastníkov sú pripojené k protokolu a slúžia na zosieťovanie 

rôznych projektových nápadov, ktoré tu boli rozvinuté (zelenou farbou sú uvedené mená osôb – účastníkov 

podujatia, ktoré prišli s projektovými nápadmi). Tento zoznam slúži pre ich vzájomné sieťovanie.         

 

Program podujatia: 

 Registrácia účastníkov  09:30 – 10:00 h 

 Uvítanie a úvodné slovo - Dietmar Baurecht spolu s projektovým tímom RegioCoop Team 10:00 

– 10:10 h 

 Všeobecný úvod do témy a spoločná fotografia – Hannes Schaffer 10:10 – 10:20 h 

 Prehľad:  Program podpory Interreg VI A Slovensko – Rakúsko a tematické vstupy pre pracovné 

skupiny  10:20 – 11:05 h, Francois -Edouard Pailleron a Hannes Schaffer 

 Workshopy s účasťou regionálnych koordinátorov venované konkrétnejším okruhom (11:05 – 

11.15 h), vypracovanie concept notes pre nadchádzajúci program Interreg VI A SK-AT v 

uvedených témach:  

o vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie  

o klimaticky neutrálna mobilita  

o zdravie  

o prírodné a kultúrne dedičstvo  

 Zhrnutie a ďalšie kroky 13:15 – 13:45 h 

 Obed a sieťovanie  
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Perspektívy a rámcové podmienky v budúcom programe Interreg SK-AT 2021 - 2027 

Architektúra nadchádzajúceho programu Interreg:

 

Alokácia prostriedkov v nadchádzajúcom programe:   

PO1 – Research and Innovation 7,9 MEURO 

PO2 - Climate Change 6,6 MEURO, Biodiversity 10,6 MEURO 

PO4 - Education 5,8 MEURO, Health 4,1 MEURO, Culture and Tourism 12,7 MEURO (4 AT, 8,7 SK) 

ISO 1 - Legal and administrative Cooperation - 4,5 MEURO, People2People - KPF 3,2 MEURO 
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Pracovná skupina pre trh práce a hospodárstvo  

(moderátorky: Bettina Erdt a Romana Peniaková) 

 

 

Projektové nápady 

Projektový nápad: GREEN –VET 

Nositeľ projektu: ÖJAB 

Téma: 

Interaktívny, cezhraničný rozvoj pre učiteľov, trénerov a vychovávateľov v 

odbornovzdelávacích organizáciách   

Vývoj vzdelávacieho program pre trvalo udržateľnú a ekologickú prácu a vzdelávanie v 

odbornovzdelávacom (technickom) sektore  

Stav projektu: pilotný projekt 

Typ projektu: strategické partnerstvo 

Štádium v príprave projektu:  
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ÖJAB sa podieľal na tematickej implementácii projektu na túto tému v programe 

Erasmus+. Tento projekt poslúži ako predpilotný. Jeho nadstavbou by sa mal stať projekt 

Interreg.  

Dopyt po podpore:  

Hľadajú sa 4 – 5 projektoví partneri, z toho 2 odbornovzdelávacie strediská na slovenskej 

strane, a po jednom politickom partnerovi z Rakúska resp. zo Slovenska.  

 

Projektový nápad: Letné školy  

Nositeľ projektu: Bratislava - Staré Mesto  

Téma: 

Letné školy pre deti z Rakúska  

Témy pre letné školy zatiaľ neboli určené.  

Stav projektu: pilotný projekt  

Typ projektu: opatrenie  

Štádium v príprave projektu: Projektový nápad, ktorého koncepcia sa ešte len pripravuje.   

Dopyt po podpore:  

Hľadajú sa školy resp. mestá či mestské časti z Rakúska, kontaktným partnerom by prípadne 

mohlo byť burgenlandské riaditeľstvo pre vzdelávanie - Bildungsdirektion Burgenland.   

Burgenlandsko bude tento rok opäť iniciovať letné školy (krajinská radkyňa Winkler).   Tento 

rok budú venované aj témam profesií / odborného vzdelávania a trhu práce  Nositeľ projektu 

by mal nadviazať kontakt s krajinskou radkyňou Winkler, resp. s politickým úradom.   

 

Projektový nápad: Neformálne pole vzdelávania a rozvoj základných zručností pre bezpečný digitálny 

hraničný región  

Nositeľ projektu: IPCenter 

Téma: 

Cieľom je pomôcť mladým ľuďom vo veku 15 až 24 rokov, ktorí nie sú zárobkovo činní a 

ani nie sú vo výuke či tréningu (tzv. NEETs), aby si zlepšili a posilnili svoje digitálne 

zručnosti. Cieľovou skupinou sú tzv. digital natives (mladí, ktorí odmalička vyrastali s 

digitálnymi technológiami), ktorým však častokrát chýbajú životné skúsenosti z 

digitálneho prostredia.  

Obsah projektu pozostáva z troch častí: neformálne učenie, zručnosti pri narábaní s 

médiami a kybernetická bezpečnosť.  

V katalógu OER (Open Educational Resources) by mali byť uvedené  rôzne podniky 

ponúkajúce tieto tri obsahy projektu a mal by tu byť sprístupnený voľne dostupný 

výukový materiál.   

Sprístupnenie výukových materiálov, ktoré by sa dali využívať cez rôzne sociálne siete.   

Stav projektu: pilotný projekt  
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Typ projektu: opatrenie  

Štádium v príprave projektu: projekt je rozpracovaný na podanie  

Projektový nápad je rozpracovaný kvalitne, no sú tu ešte niektoré nezodpovedané 

otázky.  

Nositeľ projektu je však otvorený pre ďalšie nápady.  

Rozpočet: cca. 1,3 mil. Eur  

Perspektívni partneri: ÖJAB; Erste Group 

Dopyt po podpore:  

Hľadajú sa projektoví partneri zo Slovenska.  

Projektový nápad: Zahájenie ďaľšieho zdelávania na stredných školách  

Nositeľ projektu: Trexima 

Téma: 

Rozvoj výcviku a ďalšieho vzdelávania na stredných školách  

Rakúsko-slovenská platforma na výmenu skúseností  

Pomoc pri akreditácii programov a finančná pomoc na zahájenie výcviku  

Stav projektu: pilotný projekt  

Typ projektu: opatrenie  

Štádium v príprave projektu: projektový nápad  

Dopyt po podpore:  

Hľadajú sa rakúske školy, ktoré by sa stali projektovými partnermi.   

 

Projektový nápad: Caring Families – rozvoj zručností pre opatrovateľov príbuzných a komunita pre 

opatrovateľskú službu o seniorov   

Nositeľ projektu: IPCenter 

Téma: 

Hlavným cieľom je ponúknuť pomoc rodinám s dopytom po starostlivosti tým, že sa 

vybuduje komunita na zdieľanie poznatkov a skúseností  

Obsah projektu: Vybudovanie komunity, online-školenia v oblasti opatery a metód e-

health   

Stav projektu: pilotný projekt  

Typ projektu: opatrenie  

Štádium v príprave projektu: projekt je rozpracovaný na podanie 

Viac než iba projektový nápad – už sa pripravuje podrobná koncepcia   

Rozpočet: cca. 1 mil. Eur  



 

 
  Seite 7 von 17  

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  

Perspektívny partner: ÖJAB 

Dopyt po podpore:  

Hľadajú sa projektoví partneri zo Slovenska i z Rakúska.  

Projektový nápad: Jazyková a kultúrna podpora pre zdravotníckych pracovníkov  

Nositeľ projektu: IPCenter 

Téma: 

Cieľom je posilniť zamestnateľnosť zdravotníckeho personálu  

Podpora jazykových a kultúrnych znalostí, napr. prostredníctvom špecifickej 

terminológie  

Rozvoj inovatívneho online-nástroja  

Rakúski zdravotnícki pracovníci by mohli fungovať ako multiplikátori, a aj naopak.  

Cieľová skupina: učni (AT-SK) 

Stav projektu: pilotný projekt  

Typ projektu: opatrenie  

Štádium v príprave projektu: ide o počiatočný nápad, je len v začiatkoch  

Dopyt po podpore:  

Hľadajú sa projektoví partneri zo Slovenska a Rakúska.  

Pán Summerer (Accent Inkubator GmbH) odkazuje na stránku:   

https://www.carefact.at/#paula  

  

https://www.carefact.at/#paula
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Pracovná skupina pre Akčný program Morava – Dunaj  

(moderátor: Hannes Schaffer) 

 

Predstavenie sa účastníkov  

 Hermann Hansy: LEADER Region Marchfeld informuje o Akčnom programe Morava 

– Dyje, ktorý sa pripravuje v rámci projektu ECO Region SK-AT.  

 Karina Hauer: Verein für biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March 

/ Združenie pre biologickú reguláciu komárov pozdĺž Dyje a Moravy informuje o 

regulácii a vedeckom monitoringu invazívnych druhov komára piskľavého.  

 Barbara Seebacher: Verein für biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und 

March / Združenie pre biologickú reguláciu komárov pozdĺž Dyje a Moravy 

diskutuje o pokračovaní v ekologicky únosnej regulácii komárov pomocou BTI na 

Slovensku a v Rakúsku a o projekte na ochranu vtáctva a v prospech prírodného 

turizmu zameraného na pozorovanie vtákov na Slovensku a v Rakúsku.  

 Birgit Meisel: zo zámku Marchegg predstaví aktivity v rámci Dolnorakúskej výstavy 

a diskutuje o ďalších potenciálnych návrhoch pre projekt.  

 Hans Binder: z organizácie Forschung Burgenland načrtne projekt so zameraním 

na adaptáciu na zmenu klímy na prírodných plochách v celom programovom 

území.  
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Projektové nápady: 

Ťažisko 1: ekovýchova 

Obsah / východiská projektu: 

 Využívanie priestorov pre 

ekovýchovu (aj po ukončení 

Dolnorakúskej výstavy 

prebiehajúcej v Marcheggu)  

 Rozšírenie ekovýchovy 

v spolupráci so školami 

(budovanie povedomia) 

 Ekocentrá Hohenau – 

Marchegg – Devínska Nobá 

Ves, Orth – Čunovo 

 Možnosť využitia 

vyškolených ekolektorov aj 

mimo chránených území 

 Nadväzný projekt 

k Ecoregion SK-AT 

  

Ťažisko 2: biodiverzita 

Obsah / východiská projektu: 

 Rozšírenie katalógu opatrení 

na podporu biodiverzity pre 

slovenské obce a pre región 

južne od Dunaja (okres Bruck 

an der Leitha) 

 Stepping stones: prepojenie 

chránených a nechránených 

plôch v prospech rozvoja 

celého prírodného územia 

 Implementácia jednotlivých 

opatrení napr. v desiatich 

obciach 

 Obnova „zeleného pásu“ 

v Pomoraví (pilotný región 

Záhorie)   

  

Ťažisko 3: retencia vôd 

– rieka Morava 

Obsah / východiská projektu: 

 Protipovodňová ochrana ako 

prierezové téma 

 Obce so zdravou klímou 

 Pilotný projekt Via Donau 

a SVHP sa už uskutočnil 

Sieťovanie pozdĺž Moravy 

Na základe skúseností z projektov 

Life+ Untere March-Auen a Interreg 

Kli-Ma by sa mali zrealizovať rozsiahle 

opatrenia na odstránenie pevných 

zabezpečení na brehoch rieky 

Partneri: Via Donau, WWF 

 Ťažisko 4: 

ekoturizmus 

Obsah / východiská projektu: 

Ďalšie rozšírenie návštevníckej 

ponuky (vychádzajúc 

z Morava3Nature a Ecoregion SK-AT) 
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Kľúčové regióny + KLAR 

     Využívanie zdrojov 

 

Implementácia  pilotné akcie   Klimatická zmena, adaptácia 

SK    Prepojenosť 

     (unleserlich / nečitateľné)    

  Inštitucionálna kooperácia 

Prírodné plochy 

Klimatická neutralita 

Zmena klímy 

Ekopurizmus    Akčný plán 

  B: RU5, ENU     Leader Záhorie, Región Marchfeld 

Potenciálni partneri: KEM NSS, FORSCHUNG BGLD 

  Dolné Rakúsko:  KLAR + KEM MARCHFELD 

  SK: Región Bratislava, mesto + BSK 

FORSCHUNG BURGENLAND – INITIATIVE 
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Pracovná skupina pre kultúrne dedičstvo, šľachtické rody a ich históriu  

(moderátori: Francois-Edouard Pailleron a Katka Krejčová) 

 

Tatjana Mikušová predstavuje základnú myšlienku projektu „Po stopách šľachtických rodov“. Myšlienku 

predkladajú slovenské samosprávne kraje Trnava a Bratislava. Bohaté kultúrne dedičstvo ale hlavne význam 

rôznych šľachtických rodov a ich výrazný vplyv na všestranný  v spoločnom regióne má byť tematicky 

spracované v rámci tematickej cesty  a sprostredkované cieľovým skupinám prostredníctvom rôznych 

kultúrnych a turistických opatrení. 

Bolo to spracované ako  napríklad  už zodpovedajúci produkt, Story telling príbeh  pre rod Pálffyovcov – „Po 

stopách rodu Pálffyovcov“. Podľa tohto modelu bolo možné kultúrne dedičstvo spracovať a aj pre iné rody. 

Katka Krejcová poukazuje na komplexnosť témy projektu. Súčasne sa má spracovať a sprostredkovať 

viacero šľachtických rodov, ich sídla a ich pozostalosť. Bolo by preto vhodné tematické naratívy zoskupiť do 

klástrov a tak ich metodicky usporiadať v rámci celkového projektu. Nevyhnutná bude aj účasť príslušných 

turistických destinácií na projekte. 

Mathias Wald z Weinviertel Tourismus GmbH má záujem o projektové partnerstvo a profesionálnu 

podporu pri vývoji a realizácii projektu. Poukazuje aj na ARGE Schlösserreich, ktorá už veľmi podobný 

koncept úspešne realizuje. 

Ida Antipovová poznamenáva, že tu by sa mal použiť metódický postup. V prvom rade sa bude vyžadovať 

stratégia pre celkový projekt ako druh „Roadmapy“ . Ten by mal následne definovať a špecifikovať 

jednotlivé ciele, opatrenia a aktivity v rámci spoločného projektu Interreg. 
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Tento prístup tvorby projektu podporil aj pán F.E. Pailleron, pričom zároveň konštatuje, že skúsenosti 

ukázali, že pri realizácii stavebných opatrení často dochádza k oneskoreniam, a preto nemožno odporučiť 

rozdelenie celkového balíka na dva projekty. 

Bude sa diskutovať o nasledujúcich možných tematických klastroch/ skupinách: 

Poľovnícke a prírodné parky; umenie a kultúra; Vzdelávanie a spoločnosť; Obchodná činnosť; duchovné 

dedičstvo;... 

Kultúrny odkaz šľachtických rodov by sa mal zviditeľniť na regionálnej mape. 

Mali by sa zahrnúť tieto destinácie: 

Dolné Rakúsko: 

 Marchegg/Palffy: výstavy; park; koncerty; Cykloturistika – požičovňa elektrobicyklov 

 Schloesserreich/Habsburg a Palffy: poľovnícke a prírodné parky; cykloturistika 

 Wilfersdorf/Lichtenštajnsko: hospodárstvo, duchovné dedičstvo; Umenie a kultúra 

 Zámok Lanzenkirchen/Bourbonen: duchovné dedičstvo; Umenie a kultúra 

 

Slovensko (Trnavský a Bratislavský kraj): 

 Galanta:  2 kaštiele (renesančný a neogotický) rodu   Esterhazy– kultúrne dedičstvo, 

výstavy a podujatia, gastro 

 Dolná Krupá – kaštiel rod Chotekovci a park, kultúrne dedičstvo, výstavy a podujatia, 

 Holíč – kaštieľ rod Habsburg, kultúrne dedičstvo, koniareň, výstavy a podujatia, gastro 

 Tomášikovo – kaštiel rodu Esterhazy , kultúrne dedičstvo, výstavy a podujatia 

 Bratislava –10 pamiatok (hrady, paláce a kostol) rodu Palffy – významné kultúrne 

pamiatky 

 Bratislava – 8 pamiatok ( paláce, záhrady a kostoly) rodu Esterházy – významné 

kultúrne pamiatky 

 Senec – Turecký dom – historická pamiatky rodu Esterházy 

 Malacky – kaštieľ a anglický park rodu Palffy, kultúrne dedičstvo, výstavy a podujatia, 

krypty a kostol, sväté schody 

 Plavecké Podhradie – hrad rodu Palffy, kultúrne dedičstvo 

 Červený Kameň – hrad a park rodu Palffy, kultúrne dedičstvo, podujatia a výstavy, 

múzeum  

 Pezinok – zámok rodu Palffy, kultúrne dedičstvo, podujatia a výstavy, hotel a gastro, 

lokálne víno v starých pivniciach 

 Pezinok – Schaubmarov mlyn – technická pamiatka rodu Palffy, kultúrne dedičstvo 

 Svätý Jur – kaštieľ rodu Palffy, kultúrne dedičstvo, hotel a gastro, lokálne víno Via Jur 

 Smolenice – zámok rodu Palffy, kultúrne dedičstvo, podujatia a výstavy 

 Trnava – katedrála sv. Jána Krstiteľa, Bazilika sv. Mikuláša, Arcibiskupský palác, 

Marianum  – významné kultúrne pamiatky rodu Esterházy 
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Pracovná skupina súhlasí s tým, že hlavnú koordináciu ďalšieho rozvoja tohto projektu má na starosti pani 

Tatjana Mikušová. Na dolnorakúskej strane je zatiaľ kontaktnou osobou Katka Krejcová, kým sa neurčí 

partner projektu, ktorý prevezme koordináciu. 

 

Pracovná skupina pre geoparky  

(moderátorky: Alena Hosch, Elena Horanová, Zuzana Illiťová) 

 

V rámci pracovnej skupiny Geoparky sa stretli zástupcovia viacerých subjektov z rakúskej a slovenskej 

strany, ktorí by mali záujem podať projekt s cieľom vytvorenia cezhraničného geoparku. Vzhľadom 

k skutočnosti, že medzi týmito zástupcami prebehlo už viacero stretnutí, cieľom tohto stretnutia bolo 

posunúť sa o krok ďalej a projektovej myšlienke dať kontúry a štruktúru projektového zámeru, teda 

zadefinovať cieľ projektu, špecifikovať pracovné balíky s aktivitami a dohodnúť sa na štruktúre partnerstva.  

Pracovnej skupiny Geoparky sa zúčastnili subjekty:  

 SK strana: Mesto Modra, Mesto Pezinok, OZ Barbora, Ústav Turizmu 

 AT strana: Biosphärenpark Wienervald, Naturpark Rosalia-Kogelberg 

Záverom pracovnej skupiny boli dva projektové zámery, ktoré by v rámci témy Geoparky mohli vzniknúť.  

1. Cezhraničný geopark (Geo projektový zámer) 

 

 Projektoví partneri:  
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AT: Biosphärenpark Wienervald, Naturpark Rosalia-Kogelberg 

SK: Mesto Pezinok, OZ Barbora, Ústav Turizmu 

 Prioritná os: 

PO 2. Zelenšie pohraničie: Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodoverzity a zelenej infraštruktúry,a 

to aj v mestských oblastiach, zníženie všetkých foriem znečistenia 

 Pracovné balíky: 

WP1: (Zodpovedný: Naturpark Rosalia-Kogelberg ): Kompletné vybudovanie centra národného parku – 

Ekocentrum, prírodný biopark, Výmena genofondu ovocných stromov 

WP2: (Zodpovedný: Biosphärenpark Wienervald): Vzdelávacie aktivity, ekovýchova, lektorované 

prehliadky, digitalizácia učebných postupov, spoločná platforma – výmena dát o biodiverzite, exkurzie, 

výmenné pobyty pre školy 

 

Pracovná skupina Joker  

(moderátor: Dietmar Baurecht) 

1. Projektový nápad: Zrážková voda a jej využitie  

Nositeľ projektu: Piešťany (mesto) 

Téma: 

 Vodozádržné opatrenia: odvádzanie dažďovej vody zo striech do 

záchytných nádrží  

 Dažďové záhrady, výsadba, nové vodopriepustné chodníky, vodné 

ihrisko pre deti – projekt určený pre vnútroblok   

 Adaptácia na zmenu klímy, vodozádržné opatrenia pre sídlisko Juh: 

odvádzanie dažďovej vody zo striech obytných blokov do retenčných 

nádrží, založenie dažďovej záhrady, vetrolamy, nový vodopriepustný 

chodník, mobiliár pre vonkajší priestor  

 Pridaná hodnota: ochrana ovzdušia, ochrana pred znečistením, 

adaptačné opatrenia na zmenu klímy, ochrana proti znečisteniu 

ovzdušia a životného prostredia, zníženie emisií CO2  

 Zapojené skupiny: všetky vekové kategórie, žiaci, študenti, seniori; 

projekt sa zrealizuje vo vnútrobloku obývanom rodinami a seniormi  

 

Stav projektu: pilotný projekt  

Typ projektu: projektové partnerstvo  

Štádium v príprave projektu: projekt je rozpracovaný na podanie  

 Piešťany majú skúsenosti v projektami v programoch Interreg SK-CR a 

Interreg SK-PL  

 Ide o projektový nápad, koncepcia je v začiatkoch.  

 

Dopyt po podpore:  

 Nájsť obec resp. mesto s počtom cca. 27 tis. obyvateľov, inštitúcie 

zaoberajúce sa zmenou klímy  

 

2. Projektový nápad: Štruktúra pre viac mobility  

 

Nositeľ projektu: Piešťany (mesto) 

Téma: 



 

 
  Seite 15 von 17  

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  

 Mobilita: 

 cyklostojany 

 nabíjacie stanice pre elektrobicykle  

 cykloklietky na železničných staniciach  

Typ projektu: opatrenia  

Štádium v príprave projektu: projekt je rozpracovaný na podanie  

 Piešťany majú skúsenosti v projektami v programoch Interreg SK-CR a 

Interreg SK-PL  

 Ide o projektový nápad, koncepcia je v začiatkoch.  

Dopyt po podpore:   

 Nájsť obec resp. mesto s počtom cca. 27 tis. obyvateľov, inštitúcie 

zaoberajúce sa zmenou klímy  

 Potrebujú partnerov resp. inštitúcie, ktoré by sa podieľali na 

implementácii projektu  

 

3. Projektový nápad: Opatrenia v oblasti mobility  

 

Nositeľ projektu:  

 Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Stadt Bratislava (www.idsbk.sk, 

www.bratislava.sk) > oblasť pôsobnosti organizácie: integrácia dopravy 

v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji  

Téma: 

 Cezhraničná integrovaná doprava, podpora verejnej dopravy medzi 

Rakúskom a Slovenskom, nové autobusové spojenia, cestovné lístky pre 

integrovanú dopravu, prípadne kombinované cestovné lístky pre 

autobusovú i železničnú dopravu, autobus, podpora výstavby P+R (Park 

& Ride) a terminálov pre verejnú dopravu, cykloklietky    

 Ďalšie polia spolupráce: mesto Bratislava, BSK, Slovnaftbajk, Rekova, 

zamestnávatelia pendlerov, ŽSR    

Stav projektu: nadväzný projekt  

Typ projektu: opatrenia  

Štádium v príprave projektu: projekt je rozpracovaný na podanie  

 Aktuálne beží projekt Clean Mobility, na ktorý by sme v budúcnosti radi 

nadviazali s tým, že by sme implementovali podobné aktivity  

Dopyt po podpore:  

 VOR, Burgenland, NÖ, Bikesharing Österreich 

 

Fotodokumentácia z podujatia  

 

http://www.idsbk.sk/
http://www.bratislava.sk/
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Zoznam prihlásených pre sieťovanie  

(Zelené označenie: účastníci prítomní na podujatí. Všetci ostatní na zozname svoju účasť odriekli. V poslednom 

stĺpčeku sa uvádza, o čo má príslušná inštitúcia či osoba záujem.)  
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