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 „V rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 

2014 – 2020 je projekt spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho 

rozvoja a tiež z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja, 

Bratislavského samosprávneho kraja, Dolného Rakúska, Burgenlandska a 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.“ 

 

 

Slovensko-rakúska cezhraničná spolupráca je výsledkom spoločného úsilia prihraničných regiónov 

spolupodieľať sa na mapovaní a napĺňaní spoločných tém a záujmov. 

Hraničné regióny sa v úsilí garantovať vhodné podmienky pre ďalšiu spoluprácu aktérov v území 

spojili v projekte RegioCoop SK-AT.  

Vedúcim partnerom projektu RegioCoop SK-AT bola organizácia Wirtschaftsagentur Burgenland 

GmbH.1 Hlavným cezhraničným partnerom bol Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Ďalšími partnermi 

boli NÖ.Regional.GmbH a Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Ako strategickí partneri sa do projektu 

zapojili mestá Viedeň a Bratislava. Toto konzorcium partnerov odsúhlasovalo kroky v projekte 

RegioCoop SK-AT a dosiahlo výsledky, ktoré sú predstavené v tejto záverečnej dokumentácii s 

poukázaním na iné zistenia, dokumenty a protokoly. 

Prioritami projektu bolo motivovať cieľové skupiny pre  budúce programové obdobie 2021 až 2027 a 

spojiť strategické témy v prihraničnom slovensko-rakúskom území. 

 

Táto záverečná dokumentácia bola vyhotovená vedúcim partnerom projektu RegioCoop SK-AT 

Wirtschaftsagentur Burgenland v spolupráci s mecca consulting. 

 

Pred reorganizáciou spoločností Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH a Regionalmanagement 

Burgenland GmbH do jednej spoločnosti riadila projekt spoločnosť Regionalmanagement Burgenland 

GmbH ako vedúci partner.  

                                                 

 

1 Pred reorganizáciou spoločností Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH a Regionalmanagement Burgenland GmbH do jednej 
spoločnosti riadila projekt spoločnosť Regionalmanagement Burgenland GmbH ako vedúci partner. 
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1 Úvod 

Slovensko-rakúska cezhraničná spolupráca je výsledkom spoločného úsilia prihraničných regiónov 

spolupodieľať sa na mapovaní a napĺňaní spoločných tém a záujmov.  

Za účelom vytvorenia podmienok pre ďalšiu kvalitnú spoluprácu aktérov v území sa spojili prihraničné 

regióny do spoločného Interreg projektu RegioCoop SK-AT2, aby zmapovali súčasnú situáciu a stav na 

slovensko-rakúskej hranici z pohľadu vývoja ďalšieho smerovania možností cezhraničnej spolupráce. 

Cieľom tohto projektu je identifikovať, sprevádzať a podporovať rámec a orientáciu cezhraničnej 

spolupráce na slovensko-rakúskej hranici. 

Jednou z hlavných priorít projektu je motivácia cieľovej skupiny pre nastavenie východiskových tém 

pre budúce programové obdobie 2021 - 2027, rozpracovanie, sumarizácia a zadefinovanie 

strategických tém pre funkčné územie slovensko-rakúskeho prihraničia. 

Na začiatku projektu RegioCoop SK-AT išlo o prípravu stratégie pre intenzívnejšie spájanie záujemcov 

o cezhraničnú spoluprácu. Východiskom bol dotazníkový prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť dopyt 

a záujem o spoločnú cezhraničnú kooperáciu.  

 

                                                 

 

2 Viac informácií o projektovom partnerstve nájdete na strane 2. 
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2 Prvé kroky v projekte RegioCoop SK-AT 

2.1 Prvé výsledky z dotazníkového prieskumu  

Trnavský samosprávny kraj v dňoch 22.09.2020 - 17.11.2020 zrealizoval dotazníkový prieskum, v 

rámci ktorého boli v súčinnosti s NÖ.Regional.GmbH, Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 

(Regionalmanagement Burgenland GmbH – RMB), Bratislavským samosprávnym krajom, mestami tom 

Viedeň a Bratislava oslovené subjekty v oprávnenom území Programu spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Rakúsko. 

Nadväzne sa na podujatiach rôzneho formátu malo pracovať na takejto budúcej cezhraničnej 

spolupráci. Medzitým nastala pandémia covid 19, takže od marca 2020 bolo nutné pristúpiť k zmene 

v napredovaní projektu i k zmene jeho rôznych formátov. Naviac boli z dôvodu pandémie opakovane 

prijaté rôzne protipandemické opatrenia, ktoré bolo treba adaptovať 

Skúmané otázky boli zhrnuté vo vyhodnotení, ktoré sa premietlo aj do iných častí tejto záverečnej 

dokumentácie, keďže výsledky ovplyvnili ďalší postup v projekte a pri podujatiach rôzneho formátu. 

Prvé výsledky boli prezentované na úvodnom online podujatí (kick-off) v decembri 2020, kde sa 

spomínali aj ťažkosti spojené s rozdielnou legislatívou oboch krajín, resp. rozdielnosti v právnych 

predpisoch, čo bolo predmetom príručky a analýzy v projekte RegioCoop SK-AT. Na tom istom online-

podujatí sa tiež hovorilo o projektovom nápade na tému geoparky, ktorý bol v rámci projektu 

RegioCoop SK-AT rozpracovaný v samostatnom concept note.  

Finálne výstupy boli zverejnené na webových stránkach partnerov vo februári 2021. Celkovo bolo 

oslovených 1 381 osôb a organizácií. Návratnosť dotazníka bola v jednotlivých zúčastnených 

regiónoch - Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Dolné Rakúsko, 

Burgenland, Bratislava a Viedeň) rôzna. Zúčastnilo sa ho 302 respondentov, z ktorých 69% zo 

Slovenska (Bratislava, TTSK a BSK) a 71% z Rakúska (Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň) prejavilo 

záujem o ďalšiu cezhraničnú spoluprácu. Počas implementácie projektu RegioCoop SK-AT sa rozšírila 

sieť partnerov. Okrem záujemcov o budúcu cezhraničnú spoluprácu (213 subjektov) v programovom 

období 2021-2027 bola sieť rozšírená aj o tých, ktorí sa nezapojili do dotazníkového prieskumu. Sieť 

partnerov sa časom výrazne rozrástla.  

  

Preferované tri oblasti, v ktorých bol avizovaný najväčší záujem o cezhraničnú spoluprácu, boli tieto:  

• podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva  

• životné prostredie a jeho trvalá udržateľnosť  

• podpora turizmu  
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2.2 Strategické témy ako predbežný výsledok  

Strategické témy, ktoré vyplynuli z dotazníkového prieskumu slúžili ako obsahový podklad pre 

intenzívne rozpracovanie projektových nápadov v rámci balíka 3 v projekte RegioCoop SK-AT a tiež 

na tematické nasmerovanie siete. 

2.2.5 Rozpracovanie strategických tém 

Príprave strategických tém perspektívnych projektových nápadov, ako aj zloženiu tematických sietí 

sa venovali pracovné skupiny počas celkovo piatich zasadnutí v uvedených termínoch: 18.02.2021, 

26.02.2021, 05.03.2021, 12.03.2021 a 25.03.2021. Išlo o prípravu a odsúhlasenie tém a nápadov medzi 

partnermi tak, aby mohli byť predložené projektovej riadiacej skupine (ďalej ako „PRS“): strategické 

témy v nej majú byť predstavené strategickým partnerom i programovému miestu, ktorí sa k nim 

majú spätne vyjadriť. 

Pre upresnenie strategických tém boli zohľadnené ďalšie informácie, ako napr. výsledky kultúrneho 

regiónu BAUM Nord. Dokument „Návrh strategických tém v projekte RegioCoop SK-AT“, vrátane 

zobrazenia v logframe bol vo finálnej verzii vyhotovený ku dňu 20.03.2021 a bol odsúhlasený 

partnermi dňa 25.03.2021, nadväzne bol 25.03.2021 dodaný projektovej riadiacej skupine 

(30.03.2021). 

Na zasadnutí projektovej riadiacej skupiny dňa 30.03.2021 boli predstavené a prejednané strategické 

a tiež iné relevantné témy. Mecca consulting predstavila účastníkom (strategickým partnerom a 

programovému miestu) výsledky prieskumu, ako aj rozpracované strategické témy. Výstupy z tejto 

projektovej riadiacej skupiny boli neskôr zapracované do dokumentu „Návrh strategických tém v 

projekte RegioCoop SK-AT“. 

 

Prehľad výsledkov:3 

PO1 - So (i) Vývoj a zlepšenie výskumno-inovačných kapacít a zavedenie vyspelých technológií (De-

veloping and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies) 

Témy z dotazníkového prieskumu RegioCoop SK-AT 2020 

 Spolupráca medzi vysokými školami, vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v oblasti 

robotiky, obehového hospodárstva, "non biased machine learning" a poskytovateľov 

alternatívnej dopravy  

 Spolupráca vo výskume a pilotné aktivity v oblasti obehového hospodárstva v urbánnom 

území. 

                                                 

 

3  Podrobnú dokumentáciu nájdete na webových stránkach partnerov inštitúcií zapojených do projektu (strane 21). 
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PO2- SO 2(iv) Podpora adaptačných opatrení reagujúcich na zmenu klímy a na prevenciu proti 

katastrofám, odolnosť založená na ekosystémoch (Promoting climate change adaptation, and disaster 

risk prevention, resilience, taking into account eco-system based approaches) 

Témy z dotazníkového prieskumu RegioCoop SK-AT 2020  

 Mapovanie aktivít na zlepšenie klímy  

 Pilotné akcie pre riešenia SmartCITY v oblasti mestskej dopravy, monitoringu životného 

prostredia, sociálnych vecí, automatizácia verejného osvetlenia, automatizácia v oblasti 

energetickej účinnosti; opatrenia pre zlepšenie morfológie koryta rieky Morava v prospech 

akvatickej a terestriálnej biodiverzity; biologická regulácia komárov 

 Rozšírenie záhradného turizmu zameraného na historické záhrady a parky; posilnenie siete 

ekocentier, rozšírenie spoločného manažmentu pieskovísk a štrkovísk; rozšírenie 

ekokoridorov 

 Realizačné opatrenia na miestnej úrovni s cieľom zlepšiť kvalitu života v lokalitách a obciach 

 

SO 2.(vii) Zlepšenie ochrany prírody, biodiverzity (a zelenej infraštruktúry zvlášť v mestských 

oblastiach) a zníženie všetkých foriem znečistenia životného prostredia (enhancing nature protec-

tion, biodiversity, [and green infrastructure in particular in the urban environment], and reducing all 

forms of pollution); 

 Rozšírenie ekologického poľnohospodárstva a podpora pôvodných ovocných druhov; tvorba 

ekokoridorov v hraničnom regióne; tvorba habitátov pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov 

v obciach a pridomových záhradách, spolupráca v oblasti vinohradníctva a ovocinárstva  

 Spolupráca medzi prírodnými a národnými parkmi; rozšírenie  programov pre bezbariérový 

zážitok z prírody;  rozvoj programov a aktivít v rámci prírodného turizmu; príroda a kultúra 

na Zelenom páse  

 Cezhraničný transfer a sprostredkovanie poznatkov v oblasti ochrany a skúmania prírody ako 

aj biodiverzity 

 

PO4- SO 4 (ii) Zlepšenie rovnoprávneho prístupu k inkluzívnym a hodnotným službám v oblasti 

všeobecného a odborného vzdelávania a celoživotného učenia sa prostredníctvom rozvoja dostupných 

infraštruktúr; (improving equal access to inclusive and quality services in education, training and 

lifelong learning through developing accessible infrastructure;) 

 Posilnenie viacjazyčnosti, vzbudenie záujmu a etablovanie bilingválnych koncepcií jazykovej 

výuky v kontexte digitálneho, technického, prírodovedného a trvale udržateľného 

vzdelávania  
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 Spolupráca vo vzdelávaní  v oblasti klimatických zmien, ekológie a trvalej udržateľnosti; 

výmena skúseností v oblasti ošetrovateľstva  

SO 4 (iv) Zabezpečenie rovnoprávneho prístupu ku zdravotníctvu prostredníctvom rozvoja 

infraštruktúry, vrátane základného zabezpečenia, podpora prechodu od inštitucionálneho 

zaopatrenia k rodinnému a komunitnému (ensuring equal access to health care through developing 

infrastructure, including primary care and promoting the transition from institutional to family- and 

community-based care) 

 Podpora dobrovoľníctva v regióne na obecnej úrovni; spolupráca v oblasti zariadení 

sociálnych služieb a podpora znevýhodnených skupín; cezhraničná spolupráca v oblasti 

zdravotníctva na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre občanov v hraničnom 

regióne; optimalizácia kvality vo vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní v oblasti medicíny  

 

SO 4 (v) Posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného turizmu v ekonomickom rozvoji, sociálnom 

začlenení a sociálnej inovácie; (enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic 

development, social inclusion and social innovation) 

 Spolupráca medzi múzeami zameranými na židovskú kultúru; spolupráca na tému 

šľachtických rodov (napr. Esterházyovci…); spolupráca pri spracovaní a prezentácii rímskeho 

dedičstva v hraničnom území; podpora práce miestnych autorov a umelcov;  

 Spracovanie aktuálnej ponuky pre turizmus v hraničnom regióne v magazíne objavovateľa 

 Výstavba cyklochodníkov, optimalizácia cyklotrás a cykloinfraštruktúra; budovanie zvukovej 

knižnice a spolupráca v oblasti historických hudobných nástrojov; spolupráca na tému 

predhistorických astronomických štruktúr; rozšírenie vodáctva na rieke Morava; zriadenie 

kultúrno-vedeckého výskumného a výstavného centra pre spoločenské otázky minulosti a 

súčasnosti v priestore strednej Európy; rekonštrukcia /reštaurovanie pamiatok a obnova 

historických parkov, geoparkov a archeoparkov (geoparks and archeoparks) 

 Spolupráca veciach Dolnorakúskej výstavy 2022: 

 Podpora elektromobility, výstavba elektrických nabíjacích staníc, podpora služieb zdieľania 

bicyklov; podpora trvalo udržateľných dopravných riešení; systém pre zdieľané využívanie 

elektrobicyklov /bicyklov a vzdelávanie v oblasti trvalo udržateľnej mobility; výmena 

skúseností medzi mestami a regiónmi v tejto oblasti; cezhraničná verejná doprava s 

elektrobusmi;  

 Posilnenie využívanie verejnej dopravy, a tiež rôznych kombinácií ako vlak plus bicykel,či 

vlak plus elektromobil. 

ISO 1 - ISO 1. (i) Posilnenie inštitucionálnych kapacít úradov, zvlášť tých, ktoré sú poverené riadením 

určitej oblasti, a tiež záujmových aktérov (enhance the institutional capacity of public authorities, 

in particular those mandated to manage a specific territory, and of stakeholders) 



   

 

10 

 

 Spolupráca v oblasti európskeho systému hodnotenia kvality a rozvoja organizácií verejnej 

správy (CAF Common Assessment Framework)  

 Spolupráca na témacho Dolnorakúskej výstavy 2022: 

 Spolupráca pre zintenzívnenie kooperácií medzi mestom a jeho okolím v Bratislave a okolí v 

oblasti územného plánovania a mobility 

 Spolupráca medzi obcami a mikroregiónmi 

 Spoluprácu medzi regiónmi 

 

ISO1 (iii) Budovanie vzájomnej dôvery, zvlášť cez podporu akcií medzi ľuďmi (build up mutual trust, 

in particular by encouraging people-to-people actions) 

 Príprava návrhov pre akčný rozpočet/malé projekty na posilnenie drobnej cezhraničnej 

spolupráce na komunálnej úrovni a na úrovni kultúry a ekoturizmu  

 Nadviazanie kooperácií medzi umelcami a ľuďmi aktívnymi v kultúrnej sfére – cezhraničná 

kooperácia pri príležitosti festivalu Viertelfestival Niederösterreich 2022 v regióne 

Weinviertel 

 Posilnenie kooperácií medzi rakúskymi prihraničnými obcami v okolí Bratislavy a mestskými 

časťami Bratislavy 

V tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že v dotazníkovom prieskume aktérov, ktorý sa na úrovni 

programu uskutočnil v polovici roka 2021, aktéri súhlasili s navrhovanými prioritami. Vyššie 

spomenuté strategické témy sa tak stali vhodným základom pre prácu v projekte.   
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3 Sieť v projekte RegioCoop SK-AT  

3.1 Tematické zameranie siete  

Ako základňa pre sieť poslúžili aj tie organizácie a osoby, ktoré sa zúčastnili dotazníkového 

prieskumu, kde avizovali svoj záujem o cezhraničnú spoluprácu (celkovo to bolo 302 organizácií a 

osôb; SK = 69 % a AT = 71 %). Do siete však boli zapojené aj organizácie a osoby, ktoré síce boli 

oslovené, no nezapojili sa do dotazníkového prieskumu (celkovo išlo o 1079 osôb a organizácií). 

Vznikla tak sieť, ktorá sa v priebehu času ďalej rozšírila a rozčlenila do rôznych menších tematických 

sietí: 

• Prírodné a kultúrne dedičstvo (Podpora: TTSK) 

• Spolupráca na inštitcionálnej úrovni (Podpora: NÖ.Regional) 

• Klimaticky neutrálna mobilita, energetické hospodárstvo a vzdelávanie (Podpora: 

Wirtschaftsagentur Burgenland) 

Tieto tematické siete mali slúžiť na výmenu, komunikovanie predbežných výstupov z projektu a na 

sieťovanie. Napokon približne 2/3 prejavili svoj dopyt po podpore pri rozpracovaní ich projektového 

nápadu. Podobne približne 2/3 sa dožadovali podpory pri hľadaní vhodného partnera. Približne 117 

respondentov predostrelo svoje nápady a témy. Ďalším krokom bolo zamerať sa na rozpracovanie 

rôznych nápadov a projektových východísk.  

 

3.2 Sieťové podujatia podľa tém   

Sieť ako aj v rámci nej uskutočnené tematicky zamerané sieťové podujatia mali v zásade slúžiť na 

výmenu a komunikovanie priebežných výsledkov projektu, a tiež pre sieťovanie. Tento pôvodný plán 

v projekte RegioCoop SK-AT však vzhľadom na pandémiu bolo potrebné modifikovať. Formát 

podujatí, ktorý bol pôvodne zamýšľaný len pre výmenu informácií a na sieťovanie, tak začali využívať 

aj pracovné skupiny na rozpracovanie svojich projektových nápadov. Okrem toho sa permanentne 

ďalej rozširoval. V rámci projektu bola vytvorená databáza, ktorá sa môže využívať na vyhľadávanie 

vhodných partnerov a na vzájomné nadväzovanie kontaktov po skončení projektu. 

 

3.2.1 Prírodné a kultúrne dedičstvo  

Obe tematické podujatia na tému „Prírodné a kultúrne dedičstvo“ zorganizoval TTSK. Celkovo možno 

v súvislosti s podujatiami, ktoré sa konali v termínoch 04.05.2021 (online) a 12.05.2022 (moderátorom 

oboch podujatí bol Martin Obuch- profesionálny moderátor a odborník v tejto oblasti) skonštatovať 

nasledovné:   

Tematické sieťové podujatia v podstate informovali o stave prípravy programu Interreg VI-A 

Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027, o predbežných výsledkoch projektu RegioCoop SK-AT v oblasti 

„Definovanie strategických tém v slovensko-rakúskom hraničnom regióne“, o „Analýze právnych 

systémov a modeloch pre budúcu spoluprácu“ a o ďalšom postupe v projekte RegioCoop SK-AT. 
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Tematický vstup pre sieť Prírodné a kultúrne dedičstvo prezentoval pán Obuch. Zameral sa na 

špecifický cieľ a oblasť, ktoré sú orientované na predmetnú problematiku. Patrí sem SO posilnenie 

úlohy kultúry a udržateľného turizmu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych 

inováciách a zlepšenie ochrany prírody, biodiverzity a znižovanie všetkých foriem znečistenia. 

 

Účastníci prejavili záujem o spoluprácu v týchto tematických oblastiach: archeologické parky, 

záchrana starých ovocných odrôd, tematické cesty (rod Esterházyovcov, šľachtické rody a Haydn), 

rozvoj cykloturizmu v hraničnom regióne a rozvoj vodných športov (vodáctvo na Morave) a v oblasti 

geoparkov /prírodných rezervácií.    

 

3.2.2 Inštitucionálna spolupráca  

Organizátorom oboch sieťových podujatí k téme „inštitucionálna spolupráca“ bola 

NÖ.Regional.GmbH. Celkovo možno v súvislosti s podujatiami, ktoré sa konali v termínoch 29.04.2021 

(online) a 11.04.2022 skonštatovať nasledovné:  

Tematické sieťové podujatia v podstate informovali o stave prípravy programu Interreg VI-A 

Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027, o predbežných výsledkoch projektu RegioCoop SK-AT v oblasti 

„Definovanie strategických tém v slovensko-rakúskom hraničnom regióne“, o „Analýze právnych 

systémov a modeloch pre budúcu spoluprácu“ a o ďalšom postupe v projekte RegioCoop SK-AT. V 

nadväznosti na tematické sieťové podujatie bol zorganizovaný border walk zameraný na 

inštitucionálnu spoluprácu, v rámci ktorého si účastníci boli tiež pozrieť cyklomost ponad Moravu 

vybudovaný v projekte VYSOMARCH ešte pred tým, ako bol  uvedený do prevádzky. 

Plánované aktivity boli zamerané na odbúranie identifikovaných prekážok. Dôležitým je tiež posilniť 

cezhraničnú spoluprácu medzi mestami obcami resp. mikroregiónmi v témach ako mobilita, prírodné 

územia či trh práce, a to podľa možnosti prostredníctvom malých projektov. Spomínali sa aj ďalšie 

témy, ako prírodné územia, vzdelávanie, trvalo udržateľná doprava, zníženie emisií CO2, inovácie, 

technológie, zdravie a spolupráca v oblasti zdravotníctva. Hovorilo sa aj o prírodnom turizme, 

rekreácii v prírode a prírodnej pedagogike, o témach bezbariérového zážitku z prírody a o 

cezhraničnej výmene skúseností. 

3.2.3 Klimaticky neutrálna mobilita, energetické hospodárstvo a vzdelávanie  

Organizátorom oboch tematických sieťových podujatí „Klimaticky neutrálna mobilita, energetické 

hospodárstvo a vzdelávanie“ bola Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH (predtým: RMB). Celkovo 

možno v súvislosti s podujatiami, ktoré sa konali v termínoch 29.04.2021 (online) a 01.06.2022 

skonštatovať nasledovné:  

Tematické sieťové podujatia v podstate informovali o stave prípravy programu Interreg VI-A Slo-

vensko – Rakúsko 2021 – 2027, o predbežných výsledkoch projektu RegioCoop SK-AT v oblasti „De-

finovanie strategických tém v slovensko-rakúskom hraničnom regióne“, o „Analýze právnych 

systémov a modeloch pre budúcu spoluprácu“ a o ďalšom postupe v projekte RegioCoop SK-AT.  
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Okrem toho sa na nich diskutovalo aj o témach vedy, inovácií, výskumu, vývoja a hospodárstva. Išlo 

o sieťové podujatia s najširším záberom, na druhom stretnutí sa riešili aj perspektívne projektové 

nápady a východiská, ktoré vzišli z iných tematických sieťových podujatí.  

Popri témach ako vzdelávanie a spolupráca v oblasti vzdelávania, pri ktorých treba podčiarknuť 

pridanú hodnotu, akou je dvojjazyčnosť, sa debatovalo aj o bezprostrednej výmene medzi školami. 

Ďalej sa hovorilo aj o sprostredkovaní poznatkov / podnietení záujmu a o téme alternatívnych 

technológií v oblasti dizajnu. Ďalšími zaujímavými témami boli digitalizácia a procesy digitálnej 

transformácie, budovanie povedomia, FTI a zriadenie zdieľanej infraštruktúry. Hovorilo sa aj o 

odpadovom hospodárstve (napr. tepelné / chemické spracovanie zeleného odpadu) a o opätovnom 

používaní, recyklácii a cirkulárnej ekonomike. Sem patria napr. aj témy: životné prostredie, 

poľnohospodárstvo, ekológia, nová mobilita (aktívna mobilita – cyklodoprava a pešia doprava), life 

sciences, kreatívne hospodárstvo, smart cities. V tomto ohľade je potrebné zvážiť aj cezhraničný 

sociálny a právny aspekt. 

3.2.3.1 Pracovné skupiny  

Do posledného tematického sieťového podujatia, ktoré sa konalo 01.06.2022, bola zapojená celá 

sieť: cieľom bolo prediskutovať v pracovných skupinách projektové nápady a východiská, ktoré boli 

ešte predtým riešené v rámci pracovného balíka 3 „Strategické témy v SK-AT hraničnom regióne“.  

• Trh práce a hospodárstvo: pojednávané témy: interaktívne a cezhraničné sieťovanie 

vyučujúcich, inštruktorov a vychovávateľov z organizácií pre odborné vzdelávanie, príprava 

vzdelávacieho programu postaveného na princípoch trvalej udržateľnosti, letné školy, oblasť 

neformálneho vzdelávania a rozvoj základných zručností v prospech bezpečného digitálneho 

hraničného regiónu, naštartovanie ďalšieho vzdelávania na stredných školách, rozvoj zručností 

pre opatrujúcich príbuzných a komunitu v oblasti starobnej opatery, jazyková a kultúrna 

podpora pre pracovníkov v oblasti zdravotníctva     

• Akčný program Morava – Dunaj: diskutované témy: biologická ochrana komárov, ochrana 

vtáctva /ornitologický turizmus , projekt na tému adaptácie na zmenu klímy v prírodnom území  

• Kultúrne dedičstvo, šľachtické rody a ich príbehy: konkrétne sa hovorilo o projekte „Po stopách 

šľachtických rodov“ 

• Geopark: konkrétne sa hovorilo o návrh projekte geoparku, prírodnej rezervácie a 

biosférického parku   

• Ďalšie témy: obce/mestá > Projekt zameraný na zhodnotenie dažďovej vody a projekty na 

podporu úspornej mobility  

3.3 Výsledky  

Celkovo sa uskutočnilo šesť sieťových podujatí  (z toho tri online a tri v prezenčnej forme). Hoci prvé 

podujatia mali primárne informovať:  

 o stave v programe podpory INTERREG SK-AT pre budúce programové obdobie 2021-2027,   

 o predbežných výsledkoch projektu (napr. o výsledkoch z dotazníkového prieskumu, …),  
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 o stave v oblasti „Strategických tém v slovensko-rakúskom hraničnom regióne“ a o „Analýze 

právnych rozdielov medzi Rakúskom a Slovenskom“ a   

 o ďalšom postupe v projekte RegioCoop SK-AT, 

vzišli z nich hneď niektoré prvé námety na projekty:  

 riaditeľstvo škôl prišlo s nápadom pre projekt, ktorý by sa týkal zapojenia stredných peda-

gogických škôl pedagogických, vysokých škôl a univerzít,   

 nápad pre projekt, na ktorom by spoločne participovali geopark, prírodná rezervácia i 

biosferický park,   

 nápad pre projekt, ktorý by ďalej posilnil cezhraničnú spoluprácu v zdravotníctve,    

 nápad na projekt v oblasti „Inštitucionálnej spolupráce“ so zameraním sa na sieťovanie a 

kapitalizáciu nápadov v hraničnom regióne.  

Tieto tri projektové východiská ako aj ďalšie nápady boli riešené a rozpracované potom, ako prebehli 

prvé tri tematické sieťové podujatia v rámci pracovného balíka 3 „Strategické témy v slovensko-

rakúskom hraničnom regióne“. Po ukončení všetkých šiestich tematických sieťových podujatí a po 

rozvinutí tém v pracovnom balíku 3 pribudli ďalšie tri projektové námety:  

 nápad pre projekt v oblasti „Odkazu šľachtických rodov“ v hraničnom regióne  

 nápad na projekt vodáctva na riekach v hraničnom regióne  

 nápad na projekt v oblasti medziregionálneho šírenia a rozvoja inovačných systémov v 

hraničnom regióne  

Z týchto projektových námetov boli počas realizácie projektu zostavené takzvané „Concept Notes“, 

ktoré boli koncom septembra 2022 dodané programovému miestu. Týmto siedmim námetom sa neskôr 

viac či menej podrobne venoval pracovný balík 3, resp. boli ďalej podporované v samostatnom 

formáte (formou pracovných stretnutí venovaných špecifickému projektu, alebo formou border 

walks).   
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4 Nápady a východiská pre projekty  

4.1 Konkretizácia nápadov a východísk pre projekty  

Súbežne s tematickými sieťovými podujatiami sa tiež v rámci pracovného balíka 3 (Definovanie 

strategických tém pre slovensko-rakúsky hraničný región) konali okrúhle stoly, workshopy a 

pracovné stretnutia k špecifickým projektom, s cieľom konkretizovať projektové nápady či 

východiská. Ďalší formát, ktorý sa uskutočňoval, boli tzv. border walks, ktoré ako doplnok názorne 

rozvinuli jednotlivé témy. Partneri v rámci balíka 3 uskutočnili celkovo 15 podujatí, pri ktorých 

oslovili konkrétne, ale niekedy aj širšie cieľové skupiny.  

4.1.1 Workshopy  

Celkovo sa uskutočnili tri workshopy: k témam „Malé projekty v programe Interreg Slovensko-Rakúsko 

2021+“ (21.09.2021), „Prírodné a kultúrne dedičstvo“ (28.10.2021) a „Vzdelávanie a ďalšie 

vzdelávanie, veda, inovácie a klimaticky neutrálna mobilita“ (12.05.2022). Na týchto workshopoch 

sa, podobne ako pri tematických sieťových podujatiach, komunikovalo o obsahoch implementovaných 

v projekte. Cieľom bolo vyšpecifikovať konkrétne nápady a východiská pre projekty.  

Na workshope, ktorý sa konal dňa 21.09:2021, boli vyšpecifikované východiská pre „malé projekty“ 

resp. pre „fond malých projektov“ a predostreté témy a návrhy pre implementáciu. Vychádzalo sa 

pritom zo zistení z online-dotazníkového prieskumu ohľadne „Malých projektov v programe Interreg 

SK-AT 2021 - 2027“, ktorý prebehol v rámci projektu a preukázal, že približne 90% respondentov z 

oboch strán hranice má veľký záujem o malé projekty. Preto boli navrhnuté opatrenia na budovanie 

vzájomnej dôvery a pre stretávanie sa obyvateľov v týchto oblastiach (ide o najzaujímavejšie 3 

oblasti z rakúskej (AT) a 3 zo slovenskej (SK) strany): 

 

1. Spolupráca obcí  [AT] 

2. Kultúra / kultúrne dedičstvo a turizmus [AT] 

3. Životné prostredie / ochrana prírodných 

zdrojov [AT] 

1. Kultúra / kultúrne dedičstvo [SK] 

2. Turizmus [SK] 

3. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie [SK] 

 

Projektové nápady respondentov z Rakúska sa zo 70% týkali týchto oblastí: vzdelávanie a ďalšie 

vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, kultúra a trvalo udržateľný turizmus. Na slovenskej strane tieto 

dominovali v 77%. Na druhej priečke sa na Slovensku so 70% umiestnila téma adaptácie na zmenu 

klímy, ochrana prírody a biodiverzity (v Rakúsku ju uviedlo 53%). Téme malých projektov sa venoval 

tiež samostatný okrúhly stôl, ktorý sa konal 06.12.2022. 

 

V hlavnej časti workshopu 28.10.2021 boli prezentované nápady na cezhraničnú spoluprácu s 

rakúskymi inštitúciami na tieto témy: cezhraničný geopark, šľachtické rody, archeopark, tradičné 

dreviny a židovská kultúra. Jiří Vitáloš predstavil Geopark Malé Karpaty, ktorý má rozlohu 1199 km², 

s predpokladaným rozšírením o 463 km² a územie od Hundsheimu po Nové Mesto nad Váhom. Tatiana 

Mikušová zo Slovenského domu Centrope predstavila projektový zámer Odkaz šľachtických rodov SK-
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AT. Prezentáciu "Mesto Galanta - rodisko Esterházyovcov" krátko viedla Elena Horanová z RegioCoop 

SK-AT. Dedičstvo našich predkov predstavil Jakub Slobodník z Občianskeho združenia Horný Nussdorf. 

S cieľom zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a zachrániť tradičné ovocné stromy v 

malokarpatskom regióne začalo združenie mapovať ovocné stromy staršie ako 70 rokov a hľadalo 

lokality na založenie genofondového sadu. 

Ešte predtým, ako sa uskutočnili workshopy, sa partneri projektu vzájomne dohodli na tom, že do 

naplánovaného border walk, ktorý sa mal uskutočniť v Burgenlandsku, sa premietne aj téma 

šľachtických rodov tak aby mohlo, operatívne dôjsť k nadväzovaniu kontaktov.  

 

Na workshope k témam „Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, veda, inovácie a klimaticky neutrálna 

mobilita“, ktorý sa konal 27.04.2022, bola tiež predstavená príručka legislatívnych rozdielov medzi 

Slovenskom a Rakúskom.  Príručka zhotovená v rámci projektu RegioCoop SK-AT bude cenným 

nástrojom pre žiadateľov v nadchádzajúcom období podpory.  

 

4.1.1.1 Pracovné skupiny  

Podobne ako v prípade tematických sieťových podujatí, aj pri tomto workshope – vzhľadom na 

širokospektrálnosť pojednávaných tém – sa využila možnosť zostavenia viacerých pracovných skupín: 

 Veda a inovácie: pokračovanie v projektoch s digitalizačným obsahom, ktorý by mohol byť 

prepojený s ochranou klímy, témou trvalej udržateľnosti, energiami, manažmentom 

životného prostredia, dizajnom / inováciami, ale tiež so sociálnymi témami, zdravím / 

prevenciou / prestarnutím obyvateľstva.  

 Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie: Okrem základnej práce, akou je zber údajov (napr. 

porovnávanie opisu kvalifikácií v Rakúsku a na Slovensku) sa debatovalo o nápadoch pre 

projekty v oblasti fyzio- a reumatoterapie a v oblasti ďalšieho vzdelávania pre trénerov so 

zameraním na trvalú udržateľnosť alebo aj menšiny a podnikateľskú sféru. 

 Klimaticky úsporná mobilita: Témou tejto pracovnej skupiny bol nadväzný projekt pre clean 

mobility – baum mobility. Ako potenciálne ťažiská boli identifikované: výmena údajov o 

cestovných poriadkoch, menšie investičné projekty, centrály pre mobilitu. 

 

4.1.2 Okrúhle stoly (Round tables)  

Celkovo sa konalo päť okrúhlych stolov, ktoré sa venovali rôznym témam; cieľom bolo konkretizovať 

projektové nápady a budovať partnerstvá.  

Okrúhly stôl na tému zdravia, ktorý sa konal dňa 14.10.2021, bol zameraný na základné prvky 

cezhraničnej zdravotnej starostlivosti: prevoz pacientov, ošetrenie, manažment a vzdelávanie. V 

centre pozornosti boli tieto otázky: 

 V ktorých oblastiach je pre nás spolupráca dôležitá? 

 Aký potenciál vidíme v týchto oblastiach? 

 Koho by sme mali dodatočne osloviť/zainteresovať? 
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Okrem týchto tém boli predstavené výstupy z prieskumu verejne mienky týkajúce sa zdravia – tento 

prieskum sa bol uskutočnil v rámci projektu RegioCoop SK-AT medzi obyvateľmi hraničného regiónu. 

Taktiež boli odprezentované aktuálne cezhraničné projekty v oblasti zdravia.  

Ešte konkrétnejšie než zdravie bola pojednávaná téma cezhraničného geoparku, a to v rámci online-

okrúhleho stola dňa  10.12.2021. Išlo o prvé nápady pre spoločný projektový zámer. Obsahy v 

niektorých prípadoch presahovali samotný obsahový rámec geoparku, pričom ale boli späté s 

geologickým územím. Pri tomto stretnutí vzniklo konzorcium partnerov pre potenciálny projekt.  

Okrúhly stôl (online) na tému šľachtických rodov sa v projekte RegioCoop SK-AT konal dňa 13.12.2021 

Venoval sa atraktívnej téme s potenciálom pre hraničný región. Bol tu avizovaný záujem o užšiu 

spoluprácu. Výzvou je, aby sa podarilo vhodne pokryť túto tému v jej plnom rozsahu, skonkretizovať 

ju a nájsť spoločného menovateľa.   

Pôvodne naplánovaný okrúhly stôl k téme vzdelávanie (02.12.2021) bol zrušený z dôvodu pandémie. 

Napokon sa uskutočnil v náhradnom termíne 08.03.2022 v online-forme. Diskusia o oblastiach a 

možnostiach pre spoluprácu prebehla v rámci dvoch “break-out sessions”. Dôležitými témami pritom 

boli skúsenosti z troch predstavených projektov „Bildungskooperationen in der Grenzregion 

(BIG_LING SK-AT)“, „Social Entrepreneurship Education and Development Hub (Seed Hub)“, „Geistige 

Brücken –grenzenlose Feuerwehrjugend“ cezhraniční mladí požiarnici, ktoré boli sprostredkované 

záujemcom. Intenzívne sa diskutovalo o ďalšom rozvoji týchto projektov Bola predstavená možnosť, 

ktorú by nositeľom projektov priniesol prípadný fond malých projektov, prezentovaný na workshope 

21.9.2021. 

 

NÖ.Regional.GmbH v rámci projektu RegioCoop SK-AT dňa 6.12.2022 zorganizoval tiež okrúhly stôl 

na tému „Možnosti pre cezhraničnú spoluprácu obcí“. 

Viac než 40 starostov a starostiek z Dolného Rakúska, Burgenlandska a zo Slovenska sa dňa 6. 

decembra 2022 zúčastnilo okrúhleho stola, aby zdieľali svoje možnosti pre cezhraničnú spoluprácu 

obcí.   Dvojjazyčné podujatie, ktorého organizátorom bola NÖ. Regional, umožnilo komunikovať na 

komunálnej úrovni a hľadať vhodných partnerov pre spoluprácu:   

NÖ.Regional a rakúsky Úrad spolkového kancelára informovali o relevantných programoch podpory 

pre obce. Nadväzne sa v menších skupinách diskutovalo o témach aktuálnych pre obce po oboch 

stranách hranice a o tých, pre ktoré je zmysluplné hľadať cezhraničné riešenia.  

Cieľom RegioCoop SK-AT je posilniť cezhraničnú spoluprácu medzi obcami, mestami, združeniami a 

inými zariadeniami v hraničnom regióne na Slovensku a v Rakúsku. Siete obcí ponúkajú mnohé šance 

pre spoluprácu, a naviac sú tiež podporované zo strany EÚ.  

 

 

4.1.3 Prechádzky v pohraničí 

Prechádzka v pohraničí dňa 11.04.2022 poobede po tematickom sieťovom stretnutí  ponúkla 

príležitosť spoznať prírodu pozdĺž Moravy a navštíviť most cez túto rieku, ktorý bol postavený v rámci 
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projektu „VYSOMARCH“ z programu Interreg. Okrem toho mohli účastníci navštíviť Dolnorakúsku 

krajinskú výstavu v kaštieli Marchegg a výstavu „Schau, die Au!“ (Pozri, luhy) v centre March-Thaya-

Zentrum Hohenau an der March. Návšteva rozhľadne pre pozorovanie vtáctva v Hohenau a informácie 

o projekte „3E Morava“ z programu Interreg zavŕšili program. Prehliadku sprevádzali Birgit Meisel z 

Domu bocianov a Franziska Denner zo združenia Auring. 

 

V Burgenlande sa od severu na juh nachádzajú početné zámky s parkami z rôznych období. V rámci 

prechádzky v prihraničí 8.6.2022 účastníci navštívili barokový a krajinársky park v Halbturne, anglickú 

krajinnú záhradu v Eisenstadte a renesančný park v Lackenbachu. Prehliadku sprevádzala historička 

Eisenstadtu Dr. Brigitte Krizsanits. Prechádzku v pohraničí na tému historických parkov a záhrad v 

Burgenlandsku bolo potrebné vnímať v spojení s projektovým nápadom na tému šľachtických rodov, 

na ktorom sa pracuje, pričom účastníci mohli nadviazať kontakt s iniciátormi projektov.  

 

V súlade s aktivitami projektu a s podporou partnerov projektu RegioCoop SK AT a zástupcov 

Geoparku Malé Karpaty zorganizoval Trnavský samosprávny kraj "Border Walk". Cieľom jednodňového 

podujatia bolo predstaviť výsledky cezhraničného slovensko-rakúskeho projektu a aktivity geoparku 

priamo na mieste, ale najmä lokality vhodné pre budúci projekt. Prechádzka v pohraničí na túto tému 

dňa 14.06.2022 predstavovala ďalšiu možnosť ako rozpracovať a konkretizovať projektový nápad na 

tému geoparkov. 

4.1.4 Pracovné stretnutia špecifické pre projekty 

Pred poslednou prechádzkou v pohraničí sa konali dve pracovné stretnutia špecifické pre projekty, 

ktoré zorganizoval TTSK za účelom konkretizácie partnerstva a projektového nápadu (21.04.2022 a 

18.05.2022, online) na tému geoparkov, kde sa účastníci dohodli, že na spoločnej prechádzke v 

pohraničí spoznajú okrem obsahovej stránky projektu konkrétne aj projektové územie na slovenskej 

strane. 

4.1.5 Interkulturálne tréningy (2) 

S cieľom priblížiť rôznym účastníkom projektu rozdiely, ktoré prevládajú na úrovni medziľudských 

vzťahov, boli  zorganizovali dva interkulturálne tréningy. 

Obe stránky podujatia interkulturálny tréning boli jedným z hlavných výstupov projektu. Podujatia 

sa konali dve, prvé sa konalo 26.9.2022 v Bratislave a druhé sa konalo 22.- 23.11.2022 v Modre.  

Cieľom podujatí bolo: 

• spoznať charakteristické znaky jednotlivých kultúr – Slovenska a Rakúska 

• pochopiť kultúrne odlišnosti 

• ako sa vyhnúť nedorozumeniam medzi jednotlivými kultúrami – Slovenskom a Rakúskom 

• sociálne vnímanie (najčastejšie chyby pri vnímaní iných: predsudky osobné skúsenosti…) 

• poznanie zvyklostí, tradícií, pravidiel jednotlivých krajín – Slovenska a Rakúska 

• komunikačný štýl v danej krajine 

• neúmyselný konflikt a riešenie konfliktov 
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Prvý interkulturálny tréning mal za cieľovú supinu organizácie a inštitúcie z databázy v po-

dobe potenciálnych žiadateľov cezhraničných projektov, ktorí majú alebo nemajú skúsenosti s 

cezhraničným partnerstvom. Fundamentálnou časťou celého podujatia bol päťhodinový medzi-

kultúrny workshop, v rámci ktorého účastníci trénovali svoje schopnosti vo vyššie spomenutých ob-

lastiach.  Druhá časť bola venovaná sprievodným aktivitám, a to dvom preliadkam: prehliadka Bra-

tislavy ako korunovačného mesta a prehliadka post-komunistickej Bratislavy. Prehliadky mesta 

Bratislava mali za cieľ priamo nadviazať na workshop medzikultúrnej komunikácie tým, že poukázali 

na dve rôzne historické obdobia Bratislavy, ktoré ovplyvnili kultúru Slovákov a tým aj ovplyvnili 

medzikultúrnu komunikáciu s inými národami.  

V rámci druhého interkulturálneho tréningu boli cieľovou skupinou stakeholderi Programu Interreg 

SK-AT, t.j. členovia Task Force, regionálni koordinátori, Technický sekretariát a Riadiaci orgán.   

Cieľom podujatia bolo, aby sa stakeholderi programu neformálne zblížili a využili všetko prostriedky 

na to, aby ich spolupráca v programovom období 2021-2027 bola čo najviac efektívna a partnerská. 

Tento cieľ malo podujatie dosiahnuť prostredníctvom medzikultúrneho workshopu, na ktorom účast-

níci trénovali svoje skúsenosti vo vyššie spomenutých oblastiach. V rámci podujatia účastníci absol-

vovali workshop majoliky s cieľom spoznania slovenskej kultúrnej tradície hrnčiarstva a záverom 

prvého dňa podujatia bola zabezpečená prehliadka vinárne, ktorá zahŕňala informácie o lokálnych 

produktoch, o histórií remesla vinohradníctva v Modre a o procese výroby lokálneho produktu. Na 

druhý deň nasledovala prehliadka dvoch lokalít v rámci mesta Modra. Tieto lokality mali za cieľ 

priblížiť účastníkom význam Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-AT v regióne Bratis-

lavského samosprávneho kraja. Prvou zastávkou bol projektový zámer do budúceho programového 

obdobia,  objekt starej Huncokárskej školy v turisticky vyhľadávanej lokalite Zochova chata. Druhou 

zastávkou bol novozrekonštruovaný kaštieľ v Modre, ktorý bol zrekonštruovaný v rámci projektu He-

ritage SK-AT, prostredníctvom Programu Interreg V-A SK-AT. 

4.2 Východiská pre projekty ako výstup 

Zo všetkých hore uvedených podujatí existujú zápisnice, ktoré možno nájsť na podstránkach 

internetových stránok partnerov. Tieto zápisnice sú podrobnejšie a ponúkajú viac informácií na to, 

aby sa záujemcovia mohli hlbšie zaoberať nápadom alebo východiskom pre projekt.  

V dôsledku pandémie musel projektový tím postupovať flexibilnejšie pri formátoch podujatí s cieľom 

dosiahnuť dobré výsledky. V zmysle toho bolo aj posledné tematické sieťové stretnutie podujatím, 

ktoré ponúklo pri všetkých spracovávaných témach možnosť rozvinúť jednotlivé projektové nápady.  

V priebehu procesu sa teda vykryštalizovalo celkovo sedem projektových nápadov, ktoré sú 

spracované v písomnej podobe ako tzv.  concept notes: 

 Nápad k projektu úradov vzdelávania so zapojením pedagogických stredných škôl, vysokej 

školy a univerzít v rámci jedného projektu  

 Nápad k projektu, ktorý by sa mal spracovať spoločne s geoparkom, prírodným a 

biosférickým parkom  

 Nápad k projektu, ktorý bude ďalej podporovať cezhraničnú spoluprácu v zdravotníctve  
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 Nápad k projektu v oblasti „inštitucionálnej spolupráce“ so zameraním na zosieťovanie a 

kapitalizáciu východísk pri jednotlivých nápadoch v prihraničnom regióne 

 Nápad k projektu v oblasti  „dedičstva šľachtických rodov“ v prihraničnom regióne 

 Nápad k projektu v oblasti vodáckeho športu (kanoe) na riekach v prihraničnom regióne 

 Nápad k projektu v oblasti medziregionálneho rozšírenia a vývoja inovačných systémov v 

prihraničnom regióne.  

Týchto sedem „concept notes“ k hore uvedeným východiskám pre projekty bolo do konca septembra 

2022 odovzdaných orgánom programu.  
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5 Súbor projektových nápadov z projektu RegioCoop SK-AT 

Počas úvodného stretnutia boli predstavené nápady a prístupy k projektu, ktoré sa objavili v 

prieskume na začiatku projektu. Tieto východiská pre projekty a nápady majú byť naďalej k dispozícii 

pre nasledujúce programové obdobie 2021 až 2027. Rôzne východiská a nápady pre projekty sa 

nachádzajú hlavne v zápisniciach z tematických sieťových stretnutí, workshopov a okrúhlych stolov.   

Ďalší fond nápadov nájdete aj v konečnej verzii HODNOTENIA PRIESKUMU, ktorý bol na začiatku nášho 

projektu RegioCoop SK-AT. 

Všetky tieto podklady sa nachádzajú na podstránkach partnerov z inštitúcií, ktoré sa podieľali na 

projekte: 

 

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 

https://wirtschaftsagentur-burgenland.at/regiocoop-sk-at/ 

 

Trnavský samosprávny kraj 

https://trnava-vuc.sk/zakladne-informacie-o-projekte-regional-cooperation-sk-at/ 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

https://bratislavskykraj.sk/regionalny-rozvoj/projekty/prebiehajuce-projekty/projekt-cezhranic-

nej-spoluprace-regionov-regiocoop-sk-at/  

 

NÖ.Regional.GmbH 

https://www.noeregional.at/regiocoop/ 

 

https://wirtschaftsagentur-burgenland.at/regiocoop-sk-at/
https://trnava-vuc.sk/zakladne-informacie-o-projekte-regional-cooperation-sk-at/
https://bratislavskykraj.sk/regionalny-rozvoj/projekty/prebiehajuce-projekty/projekt-cezhranicnej-spoluprace-regionov-regiocoop-sk-at/
https://bratislavskykraj.sk/regionalny-rozvoj/projekty/prebiehajuce-projekty/projekt-cezhranicnej-spoluprace-regionov-regiocoop-sk-at/
https://www.noeregional.at/regiocoop/
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6 Podklady a pomôcky 

Na podporu projektu sme v rámci neho vykonali niekoľko ďalších prieskumov, ktoré Vám pomôžu pri 

vypracovaní projektu. Predovšetkým by sme chceli poukázať na ANALÝZU ROZDIELOV V LEGISLATÍVE 

MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A RAKÚSKOM A NA PRÍRUČKU K POCHOPENIU ANALYZOVANÝCH 

ROZDIELOV MEDZI PRÁVNYMI SYSTÉMAMI. Okrem nich nájdete v tomto súpise všetky podstatné 

dokumenty, ktoré vznikli počas projektu. Zápisnice z jednotlivých formátov podujatí tu nie sú 

uvedené a nachádzajú sa na aktuálnych podstránkach internetovej stránky partnerov projektu.   

6.2 Vyhodnotenie prieskumu 

Na základe dotazníka, ktorý obsahoval 18 otázok, sme vypracovali VYHOTNOTENIE PRIESKUMU, ktoré 

slúžilo ako podklad pre projekt RegioCoop SK-AT, aby sme mohli vykonať jednotlivé opatrenia a 

formáty podujatí v projekte. Na prieskume sa zúčastnilo 302 respondentov. Na základe tohto 

prieskumu sme vypracovali databázu s adresami, ktorá slúžila ako ďalší podklad pre rôzne formáty 

podujatí v projekte.   

6.3 Prieskum na tému “Malé projekty v programe Interreg SK-AT 2021-2027” 

Cieľom tohto online prieskumu bolo zistiť ochotu potenciálnych nositeľov projektov zrealizovať malé 

projekty v rámci programu Interreg SK-AT 2021-2027. Výsledky slúžili ako podklad na diskusiu počas 

bilaterálneho workshopu „Malé projekty“ dňa 21.9.2021 v Hainburgu. Celkovo bolo kompletne 

vyplnených 67 dotazníkov. 

6.4 Cezhraničný prieskum mienky 

Na základe dotazníka sme zrealizovali PRIESKUM NÁZOROV OBYVATEĽOV V POHRANIČÍ NA SLOVENSKO-

RAKÚSKU SPOLUPRÁCU. Výsledky sme prezentovali na podujatiach projektu RegioCoop SK-AT celkovo 

alebo po častiach. Cieľovou skupinou boli obyvatelia regiónu do 30 km od slovensko-rakúskej hranice 

vo veku od 18 rokov a viac; v rovnakom počte na oboch stranách hranice. Námatková vzorka 

obsahovala 1.009 respondentov.  

6.5 Analýza a príručka k rozdielnym právnym systémom oboch krajín 

Analýza a príručka na pochopenie rozdielov medzi právnymi systémami v Rakúsku a na Slovensku úzko 

súvisia. Príručka slúži ako hrubý podklad, ktorý možno podrobnejšie skúmať v analýze. Podklady sa 

zameriavajú na tieto témy: Stavebný zákon, Zákon o verejnom obstarávaní, finančná kontrola, daň z 

pridanej hodnoty, Zákon o ochrane pamiatok, Zákon o ochrane prírody, posudzovanie vplyvov na 

životné prostredie a ekologické právo. Analýza a príručka slúžia na to, aby záujemcovia dobre vedeli 

odhadnúť uskutočniteľnosť a obdobie realizácie projektu.  

Všetky tieto podklady sa nachádzajú na podstránkach partnerov z inštitúcií, ktoré sa podieľali na 

projekte: 

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 

https://wirtschaftsagentur-burgenland.at/regiocoop-sk-at/ 

 

https://wirtschaftsagentur-burgenland.at/regiocoop-sk-at/
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Trnavský samosprávny kraj 

https://trnava-vuc.sk/zakladne-informacie-o-projekte-regional-cooperation-sk-at/ 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

https://bratislavskykraj.sk/regionalny-rozvoj/projekty/prebiehajuce-projekty/projekt-cezhranic-

nej-spoluprace-regionov-regiocoop-sk-at/  

 

NÖ.Regional.GmbH 

https://www.noeregional.at/regiocoop/ 

https://trnava-vuc.sk/zakladne-informacie-o-projekte-regional-cooperation-sk-at/
https://bratislavskykraj.sk/regionalny-rozvoj/projekty/prebiehajuce-projekty/projekt-cezhranicnej-spoluprace-regionov-regiocoop-sk-at/
https://bratislavskykraj.sk/regionalny-rozvoj/projekty/prebiehajuce-projekty/projekt-cezhranicnej-spoluprace-regionov-regiocoop-sk-at/
https://www.noeregional.at/regiocoop/
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7 Záver 

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali ako aj tým, ktorí sa aktívne 

podieľali na projekte. Bez ich účasti by sme nemohli dosiahnuť ciele v projekte RegioCoop SK-AT. V 

tejto súvislosti by sme chceli odkázať na prezentáciu v PowerPointe k záverečnej konferencii dňa 

13.12.2022. Obsahuje veľa obrázkov a ponúka pekný náhľad do dobrej spolupráce všetkých 

zúčastnených strán.  

Pri cezhraničnej spolupráci je dôležitý dobrý cezhraničný projektový tím, ktorý je základom 

úspešných cezhraničných projektov.  

Počas realizácie partneri projektu zostavili rozsiahlu databázu s adresami, ktorá vznikla na základe 

prvého prieskumu. Dopĺňali sme ju priebežne o nové kontakty. Ak máte záujem o cezhraničné 

aktivity, radi Vám pritom pomôžeme. 

 

Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH 

Marktstraße 3 

7000 Eisenstadt 

Kontakt: 

Bettina Erdt, BA 

bettina.erdt@wirtschaftsagentur-burgenland.at 

NÖ.Regional.GmbH 

Hauptstraße 31 

2225 Zistersdorf 

Kontakt: 

Ing.in Alena Hosch 

alena.hosch@noeregional.at 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16 

P.O. Box 106 

820 05 BRATISLAVA 25 

Kontakt 

Mgr. Zuzana Krajčíková 

zuzana.krajcikova@region-bsk.sk 

 

Trnavský samosprávny kraj 

P.O.Box 128 

Starohájska 10 

917 01 Trnava 

Kontakt: 

Ing. Elena Horanová 

elena.horanova@trnava-vuc.sk 

 

Pri prezeraní širokej palety podkladov Vám želáme 

zaujímavé čítanie. 
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