
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

KOMPETENCIE  
BEZ HRANÍC  

 

EUROPEAN COOPERATION DAY 2018  1100 - 1500 

Museum für Angewandte Kunst / Viedeň 27.09.2018 
 
 

Cezhraničné programy INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, Rakúsko – Česká republika, 
Rakúsko – Maďarsko a   v spolupráci s mestom Viedeň si Vás dovoľujú pozvať na podujatie EC Day 2018, 
ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2018 vo Viedni. 

Už po siedmykrát oslavujú cezhraničné programy s označením INTERREG Deň európskej spolupráce – 
European Cooperation Day – v skratke EC Day. V centre pozornosti nebudú iba projekty, ale aj samotné 
cezhraničné programy. Tento rok využili tri cezhraničné programy uvedené podujatie na organizáciu 
svojho Výročného podujatia pod mottom „Kompetencie bez hraníc“. 

Zoznámte sa interaktívnym spôsobom s projektmi spolupráce tematicky zameranými na vzdelávanie a 

výskum, ktoré sú v súčasnosti realizované v cezhraničných programoch Slovenská republika – Rakúsko, 

Rakúsko – Česká republika a Rakúsko – Maďarsko! Po ukončení podujatia je voľný vstup na výstavu POST 

OTTO WAGNER, ktorá je realizovaná v rámci cezhraničného projektu "Bilaterale Designnetzwerke/ 

Bilaterálna sieť dizajnu", podporeného z programu INTERREG Rakúsko – Česká republika. 

Registrovať sa môžete cez tento link do 17. septembra 2018: http://www.interreg-athu.eu/en/ec-

day2018/  

 
 

 

 

Ďalšie informácie: 
 

www.interreg-athu.eu 
www.at-cz.eu 
www.sk-at.eu  

www.cbc.wien  
www.ecday.eu/ 

MAK  
Museum für angewandte Kunst / 
Múzeum aplikovaného umenia) 
1010 Viedeň 
 
Vchod: Weiskirchnergasse 3  

 ! 

     Voľný vstup: 
   POST OTTO  

WAGNER 

Od Postsparkasse  
k postmoderne 
  

http://www.interreg-athu.eu/en/ec-day2018/
http://www.interreg-athu.eu/en/ec-day2018/
http://www.interreg-athu.eu/
http://www.at-cz.eu/
http://www.sk-at.eu/
http://www.cbc.wien/
http://www.ecday.eu/


 

  

KOMPETENCIE BEZ HRANÍC: program 
 

   

od 
10:30 

Príchod  a registrácia   

11:00-
12:30 

Príhovor a otvorenie  
Mag. Martin Pospischill 
Mesto Viedeň, vedúci Oddelenia magistrátu 27 pre 
európské záležitosti 

Príhovor a prehľad aktivít MAK v 
cezhraničných programoch INTERREG  

Dr.Dr. Christoph Thun-Hohenstein 
Generálny riaditeľ a vedecký vedúci Múzea 
aplikovaného umenia  

EU - spolupráca / výskum & vzdelávanie z 
európskej perspektívy  

Dr.Dr. Wolfgang Bogensberger 
Zástupca vedúceho zastupiteľstva Európskej únie v 
Rakúsku  

Spolupráca bez hraníc: 

 Prehľad  aktivít za posledný rok a krátke 
info o budúcich aktivitách z pohľadu 
programu  

 Výskum & vzdelávanie v cezhraničných 
programoch  

Mag.a (FH) Tatjana Paar 
Riadiaci orgán INTERREG V-A Rakúsko – Maďarsko 

Mgr. Katarína Mihaľová 
Riadiaci orgán INTERREG V-A Slovenská republika – 
Rakúsko 

DI Andreas Weiß 
Riadiaci orgán INTERREG V-A Rakúsko – Česká 
republika 

12:30-
14:00 

Worldcafé: kompetencie bez hraníc 
 
Prezentácie projektov a workshopy pri 6 
interaktivných projektových stoloch  

 BIG (AT-HU) / BIG (SK-AT) / BIG (AT-CZ) 

 CEPI (AT-HU) 

 EDLRIS (AT-HU) 

 Kompetenzzentrum Mechanobiologie (AT-CZ) 

 PlasticFreeDanube (SK-AT)  

 SEDDON II (AT-HU) / DREAM SK-AT (SK-AT) / 
SEDECO (AT-CZ) 

14:00-
14:15 

Prestávka   

14:15-
14:45 

Wrap-up: Krátky sumár z projektových 
stolov   

 Zapisovatelia & účastníci projektových stolov  

14:45-
15:00 

Quiz / vylosovanie výhercov  

15:00 Koniec / voľný vstup na výstavu „Post Otto Wagner“ v hlavnej budove MAK 

 
Tlmočenie do slovenčiny,  maďarčiny  a  češtiny  ako aj catering, zabezpečuje organizátor podujatia. 

interreg_Slovakia-Austria_graphicele ment_ RGB 

https://www.big-projects.eu/start/
https://www.cbc.wien/Projekte/forschung_innovation_wirtschaft/Cepi
http://www.interreg-athu.eu/edlris/
https://www.at-cz.eu/at/ibox/pa-1/atcz133_kompetenzzentrum-mechanobiologie
https://www.cbc.wien/Projekte/umwelt_nachhaltigkeit_energie/PlasticFreeDanube
https://www.cbc.wien/Projekte/forschung_innovation_wirtschaft/Seddon%20II
https://www.cbc.wien/Projekte/forschung_innovation_wirtschaft/Dream%20SK-AT
https://www.cbc.wien/Projekte/forschung_innovation_wirtschaft/Sedeco

