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ÚVOD 
 

Krajina výskumu Rakúsko 

Rakúsko je v oblasti výskumu jedným z najatraktívnejších národov v Európe. 

Výdavky na výskum v Rakúsku dosiahli v roku 2019 okolo 12,7 miliárd eur. Z toho 

vyplýva, že podiel výdavkov na výskum a vývoj v pomere k hrubému domácemu 

produktu je 3,19%, čo je druhá najvyššia hodnota v rámci EÚ po Švédsku. Rakúsko má 

popredné postavenie pokiaľ ide o spoluprácu medzi univerzitami a spoločnosťami. 

V Rakúsku je celkom 5084 výskumných inštitúcií ( posledný štatistický údaj z roku 

2017). Väčšinu z nich (približne 69%) tvoria spoločnosti, ktoré sa zaoberajú 

predovšetkým interným výskumom. Vysoké školy, ako sú univerzity a technické vysoké 

školy, tvoria 25% a zaoberajú sa hlavne základným aplikovaným výskumom. 6% 

výskumných inštitúcií tvorí štátny podiel. Základný výskum, aplikovaný a 

experimentálny výskum sa vykonáva v spolkových inštitúciách, štátnych a mestských 

inštitúciách, ako aj vo verejne financovaných neziskových inštitúciách. Prehľad o 

rakúskych výskumných inštitúciách, univerzitách a ďalších miestach poznania 

poskytuje atlas výskumu. 

„Výskum znamená neustále tvorivé, systematické, zrozumiteľné a reprodukovateľné 

generovanie nových poznatkov a nových aplikácií“. 

Od skúmania základov prírody a ľudského spolužitia až po modernú medicínu, internet 

a demokraciu. Príbehy z výskumu sú príbehmi úspechov, ktoré spájajú generácie a 

krajiny. V Rakúsku realizuje výskum mnoho rôznych inštitúcií a zariadení - 

predovšetkým univerzitné a neuniverzitné výskumné zariadenia a spoločnosti, ktoré 

prostredníctvom výskumu a inovácií vytvárajú prosperitu a pridanú hodnotu pre celú 

spoločnosť. Vysoké školy a univerzity sú ústrednými aktérmi výskumu. Vyznačujú sa 

dualitou výučby a prírodovedy. Všetky inštitúcie, ktoré uskutočňujú výskum sú tiež 

atraktívnymi zamestnávateľmi a cennými partnermi pre ekonomiku a svojou prácou 

prinášajú inovácie. Výskum, ako aj vývoj a otváranie sa umeniu sú nevyhnutné pre 

spoločensko-kultúrny pokrok a vedecký základ perspektív trvalo udržateľného rozvoja. 
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I. Základné informácie o rakúskom výskume 

 

„Innovation made in Austria“ 

„Spolková krajina Rakúsko je významná výskumná a technologická aglomerácia 

v EÚ“.  

V Rakúsku vznikli za posledné roky mnohé opatrenia, ktoré sa primárne využívajú na 

podporu úzkeho prepojenia podnikania s vedou a výskumom. Ich cieľom je dostať sa 

do skupiny najinovatívnejších krajín v Európe. Profitujú z toho spoločnosti aj 

výskumné inštitúcie. 

Rakúsko je so svojimi, iba necelými 3% HDP, v oblasti výskumu a vývoja vysoko 

nad priemerom EÚ a OECD. Vyžaduje si to však omnoho viac úsilia než len vysoké 

investície. Na ceste rastu výdavkov na výskum sprevádzalo v Rakúsku množstvo 

štrukturálnych reforiem. Už v polovici 90. rokov boli stanovené míľniky a to reformou 

študijného systému (Bologne-proces), zavedením odvetvia technických vysokých škôl 

a prechodom univerzít na autonómiu. Reformovala sa sústava financovania výskumu a 

spustili sa dôležité nové programy financovania. Dofinancovali sa aj neuniverzitné 

výskumné ústavy a zvýšili sa prostriedky na podporu aplikačne orientovaného výskumu 

(výskum súvisiaci s podnikaním). Spolupráca medzi vedou a priemyslom sa významne 

rozšírila prostredníctvom rôznych ďalších opatrení. V Rakúsku vznikli kompetenčné a 

výskumné centrá, ako napr. centrá v rámci „Programu financovania výskumu 

COMET“. 

„Rakúsko je vyzretý, moderný inovačný systém“ 

Spoločné úsilie prináša ovocie a Rakúsko má dnes niekoľko univerzitných a 

neuniverzitných inštitútov s medzinárodnou reputáciou a vynikajúcimi vedeckými 

výsledkami. Počet vedeckých publikácií sa významne vzrástol a rakúski vedci sa tiež 

veľmi aktívne angažujú i na medzinárodnej úrovni. Dokazuje to aj ich veľmi úspešná 

účasť na „Rámcovom programe EÚ pre výskum“. Úspechy aktívnej politiky 

výskumu sú výrazné, napr. patentové aktivity v Rakúsku od roku 2000 v pomere k počtu 

obyvateľov značne stúpli nad prieme EÚ. 56 % podiel rakúskych inovatívnych 

spoločností je tiež vysoko nad európskym priemerom. Najmä malé a stredné 

spoločnosti (MSP) sa mohli preto uberať cestou inovácií prostredníctvom širokej 

ponuky financovania šitého na mieru. 

„Kľúčová inteligentná motivácia výskumu“ 

Hospodárska politika je hnacím motorom pre výskum. Rakúsko neustále preferuje 

dôležitosť podnikateľských inovácií a podporuje podnikateľské inovačné správanie 

podnikov pomocou vhodných nástrojov. Podiel spoločností, ktoré profitujú z 

opatrení financovania zameraných na inovácie, je v Rakúsku najvyšší zo všetkých 
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krajín EÚ. Spolupráca medzi vedou a priemyslom sa v posledných rokoch výrazne 

rozšírila. Význame vzrástlipríjmy z výskumných a vývojových prác, ktoré realizujú 

univerzity pre klientov a kooperačných partnerov z hospodárskej sféry a narastá počet 

„Spinoff“- výstupov pochádzajúcich z univerzít. 

„Prvoradá hospodárska politika, inovácie a technológie“ 

Prioritným cieľom hospodárskej politiky je posilniť Rakúsko ako miesto podnikania. V 

záujme zachovania konkurencieschopnosti Rakúsko významne podporuje investíciách 

do výskumu, vývoja a inovácií. Centrálne sú aj témy politiky hospodárskej súťaže a 

vnútorného trhu v rámci Európskej únie. 

 

1. Strategické nástroje Research AUSTRIA  

1.1. Dokument „Stratégia výskumu, technológií a inovácií - FTI-Strategie2030“ 

Pre Rakúsko sú významné témy a obsahy, ktoré sa týkajú celého komplexu výskumu, 

t. j. vysokoškolského a neuniverzitného výskumu, ako aj univerzitného výskumného 

systému ako celku, alebo jednotlivých podoblastí. Rakúsko, tak ako ostatné členské 

štáty Európskej únie, čelí aktuálnym výzvam digitalizácie, transferu vedomostí a 

technológií a cieľom v rámci trvalo udržateľného rozvoja. 

Výskum, technológie a inovácie sú stredobodom lokalizačnej politiky osídlenia 

hospodárskej aglomerácie Rakúsko, ktorá je zameraná na výzvy budúcnosti, 

konkurenciu a inovácie. Sú to atribúty nevyhnutné pre udržateľný rast a rozvoj a 

zvýšenú odolnosť celého ekonomického systému Rakúska. Spoločnosti, ktoré sú 

náročné na výskum a vývoj (F&E), nevytvárajú iba viac pracovných miest, ale sú aj 

úspešnejšie a odolnejšie voči konkurencii a krízam. 

Nová „Stratégia výskumu, technológií a inovácií - FTI-Strategie2030“ vytvára 

rámec pre výskumnú politiku Rakúska pre najbližšie obdobie a dôraz sa predovšetkým 

kladie na vplyv a výstupy výskumu, ako aj na jeho excelentnosť a otvorenosť. 

Tieto ambiciózne ciele sú podčiarknuté analýzami silných a slabých stránok Rakúska, 

v porovnaní s postavením v medzinárodnom rebríčku, ktoré síce určuje pozíciu Rakúska 

v pomerne dobrom, vyššom, globálnom strednom pásme, nie však na jeho vrchole. 

„FTI Stratégia 2030“ počíta so zapojením všetkých zainteresovaných strán“ 

Stratégia odráža medzirezortné riadenie politiky výskumu, technológií a inovácií. 

„Task Force FTI“ prebieha v Rakúsku na vysokej riadiacej úrovni a tvoria ju 

reprezentanti z Úradu Spolkového kancelára, Spolkového ministerstva financií, 

Spolkového školstva, vedy a výskumu, Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a 
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hospodárstvo a Spolkového pre ochranu podnebia, životného prostredie, 

energetiky, mobility, inovácií a technológií. 

Počas prípravy tejto stratégie bolo možné čerpať z viacerých odborných expertíz 

širokého spektra zainteresovaných strán. Stratégia nadväzuje na úlohu koordinácie 

rakúskej politiky výskumu, technológií a inovácií na spolkovej úrovni, sprevádza a 

kontroluje jej realizáciu.  

„FTI-Stratégia 2030“ – vytvára rámec pre smerovanie politiky výskumu, technológií 

a inovácií“.  

Podľa vládneho programu Rakúska „Stratégia FTI 2030“ definuje hlavné ciele a 

oblasti činnosti politiky oblasti výskumu, technológií a inovácií na nadchádzajúce 

desaťročie. Ústredné piliere politiky určujú ďalší vývoj Rakúska, ktorý smeruje na 

poprednú priečku svetových krajín v oblasti výskumu, technológií a inovácií. 

„Stratégia FTI 2030“ zaisťuje pre tento cieľ stabilný a dlhodobý rámec. Je však veľmi 

dôležité dobre zvládnuť centrálne výzvy, ktoré sú výsledkom analýzy v komplexnom 

procese. Na tento účel, ako súčasť operatívnej stratégie FTI musia byť primárne 

definované opatrenia v paktoch FTI, ktoré vychádzajú z cieľov stanovených v stratégii. 

Stratégia smerovania výskumu, technológií a inovácií do roku 2030v Rakúsku sleduje 

tri základné ciele:  

Cieľ 1/ Posilniť a otvoriť Rakúsko ako miesto pre FTI a dobehnúť špičkové 

medzinárodné pole  

čo si vyžaduje: 

*zlepšiť poradie v medzinárodných indexoch hodnotenia (European Innovation 

Scoreboard (EIS), Digital Economy & Society Index (DESI), Global Innovation 

Index (GII)  

* prijať do Rakúska 5 - 10 nových vlajkových spoločností, intenzívne využívajúcich 

FTI a rozšíriť súčasné spoločnosti 

* zvýšiť počet spoločností zaoberajúcich sa kontinuálnym výskumom a vývojom o 20% 

* posilniť postavenie Rakúska v európskych hodnotových reťazcoch prostredníctvom 

účasti najmenej na 3 ďalších „dôležitých projektoch spoločného európskeho 

záujmu“ (IPCEI) 

* využiť pre Rakúsko nové príležitosti digitálnej transformácie pre spoločnosť, 

hospodárstvo, ochranu podnebia a verejnú správu. 
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Cieľ 2/ Dôraz na účinnosť a excelentnosť 

*Postupne zvyšovať výdavky na výskum a vývoj merané oproti HDP, (momentálne je 

Rakúsko na 7. mieste v rebríčku OECD) s cieľom dobehnúť globálne pole (TOP 5). 

*Rozšíriť fond rizikového kapitálu v Rakúsku s cieľom zvýšiť výdavky rizikového 

kapitálu z 0,02% na 0,1% v porovnaní s HDP. 

*Zvýšiť o 100 % úspešnosť ekonomických dopadov akademických vedľajších 

produktov. 

*Dosiahnuť 10 najlepších umiestnení ( v prepočte na obyvateľa) v grantoch Európskej 

rady pre výskum (ERC). 

*Posilniť účasť v programe Horizon Europe a konsolidovať prvé tri priečky 

umiestnenia z hľadiska úspešnosti 

*Zvýšiť úspešnosti podnikového sektora v Horizon Europe z 18,2% na najmenej 20%. 

Cieľ 3/ Excelentné vedomosti, talenty a zručnosti 

*Zvýšiť podiel absolventov matematiky, informatiky, prírodných vied a technológií 

(MINT) o 20%, zvýšiť podiel žien medzi absolventmi technických predmetov o 5%. 

*Získať 3. miesto v rebríčku top svetových talentov Institute for Management 

Development (IMD) (momentálne je Rakúsko na 4. mieste). 

*Vytvoriť stimuly pre podnikateľskú kariéru vedcov. 

*Zaradiť dve rakúske univerzity do Top 100. Podľa svetového rebríčka (Times 

Higher Education World University Ranking) sa súčasnosti nachádza iba jedna 

univerzita v Top 200. 

*Zvýšiť podiel akademických a výskumných pracovníkov prijatých zo zahraničia, 

najmä na univerzitách, na 45%. 

*Zvýšiť o 100% podiel rakúskych študentov, ktorí získali financovanie v rámci 

programu MINT. 

Konkrétne cieľové hodnoty charakterizujú rakúsku orientáciu „Stratégie FTI“ a 

uľahčujú meranie dosiahnutia strategických cieľov. 

Zdroj informácií : www.bmk.gv.at 
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Dokument „FTI- Strategie 2030“ - Stratégia výskumu, technológií a inovácií 

Rakúska 2030 je na stránke : 

 https://www.bmk.gv.at/themen/innovation/forschungspolitik/fti_strategie.html 

 

1.2. Dokument „Stratégia Rakúska v oblasti mobility a internacionalizácie vysokých škôl 

2020 -2030“. 

Podľa slov spolkového ministra BMBWF Heinza FaBmana, mobilita a 

medzinárodne orientované vyučovanie, výskum, alebo vývoj a otváranie sa umeniu, 

tvoria základný pilier vedeckej excelentnosti a sú predpokladom úspešného 

umiestnenia univerzít v celosvetovej vedomostnej spoločnosti. Rakúsko už teraz 

pripravuje svojich budúcich manažérov s globálnym pohľadom na svet 

a posilneným európskym povedomím s perspektívou trvalo udržateľného rozvoja. Ich 

významný prínos vo veľkej miere však bude smerovať k posilneniu sociálneho a 

ekonomického postavenia malej, avšak vysoko konkurenčnej európskej krajiny vo 

svete. 

Na ceste k úspechu si „Rakúska stratégia mobility a internacionalizácie univerzít a 

vysokých škôl 2020 -2030 “ stanovila do roku 2030 päť základných cieľov : 

a. Podpora komplexnej univerzitnej a vysokoškolskej internacionalizačnej kultúry 

b. Medzinárodná mobilita študentov, učiteľov a všeobecných zamestnancov 

vysokých škôl a univerzít 

c. Vývoj a realizácia inovatívnych formátov mobility 

d. Efektívny rozvoj kompetencií a inštitucionálna výučba 

e. Univerzitná a vysokoškolská politika Rakúska a posilnenie postavenia Rakúska 

vo svete 

Dokument je k dispozícii v dvoch jazykových verziách :  

Nemecká verzia: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:1832c731-016e-42b9-aae6-

bf7e41d1264e/Strategie_Hochschulmobiltit%C3%A4t_DE_bf.pdf  

Anglická verzia: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:6217cbe6-dc55-4153-ad5f-

ce097db39c6a/Strategie_Hochschulmobiltit%C3%A4t_EN_bf.pdf 

Zdroj informácií : www.bmbwf.at 
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1.3. Vedecká diplomacia  

Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) využíva širokú škálu 

nástrojov v oblasti vedeckej diplomacie v medzinárodnej výskumnej spolupráci v 

koordinácii a spolupráci so Spolkovým ministerstvom pre európske a 

medzinárodné záležitosti (BMEIA). Patria sem okrem iného dvojstranné dohody 

o vedeckej a technickej spolupráci a programy spolupráce s rozvojovými a 

rozvíjajúcimi sa krajinami, programy na podporu rozvojového výskumu, siete 

výskumu a univerzít, účasť v príslušných medzinárodných výskumných 

organizáciách, ktoré pôsobia v tejto oblasti, a udeľovanie cien a medzinárodných 

cien, najmä pre mladých výskumných pracovníkov z krajín s malou kapacitou v 

oblasti výskumu, technológií a inovácií. 

Cieľom týchto opatrení je využiť podporné služby, ako sú podprahové možnosti 

spolupráce, transfer know-how, opatrenia v oblasti odbornej prípravy a budovania 

kapacít, ponuky mobility atď. aby konkrétne pomohli krajinám prekonať vedecké, 

hospodárske, sociálne alebo politické výzvy atiež nadviazať udržateľné vzťahy 

dobrej spolupráce. Osobitná pozornosť je venovaná rozvojovým a rozvíjajúcim sa 

krajinám. 

 

Bližšie informácie o programoch sú na stránkach:  

Internationale Kooperationsprogramme Medzinárodné programy spolupráce 

Programm „Kooperation Entwicklungsforschung" Program spolupráce v oblasti 

vývojového výskumu  

Österreichischer Preis für Entwicklungsforschung Rakúska cena za vývojový 

výskum 

Danubius Young Scientist Awards 

Zdroj informácií :  

https://www.wissenschaft.steiermark.at/cms/ziel/75615258/DE/ 

1.4. FTI Pakt 2021 – 2023 Spolková vláda Rakúsko  

Rakúska Spolková vláda pripravila v roku 2020 pôdu pre uzavretie Paktu výskum-

technológie-inovácie na roky 2021 – 2023 (FTI -Pakt).  

Základným princípom rakúskej politiky v oblasti výskumu, technológií a inovácií 

(FTI) je definícia medzirezortných priorít politiky výskumu a inovácií. Zámerom je 

dosiahnuť lepšiu koordináciu pri realizácii a dosahovaní stanovených cieľov bez 

duplicity. 

http://www.cvtisr.sk/
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Pakt „FTI“ predstavuje spojenie medzi stratégiou, financovaním a implementačnými 

inštitúciami. V rakúskom prostredí „FTI“ sa vytvára nový integračný prvok, ktorý 

poskytne v nasledujúcich rokoch stabilný a spoľahlivý rámec pre všetkých aktérov a to 

prináša zmeny najmä v oblasti financovania výskumu. Využiť sa majú národné a 

európske fondy (vrátane štrukturálnych fondov) a súkromné financovanie v rámci tzv. 

„operátorských modelov“. Financovanie ponúk sa plánuje tiež pomocou programov 

EÚ, nadnárodných kanálov financovania, financovania z EFRR. Reforma riadenia 

financovania výskumu pri implementácii zákona o financovaní výskumu má za cieľ 

zabezpečiť lepšie a štíhlejšie procesy a jasné štruktúry v spolupráci medzi jednotlivými 

spolkovými ministerstvami a inštitúciami financujúcimi výskum. Revízia 

programových a nástrojových portfólií financujúcich inštitúcií zabezpečí, aby žiadatelia 

o financovanie mali ľahko zrozumiteľný a jasný prístup k informáciám. 

Strategické opatrenia v rámci „FTI -Paktu“ sa budú zameriavať na tri základné oblasti:  

Prienik na špičkové medzinárodné pole a posilnenie Rakúska ako miesta pre 

rozvoj „FTI“ 

*Podpora aplikovaného výskumu a jeho vplyvu na posilnenie ekonomiky 

a spoločnosti 

*Vedomostný potenciál, talenty a zručnosti 

Výskumné a technologické infraštruktúry sú kľúčovým faktorom pri udržateľnom 

posilňovaní miesta vedy a inovácií, zahŕňajú experimentálne laboratóriá a pilotné 

výrobné jednotky. Bude sa od nich vyžadovať, aby urýchlili vývoj a testovanie a 

úspešne prinášali inovácie na trh. Kvôli čoraz zložitejším výskumným otázkam sú 

potrebné riešenia založené na dátovej infraštruktúre, vysokovýkonných výpočtoch, 

bezpečnom dátovom prenose cez kvantovú komunikačnú infraštruktúru. Počíta sa 

s kooperatívnym využitím a koordinovaným rozširovaním výskumných, 

technologických a dátových infraštruktúr (vrátane medzinárodných účastí), ako napr. 

„Vienna Biocenter“, vysokovýkonné výpočtové systémy a „Euro HPC“ vrátane 

„EOSC“, testovacie prostredia, laboratóriá mobility a pilotné továrne. 

 V súčasnosti sa pripravuje zodpovedajúci „Akčný plán na roky 2021 – 2027“, ktorý 

vymedzí nariadenia o prístupe a využívaní a ponúkne transparentný prehľad o 

existujúcich infraštruktúrach (databáza výskumnej infraštruktúry). V závislosti od 

príslušného pokroku sa plánuje participácia na európskych a medzinárodných 

projektoch výskumnej infraštruktúry, napr. členstvo v ACTRIS, EHRI, E-RIHS, 

GGP, CTAELIXIR, eLTER, EMPHASIS. 

Kľúčovými aktérmi FTI -paktu 2021 – 2023 je 10 najvýznamnejších rakúskych 

inštitúcií z oblasti vedy a výskumu, ktoré budú aktívne participovať na spolupráci 

s nasledovnými medzinárodnými organizáciami:  

 

http://www.cvtisr.sk/
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*Európska vesmírna agentúra (ESA) 

*Európska organizácia pre využitie meteorologických satelitov (EUMETSAT) 

*Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) 

*Európske laboratórium molekulárnej biológie (EMBL) 

*Európske južné observatórium (ESO). 

 

Zdroj informácií: www.bundesregierung.at 

  

FTI Pakt Bundesregierung je na stránke:  

 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:135ba88d-bfae-4706-905f-

f1fe19c7a5da/43_10_fti-pakt_2021-2023_NB.pdf 

 

1.5. Dohoda o vedecko -technickej spolupráci s Rakúskom  

Slovenská republika uzatvorila s Rakúskom dvojstrannú dohodu o vedecko-

technickej spolupráci dňa 18.2.2004. Zmluva bola ratifikovaná 23.11.2017 a je 

uzavretá na neurčito. Na základe tohto dokumentu pre bilaterálnu spoluprácu 

s Rakúskom, v oblasti výskumu je možná nasledovná spolupráca :  

1.Výmena vedeckých a technických informácií, dokumentácie a publikácií. 

2. Výmena vedcov a odborníkov v rámci dvojstranných projektov. 

3. Realizácia vedeckej a technickej spolupráce. 

4. Vzájomné vysielanie vedcov a výskumných pracovníkov a odborníkov za účelom 

konzultácií, prednášok, konferencií a špeciálnych štúdií. 

5. Implementácia a podpora spoločných vedecko-technických a iných vedeckých 

programov zohľadňujúcich iniciatívy multilaterálneho charakteru s možnosťou 

vzájomného zdieľania výskumných materiálov, sprístupnenia vedeckých 

prístrojov a zariadení.  

Link na Dohodu o vedecko -technickej spolupráci Slovenskej republiky 

s Rakúskom v angl. jazyku:  

https://bilaterales.bmbwf.gv.at/wp-content/uploads/2017/11/WTZ-Slowakei-

Protokoll-2017.pdf 

 

2. Európske a národné inštitúcie v oblasti vedy a výskumu  
 

Osobitný význam pre rozvoj vedy a výskumu na európskej úrovni majú : 

„European Research Council (ERC)- Rada pre európsky výskum“ 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.bundesregierung.at/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:135ba88d-bfae-4706-905f-f1fe19c7a5da/43_10_fti-pakt_2021-2023_NB.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:135ba88d-bfae-4706-905f-f1fe19c7a5da/43_10_fti-pakt_2021-2023_NB.pdf
https://bilaterales.bmbwf.gv.at/wp-content/uploads/2017/11/WTZ-Slowakei-Protokoll-2017.pdf
https://bilaterales.bmbwf.gv.at/wp-content/uploads/2017/11/WTZ-Slowakei-Protokoll-2017.pdf
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„Európske výskumné programy –„Horizon Europa“ a „Horizon 2020“ 

„Európsky výskumný priestor - European Research Area (ERA)“  

Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) podporuje 

celoeurópske združovanie výskumných zdrojov v „Európskom výskumnom priestore 

- European Research Area (ERA)“. Tí, ktorí uskutočňujú výskum spolu s inými 

inštitúciami v Európe, často uľahčujú a zrýchľujú pokrok a dosahujú lepšie výsledky. 

Spoločne sa jednoducho darí lepšie spolupracovať a to nesporne platí aj pre výskum. Je 

osobitne zrejmé, pokiaľ ide o otázky, ako sú zmena podnebia, demografické zmeny, 

alebo ochrana pred epidémiami jednoznačne platí, že jedna krajina nedokáže sama čeliť 

mnohým výzvam. Je preto logické vymieňať si nápady s výskumníkmi z iných krajín a 

spolupracovať s nimi. Deje sa to rôznymi spôsobmi, jednak v spolupráci s jednotlivými 

európskymi krajinami, alebo s ešte väčšími výskumnými združeniami z inštitúcií 

rozmiestnených po celej Európe. 

„Európska únia finančne podporuje spoluprácu v oblasti výskumu. Na tento účel je 

k dispozícii približne 77 miliárd EUR vo finančne najsilnejšom programe na svete 

a tým je „Rámcový program pre výskum a inovácie Horizont 2020“. 

Aby mohli vedci v Európe skutočne dobre spolupracovať, musia byť aj správne 

nastavené rámcové podmienky. Podobne ako európsky vnútorný trh, ktorý reguluje 

voľný pohyb tovaru, vytvára sa aj vnútorný priestor pre znalosti „European Research 

Area (ERA)“. Dôležitá je nielen mobilita výskumných pracovníkov, ale aj výmena 

poznatkov medzi výskumnými inštitúciami, spoločnosťami a občanmi a vzájomná 

koordinácia výskumných tém. Zahŕňa to aj optimálne využívanie európskych 

výskumných infraštruktúr. Také infraštruktúry, ako napríklad teleskopy svetovej 

úrovne, môže len ťažko financovať iba jedna krajina - spoločný rozvoj a využívanie 

spoločného priestoru tu vytvárajú nové príležitosti. 

„Spolupráca v Európskom výskumnom priestore sa vhodne dopĺňa spoluprácou na 

bilaterálnej úrovni v rámci stratégií EÚ pre európske makroregióny“. 

„Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania“. 

Medzinárodná spolupráca a medzinárodná výmena v oblasti vzdelávania, vedy a 

výskumu sú základnými predpokladmi udržateľného zabezpečenia lokalizačných 

kvalít výskumu Rakúska a podpory jeho európskeho a globálneho postavenia. 

Rakúsko môže zostať medzinárodne konkurencieschopné iba vďaka spolupráci s tými 

najlepšími, učeniu sa, transferu vedomostí a môže prispieť k spoločnému riešeniu 

globálnych spoločenských výziev. 

http://www.cvtisr.sk/
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Všetky informácie o výskume v Rakúsku, výskume v Európskej únii, výskume v 

medzinárodnom kontexte, ako aj o výskume a participácii verejnosti sú uvedené na 

stránkach : 

Aktuell (Aktuality) 

Forschungsinstitutionen und Forschungsförderungseinrichtungen (Výskumné 

inštitúcie a organizácie financujúce výskum) 

Europäische und internationale sowie nationale Forschungsinfrastrukturen 

(Európske, medzinárodné a národné výskumné infraštruktúry) 

Services sowie strategische Ausrichtung und beratende Gremien (Služby 

a strategické koordinačné a poradné orgány) 

Rechtliche Rahmenbedingungen und Governance (Právny rámec a manažment) 

Europäische Rahmenprogramme und europäische Services (Európske rámcové 

programy a európske služby) 

Internationale Forschungskooperationen (Medzinárodné výskumné kooperácie) 

Forschung und Entwicklung, Science Diplomacy (Výskum a vývoj, vedecká 

diplomacia) 

Forschung und Öffentlichkeit (Výskum a verejnosť) 

 

Vedci potrebujú na svoju výskumnú prácu nevyhnutné finančné zdroje, aby podporili 

pokrok a inovácie v prospech spoločnosti ako celku a splnili si tak svoje povinnosti. 

Rakúsko poskytuje svojim vedcom rozpočet potrebný na výskum, infraštruktúru, 

personál a ďalšie služby buď priamo cezuniverzity, alebo výskumné inštitúcie, alebo 

financovanie výskumu udeľujú centrálne finančné inštitúcie pre výskum, technológie a 

inovácie na spolkovej, alebo krajinskej úrovni. Univerzity a výskumné inštitúcie zase 

poskytujú nevyhnutnú infraštruktúru, know-how a prostredie priaznivé pre vedu 

a výskum.  

2.1. Národné a medzinárodné agentúry na podporu financovania výskumu, relevantné 

výskumné inštitúcie a siete 

 Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) 

  Der Wissenschaftsfonds (FWF) 

  FWF: Anschubfinanzierung für Open Access Zeitschriften in den Geistes- 

undSozialwissenschaften 

  Österreichische Forschungsgemeinschaft (ÖFG) 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Aktuelles.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich/Forschungsf%C3%B6rderungseinrichtungen.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-der-EU/Europ%C3%A4ische-Forschungsinfrastrukturen.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich/Forschungsinfrastruktur.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich/Services.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich/Strategische-Ausrichtung-und-beratende-Gremien.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich/rechtliche-Rahmenbedingungen-und-Governance.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-der-EU/EU-Rahmenprogramme.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-der-EU/Europ%C3%A4ische-Services-.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-International/Internationale-Forschungskooperationen.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-International/Forschung-f%C3%BCr-Entwicklung.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-International/Science-Diplomacy.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-und-%C3%96ffentlichkeit.html
http://www.ffg.at/
http://www.fwf.ac.at/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/referierte-publikationen/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/referierte-publikationen/
http://www.oefg.at/de/
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  BRIDGE - Brückenschlagprogramm der FFG 

  Ludwig Boltzmann-Gesellschaft 

  Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank 

  Österreichische Akademie der Wissenschaften: Stipendien und Preise 

  Science2public - Agentur für Wissenschaftskommunikation 

  Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) 

  Regionale Kontaktstelle für das 7. EU-Forschungsrahmenprogramm bei der 

SFG 

  Christian Doppler-Forschungsgesellschaft 

  RP7- Anbahnungsfinanzierung Wissenschaft (FFG) 

  Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

  Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – bm:vit 

  Nationalagentur Lebenslanges Lernen 

  Österreichische Agentur für Wissenschaftliche Integrität 

  Austria Wirtschaftsservice 

  Forschungsrat Steiermark 

  JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH 

  Rat für Forschung und Technologieentwicklung (Austrian Council) 

  FWF: Selbstständige Publikationen 

  FWF: Referierte Publikationen 

Zdroj informácií :  

www.wissenschaft.steiermark.at 

 

3. Príručky pre orientáciu vedeckých pracovníkov v rakúskom teritóriu vedy 

a výskumu. 

 

3.1. Príručka ÖAD (Rakúska výmenná služba) -GmbH 

V roku 2017 publikovala ÖAD novelizovanú príručku, ktorá podporuje medzinárodných 

výskumných pracovníkov a ich hostiteľské inštitúcie pri absolvovaní úspešného pobytu v 

Rakúsku. Príručka bola vytvorená v spolupráci s „Spolkovým ministerstvom vnútra (BM.I)“ 

a „Spolkovým ministerstvom pre Európu, integráciu a zahraničné veci 

(BMEIA)“. Zámerom je poskytnúť prehľad rôznych možností a pomôcť pri realizácii 

potrebných krokov. Dôležitým aspektom pri príprave na výskumný pobyt v Rakúsku je 

prvoradé objasnenie podmienok vstupu a zamestnania. Novelou zákona o zamestnávaní 

cudzincov (AuslBG), ktorá je v platnosti od januára 2008, otvorilo Rakúsko svoj trh 

práce medzinárodným výskumníkom. Všetci, ktorí majú v úmysle pokračovať vo svojej 

akademickej činnosti v oblasti výskumu a výučby, vrátane umeleckej oblasti, môžu tak 

učiniť v Rakúsku za podstatne ľahších rámcových podmienok. 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.ffg.at/bridge
http://www.lbg.ac.at/
http://www.oenb.at/Ueber-Uns/Forschungsfoerderung/Jubilaeumsfonds.html
http://www.oeaw.ac.at/stipref/
http://www.science2public.at/cms/website.php
http://www.sfg.at/
http://www.sfg.at/cms/2660/
http://www.sfg.at/cms/2660/
http://www.cdg.ac.at/
http://rp7.ffg.at/RP7.aspx?target=148974
http://www.bmwf.gv.at/
https://www.sozialministerium.at/site/
http://www.bmvit.gv.at/
http://www.lebenslanges-lernen.at/
http://www.oeawi.at/
http://www.awsg.at/Content.Node/
http://www.forschungsrat.steiermark.at/
http://www.joanneum.at/
http://www.rat-fte.at/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/selbststaendige-publikationen/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/referierte-publikationen/
http://www.wissenschaft.steiermark.at/
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Od júla 2011 je zavedený nový prisťahovalecký systém, ktorý spočíva v dvoch 

základných kritériách : 

 

1. Povolenie na pobyt 

2. Udelenie „červeno-bielo-červenej karty“ 

 

Znamená to, že kvalifikovaní ľudia, ktorí sa prisťahujú do Rakúska, získajú prístup na 

trh práce na základe jasne definovaných a prehľadných kritérií bez regulácie kvót. Tieto 

nariadenia platia rovnako pre zamestnanie vo verejných i súkromných výskumných 

inštitúciách, ako aj v spoločnostiach. Manželia a deti, ktoré ich sprevádzajú, majú 

súčasne voľný prístup k vzdelávaniu a trhu práce. V rámci novely zákona o cudzincoch 

z roku 2015 došlo k ďalšiemu zjednodušeniu rozšírením možností pri žiadosti 

výskumných pracovníkov a ich príbuzných o získanie povolenia na pobyt, tzv. „ 

špeciálne prípady plateného zamestnania. Cieľom novelizácie všetkých týchto 

predpisov, je aj naďalej rozširovať pozíciu Rakúska v medzinárodnej súťaži 

najlepších mozgov a ešte viac zatraktívniť miesto pre výskumníkov z celého sveta.  

 

Link na príručku ÖAD v nemeckom jazyku:  

 

https://personalwesen.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_personalwesen/Fuer_

MitarbeiterInnen/Dokumente/Leitfaden_fuer_internationale_Forscher_dt.pdf 

 

3.2. Príručka EURAXESS s názvom : „Researcher´s Guide to Austria“  

Príručka obsahuje dôležité informácie prepobyt vedeckých pracovníkov v Rakúsku. 

Link na príručku Euraxess:  

https://cdn4.euraxess.org/sites/default/files/domains/at/researchersguideat_1.pdf 

Výskum a vývoj v členských štátoch EÚ si vyžaduje vysoké finančné náklady, ktoré 

sa často dajú zvládnuť iba s použitím vhodného zmiešaného financovania z rôznych 

zdrojov. Okrem národných výskumných grantov existujú aj medzinárodné výskumné 

granty - predovšetkým tie, ktoré sa udeľujú prostredníctvom „Rámcových 

výskumných programov EÚ“ (Horizont 2020, Horizon Europe). Spoločnosti a tiež 

ďalší súkromní sponzori môžu navyše podporiť financovanie výskumu. Pokiaľ ide o 

možnosti financovania výskumu z prostriedkov „Európskeho výskumného priestoru“ 

(EVP), tak zásadne je možná medzinárodná spolupráca takmer vo všetkých 

programových oblastiach programu „Horizont 2020“.V prípade projektu EÚ musí 

mať projektové konzorcium obvykle troch nezávislých partnerov z troch rôznych 

členských a asociovaných krajín EÚ.  

Orientáciu v spleti informácií o organizovaní podpory vedy a výskumu v Rakúsku 

ponúka kompas, publikovaný na portáli „Wissenschaft Steiermark“. Portál prináša 

informácie o regionálnych, národných a medzinárodných programoch financovania, o 

rôznych fondoch, databázach a odkazoch. Tento prehľad uľahčí vedcom a študentom aj 

http://www.cvtisr.sk/
https://personalwesen.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_personalwesen/Fuer_MitarbeiterInnen/Dokumente/Leitfaden_fuer_internationale_Forscher_dt.pdf
https://personalwesen.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_personalwesen/Fuer_MitarbeiterInnen/Dokumente/Leitfaden_fuer_internationale_Forscher_dt.pdf
https://cdn4.euraxess.org/sites/default/files/domains/at/researchersguideat_1.pdf


 

 

    

www.cvtisr.sk  15 

 

vlastnú angažovanosť pri hľadaní výskumných organizácií, spoločností, nadácií, alebo 

iných partnerov pre projektový zámer v závislosti od výskumnej témy. 

Zdroj informácií:  

www.wissenschaft.steiermark.at 

 

3.3. Atlas výskumu v Rakúsku  

Projekt on-line platformy výskumu poskytuje prehľad o rakúskych výskumných 

inštitúciách, univerzitách a ďalších miestach poznania. Táto sociálna sieť ponúka 

prehľad aktuálnych tém v oblasti vedy a výskumu v Rakúsku. „Hlavným cieľom tejto 

platformy v súčasnosti je zdôrazniť význam vedy a komunikovať výsledky výskumu“. 

Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBW) má eminentný záujem 

neustále rozvíjať túto platformu, aktualizovať odkazy na ďalšie novovzniknuté 

pracoviská so zameraním na vedu a výskum alebo zaujímavé udalosti. Všetky miesta sú 

na mape zreteľne zobrazené a uložené s geografickými a kontaktnými údajmi. Možno 

v nej nájsť vynikajúcich vedcov a výskumných pracovníkov z Rakúska, prehľad 

najdôležitejších ocenení, vedomostný kvíz o vede a výskume v Rakúsku, ako aj 

vedomostný kalendár so zaujímavými historickými udalosťami. 

Bližšie informácie o platforme „Forschungs - Atlas Austria“ sú na stránke :  

 

https://www.forschungsatlas.at 

4. Medzinárodné programy na podporu financovania výskumu  

4.1. Medzinárodné programy a siete  

  CORDIS - Forschungs- und Entwicklungsinformationsdienst der 

Europäischen Union 

  CORDIS - 7. EU-Rahmenprogramm 

  European Science Foundation 

  EUREKA - Network 

  ESA - European Space Agency: Portal Österreich 

4.2. Podporné programy medzinárodných organizácií  

  Deutsche Forschungsgemeinschaft 

  Volkswagenstiftung: Forschungsförderung „Wir stiften Wissen" 

  National Science Foundation, USA (NSF)  

4.3. Databázy a dôležité odkazy 

  Förderkompass des bm:vit 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.wissenschaft.steiermark.at/
https://www.forschungsatlas.at/
https://www.forschungsatlas.at/
https://www.forschungsatlas.at/
https://www.forschungsatlas.at/
http://cordis.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
http://rp7.ffg.at/RP7.aspx?target=148974
http://www.esf.org/
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.esa.int/esaCP/Austria.html
http://www.dfg.de/
http://www.volkswagenstiftung.de/
http://www.nsf.gov/flash_message.jsp
http://www.foerderkompass.at/
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  Österreichischer Austauschdienst 

  CORINNA - Cooperation of Regions for Innovation 

  EU-Fördermittel-Ratgeber (KMU-Portal 

  www.kursfoerderung.at - die Datenbank zur Weiterbildungsförderung 

  Euraxess - Researchers in Motion 

  Förderdatenbank Deutschland 

4.4. Využívanie technológií 

  Human.technology Styria GmbH - Humantechnologiecluster 

  Enterprise Europe Network 

  Innovation Relay Centre Austria (IRCA) - Europaweiter Technologietransfer 

  Science Park Graz 

  EuropaBio – The European Association for Bioindustries 

  MEDICA.de - Weltforum der Medizin - Internationale Fachmesse mit 

Kongress 

  EuropaBio - The European Association for Bioindustries  

4.5. Mobilita, spolupráca 

  Research in Austria - Euraxess 

  CORDIS: Marie Curie Actions 

  Europäische Kommission - Wissenschaft und Technologie 

  FFG - Jobbörse 

  Office of Science and Technology at the Embassy of Austria in Washington, 

D.C. 

  Eurasia-Pacific-UNINET 

  Asea-UNINET (Asean-European University Network) 

  EUA - European University Association 

4.6. Štipendiá a kariérny rast  

  Karriere-Grants_FFG  

  Studienbeihilfenbehörde 

  ÖAD - Österreichischer Austauschdienst 

  PRO SCIENTIA - Österreichisches Studienförderungswerk 

  Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

  Büro für Internationale Beziehungen - Karl-Franzens-Universität Graz 

  Büro für Internationale Beziehungen - Technische Universität Graz 

  Büro für Internationale Beziehungen und interuniversitäre Zusammenarbeit - 

Montanuniversität Leoben 

  Abteilung für Internationale Beziehungen - Kunstuniversität Graz  

  Förderung des wissenschaftlichenNachwuchses - Medizinische Universität 

Graz  

http://www.cvtisr.sk/
http://www.oead.ac.at/
http://rp7.ffg.at/corinna
http://www.microsoft.com/austria/kmu/euga/default.mspx
http://www.kursfoerderung.at/
http://www.kursfoerderung.at/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.humantechnology.at/
http://www.sfg.at/cms/2330/
http://www.irca.at/index.html
http://www.sciencepark.tugraz.at/
http://www.europabio.org/
http://www.medica.de/
http://www.medica.de/
http://www.europabio.org/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/
http://ec.europa.eu/policies/science_technology_de.htm
https://www.ffg.at/jobboerse
http://www.ostina.org/
http://www.ostina.org/
http://www.oead.at/projekte_kooperationen/projekte_netzwerke/eurasia_pacific_uninet/
http://www.asea-uninet.org/
http://www.eua.be/
http://www.ffg.at/karriere-grants
http://www.stipendium.at/
http://www.oead.ac.at/
http://www.proscientia.at/
http://www.bmwf.gv.at/
http://international.uni-graz.at/
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/Internationale_Beziehungen
http://www.unileoben.ac.at/de/3312/
http://www.unileoben.ac.at/de/3312/
http://www.kug.ac.at/einrichtungen/einrichtungen/dienstleistungseinrichtungen/abteilung-fuer-internationale-beziehungen/start.html
http://www.medunigraz.at/studieren/information-und-service/foerdermoeglichkeiten/
http://www.medunigraz.at/studieren/information-und-service/foerdermoeglichkeiten/


 

 

    

www.cvtisr.sk  17 

 

  ÖAD - CEEPUS: Zentraleuropa 

  Stipendien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften  

  Österreichische Fulbright-Kommission 

  START-Förderprogramme für NachwuchswissenschafterInnen 

  Stipendienfonds Julius Raab-Stiftung  

   Klaus-Tschira-Preis für Verständliche Wissenschaft  

  L'ORÉAL-Stipendien für junge GrundlagenforscherInnen der Medizin, der 

Naturwissenschaften oder Mathematik 

  FFG - Talente  

  Marie Curie - Career Integration Grants 

  Humboldt Research Fellowships 

  FWF: Lise Meitner Programm für ForscherInnen aus dem Ausland 

(Incomings) 

  EMBO (European Molecular Biology Organization): Short Time 

Fellowships 

  FWF: Erwin Schrödinger-Auslandsstipendium  

  doktorat.at  

4.7. Medicína a zdravie  

  Ausschreibungsportal Medizinische Universität Graz  

  MEDICA – Weltforum der Medizin 

  Bio Resource-med 

  Österreichischer Herzfonds 

  Österreichische Krebshilfe 

  Fonds Gesundes Österreich 

  GEN-AU – Genomforschung in Österreich 

  European Public Health Alliance - SANCO 

  World Health Organisation, WHO 

  Forschen - Fördern. Worch Foundation 

  National Institutes of Health 

  Boehringer Ingelheim Stiftung 

  Österreichische Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie 

  ERA-Net on Translational Cancer Research 

  ERA-Net Neuron: European Research Projects on Brain Diseases 

Zdroj informácií: www.wissenschaft.steiermark.at 

Bližšie informácie o „Rámcovom programe EÚ pre výskum a technologický rozvoj“ 

(FP), ktorý je hlavným nástrojom na podporu vytvorenia „Európskeho výskumného 

priestoru“ (EVP) sú na stránke:  

https://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich/stipendien_foerderungen/internationale_kooperation_mobilitaet_projektfoerderung/ceepus_zentraleuropa/
http://stipendien.oeaw.ac.at/
http://www.alumni.fulbright.at/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/start-programm/
http://www.juliusraabstiftung.at/
http://www.klaus-tschira-preis.info/
http://stipendien.oeaw.ac.at/de/stipendium/lor%C3%A9al-%C3%B6sterreich-stipendien-f%C3%BCr-junge-grundlagen-forscherinnen-%C3%B6sterreich
http://stipendien.oeaw.ac.at/de/stipendium/lor%C3%A9al-%C3%B6sterreich-stipendien-f%C3%BCr-junge-grundlagen-forscherinnen-%C3%B6sterreich
https://www.ffg.at/talente
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/meitner-programme/
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/meitner-programme/
http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html
http://www.embo.org/programmes/fellowships/short-term.html
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/schroedinger-programm/
http://doktorat.at/
https://forschung.medunigraz.at/fodok/web_ausschreibung.startseite
http://www5.medica.de/
http://www.meduni07.edis.at/
http://www.herzfonds.at/
http://www.krebshilfe.net/
http://www.fgoe.org/
https://www.ffg.at/gen-au
http://www.epha.org/r/64
http://www.who.int/en/
http://www.forschen-foerdern.org/
http://www.nih.gov/
http://boehringer-ingelheim-stiftung.de/leitbild-und-ziele.html
http://www.oegho.at/
http://www.transcanfp7.eu/transcan/index.php
http://www.neuron-eranet.eu/
http://www.wissenschaft.steiermark.at/
https://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html


 

 

    

www.cvtisr.sk  18 

 

 

II. Kapitola Ministerstvá  
 

1. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) 
 

Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) vytvára najlepšie možné 

rámcové podmienky pre školy, univerzity a výskumné inštitúcie a zastupuje záujmy 

Rakúska ako miesta vedy, výskumu a podnikania na medzinárodnej úrovni. Jedným z 

jeho hlavných cieľov je podpora štrukturálnych zmien podporou výskumu, technológií 

a inovácií. 

Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) organizuje množstvo 

programov a iniciatív pre spoluprácu s krajinami a regiónmi, ktoré majú pre Rakúsko 

a Európu strategický význam. Rakúsko je tiež veľmi aktívne na úrovni EÚ a v 

medzinárodných organizáciách (napr. OECD, Rada Európy, UNESCO). (BMBWF) 

vytvára a podporuje rámcové podmienky a platformy, ktoré umožňujú úspešnú 

spoluprácu medzi aktérmi v príslušných krajinách. 

Objavujú sa nové formy a zoskupenia spolupráce a vytvárania sietí - okrem klasickej 

bilaterálnej spolupráce sú potrebné aj multilaterálne iniciatívy, regionálne, alebo makro-

regionálne prístupy ( napr. podunajská oblasť, alpský región, západný Balkán 

atď.),ktoré čoraz dôležitejšie podporujú národné stratégie a reformné úsilie jednotlivých 

krajín. Medzinárodná spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu významne 

prispieva k celkovej podpore integračného procesu EÚ a susedskej politiky EÚ, ktorá 

smeruje k rozvojovej spolupráci v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN 

do roku 2030. 

Kontakt :  

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) 

Minoritenplatz 5  

1010 Wien  

AUSTRIA 

Tel. +43 1 53120-0 

 

ministerium@bmbwf.gv.at 

buergerinnenservice@bmbwf.gv.at 

https://www.bmbwf.gv.at 

http://www.cvtisr.sk/
mailto:ministerium@bmbwf.gv.at
mailto:buergerinnenservice@bmbwf.gv.at
https://www.bmbwf.gv.at/
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Dôležité publikácie (BMBWF) pre oblasť vedy a výskumu: 

1.1. Databáza výskumnej infraštruktúry Rakúska (BMBWF) 

Rakúsko je jednou z mála krajín na svete, ktorá má vytvorenú databázu verejnej 

výskumnej infraštruktúry, vďaka ktorej je viditeľná veľká škála možností spolupráce 

a potenciálneho využitia výskumu. 

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie vedu a výskum (BMBWF) v spolupráci s 

partnermi, Rakúskou obchodnou komorou (WKÖ) a Spolkovým ministerstvom pre 

digitalizáciu a osídľovanie firiem (BMDW), navrhlo verejnú „Databázu výskumnej 

infraštruktúry Rakúska“, ktorú BMBWF od roku 2016 neustále dopĺňa a rozširuje. 

„Databáza, ako informačná platforma mapuje spolupracujúce výskumné 

infraštruktúry v Rakúsku za obdobie 2016-2020“  

Po viacerých rokoch kompletizácie databáza už predstavuje takmer 1700 

spolupracujúcich výskumných inštitúcií a spoločností. Výskumné infraštruktúry sú 

kľúčom k vedeckému a technologickému pokroku, ako aj k sociálnej inovácii. Databáza 

je disciplinárne špecifická, interdisciplinárne a aplikačne orientovaná, čím značnou 

mierou prispieva k transferu vedomostí vo vede, podnikaní a spoločnosti. Verejná 

databáza výskumnej infraštruktúry BMBWF je „open for collaboration“ a ponúka 

informačnú platformu pre vytváranie nových foriem spolupráce vo vede, výskume, 

podnikaní a priemysle. Prostredníctvom databázy možno nájsť, alebo ponúknuť 

výskumné infraštruktúry pre nové projekty spolupráce. 

Link na report BMBWF k vedecko-výskumnej infraštruktúre Rakúska: 

Forschungsinfrastruktur Datenbank Report 2020 (bmbwf.gv.at) 

https://www.openscience.or.at/de/wissen/sonstiges/2020-06-18-wo-finden-

forschung-und-innovation-in-oesterreich-statt/ 

1.2. Publikácia: „Open Innovation AUSTRIA 2020“  

Rakúsko je jedným z prvých členských štátov EÚ, ktorý venoval značnú pozornosť 

vypracovaniu národnej otvorenej inovačnej stratégii Rakúska : „Open Innovation 

Austria2020“. 

Dokument „Open Innovation Austria2020“ bol vytvorený postupne v procese širokej 

účasti. Do tohto procesu boli zapojené nielen zainteresované strany z výskumu, vedy a 

podnikania, ale aj civilné obyvateľstvo. Okrem analýzy skutkového stavu a výsledkov 

národného a medzinárodného prostredia v oblasti otvorených inovácií , dokument 

zahŕňa aj víziu do roku 2025 s návrhom konkrétnych realizačných opatrení. 

http://www.cvtisr.sk/
https://forschungsinfrastruktur.bmbwf.gv.at/downloads/Forschungsinfrastruktur_Datenbank_Report-2020.pdf
https://www.openscience.or.at/de/wissen/sonstiges/2020-06-18-wo-finden-forschung-und-innovation-in-oesterreich-statt/
https://www.openscience.or.at/de/wissen/sonstiges/2020-06-18-wo-finden-forschung-und-innovation-in-oesterreich-statt/
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V rámci rozvoja inovačnej stratégie „Open Innovation Austria2020“ venovalo 

Rakúsko značnú pozornosť vypracovaniu zodpovedajúcich výziev a z nich odvodených 

oblastí jednotlivých činnosti pre návrh a riadenie otvoreného inovačného systému. 

Tento strategický dokument, ktorý položil základy modernej, otvorenej, inovačnej 

politiky Rakúska je výsledkom práce mnohých aktérov z oblasti obchodu, vedy, 

administratívy a tiež mnohých občanov, ktorí sa zaujímajú o inovácie a vedecký pokrok. 

V rámci veľkého seminára zainteresovaných strán a tiež voľne prístupnej online-

konzultácie sa všetci zaoberali otázkami o vytvorení otvorenej inovačnej kultúry, 

formovaní inovačných sietí, väčšom zapojení obyvateľstva do výskumných programov, 

v otvorenom prístupe -„open access“ k výsledkom výskumu, modeloch spravodlivej 

kompenzácie za prácu -„crowdwork“ a mnohým ďalším témam. 

Hlavné témy „Inovačnej stratégie Open Innovation Austria2020“ sú:  

*Mobilita a letecká doprava  

*Priemyselné technológie 

*Vesmír 

*Energie a životné prostredie 

*Digitálne technológie 

*Kooperácia hospodárstva vedy a výskumu 

*Ľudské zdroje  

*Bezpečnosť  

 

Publikácia: „Stratégia Open Innovation Rakúsko2020“ je na stránke : 

https://openinnovation.gv.at/wp-content/uploads/2016/08/Open-Innovation-

barrierefrei.pdf 

 

Ďalšie zdroje informácií :  

https://openinnovation.gv.at 

https://open4innovation.at 

 

1.3. Dokument:„Forschung und Technologiebericht Austria 2020“ (FTB) 

Správu o stave výskumu a technológií v Rakúsku s názvom „Forschung und 

Technologiebericht Austria 2020“ (FTB) predložili v druhej polovici roku 2020 tri 

ministerstvá : 

http://www.cvtisr.sk/
https://openinnovation.gv.at/wp-content/uploads/2016/08/Open-Innovation-barrierefrei.pdf
https://openinnovation.gv.at/wp-content/uploads/2016/08/Open-Innovation-barrierefrei.pdf
https://openinnovation.gv.at/
https://open4innovation.at/
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Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) 

Spolkové ministerstvo pre ochranu podnebia, životného prostredia, energetiku, 

mobilitu, inovácie a technológie (BMK,) 

Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a osídľovanie firiem (BMDW). 

Správu zostavila pracovná skupina pozostávajúca z kľúčových expertov z výskumných 

inštitúcií :  

WPZ Research, Centrum pre sociálne inovácie (ZSI), KMU Research Austria s 

podporou VDI/VDE Innovation + Technology (iit), Technopolis a Institute for 

Industrial Science (IWI). 

V správe sa konštatuje, že vypuknutie pandémie COVID-19 má závažné dosahy aj na 

spoločenský a ekonomický život Rakúska. Prognózy, týkajúce sa hospodárskeho 

rozvoja, sú v súčasnosti mimoriadne neisté a závisia od mnohých faktorov, ako sú 

dlhodobé pretrvávanie krízy, nariadené obmedzenia a účinnosť prijatých opatrení. 

Pandémia však v každom prípade jasne ukazuje, aký dôležitý je význam základného a 

aplikačne orientovaného výskumu pre riadenie krízového obdobia. 

V roku 2020 Spolková vláda Rakúska operatívne poskytla ďalších 28 miliónov EUR 

na výskum účinnosti existujúcich liekov v boji proti vírusu COVID-19. Súčasne tiež 

podporila sumou 2,0 mil. EUR aj lekárske univerzity a spoločnosti participujúce na 

realizácii klinických štúdií.  

Pandémia však tiež ukazuje, že Spolková vláda Rakúska sa vybrala pri plánovaní 

financovania výskumu a príprave zákona tým správnym a dôležitým smerom. Aby bolo 

možné v budúcnosti vytvoriť rámcové podmienky a zaujať celkový systémový 

pohľad na financovanie a realizáciu výskumu financovaného štátom, plánuje sa 

zaradiť do správy o výskume a technológiách (FTB) aj každoročné monitorovanie 

desiatky ústredných inštitúcií výskumu a financovania. 

Po úspešných rokovaniach na medzinárodnej úrovni o novom „Rámcovom programe 

pre výskum EÚ - Horizon Europe“, platnom na roky 2021 – 2027 poskytuje 

dokument (FTB) solídny prehľad dlhodobého úspechu účasti Rakúska na „Európskom 

rámcovom programe pre výskum“, ako aj výhľad na súčasný vývoj nového 

programu. 

Hlavnou témou tohtoročnej správy je oblasť „umelej inteligencie“(AI). Prudký 

globálny technický rozvoj a využívanie umelej inteligencie v rôznych oblastiach povedú 

k zásadným, ale aj rušivým zmenám v našej spoločnosti. Aj v súčasnom vládnom 

„Programe rakúskej vlády na roky 2020 – 2024“ je výslovným cieľom rozvoj 

„Stratégie umelej inteligencie AI“. Je k tomu dostatočný dôvod zaoberať sa touto 

témou podrobnejšie a poskytnúť široký prehľad definícií, možných aplikácií, etických 

pokynov a právnych rámcových podmienok.  

http://www.cvtisr.sk/
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Analýzy nedávnych národných a medzinárodných výskumných údajov, príspevky k 

opatreniam, iniciatívam a ďalšiemu vývoju v oblasti výskumu, vývoj výskumu vo 

vybraných inštitúciách a príspevky k vybraným hodnoteniam za rok 2020 poskytujú 

rozmanitý obraz o výskume a technológiách v Rakúsku.  

Dokument: „Forschung und Technologiebericht Austria 2020“ je na stránke :  

www.österreichischer%20Forschungs-

%20und%20Technologiebericht%202020_barrierefrei.pdf  

 

1.4. Dokument: „Stratégia Rakúska v oblasti mobility a internacionalizácie vysokých škôl 

2020 -2030“ 

Podľa slov spolkového ministra BMBWF Heinza FaBmana, mobilita a 

medzinárodne orientované vyučovanie, výskum, alebo vývoj a otváranie sa umeniu, 

tvoria základný pilier vedeckej excelentnosti a sú predpokladom úspešného 

umiestnenia univerzít v celosvetovej vedomostnej spoločnosti. Rakúsko už teraz 

pripravuje svojich budúcich manažérov s globálnym pohľadom na svet 

a posilneným európskym povedomím, perspektívou trvalo udržateľného rozvoja. Ich 

významný prínos vo veľkej miere však bude smerovať k posilneniu sociálneho a 

ekonomického postavenia malej, avšak vysoko konkurenčnej európskej krajiny vo 

svete. Na ceste k úspechu si „Rakúska stratégia mobility a internacionalizácie 

univerzít a vysokých škôl 2020 -2030“ stanovila do roku 2030 päť základných cieľov: 

*Podpora komplexnej univerzitnej a vysokoškolskej kultúry internacionalizácie 

*Medzinárodná mobilita študentov, učiteľov a všeobecných zamestnancov 

vysokých škôl a univerzít 

*Vývoj a realizácia inovatívnych formátov mobility 

*Efektívny rozvoj kompetencií a inštitucionálna výučba 

*Univerzitná a vysokoškolská politika Rakúska a posilnenie postavenia Rakúska 

vo svete 

Dokument je k dispozícii v dvoch jazykových verziách :  

Nemecká verzia: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:1832c731-016e-42b9-aae6-

bf7e41d1264e/Strategie_Hochschulmobiltit%C3%A4t_DE_bf.pdf 

Anglická verzia: https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:6217cbe6-dc55-4153-ad5f-

ce097db39c6a/Strategie_Hochschulmobiltit%C3%A4t_EN_bf.pdf 

Zdroj informácií : www.bmbwf.at 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:1832c731-016e-42b9-aae6-bf7e41d1264e/Strategie_Hochschulmobiltit%C3%A4t_DE_bf.pdf
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1.5. Dokument: „Štúdia o rodovej rovnosti vo vede a výskume“  

  

Rezort Rakúskeho Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum 

(BMBWF) zverejnil v roku 2018 „Záverečnú správu IHS Viedeň“ (Institut für 

höhere Studien ) autoriek Angely Wroblewski a Angeliky Striedinger o rodovej 

rovnosti v oblasti vedy a výskumu. 

Rodová rovnosť sa medzičasom stala dôležitou témou vedy a výskumu s cieľom 

zviditeľniť a využiť nevyužitý potenciál pre všetkých zúčastnených. Aby bolo možné v 

tejto súvislosti stanoviť cielené a predovšetkým udržateľné opatrenia na zabezpečenie 

rodovej rovnosti, je nevyhnutne potrebné neustále analyzovať súčasnú situáciu. 

Na základe informácií a údajov obsiahnutých v monitorovaní rovnosti pohlaví analýza 

ukázala, aký je v Rakúsku súčasný stav v oblasti vedy a výskumu, čo sa už podarilo 

implementovať a v ktorých oblastiach je ešte potrebné konať. 

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania a výskumu hrá v tomto prípade 

ústrednú úlohu, pretože rodová rovnosť sa už v súčasnosti musí považovať za 

celoeurópsky problém a preto je i nevyhnutné v týchto intenciách uvažovať a konať. 

Podľa slov univerzitného profesora Dr. Heinza Faßmanna, rakúskeho Spolkového 

ministra pre vzdelávanie, vedu a výskum (BMBWF) rezort v tejto súvislosti sleduje 

tri základné ciele, ktoré sú v súlade s európskymi požiadavkami:  

*Rodová rovnováha na všetkých úrovniach. 

*Zakotvenie rodovej rovnosti v univerzitných štruktúrach, výberových procesoch 

a kompatibilite tak, aby sa podporili rovnaké príležitosti.  

*Rodová rovnosť zahŕňa aj posilnenie výskumu v oblasti rodovej rovnosti a jeho 

zohľadnenie vo výučbe. 

Všetky tieto ciele už boli zakotvené v riadiacich nástrojoch centrálnej kontroly, ako je 

celkový plán rozvoja rakúskych univerzít a dohôd o výkonnosti vedy a výskumu. 

Zhromaždené dáta sú tvorcom povedomia a poskytujú základ pre navrhovanie a 

vykonávanie opatrení založených na dôkazoch. Je v záujme Rakúska neustále 

vylepšovať systém ukazovateľov v oblasti rodovej rovnosti a dokumentovať ďalší 

rozvoj Európskeho výskumného priestoru (ERA). Záverečná správa monitoruje na 

začiatku situáciu v Rakúsku, v porovnaní s EÚ a v ďalších kapitolách sa zaoberá univerzitami, 

vysokými školami aplikovaných vied a neuniverzitným výskumom v celkovom prehľade, ale aj 

na úrovni jednotlivých inštitúcií, doplnených vybranými príkladmi opatrení na podporu rodovej 

rovnosti. 

Zdroj informácií : www.tuwien.at  

http://www.cvtisr.sk/
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Záverečná správa IHS Viedeň o rodovej rovnosti v oblasti vedy a výskumu je na 

stránke : 

Nemecký jazyk: https://www.tuwien.at/fileadmin/Assets/tu-

wien/TU_fuer_alle/AKG/BMBWF-GSD_BFREI_FINAL.pdf 

Anglický jazyk: 

https://pubshop.bmbwf.gv.at/index.php?article_id=9&sort=title&search%5Btext

%5D=gender+equality+in+science+&pub=754  

Kontakt :  

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

 

Minoritenplatz 5 

1010 Wien 

 

AUSTRIA 

 

Mag. Martha Brinek  

Abteilung für Wissenschaftskommunikation – Öffentlichkeitsarbeit 
 

Tel.: ++43 1 53 120-9515 

E- mail : martha.brinek@bmbwf.gv.at 

 

kontakt@openionnovation.gv.at 

 

1.6. „GUEPP 2022 – 2027 Rakúsko“  

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum (BMBWF) zverejnilo v roku 

2019 „Všeobecný rozvojový plán rakúskych univerzít (GUEP 2022 -2027)“. 

Strategický plánovací dokument „GUEP 2022 -2027“definuje hlavné princípy, úlohy 

a preferované ciele pre ďalší rozvoj rakúskych univerzít. Plán zastrešuje horizont dvoch 

období a v rámci prípravy na rokovania o dohodách o službách univerzitného sektoru 

sa aktualizuje každé tri roky. Je to dôležitá orientácia pre rozvoj nadregionálne 

koordinovaného a regionálne vyváženého rozsahu adekvátnych služieb pre rakúsky 

vedecký systém, kontrolu využitia výskumných kapacít a integráciu princípov a cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) do rozvoja univerzít.  

Strategický plán „GUEPP 2022-2027“ sleduje sedem základných systémových cieľov: 

1. Ďalší rozvoj a posilnenie vysokoškolského systému 

Vytváranie inštitucionálnych profilov, koordinácia a diferenciácia rozsahu kurzov, 

vytváranie klastrov medzi inštitúciami. Posilnenie výskumných profilov univerzít a 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.tuwien.at/fileadmin/Assets/tu-wien/TU_fuer_alle/AKG/BMBWF-GSD_BFREI_FINAL.pdf
https://www.tuwien.at/fileadmin/Assets/tu-wien/TU_fuer_alle/AKG/BMBWF-GSD_BFREI_FINAL.pdf
https://pubshop.bmbwf.gv.at/index.php?article_id=9&sort=title&search%5Btext%5D=gender+equality+in+science+&pub=754
https://pubshop.bmbwf.gv.at/index.php?article_id=9&sort=title&search%5Btext%5D=gender+equality+in+science+&pub=754
mailto:martha.brinek@bmbwf.gv.at
mailto:kontakt@openionnovation.gv.at
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prepojenia výskumných činností. Posilnenie umeleckého vysokoškolského vzdelávania 

a rozvoj umenia. 

2. Posilnenie univerzitného výskumu 

Univerzity i naďalej zostávajú hlavnými nositeľmi základného výskumu v Rakúsku. 

Podpora vytvárania nových priestorov pre inovatívny a nekonvenčný výskum na 

univerzitách.  

Zabezpečenie kooperatívnych a konkurencieschopných výskumných infraštruktúr, ako 

základu pre excelentný výskum v univerzitnej oblasti. 

Ďalší rozvoj konkurenčných a projektových zložiek financovania výskumu. 

3. Zvyšovanie kvality a efektívnosti vysokoškolského vzdelávania 

Ďalší rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Kvalitná implementácia vzdelávania učiteľov.  

Zvyšovanie kvality a priepustnosti ďalšieho vedeckého / umeleckého vzdelávania 

Optimalizácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti vo výučbe. 

4. Podpora ďalšej generácie vedcov a umelcov 

Atraktívne koncepty kariéry pre mladých akademikov a umelcov a pokračujúci 

kvalitatívny rozvoj doktorandského štúdia. 

5. Rozšírenie transferu vedomostí a inovácií, ako aj výhody usídlenia 

Podpora otvoreného prístupu, otvorených údajov a otvorenej vedy. 

Zintenzívnenie transferu znalostí a technológií, ako aj podnikania 

Pravidlá pre koordinované umiestnenie vedecko-výskumných centier s medzinárodným 

profilom. 

6. Zvyšovanie internacionalizácie a mobility 

Zvýšenie vysokokvalitnej nadnárodnej fyzickej mobility, ako aj internacionalizácia 

štúdia a výučby a posilnenie internacionalizácie. 

7. Spoločenská zodpovednosť univerzít a služba spoločnosti 

Rodová rovnosť. 

Zlepšovanie sociálnej integrácie a rovnosti zameranej na rozmanitosť. 

Vytváranie sietí a rozvoj profilov univerzít v oblasti zodpovednej vedy. 

http://www.cvtisr.sk/
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Zodpovedná univerzita, rozvoj participatívneho prístupu k výskumu (občianska veda) a 

vedecká komunikácia. 

Uvedomelá integrácia princípu udržateľnosti do rozvoja univerzít (SDGs) a budovania 

profilu. 

Aktívnejší dizajn digitálnej transformácie univerzít. 

Zdroj informácií: www.bmbwf.at 

Dokument GUEPP 2022-2027 je na stránke: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-

Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/GUEP.html 

 

1.7. Štatistická ročenka „Veda v Rakúsku 2020“  

Rakúske Spolkové ministerstvo pre školstvo, vedu a výskum (BMBWF) 

publikovalo v júni 2020 štatistickú ročenku s názvom: „Wissenschaft in Österreich / 

Science in Austria/ Veda v Rakúsku 2020“. 

Štatistická ročenka ponúka kompaktný prehľad štátnych vysokých škôl a výskumných 

inštitúcií, ako aj mnohé ocenenia a úspechy oblasti vedy a výskumu, dosiahnuté 

kvalifikáciou školákov a študentov v celej ich rozmanitosti. 

Podľa slov rakúskeho spolkového ministra pre školstvo, vedu a výskum (BMBWF) 

univ. prof. Dr. Heinza Faßmanna sú tieto služby základom inovatívnej sily Rakúska 

a tvoria predpoklad nielen ekonomického blahobytu a medzinárodnej 

konkurencieschopnosti, ale sú i zdrojom impulzov pre sociálny rozvoj a sociálnu 

rovnováhu. Medzinárodnosť, spolupráca a konkurencia sú základnými faktormi 

kvality, rozvoja a úspechu vo vede a výskume. 

Široká škála ponúkaných kurzov siaha po verejných vysokých školách, vysokých 

školách technického zamerania, vysokých školách odbornej prípravy učiteľov a 

súkromných univerzitách. Vyžaduje si ich okolo 380 000 študentov, z toho okolo 50 

000 študentov prvého ročníka. Pokiaľ ide o verejné výdavky na vzdelávanie v 

terciárnom sektore v pomere k HDP, Rakúsko je na druhom mieste medzi členskými 

štátmi EÚ s 1,6%, zatiaľ čo verejné výdavky na vzdelávanie tvoria 4,8%. 

Kvóta Rakúska na výskum a vývoj je v súčasnosti 3,19% a neustále rastie. Neustále 

sa generujú výsledky úspechov rakúskych univerzít a výskumných inštitúcií, ktoré 

podporilo národné financovanie, ako aj účasť na výskumných programoch EÚ - s 

aktuálne 641 koordináciami projektov v programe Horizont 2020.  

Zdroj informácií: www.bmbwf.at 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.bmbwf.at/
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/GUEP.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulgovernance/Steuerungsinstrumente/GUEP.html
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Štatistická ročenka: „Wissenschaft in Österreich 2020“ : 

 

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:63e924a3-ae87-4331-b47f-

85179a760346/Wissenschaft%20in%20%C3%96sterreich_2020_bf.pdf 

 

 

Detailnejšie štatistické informácie sú na stránke :  

www.bmbwf.gv.at/unidata 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung.html. 

Najnovšie informácie o publikáciách BMBWF sú na stránke:  

https://www.bmbwf.gv.at/service/publikationen.html 

 

2. Spolkové ministerstvo pre ochranu podnebia, životného prostredia, 

energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (BMK) 
 

 2.1. Národný klimatický a energetický plán Rakúska 2021  

Vo februári 2021 zverejnil „Klimatický a energetický fond Rakúska“ so sídlom vo 

Viedni príručku s názvom: „Národný klimatický a energetický plán Rakúska na rok 

2021“. 

Zmena podnebia v Rakúsku je, tak ako aj na Slovensku, v posledných rokoch zrejmá 

a pociťuje ju každý z nás v rôznych postihnutých oblastiach života. Okrem rýchlo 

rastúcich ekonomických škôd, mení sa i životné prostredie obyvateľstva, čo sa 

odzrkadľuje aj v reálnom živote ľudí. 

Je preto nevyhnutné urýchlene porozumieť kde, akým spôsobom a v akej forme zmena 

podnebia zasahuje Rakúsko a ako ovplyvní pripravovaná „duálna stratégia“ 

znižovanie emisií skleníkových plynov na nulu a prispôsobenie sa nevyhnutným 

následkom zmeny podnebia. 

Duálna stratégia s názvom „Integrovaný národný energetický a klimatický plán 

Rakúska“ tvorí nevyhnutnú súčasť stratégie. 

„Klimatický a energetický fond“, na základe vedeckých princípov, poskytuje prehľad 

svojich programov a významne prispieva k transformácii systému energetiky a mobility 

s cieľom zníženia emisií. Vzhľadom na vedecky podložené výsledky štúdií 

a zrealizovaných projektov, sa darí vytvárať centrálny rámec pre správne politické 

rozhodnutia a sústredené podmienky v oblasti podnikania a hospodárskeho života. 

http://www.cvtisr.sk/
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V rámci rakúskeho „Programu pre výskum podnebia (ACRP)“ bol zriadený 

„Klimatický a energetický fond“. ktorý na základe výsledkov výskumu rozvíja 

základňu pre zásadné rozhodnutia o prispôsobení sa zmenám podnebia a ochrane 

podnebia na národnej aj lokálnej úrovni v jednotlivých oblastiach Rakúska. Obsahové 

zameranie a orientácia rakúskeho „Programu pre výskum podnebia (ACRP)“ 

nadväzuje na predchádzajúce roky a pokračuje vo výskume národnej charakteristiky, 

účinkov zmeny podnebia a z nich vyplývajúcich požiadaviek na adaptáciu 

prostredníctvom interdisciplinárnych a transdisciplinárnych štúdií zraniteľnosti. 

Program stanovuje aj prístupy k riadeniu rizík a politické analýzy. 

„Cieľom programu je rozšíriť rakúske výskumné kompetencie v tomto sektore a 

intenzívnejšie ich integrovať do medzinárodného výskumu“. 

„Program pre výskum podnebia (ACRP)“sprevádza medzinárodný riadiaci výbor, 

ktorý navrhuje hlavné zameranie ponúk na základe výsledkov predchádzajúcich 

tendrov, ako aj aktuálnych národných a medzinárodných vedeckých problémov v tejto 

oblasti. 

Dôraz sa kladie na otázky, ktoré sa obzvlášť dotýkajú Rakúska. Rozvoj spolupráce v 

oblasti výskumu a vytvárania sietí zúčastnených aktérov podporuje aj spolupráca so 

StartClim, ako ajs CCCA. 

Príručka s názvom „Klimatický a energetický program Rakúska na rok 2021“ 

„Integrovaný národný energetický a klimatický plán Rakúska“ je na stránke :  

https://news.wko.at/news/oesterreich/20201222_Jahresprogramm2021-clean.pdf 

 

Kontakt :  

Klima- und Energiefonds 

Leopold-Ungar-Platz 2 

/Stiege 1/Top 142 

1190 Wien 

AUSTRIA 

Tel: 0043 1 585 03 90 

E-Mail: office@klimafonds.gv.at 

www.klimafonds.gv.at 

Zdroj informácií:  

http://www.cvtisr.sk/
https://news.wko.at/news/oesterreich/20201222_Jahresprogramm2021-clean.pdf
mailto:office@klimafonds.gv.at
http://www.klimafonds.gv.at/
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www.klimafonds.gv.at 

2.2. Výročná správa „Climate Change Center Austria (CCCA) za rok 2020“  

Rok 2020 bol pre všetkých náročným rokom. Pandémia COVID-19 ukázala aj 

zraniteľnosť a systémové riziká našich sociálnych štruktúr a globálnych ekonomických 

štruktúr. Avšak klimatická kríza má potenciál ešte vážnejšieho dopadu na náš život. 

Stále je tu ešte šanca potlačiť zmenu podnebia. I keď už uplynulo päť rokov od 

„Parížskej dohody o klíme“, je mimoriadne potrebné a naliehavé vyvinúť maximálne 

spoločné úsilie na dodržiavanie cieľov tejto klimatickej dohody. 

„Climate Change Center Austria (CCCA)“ v tomto úsilí nepoľavila a jej zariadenia 

sa môžu obzrieť za mnohými úspešnými aktivitami, ako napr. vydanie „Výročnej 

správy o stave podnebia za rok 2020“, implementácia aktuálnej analýzy výskumných 

aktivít na rakúskych univerzitách a neuniverzitných výskumných inštitúciách pod 

záštitou rakúskeho Spolkového ministerstva školstva, vedy a výskumu (BMBWF), 

ako aj usporiadanie podujatí v rámci virtuálnych sietí v oblasti zdravia a zmeny 

podnebia za účasti veľvyslanca z Veľkej Británie. 

V spolupráci s „Alianciou pre udržateľné univerzity (UniNEtZ a Scientists for 

Future Austria)“ spustila CCCA výzvu vedcov, aby sa spojili všetky sily v oblasti 

klimatickej politiky. Výzvu doteraz podpísalo viac ako 750 vedcov.  

Podrobnejšie informácie o činnosti a podujatiach „Climate Change Center Austria 

(CCCA)“ sú vo „Výročnej správe CCA za rok 2020“:  

https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/01_UeberCCCA/Geschic

hteCCCA/CCCA_Jahresbericht_2020.pdf 

Kontakt: 

CCCA Geschäftsstelle 

Dänenstrasse 4/1/26 

1190 Wien 

AUSTRIA 

Zdroj informácií : www.ccca.ac.at 

2.3. Misia „Energetické a klimatické inovácie z Rakúska“ Green Deal za klimatickú 

neutralitu budúcnosti“  

Aby bolo možné realizovať ciele „Parížskej klimatickej dohody“ z roku 2015, ku 

ktorej sa pripojilo 195 krajín, je potrebné zabezpečiť vysoké investície do ochrany 

podnebia a zásadne reštrukturalizovať súčasný energetický systém. Nevyhnutné 

inovácie sú potrebné rovnako v oblasti poskytovania, tak aj v oblasti využívania energie 

http://www.cvtisr.sk/
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https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/01_UeberCCCA/GeschichteCCCA/CCCA_Jahresbericht_2020.pdf
https://ccca.ac.at/fileadmin/00_DokumenteHauptmenue/01_UeberCCCA/GeschichteCCCA/CCCA_Jahresbericht_2020.pdf
http://www.ccca.ac.at/
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v odvetviach elektriny, tepla, priemyslu a mobility. Masívne urýchlenie si vyžadujú 

inovácie v oblasti technológií čistej energie a inteligentných energetických riešení, aby 

sa obmedzil nárast globálnych teplôt hlboko pod 2°C. 

Prostredníctvom dohody „Green Deal“ si Európska únia stanovila cieľ stať sa do 

roku 2050 prvým kontinentom, ktorý sa stane klimaticky neutrálnym. Európsky 

„Green Deal“ je komplexný balík opatrení zameraných na udržateľné ekologické 

zmeny, ktorý má byť prospešný pre ľudí a pre hospodárstvo v Európe. Európska 

komisia chce do roku 2030 na ochranu klímy mobilizovať investície vo výške 

jedného bilióna eur. 

Rakúske Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy, životného prostredia, 

energetiky, mobility, inovácií a technológií (BMK) vydalo v roku 2020 publikáciu 

s názvom : 

„Misia Energetické a klimatické inovácie z Rakúska,„Grean Deal za klimatickú 

neutralitu budúcnosti“ 

Táto publikácia prináša najnovšie výsledky výskumu v oblasti energetiky a predstavuje 

príspevok Rakúska k dôležitej medzinárodnej výmene úspešných príkladov. 

Spolková ministerka pre ochranu klímy, životného prostredia, energetiky, mobility, 

inovácií a technológií (BMK) Leonore Gewessler, BA uviedla, že „Národný 

energetický a klimatický plán Rakúska (NEKP)“ je vládnym programom v ktorom 

si Rakúska spolková vláda stanovila ambiciózny cieľ: dosiahnuť klimaticky neutrálne 

Rakúsko do roku 2040. Podľa jej vyjadrenia kríza spôsobená pandémiou korony si 

vyžaduje značné úsilie na stimuláciu hospodárstva. Oba ciele sa však dajú kombinovať, 

pretože aj ochrana podnebia je najlepším ekonomickým stimulom. Je však nevyhnutné 

intenzifikovať inovačnú politiku. Významnú úlohu zohráva aj aktívna medzinárodná 

spolupráca. Dôležitá je účasť Rakúska na iniciatíve „Mission Innovation“. Kde sa 

spoločne môže riadiť vývoj technológií čistej energie. Skutočná a efektívna ochrana 

podnebia ponúka veľké príležitosti pre životné prostredie, pre ľudí a tiež pre mnohé 

angažované podniky a spoločnosti, ktoré sú priekopníkmi ekonomiky, priateľskej ku 

klíme v Rakúsku i na medzinárodnej úrovni. 

Táto publikácia ukazuje najnovšie výsledky výskumu v oblasti energetiky a predstavuje 

rakúsky príspevok k dôležitej medzinárodnej výmene príkladov úspechu. 

„Ambiciózny plán Rakúska je stať sa do roku 2040 klimaticky neutrálnou krajinou“. 

Rakúska spolková vláda sa zaviazala k „Parížskej dohode a európskej politike v 

oblasti klímy“ a sleduje veľmi ambiciózne ciele, aby sa Rakúsko stalo priekopníkom 

ochrany klímy v Európe. Na tento účel sa má vypracovať tzv. „Parížsky kompatibilný 

rozpočet CO2“ a zodpovedajúci postup znižovania. Záväzné sektorové ciele sú 

stanovené ako súčasť zákona o ochrane podnebia do roku 2040 a dočasného cieľa 

do roku 2030. 

http://www.cvtisr.sk/
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Podľa slov výkonnej riaditeľky „Klimatického a energetického fondu Rakúska“- DI 

Theresie Vogel je tento cieľ je dosiahnuteľný, pokiaľ sa všetky priemyselné odvetvia 

spoja a prispejú k hlbokej zmene v energetickom systéme Rakúska. Funguje to preto, 

lebo Rakúsko je kompetentné a už sa etablovalo, ako líder inovácií na svetovom trhu v 

mnohých oblastiach. Ústredným mottom je hospodársky rast prostredníctvom 

inovatívnych technológií, kde Rakúsko pracuje na vývoji riešení, ktoré sú kompatibilné 

s globálnym cieľom zníženia otepľovania o 1,5 °C. „Európsky Green Deal“ naznačuje 

cestu množstvom projektov financovaných z Klimatického a energetického fondu 

Rakúska. 

 

Národné ciele Rakúska v oblasti ochrany klímy a energií :  

*Rakúsko sa stane priekopníkom v oblasti ochrany podnebia v Európe – klimatickej 

neutrality v Rakúsku do roku 2040 

*Špecifikácia a implementácia Národného energetického a klimatického plánu (NEKP) 

*Technologicky otvorený energetický výskum útočí na dekarbonizáciu 

*Elektrina z obnoviteľných zdrojov energie vo výške 100% do roku 2030 s jasnými 

cieľmi rozšírenia pre všetky technológie 

*Postupné ukončenie fosílnych palív pri vykurovaní priestorov od roku 2020- tepelná 

stratégia pre úplnú dekarbonizáciu trhu s tepelnou energiou  

*Zákon o rozšírení obnoviteľnej energie a ďalšie rozšírenie zákona o energetickej 

efektívnosti 

*Vzorový účinok modelu verejnej správy pri tepelnej obnove budov -cieľ 1 milión 

striech v rámci fotovoltaických programov 

*Medzisektorová stratégia v oblasti klímy a cirkulárneho hospodárstva pre priemysel a 

obchod 

*Stratégia biohospodárstva s príslušným akčným plánom 

*Vodíková stratégia - Rakúsko by sa malo stať národom číslo jedna vo využívaní vodíka 

Zdroj informácií : www.bundeskanzleramt.gv.at 

Publikácia Mission Innovation Energy je na stránke : 

https://nachhaltigwirtschaften.at/en/publications/energy-innovations-made-in-

austria-2020.php 

 

 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.bundeskanzleramt.gv.at/
https://nachhaltigwirtschaften.at/en/publications/energy-innovations-made-in-austria-2020.php
https://nachhaltigwirtschaften.at/en/publications/energy-innovations-made-in-austria-2020.php


 

 

    

www.cvtisr.sk  32 

 

 

Ďalšie informácie sú na stránke:  

www.mission-innovation.net 

Národný klimatický a energetický plán Rakúska je na stránke:  

https://www.bmlrt.gv.at/dam/jcr:29ba927b-d36f-4cd4-8f56-

8bec97a48c76/NEKP_final%2018.12.2019.pdf 

 

2.4. Energy Innovation AUSTRIA  

„EU- Program Horizon Europe“-prispeje k vytvoreniu 100 klimaticky 

neutrálnych miest v Európe do roku 2030.  

V rámci prípravy na nový európsky výskumný program „Horizon Europe“ experti z 

celej Európy definovali hlavné misie pod názvom : "Delivering solutions to some of 

our greatest global challenges", ktoré výrazným spôsobom ovplyvnia formovanie 

výskumu. 

Cieľom misií je iniciovať medzirezortný výskum a inovácie, ktoré poskytujú riešenia 

najdôležitejších spoločenských výziev. Prostredníctvom misie miest - „100 climate-

neutral cities by 2030 – by and for the citizens“ plánuje Európska komisia podporiť 

100 európskych miest pri ich transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030. 

EK predstavila počiatočné strategické ciele, prístupy, časové rámce a rozpočty. 

Nedávno bola o tomto procese zverejnená priebežná správa „Mission Board for 

Climate neutral and Smart Cities“. 

100 miest v Európe by malo ponúknuť priestor na experimenty a v praxi demonštrovať, 

ako môže uspieť dekarbonizácia životného prostredia. Za týmto účelom je definovaný 

spoločný, viacstupňový tvorivý proces, ktorý je formulovaný v "Climate City-

Contract" a je aj reálne prispôsobený príslušnému mestu. Cieľom je vytvorenie 

vzorových príkladov pre ďalšie európske mestá, a tým prispieť k implementácii 

„European Green Deals“.  

Ústredným cieľom je integrácia a aktívne zapojenie obyvateľov mesta, ako aktérov 

plánovania, používateľov, výrobcov, spotrebiteľov a investorov. Významným 

spôsobom prispieva aj „PED-Programm“. Je to nadnárodný program FTI na tému 

„Positive Energy Districts“ (Plus-Energie-Quartiere). Program sa realizuje pod 

záštitou Rakúska, prostredníctvom iniciatívy „Joint Programming Initiative Urban 

Europe“ v spolupráci s „Európskym strategickým plánom energetických 

technológií“ (plán SET). Cieľom tohto ambiciózneho programu je mať do roku 2025 

v Európe „100 Plus-EnergyQuarters“. 

V dialógu s mestami sa sleduje vývoj spoločne podporovaných definícií a modelu 

certifikácie pre „100 Plus-EnergyQuarters“. Rakúsko je v každoročných výzvach, 

http://www.cvtisr.sk/
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spoločných aktivitách a výberových konaniach zastúpené prostredníctvom 

„Národného programu FTI - mesto budúcnosti“ a aktívne podporuje rozširovanie 

klimaticky neutrálnych bytových štvrtí v rakúskych mestách. 

2.5. Interaktívna mapa výskumu digitálnych technológií v Rakúsku 

Obsahuje informácie o výskumných organizáciách z rôznych oblastí digitálnych 

technológií ako napr.: autonómne riadenie, umelá inteligencia, robotika, virtuálna 

realita, zdravie a pod 

  

Link na interaktívnu mapu výskumu digitálnych technológií v Rakúsku: 

www.ikt-landkarte.at/search.php 

 

Zdroj informácií :  

BMK - „Spolkové ministerstvo pre ochranu podnebia, životného prostredia, 

energetiky, mobility, inovácií a technológií“. 

https://www.bmk.gv.at/ 

https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/nw_pdf/eia/eia_204_de.pdf 

www.open4innovation.at 

www.nachhaltigwirtschaften.at 

Priebežná správa „Mission Board for Climate neutral and Smart Cities“ je na 

stránke:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/docume

nts/ec_rtd_mission-board-report-climate-neutral-and-smart-cities.pdf 

Informácie o výzvach na financovanie projektov z klimatických fondov BMK pre 

výskumné inštitúcie sú na stránke: 

https://www.klimafonds.gv.at/ausschreibungen/#forschungseinrichtungen 

Dôležité publikácie: 

Publikácia : „Misia Energetické a klimatické inovácie z Rakúska,„Grean Deal za 

klimatickú neutralitu budúcnosti“ je na stránke: 

https://nachhaltigwirtschaften.at/en/publications/energy-innovations-made-in-

austria-2020.php 
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Publikácia : „Klimapolitik in Österreich: Innovationschance Coronakrise und die 

Kosten des Nicht-Handelns“ je na stránke:  

https://www.klimafonds.gv.at/wp-content/uploads/sites/16/COIN_2020.pdf 

Najnovšie publikácie BMK sú na stránke:  

https://www.bmk.gv.at/service/publikationen.html 

 

3. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT)   

(Spolkové ministerstvo pre dopravu, inovácie a technológie) 
 

Spolkové ministerstvo pre dopravu, inovácie a technológie (BMVIT) vytvára rámec 

kompetencií pre rakúsku infraštruktúru od železničných a cestných sietí, cez vodnú a 

leteckú dopravou, telekomunikačný a technologický rozvoj. 

3.1. Dôležité dokumenty a publikácie (BMVIT) pre oblasť vedy a výskumu 

3.1.1. Rakúska stratégia FTI pre výskum leteckej dopravy 2020 plus. 

Rakúske Spolkové ministerstvo pre dopravu, inovácie a technológie (BMVIT) 

vydalo v r. 2020 publikáciu s názvom: „FTI-Strategie für den österreichischen 

Luftfahrtsektor 2020 plus“. 

Strategický rámec pre ďalší rozvoj leteckej dopravy v Rakúsku vyplýva na jednej strane 

zo základných dokumentov pre výskum, vývoj a inovácie, na druhej strane je nová 

stratégia založená hlavne na ekonomických a politických rámcových podmienkach, 

ktoré sú výsledkom mnohých rozhovorov, workshopoch a dialógu so zainteresovanými 

stranami. 

3.1.2. Európske strategické dokumenty 

„Plán jednotného európskeho dopravného priestoru“ 

V tzv. „bielej knihe“ o doprave z roku 2011 bol predložený „Plán jednotného 

európskeho dopravného priestoru“. Európska komisia (EK) vypracovala stratégiu 

na zlepšenie mobility, odstránenie prekážok a zníženie závislosti dopravy na CO2 do 

roku 2050. 

„Aviation Strategy“ 

V dokumente Európskej komisie (EK) z roku 2015 s názvom „EU Aviation 

Package“ sa hovorí o posilnení konkurenčnej schopnosti európskej leteckej dopravy 

formou prípravy jednotnej európskej „Aviation Strategy“. 

ACARE Flightpath 2050 – Europe’s Vision for Aviation 

http://www.cvtisr.sk/
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V spolupráci s „Poradnou radou pre letecký výskum a inovácie v Európe 

(ACARE)“ sformulovala Európska komisia (EK) „Strategický dokument pre 

výskum, technológie a inovácie v európskom leteckom priemysle do roku 2050“. 

Ako súčasť plánu implementácie tejto vízie, vypracovala „Strategic Research and 

Innovation Agenda (SRIA)“, ktorý je tematicky zameraný na pracovné skupiny a bol 

zverejnený v roku 2012. 

3.1.3. Európske programy na podporu výskumu leteckej dopravy 

Clean Sky II und SESAR 

Program Clean Sky II je s podielom viac ako 3,5 miliárd eur z rozpočtu na 

financovanie programu Horizont 2020 a financovania z európskeho leteckého 

priemyslu najväčším aeronautickým programom Európy. Jeho cieľom je posilniť 

európske odvetvie letectva proti medzinárodnej konkurencii. 

Bližšie informácie sú na stránke:  

http://www.cleansky.eu/content/homepage/about-clean-sky-2 

Európsky program „SESAR“ 

Európsky program „SESAR (Single European Sky ATM Research)“ je zameraný na 

zjednotenie európskeho vzdušného priestoru a na udržateľný rozvoj systému leteckej 

dopravy. Cieľom je strojnásobiť kapacitu systému leteckej dopravy, zvýšiť 

bezpečnosť o faktor 10 a zlepšiť environmentálnu kompatibilitu o 10% na jeden 

let. 

Bližšie informácie sú na stránke: www.sesarju.eu 

Zdroj informácií :www.bmvit.at 

Ďalšie informácie sú na stránke: www.open4aviation.at 

Dokument :„FTI-Strategie für den österreichischen Luftfahrtsektor 2020 plus“ je 

na stránke: https://open4aviation.at/resources/pdf/luftfahrtstrategie_2020.pdf 

Bližšie informácie k „Plánu jednotného Európskeho dopravného priestoru“ sú na 

stránke:  

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:DE:PDF 

Bližšie informácie o „Aviation Strategy“sú na stránke :  

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/doc/2015-aviation-

package/background.pdf 

http://www.cvtisr.sk/
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Bližšie informácie o „Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)“ sú na 

stránke:  

http://www.acare4europe.com/sria/fl ightpath-2050-goals 

https://open4aviation.at/resources/pdf/luftfahrtstrategie_2020.pdf 

Prehľad leteckých technológií Rakúska je na stránke: 

https://austria-in-space.at/resources/pdf/spacetechnology-poster.pdf 

3.1.4. „ Quantentechnologiestudie Austria“- Štúdia kvantových technológií(BMVIT)  
 

  

Štúdia, ktorú vydalo (BMVIT) v auguste 2018 poskytuje strategickú analýzu možností 

využitia výsledkov kvantového výskumu pri industrializácii Rakúska.  

 

Druhá kvantová revolúcia sľubuje úplne nové aplikácie a technológie, ktoré vychádzajú 

zo schopnosti špecificky pripravovať a manipulovať jednotlivé kvantové systémy. 

 

Technologické implementácie siahajú od výkonnejších počítačov a bezpečnej 

komunikácie až po nové typy senzorov. Európa, ktorá je stále svetovým lídrom vo 

výskume kvantovej technológie a nemala by pri realizácii a aplikácii tejto technológie 

stratiť kontakt so zvyškom sveta. 

 

EK podnikla všetky kroky k tomu, aby sa stala lídrom v oblasti kvantovej technológie. 

Polovica z celkového objemu financovania vo výške jednej miliardy eur pochádza z 

Európskej komisie, druhú časť poskytujú zúčastnené členské štáty. 

V Rakúsku bol v roku 2017 predstavený národný program financovania RTD 

„Kvantový výskum a technológie“ (QFTE), ktorý realizuje Fond na podporu 

vedeckého výskumu (FWF) a Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG). 

 

Cieľom tohto programu je preniesť výsledky excelentného výskumu dosiahnuté na 

rakúskych univerzitách do priemyselného využitia. 

 

 

Link na štúdiu „ Quantentechnologiestudie Austria“: 

 

 https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:ea90cda2-6d16-4ed7-9a33-

d3c06456b766/quantentechnologiestudie.pdf 

Kontakt: 

Bundesmimisterium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) 

Radetzky Straße 2  

1030 Wien 

AUSTRIA 
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T: +43 1 7116265 

E-mail: servicebuero@bmk.gv.at 

Kontakt : 

Tel: +43-1-711 62 65-0 

servicebuero@bmvit.gv.at 

https://www.bmvit.gv.at 

Najnovšie publikácie BMVIT sú na stránke:  

www.publikationen.bmvit.gv.at 

 

4. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) 

(Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a usídlenie firiem) 
 

Cieľom Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a usídlenie firiem (BMDW) je 

dynamizovať a všemožne podporovať pozitívny rozvoj lokality pre podnikanie, aktívne 

využívať a podporovať možnosti a príležitosti digitalizácie pre podnikanie a spoločnosť.  

Priority ministerstva sú orientované na tieto oblasti: 

*Digitalizácia a elektronická verejná správa 

Táto sekcia je zodpovedná za digitalizáciu a elektronickú správu v Rakúsku.. 

Zabezpečuje rozvoj a koordináciu stratégie digitalizácie, stratégie umelej 

inteligencie, stratégie údajov a záležitostí týkajúcich sa agentúry pre digitalizáciu 

(DIA). Riadi tiež prevádzku portálov služieb pre občanov na digitalizáciu oficiálnych 

kanálov, ako je oesterreich.gv.at, alebo aplikácia „Digitales Amt“- digitálny úrad, 

ktorá je zameraná na občanov.  

*Usídlenie firiem, inovácie a internacionalizácia 

Cieľom Spolkového ministerstva pre digitalizáciu a usídlenie firiem (BMDW) je 

ďalšie zlepšenie Rakúska ako miesta pre podnikanie, urýchlenie rastu a stabilný 

rozmach. Na zvýšenie atraktívnosti miesta podnikania sa prijímajú opatrenia, ktoré 

okrem iného, prispievajú k zlepšeniu prostredia priaznivého pre podnikanie. Aby 

mohli byť rakúski vývozcovia a investori úspešní aj v zložitých medzinárodných 

konkurenčných podmienkach, podporuje ich ofenzíva internacionalizácie. 

„Konkurenčná schopnosť rakúskych spoločností a tým aj ich potenciál 

zamestnanosti je ústrednou otázkou nielen v Rakúsku, ale aj v celej Európe a to vo 

veľkej miere závisí od kvality výskumu, technického rozvoja a inovačných aktivít. 

http://www.cvtisr.sk/
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Pre BMDW je preto dôležité pokračovať v investovaní do výskumu, vývoja a 

inovácií a vytvárať vhodné rámcové podmienky na posilnenie rakúskych 

spoločností a najmä malých a stredných podnikov (MSP)“.  

BMDW poskytuje koordinované portfólio programov, iniciatív a sietí pre usídlenie 

firiem. 

*Stratégie EÚ a medzinárodné stratégie trhu 

Rakúsko, ako jedna z popredných exportných krajín na svete, ťaží z výhod 

otvoreného systému svetového obchodu založeného na pravidlách. Aktívna účasť na 

vnútornom trhu EÚ a procese európskej integrácie je základným motorom tohto 

dobrého rozvoja. V oblasti spoločnej obchodnej politiky EÚ môže Rakúsko aktívne 

pomáhať formovať ciele obchodnej politiky na globálnej úrovni. Spolkové 

ministerstvo pre digitalizáciu a usídlenie firiem (BMDW) preto vyvíja 

medzinárodné stratégie trhu, založené na dátach a analýzach týkajúcich sa 

zahraničného obchodu. BMDW kontroluje aj oblasti zahraničného obchodu, práva 

EÚ v oblasti štátnej pomoci, politiky a práva hospodárskej súťaže, práva 

zahraničného obchodu, zastupovanie v OECD ako aj témy udržateľného rozvoja. 

Kontakt :  

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) 

Stubenring 1 

1010 Wien  

Austria  

Tel: +43-1-71100-0 

service@bmdw.gv.at 

https://www.bmdw.gv.at  

 

4.1. Publikácie BMDW 

4.1.1 Právna norma pre novu formu investičnej kapitálovej spoločnosti pre usídlenie 

START UP spoločností v Rakúsku:  

https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:a9189a0b-c95e-40f4-9eaa-

690557c8e0fe/Gutachten%20Kapitalgesellschaftsform%20Austrian%20Limited.

pdf 
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4.1.2.Digitálne kompetencie v rakúskych MSP: 

https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:8450712f-e857-470f-97aa-

ebd355ead7cd/Executive%20Summary%20EN.pdf 

 

4.1.3. Social Entrepreneurship Monitor Österreich 2020 (SENA) 

https://socentat.files.wordpress.com/2021/04/sena_se-monitor-oe-2020_final.pdf 

Ďalšie publikácie BMDW sú na stránke: 

https://www.bmdw.gv.at/Services/Publikationen.html 

 

5.Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

(BMEIA) (Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti) 

 

Kontakt:  

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten(BMEIA) 

Minoritenplatz 8 1010 Wien 

Austria  

Tel.: +43 0 501150 

www.bmeia.gv.at 

 

Dôležité publikácie BMEIA:  

5.1. Rakúsko v číslach a faktoch 2021:  

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Publikationen/oesterr

eich._zahlen._daten._fakten.pdf 

5.2. Viedeň v centre medzinárodného dialógu: 

https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Publikationen/Wien_

Zentrum_des_internationalen_Dialogs.pdf 

 

6. Bundesministerium für Finanzen (BMF) (Spolkové ministerstvo financií) 
 

http://www.cvtisr.sk/
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Hlavnými úlohami Spolkového ministerstva financií (BMF) sú rozpočtová a daňová 

politika Rakúska, ako aj otázky hospodárskej a štrukturálnej politiky, colného režimu, 

informačných a komunikačných technológií. 

Kontakt :  

Bundesministerium für Finanzen (BMF) 

Johannesgasse 5 

1010 Wien 

 

AUSTRIA 

 

Tel: +43-1-51433-0  

https://www.bmf.gv.at 

 

7. Statistik Austria – Štatistický úrad 
 

Úlohou „Štatistického úradu Rakúska“ je poskytovať služby vedeckého charakteru v 

oblasti Spolkovej štatistiky. Zákon o Spolkovej štatistike Rakúska definuje štatistiku 

ako informačný systém Spolkovej vlády Rakúska, ktorý poskytuje Spolkovým 

inštitúciám údaje o ekonomických, demografických, sociálnych, ekologických a 

kultúrnych podmienkach v Rakúsku pre účely plánovania, rozhodovania a kontrolu 

opatrení, ako aj pre vedu, hospodárstvo a verejnosť. 

7.1. Štatistická ročenka : „Wissenschaft in Österreich 2020“  

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:63e924a3-ae87-4331-b47f-

85179a760346/Wissenschaft%20in%20%C3%96sterreich_2020_bf.pdf 

  

Detailnejšie štatistickéinformácie sú na stránke :  

www.bmbwf.gv.at/unidata 

Kontakt :  

Statistik Austria  

Bundesanstalt Statistik Österreich  

Guglgasse 13 

1110 Wien  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.bmf.gv.at/
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https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:63e924a3-ae87-4331-b47f-85179a760346/Wissenschaft%20in%20%C3%96sterreich_2020_bf.pdf
http://www.bmbwf.gv.at/unidata
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Austria  

Tel: +43-1- 71128-0 

info@statistik.gv.at 

office@statistik.gv.at 

https://www.statistik.at 

  

http://www.cvtisr.sk/
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III. Kapitola -Kľúčové rakúske inštitúcie na financovanie vedy a 

výskumu  
 

Rakúska vláda sa pri svojich kľúčových politických rozhodnutiach v oblasti 

smerovania vedy a výskumu riadi odporúčaniami „Austrian Council“- Vedecká rada 

pre výskum a technologický rozvoj (FTE)“. 

 

Rakúsko má tri hlavné agentúry na financovanie výskumu, ktoré poskytujú väčšinu 

spolkových finančných prostriedkov na výskum: 

*Vedecký fond (FWF) 

*Rakúska agentúra pre podporu výskumu (FFG) 

*Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (AWS) 

 

FWF podporuje základný výskum, FFG sa zameriava na podporu aplikačne 

orientovaného priemyselného výskumu, AWS je zase rakúska spolková propagačná 

banka pre hospodársky rozvoj spoločnosti. FWF a jedna z predchádzajúcich 

organizácií FFG, FFF (Research Promotion Fund for Business), boli založené v roku 

1968. FFG a AWS vznikli spojením rôznych agentúr v rokoch 2004 a 2002. 

Podrobné správy o financovaní výskumu sa nachádzajú v každoročnej správe o 

výskume a technológiách v Rakúsku -„Forschung und Technologiebericht (FTB)“. 

 

1. Austrian Council - Vedecká rada pre výskum a technologický rozvoj  
 

„Austrian Council – Vedecká rada pre výskum a technologický rozvoj“ je 

poradným orgánom Rakúskej Spolkovej vlády a na požiadanie vlád  Spolkových krajín 

Rakúska radí vo všetkých otázkach uskutočňovania politiky v oblasti výskumu a 

technológií. 

Austrian Council rozvíja tiež dlhodobé stratégie pre ďalší rozvoj a zlepšovanie 

výskumného a inovačného prostredia, vydáva odporúčania na posilnenie pozície 

Rakúska ako miesta pre výskum a technológie a každoročne vydáva „Správu o 

vedecko-technickej výkonnosti Rakúska. 

Dňa 19. októbra 2020 bolo zvolené nové predsedníctvo rady. Novou predsedníčkou 

Austrian Council sa stala Klara Sekanina a za zástupkyňu predsedu bola 

vymenovaná Sabine Herlitschka. 

Austrian Council- poradný výbor pre výskum a technologický rozvoj zabezpečuje 

plnenie úloh v týchto hlavných oblastiach :  

1/ Poskytuje poradenstvo Spolkovej vláde Rakúska, príslušným ministrom, alebo 

rakúskej vláde vo všetkých otázkach týkajúcich sa výskumu, technológií a inovácií. 

http://www.cvtisr.sk/
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2/ Pripravuje návrhy v rámci dlhodobej rakúskej stratégie pre výskum a technologický 

rozvoj a skúma postupy implementácie.za účasti Spolkovej vlády Rakúska pripravuje 

návrhy priorít národných výskumných a technologických programov a politiky 

financovania všetkých inštitúcií zameraných na výskum, inovácie a technológie. 

4/Pripravuje odporúčania na posilnenie postavenia Rakúska v medzinárodných 

výskumných a technologických kooperáciách. 

5/ Za účasti Spolkovej vlády Rakúska nezávisle predkladá návrhy národných 

výskumných a technologických programov s prihliadnutím na medzinárodné programy 

spolupráce v oblasti výskumu a technológií všetkých inštitúcií zameraných na výskum, 

inovácie a technológie. 

6/ Pripravuje návrhy na zlepšenie spolupráce medzi podnikateľským prostredím a 

vedou, najmä spojením univerzitného výskumu a aplikovaného výskumu a 

technologického rozvoja v podnikoch. 

7/ Za účasti Spolkovej vlády Rakúska pripravuje návrhy na monitorovanie všetkých 

inštitúcií zameraných na výskum, inovácie a technológie pri zohľadnení 

medzinárodných štandardov. 

 

Užitočné materiály publikované v Austrian Council (FTE) : 

1.1.Analýza výkonnosti rakúskeho inovačného systému  

 autorov Jürgena Jangera aAnny Strauss-Kollinz „Rakúskeho inštitútu pre 

hospodársky výskum -WIFO“, ktorí analýzu pripravili pre Austrian Council v 

septembri 2020 sa zameriava na komplexné a systematické hodnotenie výkonnosti 

rakúskeho inovačného systému v medzinárodnom porovnaní v rámci EÚ. 

Analýza poukazuje na to, že zo širokých oblastí hodnoteného inovačného systému sú 

oblasti financovania výskumu a vývoja, medzinárodnej integrácie, atraktivity lokality a 

podnikovej (RTI),v porovnaní s poprednými krajinami EÚ nadpriemerné. 

Naproti tomu oblasti výskumu, technológií a inovácií (RTI), klimatická oblasť a životné 

prostredie, digitalizácia a začínajúce podniky, ktoré sú náročné na inovácie, sa ukázali 

ako hlboko podpriemerné. Mierne pod priemerom EÚsú oblasti efektívnosti, terciárne 

vzdelávanie, systém sekundárneho vzdelávania, rovnosť pohlaví, regulácia a dane, ako 

aj výskum na univerzitách a neuniverzitných inštitúciách. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že Rakúsko je zvyčajne (až na výnimky) nad 

priemerom EÚ. V mnohých prípadoch sa nachádza pod úrovňou lídrov v oblasti 

inovácií a takmer vždy pod úrovňou troch najlepších krajín na svete. Inovačnú 

výkonnosť treba však čoraz viac porovnávať v globálnom kontexte, s cieľom 

komplexného zobrazenia inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti. 

http://www.cvtisr.sk/
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Bližšie informácie o analýze nájdete na stránke :  

https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-

pdf/publikationen/2020/20090_Hintergrundbericht_wifo%20leistung%20innovationss

ystem.pdf 

 

1.2. Ako ďalej Rakúsko ? Návrhy pre formovanie dekády výskumu 2020 – 2030. 

V navrhovaných odporúčaniach „Austrian Council“ pre dekádu výskumu 2020 – 

2030 sa uvádza :  

„Krajina ako je Rakúsko, sa musí spoliehať predovšetkým na tvorivú myseľ svojich 

občanov. Cieľ, ktorý vedie Rakúsko na ceste do najvyššej európskej ligy výskumu 

a inovácií, vedie cez vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie a to sú ústredné otázky 

budúcnosti nevyhnutné k tomu, aby krajina bola schopná zabezpečiť ekonomickú 

prosperitu a tým aj prosperitu jej obyvateľstva“.  

V popredí stoja geopolitické výzvy a ďalšia z nich je emancipácia Európy od 

predchádzajúcej závislosti od USA. Neplatí to však iba pre bezpečnostný sektor, ale 

najmä pre oblasť digitalizácie, kde závislosť Európy od technologických spoločností 

Google, Amazon, Facebook, Apple a Microsoft skrýva v sebe značný potenciál 

nebezpečenstva. Stojíme zoči-voči hrozbe „cieleného behaviorálneho inžinierstva“ a 

nového „kapitalizmu dohľadu“ (Shoshana Zuboff) a Európa musí lepšie čeliť a 

zastupovať záujmy svojich občanov proti dominantnému postaveniu niekoľkých 

spoločností na trhu. Európa sa musí usilovať o dosiahnutie „digitálnej suverenity“ a 

ísť svojou vlastnou európskou cestou v kritických oblastiach, ako sú vysoko výkonné 

kvantové počítače, cloud computing, internet vecí a umelá inteligencia (AI). 

To všetko si však vyžaduje príslušné právne, hospodárske, sociálne, daňové a 

ekologické rámcové podmienky, ako aj strategické zameranie na ústredné budúce 

oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií. Sme na prahu digitálneho veku, ktorý 

predovšetkým vo významnej miere zvyšuje význam vzdelávania. Digitalizácia je 

radikálna zmena, ktorú je potrebné využiť, aj keď ešte nemožno predvídať jej celkové 

účinky, je však potrebné mať ju pod kontrolou. 

Bližšie informácie sú na stránke :  

https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-

pdf/publikationen/2020/200113_RFTE_Wie%20geht%20es%20weiter.pdf 

  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/publikationen/2020/20090_Hintergrundbericht_wifo%20leistung%20innovationssystem.pdf
https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/publikationen/2020/20090_Hintergrundbericht_wifo%20leistung%20innovationssystem.pdf
https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/publikationen/2020/20090_Hintergrundbericht_wifo%20leistung%20innovationssystem.pdf
https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/publikationen/2020/200113_RFTE_Wie%20geht%20es%20weiter.pdf
https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf/publikationen/2020/200113_RFTE_Wie%20geht%20es%20weiter.pdf


 

 

    

www.cvtisr.sk  45 

 

 

1.3. Výročná správa o vedeckých a technologických možnostiach Rakúska  

Austrian Council (FTE) 2020. 

Aktuálna výročná správa o vedeckých a technologických možnostiach Rakúska, 

publikovaná „Austrian Council (FTE)“ v júni 2020, obsahuje výsledky monitorovania 

implementácie „RTI Strategy 2020“. 

Na základe docielených inovácií a výkonu domáceho systému RTI prijala „Austrian 

Council (FTE)“ zmenený rámec aj nové podmienky. Prejavili sa pozitívne signály 

prichádzajúce z oblasti výskumu, technológií a inovácií. 

Nový vládny program obsahuje rad dôležitých ukazovateľov, ktoré majú za úlohu 

monitorovať ambiciózne ciele stratégie RTI, ktorá máza úlohu vytvoriť z Rakúska 

špičkové miesto pre výskum, technológie a inovácie. Osobitný význam sa pripisuje 

otázke formovania budúcej politiky RTI s cieľom čeliť veľkým globálnym výzvam, 

ktorá tvorí základ novej ambicióznej „Stratégie RTI 2030“, ktorá sa má vypracovať na 

základe analýzy súčasného stavu. 

Rakúska rada v podstate privítala prvoradé strategické ciele definované vo vládnom 

programe Rakúska. „Austrian Council (FTE)“ využila tieto ciele rakúskej vlády ako 

príležitosť pre systematické monitorovanie a analýzy slabých a silných stránok 

domácich vedeckých a technologických možností. 

Analýza „WIFO – Rakúsky inštitút pre ekonomický výskum“ spolu so správou 

Austrian Council (FTE) o systéme RTI vo veľkej miere spoločne predstavujú základ 

pre rozvoj novej stratégie RTI. 

Austrian Council (FTE) ponúkla rakúskej vláde svoju odbornosť a aktívnu podporu 

pre nadchádzajúcu prípravu strategických usmernení, ako aj ich následnú 

implementáciu.  

Na tomto mieste je potrebné tiež spomenúť, že správa bola dokončená začiatkom roku 

2020, čiže už počas krízy koronavírusu (COVID-19). Bolo jasné, že ochranné 

opatrenia proti koronavírusu (COVID-19), ktoré prijala rakúska vláda a nespočetné 

množstvo ďalších štátov, budú mať na celom svete obrovský vplyv na globálnu 

ekonomiku aj na národné systémy RTI. Skutočné účinky pandémie by mohli byť však 

spoľahlivo vyhodnotené až po úspešnom riešení krízy. Austrian Council (FTE) 

zodpovie i na mnohostranné otázky vyvolané krízou. 

Zdroj informácií:  

www.rat-fte.at 

Dokument „Austrian Council (FTE)“ s názvom „RTI Strategy 2020“ v anglickom 

jazyku je na stránke: 

http://www.cvtisr.sk/
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https://www.rat-fte.at/files/rat-fte-pdf-

en/documents/performance_reports/Performance%20Report%202020.pdf 

Kontakt:  

Rat für Forschung und Technologieentwicklung  

DI Dr. Ludovit Garzik  

Riaditeľ 

Pestalozzigasse 4 / D1  

A-1010 Wien 

AUSTRIA 

Tel.: +43 (1) 713 14 14 – 0 

E-Mail: office@rat-fte.at 

www.rat-fte.at 

 

Zdroj informácií :  

https://www.rat-fte.at/news-260.html 

 

2.Rakúsky vedecký fond (FWF) 
 

„Cieľom pre aktivity „Rakúskeho Vedeckého Fondu“ (FWF) je posilnenie 

zviditeľnenia Rakúska, ako miesta pre vedu a výskum v medzinárodnom 

kontexte“. 

Rakúsky vedecký fond FWF je členom medzinárodnej výskumnej siete „Weawe“, 

ktorá odhaľuje nové dimenzie cezhraničnej podpory vedy a výskumu.  

Špičkový výskum, do ktorého je zapojená rovnako dôležitá medzinárodná spolupráca, 

aj medzinárodná súťaž, prebieha čoraz viac v globálnej sieti „Weave“. Okrem 

vynikajúcich osobností a medzinárodne uznávaných, výskumných inštitúcií, zásadný 

základ pre posilnenie medzinárodnej integrácie do týchto sietí tvoria doplnkové 

rámcové podmienky vnútroštátnych finančných nástrojov. 

V tejto súvislosti zohrávajú dôležitú úlohu dynamicky sa rozvíjajúce globálne vedecké 

oblasti. Je zrejmé, že význam Európy predstavuje pre FWF osobitné zameranie, v 

neposlednom rade na podporu integrácie financovania základného výskumu v rámci 

http://www.cvtisr.sk/
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„Európskeho výskumného priestoru“ (EVP). FWF je aktívne zapojený do 

medzinárodného kontextu a prijíma cielené opatrenia na podporu internacionalizácie 

rakúskej vedy. 

Vo všeobecnosti sa medzinárodná účasť na projektoch FWF neobmedzuje na konkrétne 

medzinárodné programy, ale odráža sa vo forme individuálnej spolupráce na 

programoch FWF. Viac ako polovica všetkých prebiehajúcich projektov FWF sa 

realizuje v spolupráci so zahraničnými partnermi. 

„Rakúsky Vedecký Fond“ (FWF) spojil svoje sily spolu s jedenástimi ďalšími 

európskymi organizáciami financujúcimi výskum v sieti „Weave“ s cieľom 

harmonizovať programy pre medzinárodnú spoluprácu a vytvoriť široké možnosti pre 

spoluprácu v oblasti základného výskumu. 

V rámci iniciatívy „Weave“ môžu výskumní pracovníci z dvoch alebo troch krajín 

realizovať úzko integrované spoločné výskumné projekty. V rámci programu „Weave“ 

sa spája veľa existujúcich, väčšinou dvojstranných programov na podporu 

cezhraničných projektov. Výsledkom spolupráce je navyše veľké množstvo nových 

formátov trojstrannej spolupráce. Žiadosti sa administrujú podľa pravidiel tzv. „Lead-

Agency“- postupu, podľa ktorého za hodnotenie a návrh financovania zodpovedá iba 

jedna zo zapojených organizácií poskytujúcich financovanie, zatiaľ čo financovanie 

vykonáva osobitne príslušná národná organizácia poskytujúca financovanie. 

 

„Nové príležitosti pre cezhraničný výskum“  

FWF prináša spoluprácu s Nemeckou výskumnou nadáciou (DFG) a Švajčiarskou 

národnou vedeckou nadáciou (SNF), ako aj spoluprácu CEUS s organizáciami 

financujúcimi výskum z Poľska (NCN), Českej republiky (GAČR) ) a Slovinska 

(ARRS). 

Okrem toho FWF spolupracuje v rámci siete „Weave“ s financujúcimi organizáciami 

z Belgicka - Flámska (FWO) a Luxemburska (FNR). Existuje veľa ďalších, nových 

možností pre trilaterálnu spoluprácu, ako napr. spolupráca Rakúsko-Nemecko-Poľsko. 

Spolupráca s DFG v rámci programov „SFB“ (Špeciálne výskumné oblasti alebo 

Centrá spoločného výskumu) a „Výskumné skupiny“ nie je súčasťou prechodu na 

„Weave“ a bude sa v nej pokračovať ako doteraz. 

V ďalšom kroku plánuje FWF rozšíriť spoluprácu v nasledujúcich rokoch s ďalšími 

partnerskými organizáciami „Weave“ z Nórska, Švédska, Chorvátska a Belgicka / 

Valónska. 

 „Weave“ je tiež otvorená vstupu ďalších organizácií financujúcich výskum“. 

Bilaterálne aktivity FWF 

http://www.cvtisr.sk/
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Cieľom FWF je podpora udržateľnej vedeckej spolupráce prostredníctvom 

koordinovaných administratívnych postupov spolu so zahraničnými partnerskými 

organizáciami s cieľom koordinovať financovanie nadnárodných výskumných 

projektov. 

V tejto súvislosti má FWF niekoľko dohôd o spolupráci s medzinárodnými 

partnerskými organizáciami. Cieľom týchto dohôd je spoločná podpora úzko 

integrovaných, zvyčajne bilaterálnych, výskumných projektov, ktoré si vyžadujú 

bezpečné financovanie na rakúskej strane aj v partnerskej krajine. Zameriava sa na 

medzinárodnú deľbu práce, v rámci ktorej majú všetci výskumní partneri úžitok z 

príslušnej doplňujúcej odbornosti. 

FWF kladie za cieľ použiť prístup „bottom-up“ zdola nahor ako rozsiahle a otvorené 

výberové konania, ktoré umožňujú účasť veľkej časti rakúskej „Scientific 

Community“. 

Aktuálne bilaterálne dohody FWF 

Krajina Partnerské organizácie 

Argentinien CONICET – Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y 

Téchnicas  

Belgien / Flandern FWO – Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - 

Vlaanderen  

China NSFC – National Natural 

Science Foundation  

Deutschland DFG – Deutsche 

Forschungsgemeinschaft  

Frankreich ANR – Agence Nationale de la 

Recherche  

Indien DST – Department of Science and Technology  

http://www.cvtisr.sk/
http://www.conicet.gov.ar/
http://www.conicet.gov.ar/
http://www.conicet.gov.ar/
http://www.fwo.be/
http://www.fwo.be/
http://www.nsfc.gov.cn/
http://www.nsfc.gov.cn/
http://www.dfg.de/
http://www.dfg.de/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.dst.gov.in/
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Krajina Partnerské organizácie 

Israel MOST – Ministry of Science and Technology  

Italien /Südtirol Südtiroler Landesverwaltung  

Japan JSPS – Japan Society for the 

Promotion of Science  

Luxemburg FNR – Fonds National de la 

Recherche  

Polen NCN – Narodowe Centrum Nauki  

Russland 
RFBR – Russian Foundation for 

Basic Research 

RSF – Russian Science Foundation 

Schweiz SNF – Schweizerischer 

Nationalfonds  

Slowenien ARRS – Slovenian Research 

Agency  

Südkorea NRF – National Research 

Foundation  

Taiwan MOST – Ministry of Science and Technology Taiwan  

Tschechische Republik GACR – Czech Science Foundation  

Ungarn NKFIH - National Research, Development and 

Innovation Office  

 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.gov.il/en/Departments/ministry_of_science_and_technology
http://www.provinz.bz.it/innovation-forschung/
http://www.jsps.go.jp/
http://www.jsps.go.jp/
http://www.fnr.lu/
http://www.fnr.lu/
http://www.ncn.gov.pl/
http://www.rfbr.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://rscf.ru/en/
http://www.snf.ch/
http://www.snf.ch/
http://www.arrs.gov.si/
http://www.arrs.gov.si/
http://www.nrf.go.kr/
http://www.nrf.go.kr/
http://www.most.gov.tw/
http://www.gacr.cz/
http://www.nkfih.gov.hu/
http://www.nkfih.gov.hu/
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Rakúsky vedecký fond (FWF) je aj členom organizácie „Science Europe“, ktorá 

zahájila svoju činnosť v októbri 2011. Science Europe združuje európske organizácie 

na financovanie výskumu a výskumné organizácie. V súčasnosti má 47 členských 

organizácií z 27 krajín Mitgliedsorganisationen, ktoré prostredníctvom svojho 

členstva vyjadrili ochotu spolupracovať na európskej úrovni a spoločným spôsobom 

prispieť k vytvoreniu „Európskeho výskumného priestoru (ERA)“. 

„Science Europe“ má vlastnú kanceláriu v Bruseli, a tým spĺňa dôležitý predpoklad pre 

udržiavanie trvalých kontaktov s Európskou komisiou a ďalšími európskymi aktérmi. 

Hlavnou činnosťou „Science Europe“ je spolupráca v niekoľkých pracovných 

skupinách Working Groups, v ktorých zástupcovia členských organizácií diskutujú a 

rozvíjajú modely najlepších postupov pre rôzne vedecko-politické témy. Medzi tieto 

témy patrí napríklad aj podpora otvoreného prístupu - „open access“ k vedeckým 

publikáciám a údajom, príprava ideálnych rámcových podmienok pre medzinárodnú 

spoluprácu medzi vedcami, vzájomná výmena v otázkach vedeckej integrity, alebo 

zohľadňovanie rodových a rozmanitých aspektov. 

„Science Europe“ tiež sleduje vývoj politiky v oblasti výskumu a konkrétnych 

činností financovania na úrovni EÚ a rozvíja spoločné pozície k týmto a ďalším 

relevantným témam. Ďalším pilierom činnosti „Science Europe“ je Vedecký poradný 

výbor (SAC) Scientific Advisory Committee, kde sú zastúpení vedci zo všetkých 

disciplín. (SAC) zabezpečuje aktívne zapojenie vedeckej komunity a umožňuje stálu 

výmenu informácií o otázkach politiky výskumu. 

Rakúsky vedecký fond (FWF) je od začiatku aktívnym členom zoskupenia „Science 

Europe“ a je zastúpený odborníkmi vo všetkých pracovných skupinách. 

Bližšie informácie o medzinárodných aktivitách „Science Europe“ sú na stránke:  

https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/science-

europe 

Ďalšie informácie sú na stránkach :  

Wissenschaftsfonds (FWF) 

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

Austrian Science Fund FWF 

Kontakt :  

Österreichische Wissenschaftsfonds (FWF) 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.scienceeurope.org/about-us/member-organisations
http://www.scienceeurope.org/policy/working-groups-main
http://www.scienceeurope.org/scientific-advisory-committee
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/science-europe
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/science-europe
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich/Forschungsf%C3%B6rderungseinrichtungen/FWF---Der-Wissenschaftsfonds.html
https://www.fwf.ac.at/
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/fwf
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Sensengasse 1 

1090 Wien  

AUSTRIA 

www.fwf.at 

 

Členstvo FWF v ERC 

Jednou z hlavných inovácií „7. rámcového programu pre výskum a vývoj Európskej 

komisie (2007 - 2013)“ je zriadenie „Európskej rady pre výskum (ERC)“.  

Zriadenie Európskej rady pre výskum (ERC)“ v roku 2007 bolo jedným z dôležitých 

opatrení na posilnenie základného výskumu v Európe. Ako finančná organizácia, ktorá 

sa pri výbere projektov zaviazala výhradne ku kritériu vedeckej excelentnosti, je (ERC) 

orientovaná podobným spôsobom ako (FWF). Finančné nástroje vyvinuté (ERC) sú v 

podstate zamerané na financovanie veľkých výskumných projektov na najvyššej 

medzinárodnej úrovni, a teda pokrývajú konkrétny segment financovania vedy. (FWF) 

považuje programy (ERC) za doplnkové k programom ponúkaným z (FWF) , alebo v 

prípade podobných programových orientácií (program START FWF a ERC Starting 

Grant) za vítané rozšírenie možností pre rakúsku vedeckú komunitu. Ukázalo sa, že 

úspešní žiadatelia o granty (ERC) v rakúskych výskumných inštitúciách, ktorí neprišli 

do Rakúska prostredníctvom grantu (ERC) sú zvyčajne financovaní z (FWF). (ERC) a 

(FWF) možno teda považovať za články v reťazci, ktoré spoločne vytvárajú podmienky 

pre špičkový výskum. Pod vedením špičkovej vedeckej rady je táto inštitúcia 

zodpovedná za podporu konkurenčného vedeckého výskumu podľa princípu „bottom-

up“. 

Programy financovania (ERC) sú zamerané na jednotlivé výskumné tímy, pričom výber 

sa uskutočňuje výlučne na základe vedeckej kvality, ktorá sa určuje prostredníctvom 

procesu vzájomného hodnotenia. Európska komisia (EK) plánuje pre(ERC) 

financovanie vo výške 11,9 miliárd EUR. Viditeľný je však zvýšený význam vedeckého 

výskumu v európskom kontexte. Pokiaľ ide o konkrétnu koncepciu programov 

financovania obe inštitúcie pripisujú význam transparentnému vymedzeniu oblastí 

zodpovednosti národných finančných organizácií a (ERC) na základe princípu 

subsidiarity. 

  

http://www.cvtisr.sk/
http://www.fwf.at/
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Prehľad programov financovania vedy a výskumu v Rakúsku je na stránke :  

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme 

Prehľad medzinárodných programov financovania vedy a výskumu: 

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/internationale-

programme 

Program ERA-NET: 

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/internationale-

programme/era-net-calls 

Programy ERC :  

ERC Starting Grant :  

https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-

starting-grant 

ERC consolidator Grant :  

https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-

consolidator-grant 

ERC Synergy Grant : 

https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-

synergy-grant 

ERC Advanced Grant: 

https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-

advanced-grant 

 

Správu FWF o špeciálnych vedecko-výskumných programoch v Rakúsku pod 

názvom „External evaluation of the Special Research Programme (SFB)“ 

publikoval Rakúsky vedecký fond (FWF) v marci 2020. Hodnotiacu správu 

s odporúčaniami zostavili autori Thomas Völker a Falk Reckling. 

Link na správu v angl. jazyku:  

https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Downloads/2018-07-18_TORs_SFB-

Evaluation.pdf 

 

 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/internationale-programme
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/internationale-programme
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/internationale-programme/era-net-calls
https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/internationale-programme/era-net-calls
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-starting-grant
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-starting-grant
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-consolidator-grant
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-consolidator-grant
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-synergy-grant
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-synergy-grant
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-advanced-grant
https://www.fwf.ac.at/de/ueber-den-fwf/internationale-aktivitaeten/erc/erc-advanced-grant
https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Downloads/2018-07-18_TORs_SFB-Evaluation.pdf
https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Downloads/2018-07-18_TORs_SFB-Evaluation.pdf
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3. FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft GmbH (Rakúska 

spoločnosť na podporu výskumu) 
 

Cieľom všetkých aktivít „Rakúskej agentúry na podporu výskumu (FFG“) je 

posilniť Rakúsko ako miesto výskumu a inovácií v globálnej konkurencii a zabezpečiť 

tak kvalitné pracovné miesta a prosperitu v krajine, ktorá je jednou z najbohatších na 

svete. Táto cieľová orientácia FFG v plnom rozsahu odráža jej právny mandát: 

„Úlohou FFG je podporovať výskum, technológie, vývoj a inovácie v prospech 

Rakúska.“  

Výskum, vývoj a inovácie sú hlavnými hybnými silami ekonomického, technického a 

sociálneho rozvoja. Spoločnosti založené na výskume rastú rýchlejšie, dosahujú vyššie 

vývozné kvóty a vytvárajú viac pracovných miest ako iné spoločnosť. 

FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH podporuje 

štrukturálne zmeny v Rakúsku rôznymi opatreniami. Financovanie z FFG významne 

prispieva k získavaniu nových poznatkov, vývoju nových výrobkov a služieb, a tým k 

väčšej konkurencieschopnosti na svetovom trhu. Uľahčuje, alebo umožňuje 

financovanie výskumných a inovačných projektov, a tým pomáha znižovať riziko 

výskumu. FFG podporuje medzinárodné vytváranie sietí a podporuje vedeckú kariéru 

výskumníkov. 

„FFG je hlavným centrom pre výskum a inovácie v oblasti podnikania v Rakúsku“.  

Každoročne schvaľuje financovanie asi 3 000 nových projektov a prideľuje viac ako 

2 mlrd. eur na výdavky na výskum v Rakúsku. Spektrum financovaných projektov 

sa pohybuje od technických a vedeckých stáží a štúdií realizovateľnosti cez propagáciu 

podnikových projektov až po podporu projektov spolupráce v oblastiach zameraných na 

trvalo udržateľný rozvoj ľudských zdrojov, budúcnosť špičkových kompetenčných 

výskumných centier a lepšie vytváranie medzinárodných výskumných sietí.  

Počet výskumných spoločností v Rakúsku sa za posledných 15 rokov takmer 

zdvojnásobil. 

FFG významne prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti viacerých spoločností 
prostredníctvom výskumu a inovácií.  

FFG poskytuje ročne celkovo okolo 70 miliónov eur pre „start -up“firmy. Ide o 

špeciálne financovanie tzv. “innovation check“.  

FFG ako „Národné kontaktné miesto Rakúska“ pre „Program Horizon Europe“ 

poskytuje komplexné informácie o všetkých možnostiach financovania a účasti v 

„Programe Horizon Europe“, ako i ďalších najbližších európskych iniciatívach. 

FFG prináša aktuálne informácie o nadchádzajúcich výzvach na predkladanie návrhov, 

európskych partnerstvách a nových misiách pre Európu. Program 35 online - podujatí 

s vybranými týždennými kľúčovými témami prináša užitočné základné informácie a 

výmeny s odborníkmi a expertmi z EÚ. 

 

Program jednotlivých podujatí „Programu Horizon Europe“ je na stránke:  

http://www.cvtisr.sk/
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https://www.horizon-europe-community.at/event_listing_category/climate-

energy-and-mobility/ 

FFGAustria zverejnila v septembri 2020 príručku pre žiadateľov na prípravu 

a predkladanie projektových zámerov medzinárodnej kooperácie pre transnacionálne 

projektové výzvy v oblasti F&E (Forschung und Entwicklung- výskum a vývoj) 

v rámci „Programu ERA-NET“. 

Príručka je na stránke : 

https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/IL_Kooperativefueprojekte_v32_transna

tional_bf.pdf 

 

Kontakt :  

FFG- österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH 

Sensengasse 1  

1090 Wien 

AUSTRIA  

Tel. : +43 5 7755-0 

E-Mail: office@ffg.at 

https://www.ffg.at 

Zdroj informácií : www.ffg.at 

 

4. Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (AWS) 
 

Rakúska spoločnosť Wirtschaftsservice Gesellschaft - AWS je banka určená 

prefinancovanie rakúskych stredných spoločností. AWS ako Spolková rozvojová 

banka pre ekonomický rozvoj podporuje spoločnosti pri financovaní a propagácii ich 

projektov nízko úročenými pôžičkami, grantmi, záväzkami a zárukami.  

Bližšie informácie sú na stránke :  

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft AWS 

 

IV. Kapitola - Významné organizácie pôsobiace v oblasti inovácií a 

výskumu v Rakúsku  
 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.horizon-europe-community.at/event_listing_category/climate-energy-and-mobility/
https://www.horizon-europe-community.at/event_listing_category/climate-energy-and-mobility/
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/IL_Kooperativefueprojekte_v32_transnational_bf.pdf
https://www.ffg.at/sites/default/files/dok/IL_Kooperativefueprojekte_v32_transnational_bf.pdf
mailto:office@ffg.at
https://www.ffg.at/
http://www.ffg.at/
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/awsg


 

 

    

www.cvtisr.sk  55 

 

1. ACR – Austrian Cooperative Research 
 

ACR – Austrian Cooperative Research je sieť súkromných výskumných ústavov, 

ktoré uskutočňujú výskum a vývoj pre jednotlivé spoločnosti. Je to výskumný partner 

pre malé a stredné podniky. Od svojho založenia v roku 1954 je ACR (Austrian 

Cooperative Research) silným hráčom v rakúskom inovačnom systéme a plní dôležitú 

strategickú funkciu pre malé a stredné podniky (MSP) aj pre ich členov a neuniverzitné 

spolupracujúce výskumné ústavy. Ich ponuka je špeciálne zameraná na dopyt malých a 

stredných podnikov (MSP) s cieľom predstaviť im inovácie, alebo ich podporiť v ich 

úsilí o inovácie, šírenie potrebného know-how a posilnenie ich konkurencieschopnosti. 

„ACR“ vytvára trojaké premostenie: od vedy po podnikanie, od priemyslu a veľkých 

spoločností po malé a stredné podniky (MSP)a od medzinárodného až po rakúsky 

inovačný systém. 

 

Kontakt :  

Austrian Cooperative Research - ACR  

Sensengasse 1 

1090 Wien  

AUSTRIA  

Tel:+43-1-219 8573 

E-mail: office@acr.at 

https://www.acr.ac.at 

Ďalšie informácie sú na stránke:  

Austrian Cooperative Research ACR 

 

2. AIT - Austrian Institute of Technology ( Rakúsky technologický inštitút) 
 

AIT je najväčšou rakúskou neuniverzitnou výskumnou inštitúciou a medzi 

európskymi výskumnými inštitúciami je špecialistom na ústredné témy infraštruktúry 

budúcnosti. Ako dômyselný partner pre priemysel a verejné inštitúcie AIT už dnes 

skúma a vyvíja technológie, metódy a nástroje zajtrajška pre inovácie budúcnosti. 

Vo februári 2020 AIT publikoval záverečnú spoločnú hodnotiacusprávu „AIT 

Austrian Institute of Technology“ autorov: Michael Dinges, Barbara Heller-Schuh, 

http://www.cvtisr.sk/
mailto:office@acr.at
https://www.acr.ac.at/
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/acr
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Robert Kalcik, Thomas Scherngell, Anna Wang a „KU Leuven“ autorov: Wolfgang 

Glänzel, Bart Thijs s názvom : 

„Evaluation FWF Special Research Programmes (SFB)“. 

Link na správu „AIT Austrian Institute of Technology“ v anglickom jazyku :  

https://zenodo.org/record/3889307#.YE-SJZ1Kg2w 

Najnovšie informácie z oblasti vedy a výskumu sú na stránke: 

https://www.ait.ac.at/en/research-topics 

Kontakt : 

T: +43-505 50-0 

E-mail: office@ait.ac.at 

https://www.ait.ac.at 

 

3. LBG - Ludwig Boltzmann Gesellschaft (Spoločnosť Ludwiga Boltzmanna) 
 

Spoločnosť Ludwiga Boltzmanna (LBG) je výskumná inštitúcia s tematickým 

zameraním na medicínu, prírodné vedy, ako aj humanitné, spoločenské a kultúrne vedy. 

Spoločnosť Ludwiga Boltzmanna (LBG) spolu s akademickými a aplikačnými 

partnermi prevádzkuje tzv. „Ústavy Ludwiga Boltzmanna“. Okrem toho LBG vyvíja a 

testuje nové formy spolupráce medzi vedeckými a nevedeckými subjektmi, ako sú 

spoločnosti, verejný sektor a občianska spoločnosť. 

Bližšie informácie o spoločnosti sú na stránke: 

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) 

Kontakt:  

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) 

Nußdorfer Straße 64 -6.Stock  

1090 Wien 

AUSTRIA 

 

E-mail: office@lbg.ac.at 

http://www.cvtisr.sk/
https://zenodo.org/record/3889307#.YE-SJZ1Kg2w
https://www.ait.ac.at/en/research-topics
mailto:office@ait.ac.at
https://www.ait.ac.at/
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Forschung/Forschung-in-%C3%96sterreich/Forschungsf%C3%B6rderungseinrichtungen/Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft-(LBG)-.html
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www.lbg.ac.at 

 

4. CDG - Forschungsgesellschaft (Výskumný Inštitút Christiana Dopplera) 
 

Výskumné združenie Christian Doppler Research Association (CDG) podporuje 

spoluprácu medzi vedou a priemyslom. Aplikačne orientovaný základný výskum sa 

realizuje všpeciálne zriadených výskumných jednotkách s pevnými termínmi. 

Laboratóriá Christiana Dopplera sú zriadené na univerzitách a neuniverzitných 

výskumných inštitúciách, v centrách Josefa Ressela a na univerzitách aplikovaných 

vied. 

Kontakt : 

Tel:+43-1-504 22 05 

E-mail: office@cdg.ac.at 

https://www.cdg.ac.at 

 

5. BAK – Bundesarbeitskammer Österreich (Spolková komora práce Rakúsko) 
 

V spolupráci s „Rakúskou federáciou odborových zväzov“ zastupujú komory práce 

záujmy viac ako tri miliónov zamestnancov a spotrebiteľov v Rakúsku. Medzi ich 

činnosti patrí špeciálne: spolurozhodovanie a kontrola legislatívy, výskum v oblasti 

služieb zamestnancom a spotrebiteľom a služby pre členov komory. 

Kontakt : 

Tel: +43-1-501 65 

E-mail: akmailbox@akwien.at  

https://www.arbeiterkammer.at 

 

6. FHK - Österreichische Fachhochschulkonferenz  (Rakúska vysokoškolská 

konferencia)  
 

Rakúska vysokoškolská konferencia (FHK) je ústredným hovorcom všetkých 

univerzít aplikovaných vied v Rakúsku a podporuje komunikáciu medzi členmi 

konferencie. Jej úlohou je zastupovať záujmy svojich členov na národnej a 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.lbg.ac.at/
mailto:office@cdg.ac.at
https://www.cdg.ac.at/
mailto:akmailbox@akwien.at
https://www.arbeiterkammer.at/
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medzinárodnej úrovni, pripravovať a rozvíjať stratégie pre celý sektor technických 

vysokých škôl a prezentovať technické vysoké školy verejnosti. 

Kontakt : 

Tel: +43-1-890 6345-10 

E- mail: office@fhk.ac.at 

http://www.fhk.ac.at 

 

7. Forschung Austria 
 

Sieťovaním výskumných spoločností sa v celej Európe vytvárajú tzv. „centrá 

excelentnosti“, ktoré umožňujú EÚ popredne čeliť globálnej konkurencii. Táto 

koncepcia si však vyžaduje, aby Rakúsko spojilo svoje silné stránky a mohlo zohrať 

svoju dôležitú úlohu v tejto „sieti najlepších“. Ústredná misia spoločnosti „Forschung 

Austria“ spočíva v organizovaní koncentrácie síl v neuniverzitnom výskumnom 

prostredí a posilňovaní kompetencie členských spoločností. 

Kontakt : 

Tel: +43-1-740 95 119 

E-mail: office@forschungaustria.ac.at 

https://www.forschungaustria.ac.at 

 

8. Joanneum Research 
 

Joanneum Research, výskumná organizácia vyvíja riešenia a technológie pre 

podnikanie a priemysel v širokej škále sektorov a realizuje špičkový výskum na 

medzinárodnej úrovni. So zameraním na aplikovaný výskum a vývoj technológií hrá 

kľúčovú úlohu ako „inovačná spoločnosť“ v oblasti prenosu technológií a znalostí v 

juhovýchodnom Rakúsku. 

Kontakt : 

JOANNEUM RESEARCH  

Forschungsgesellschaft GmbH  

Leonhardstrasse 59 

http://www.cvtisr.sk/
mailto:office@fhk.ac.at
http://www.fhk.ac.at/
mailto:office@forschungaustria.ac.at
https://www.forschungaustria.ac.at/
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A-8010 Graz 

AUSTRIA 

Tel: +43-316-876-0 

E-mail: prm@joanneum.at 

https://www.joanneum.at 

 

9.  ÖAD - Österreichischer Austauschdienst (Rakúskaakademická výmenná 

služba) 
 

Rakúskaakademická výmenná služba ÖAD-GmbH je ústredným obslužným bodom 

pre európske a medzinárodné programy mobility a spolupráce v oblasti vzdelávania, 

vedy a výskumu. Spoločnosť ÖAD -GmbH poskytuje poradenstvo, reklamu a podporu 

pri strategickom rozvoji a sprevádza implementačné opatrenia. Analyzuje 

medzinárodný vývoj vo výskume a odvodzuje z neho odporúčania a opatrenia pre 

Rakúsko. 

Organigram OEAD je na stránke :  

https://oead.at/de/aktuelles/artikel/2021/02/oead-organigramm-2021-in-deutsch-

und-

englisch/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=22995&token=b826dec138d39605d3b

e1088a6f5968396877208 

Ďalšie informácie sú na stránke:  

Österreichischer Austauschdienst (OeAD) 

Kontakt : OeAD, Agentur für Bildung und Internationalisierung 

 

Ebendorferstraße 7  

1010 Wien 

AUSTRIA 

Tel: +43-1-534 08-0 

E-mail: info@oead.at 

https://oead.at 

 

http://www.cvtisr.sk/
mailto:prm@joanneum.at
https://www.joanneum.at/
https://oead.at/de/aktuelles/artikel/2021/02/oead-organigramm-2021-in-deutsch-und-englisch/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=22995&token=b826dec138d39605d3be1088a6f5968396877208
https://oead.at/de/aktuelles/artikel/2021/02/oead-organigramm-2021-in-deutsch-und-englisch/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=22995&token=b826dec138d39605d3be1088a6f5968396877208
https://oead.at/de/aktuelles/artikel/2021/02/oead-organigramm-2021-in-deutsch-und-englisch/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=22995&token=b826dec138d39605d3be1088a6f5968396877208
https://oead.at/de/aktuelles/artikel/2021/02/oead-organigramm-2021-in-deutsch-und-englisch/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=22995&token=b826dec138d39605d3be1088a6f5968396877208
https://oead.at/
https://maps.google.com/?q=Ebendorferstra%C3%9Fe%207%2C%201010%20Wien
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10. ÖAW - Österreichische Akademie der Wissenschaften (Rakúska Akadémia 

vied) 
 

„Rakúska Akadémia vied (ÖAW)“ je rakúska ústredná neuniverzitná inštitúcia pre 

vedu a výskum. Jej legitímnym poslaním je „propagovať vedu v každom ohľade“. 

Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1847 má dnes viac ako 770 členov a približne 1 

700 zamestnancov. Zabezpečuje inovatívny základný výskum, interdisciplinárnu 

výmenu poznatkov a publikovanie nových poznatkov s cieľom prispieť k 

celosvetovému, vedeckému a spoločenskému pokroku. 

Kontakt : 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

Vordere Zollamtsstraße 3 

1030 Wien  

Hlavné sídlo:Dr. Ignaz Seipel-Platz 21010 Wien 

AUSTRIA 

Tel: +43-1-51581-0 

E-mail: webmaster@oeaw.ac.at 

https://www.oeaw.ac.at 

Ďalšie informácie sú na stránke:  

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

 

 

11. ÖPUK - Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (Konferencia 

rakúskych súkromných univerzít) 
 

Konferencia rakúskych súkromných univerzít (ÖPUK) je združením všetkých 

akreditovaných súkromných vysokých škôl v Rakúsku. Okrem verejných vysokých škôl 

a vysokých škôl technického zamerania sú rakúske súkromné univerzity tretím pilierom 

systému terciárneho vzdelávania a najrýchlejšie rastúcim sektorom vysokoškolského 

vzdelávania v Rakúsku. V záujme všeobecne pozitívneho rozvoja univerzít v Rakúsku 

je cieľom ÖPUK informovať verejnosť o ponuke a výhodách, ale aj o problémoch, s 

ktorými sú konfrontované súkromné univerzity. 

Kontakt :  

http://www.cvtisr.sk/
mailto:webmaster@oeaw.ac.at
https://www.oeaw.ac.at/
https://www.oeaw.ac.at/
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Österreichische Privatuniversitäten Konferenz -ÖPUK  

Am Kahlenberg 1 

A-1190 Vienna 

AUSTRIA 

Tel: +43-1-3203555 300 

https://oepuk.ac.at 

 

12. Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung (Národná 

nadácia pre výskum, technológie a vývoj) 
 

Ciele „Národnej nadácie pre výskum, technológie a vývoj“ sú rôznorodé a zahŕňajú:  

*udržateľné financovanie výskumných projektov 

*orientáciu na dlhodobé ciele politiky v oblasti výskumu a technológií 

*vynikajúce medzinárodné postavenie rakúskeho výskumu a technologického rozvoja 

Kontakt: 

Nationalstiftung für Forschung Technologie und Entwicklung 

Walcherstraße 11A  

1020 Wien 

Tel: +43 1 501 75 – 427 

E-Mail: f.resetar@stifung-fte.at 

www.stiftung-fte.at 

 

13. UNIKO - Österreichische Universitätenkonferenz (Rakúska univerzitná 

konferencia) 
 

Združenie „UNIKO -Rakúska univerzitná konferencia“, ktorého činnosť nie je 

zameraná na zisk, sa orientuje na podporu plnenia úloh rakúskych univerzít menovite 

na podporu vedy a výskumu. UNIKO slúži na vnútornú koordináciu 21 štátnych 

rakúskych univerzít, zastupuje ich v národných a medzinárodných výboroch a je hlasom 

http://www.cvtisr.sk/
https://oepuk.ac.at/
mailto:f.resetar@stifung-fte.at
http://www.stiftung-fte.at/
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univerzít na verejnosti. „Rakúska univerzitná konferencia“ navyše poskytuje 

administratívny základ pre zastrešujúce združenie univerzít. 

Kontakt : 

Österreichische Universitätenkonferenz - UNIKO  

Floragasse 7 / 7 

1040 Wien 

AUSTRIA  

Tel.: +43-1-3105656-0 

E-mail:office@uniko.ac.at 

https://uniko.ac.at 

Zdroj informácií : www.innovationaustria.at 

 

  

http://www.cvtisr.sk/
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V. Daľšie významné rakúske inštitúcie na podporu vedy a výskumu  

 
 

1. Friedrich Schiedel, Stiftung für Energietechnik Wien 

Nadácia pre energetickú techniku Wien 

Austria 

2. Julius Raab Stiftung  

Nadácia na podporu výskumu a vzdelávania 

Kärntner Str. 8 

1010 Wien 

Austria 

3. Austrian NANO Initiative 

Iniciatíva na podporumulti-annual funding programme for Nanoscale Sciences and 

Nanotechnologies (NANO) . 

 

4. Österreichische Forschungsgemeinschaft 

Rakúska výskumná spoločnosť 

Berggasse 25 

1090 Wien 

Austria 

5. Theodor Körner Fonds 

Theodor Körner Fonds podporuje mladých akademikov z oblasti humanitných, právnych a 

spoločenských vied, základných a integrujúcich vied, medicíny, prírodných a technických 

vied a ekonomiky, ako aj ekonomických vied. 

 

6. Wiener Wissenschafts , Forschungs und Technologiefonds (WWTF) 

Nezisková organizácia pre prezentáciu vedy a výskumu.  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/f-schiedel-stiftung
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/juliusraabstiftung
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/nanoinitiative
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/oefg
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/theodorkoernerfonds
https://www.myscience.at/research/funding/funding_in_research_and_science/wwtf
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Kontakt: 

Wiener Wissenschafts-Forschung-und Technologiefonds (Vienna Science and 

Technology Fund) 

Schlickgasse 3 

1090 Wien  

AUSTRIA 

www.wwtf.at 

Ďalšie informácie sú na stránke :  

Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) 

 

 

Zdroj informácií :  

https://www.myscience.at/en/research/funding/funding_in_research_and_science 

  

http://www.cvtisr.sk/
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https://www.wwtf.at/
https://www.myscience.at/en/research/funding/funding_in_research_and_science


 

 

    

www.cvtisr.sk  65 

 

 

 

VI. Kapitola – Vedecké organizácie na podporu vedy a výskumu 
 

1. WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (Rakúsky 

Inštitút pre hospodársky výskum) 
 

Rakúsky Inštitút pre hospodársky výskum (WIFO) publikoval v marci 2021 vo 

„Vedeckých listoch č. 4/2021“ porovnávaciu štúdiu Stefana Schimana - „Recesia 

v Rakúsku 2020“ v porovnaní s ostatnými krajinami. V Rakúsku sa hospodárska 

produkcia v roku 2020, v porovnaní s ostatnými krajinami OECD a EÚ, znížila a najmä 

v porovnaní s Nemeckom a Švajčiarskom pomerne prudko poklesla. Väčšina rozdielov 

voči jednotlivým krajinám spočíva v Rakúsku v odlišných zmenách správania 

týkajúcich sa pandémie. V Rakúsku došlo v prvom rade k výraznej uzamknutosti 

spoločnosti, sociálnemu dištancovaniu, ako aj k poklesu rôznych významných služieb, 

ktoré úzko súvisia s cestovným ruchom, čo malo v dôsledku obmedzení negatívny vplyv 

na rakúske hospodárstvo ako celok. Keďže cestovný ruch v Rakúsku má zásadne vyššiu 

dôležitosť pre domácu ekonomiku, ako v Nemecku, tieto dva podstatné faktory v plnej 

miere vysvetľujú hĺbku recesie, ktorá nastala v roku 2020. 

Porovnávacia štúdia WIFO „Recesia v Rakúsku 2020“ je na stránke :  

https://www.wifo.ac.at/jart/prj3/wifo/resources/person_dokument/person_dokum

ent.jart?publikationsid=66933&mime_type=application/pdf 

Ďalšie informácie o Inštitúte WIFO sú na stránke :  

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) 

 

2. Wirtschaftsagentur Wien (Vienna Business Agency) 
 

Vienna Business Agency podporuje miestne a medzinárodné spoločnosti, ktoré sa 

plánujú etablovať vo Viedni, vo všetkých fázach ich rozvoja podnikania a poradí im i v 

obchodných otázkach. Každý, kto si chce založiť spoločnosť, startupy, fyzické osoby, 

domáce a medzinárodné malé a stredné podniky, alebo korporácie, dostanú 

prostredníctvom Vienna Business Agency všetky nevyhnutné informácie, ktoré k 

svojej existencii potrebujú. Financovanie, podnikateľské priestory, bezplatné 

poradenstvo, odborné semináre, alebo nadviazanie nových partnerstiev, to všetko 

nájdete v portfóliu Vienna Business Agency.. 

Bližšie informácie o Vienna Business Agency sú na stránke: 

https://wirtschaftsagentur.at/fileadmin/user_upload/Ueber_uns/2020_WA_Missio

nFolder_Website_neu.pd 

http://www.cvtisr.sk/
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Link na flyer :Let's talk Mission – wir sind Wiener Wirtschaft (PDF) 

Kontakt:  

Wirtschaftsagentur Wien 

Fonds der Stadt Wien  

Maria-Hilferstrasse 20 

1070 Wien 

Austria  

Vanja Bernhauer  

Tel.: +43 1 25200422 

E-mail: bernhauer@wirtschaftsagentur.at 

 

Jonas Ramoni  

Tel.: +43 1 25200426 

E-mail : ramoni@wirtschaftsagentur.at 

 

Zdroj informácií : 

www.wirtschaftsagentur.at 

Bližšie informáciek podpornému programu financovania medzinárodnej spolupráce 

v oblasti výskumu a vývoja (F&E) sú na stránke ::  

https://cockpit.wirtschaftsagentur.at/Cockpit/Cockpit.aspx?target=2111927&&se

lect=2599540 

 

3. WPZ Research GmbH 
 

WPZ Research GmbH je neziskový výskumný ústav, ktorý zabezpečuje základný a 

aplikovaný výskum a transfer vedomostí. Jeho cieľom je zmobilizovať vedomosti 

rôznych odborníkov pre spoločnú diskusiu o hospodárskej politike v Rakúsku a 

podporiť transfer poznatkov z výskumu do praxe hospodárskej politiky, 

prostredníctvom rozvoja štúdií a politického poradenstva založeného na dôkazoch. Za 

účelom zlepšenia výmeny poznatkov so základným univerzitným výskumom udržuje 

http://www.cvtisr.sk/
https://wirtschaftsagentur.at/fileadmin/user_upload/Ueber_uns/2020_WA_MissionFolder_Website_neu.pdf
mailto:bernhauer@wirtschaftsagentur.at
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http://www.wirtschaftsagentur.at/
https://cockpit.wirtschaftsagentur.at/Cockpit/Cockpit.aspx?target=2111927&&select=2599540
https://cockpit.wirtschaftsagentur.at/Cockpit/Cockpit.aspx?target=2111927&&select=2599540
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WPZ Research pravidelnú spoluprácu s Centrom hospodárskej politiky Univerzity v St. 

Gallen vo Švajčiarsku. 

Kontakt:  

Mariahilfer Str. 115 

 

1060 Wien 

  

AUSTRIA 

 

Tel. :+43 108903225 
 

https://www.wpz-research.com 

 

4. Centrum pre sociálne inovácie (ZSI) 
 

ZSI je súkromný neziskový inštitút pre aplikované spoločenské vedy so sídlom vo 

Viedni (Rakúsko). Realizuje projekty v oblasti výskumu a aplikácie a skúma 

sociálne začlenenie a vplyv inovácií a prispieva k navrhovaniu a šíreniu sociálne 

prijateľných a udržateľných inovácií pri riešení globálnych výziev. ZSI sa riadi 

modelom samosprávnej výskumnej inštitúcie a jeho činnosť je rozdelená do troch 

oblastí: 

• Práca a rovnaké príležitosti 

• Politika a rozvoj výskumu 

• Technológia a znalosti 

Diverzifikácia služieb a široká škála oblastí činnosti prispievajú k zabezpečeniu 

nezávislosti, zamestnanosti a dosiahnutiu stanovených cieľov ZSI. 

 „Všetky inovácie sú spoločensky relevantné“ 

  ZSI skúma sociálne začlenenie a účinky inovácií a prispieva k navrhovaniu a šíreniu 

sociálne prijateľných a udržateľných inovácií na prekonanie spoločenských výziev. 

Prostredníctvom inovatívneho využívania výskumu, vzdelávania, poradenstva a 

koordinácie sietí ZSI vytvára nové poznatky, odráža a konfiguruje existujúce poznatky, 

hodnotí opatrenia, vyvíja koncepty a presadzuje ich implementáciu. Ako nezávislá a 

globálne aktívna vedecká inštitúcia sa ZSI zaviazala rozvíjať teóriu, vývoj metód, vývoj 

nástrojov a opatrení a komunikáciu systémovo chápaného a širokého inovačného 

prístupu. Používa vlastné metódy a vedomostia vo viacerých témach má odborné 

znalosti v mnohých regiónoch sveta. 

http://www.cvtisr.sk/
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4.1. „fteval“ -Österreichische Plattform für Forschung und 

Technologiepolitikevaluierung (Rakúska platforma pre výskum, politické a 

technologické hodnotenie) 

 

Členovia platformy „fteval“: 

*Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) 

*Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) 

*Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation 

und Technologie (BMK)  

*Austrian Cooperative Research 

*AIT - Austrian Institute of Technology GmbH 

*AQ Austria - Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 

*AWS - Austria Wirtschaftsservice GmbH 

*CDG - Christian Doppler Forschungsgesellschaft 

*Convelop cooperative knowledge design GmbH 

*FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 

*FWF - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

*Industriewissenschaftliches Institut (IWI) 

*IHS - Institut für höhere Studien und Wissenschaftliche Forschung 

*Joanneum Research Forschungsgesellschaft GmbH 

*KMU Forschung Austria 

*Ludwig Boltzmann Gesellschaft 

*Österreichische Akademie der Wissenschaften 

*Rat für Forschung und Technologieentwicklung (FTE) 

*Technopolis Forschungs- und Beratungsgesellschaft mbH 

 

*WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 

 

*Wirtschaftsagentur Wien, Ein Fond der Stadt Wien 

http://www.cvtisr.sk/
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*WPZ Research GmbH 

 

*WWTF - Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds 

 

*ZSI - Zentrum für Soziale Innovation Gmbh 

 

 

Kontakt: 

ZSI - Zentrum für Soziale Innovation Gmbh 

Dr. Dorothea Sturn 

Linke Wienzeile 246 

 

1150 Wien 

 

AUSTRIA 

 

Tel.: +43 1 49504420 

E-mail : sturn@zsi.at 

www.zsi.at 

 

 

5. KMU Research Austria 
 

KMU Research Austria bol založený v roku 1954 a pôsobí ako neuniverzitný, 

nezávislý výskumný ústav v oblasti ekonómie a spoločenských vied. Hlavnú oblasť 

výskumnej činnosti tvoria malé a stredné podniky (MSP). Tento inštitút je súkromné 

neziskové združenie, ktoré poskytuje vedecky podložené analýzy a údaje o aktuálnych 

a budúcich relevantných témach a trendoch, ako základ pre hospodársku politiku 

a kľúčové podnikateľské rozhodnutia. Výsledky výskumu inštitútu KMU Research 

Austria sú zamerané na aktérov zapojených do regionálnej, národnej a tiež 

medzinárodnej tvorby politiky, záujmové skupiny, poradenské organizácie, ďalšie 

výskumné inštitúcie, manažérov v spoločnostiach a zainteresovanú verejnosť. Získané 

vedomosti prispievajú k ďalšiemu, pozitívnemu rozvoju rakúskeho a európskeho 

hospodárstva a spoločnosti. 

  Inštitút KMU Research Austria disponuje tímom vysoko kvalifikovaných odborníkov 

a stavia na viac ako 60 rokoch skúseností a kontinuity. Dlhoročné odborné znalosti, 

objektívnosť, interdisciplinarita, rôzne metódy, orientácia na vedecké normy, 

spolupráca s národnými a medzinárodnými výskumnými inštitúciami, ako aj začlenenie 

do centrálnych národných a medzinárodných výskumných sietí, sú základnými 

kvalitatívnymi znakmi KMU Research Austria a zabezpečujú, že výsledky výskumu 

inštitútu možno prepojiť s najmodernejším, súčasným stavom vo všetkých predmetných 

oblastiach. Inštitút je aktívny v nasledujúcich kompetenčných oblastiach: 

http://www.cvtisr.sk/
mailto:sturn@zsi.at
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  Podnikanie a inovácie, hospodárske odvetvia a priemyselné odvetvia, regionálne 

analýzy, trh práce a kvalifikácie, hodnotenia a analýzy vplyvu, ako aj súvahové 

údaje a referenčné hodnoty. 

Kontakt:  

KMU Forschung Austria  

Gußhausstraße 81040 Wien 

AUSTRIA 

Tel: +43-1 505 97 61 

E-Mail: offfice@kmuforschung.ac.at 

Pozoruhodná publikácia - Final report „Study on the effectiveness of public 

innovation support for SMEs in Europe“ 

v anglickom jazyku je na stránke:  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d031aa03-9295-11eb-

b85c-01aa75ed71a1/language-en 

Link na flyer „Digitálne kompetencie MSP v Rakúsku“ v anglickom jazyku :  

https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:8450712f-e857-470f-97aa-

ebd355ead7cd/Executive%20Summary%20EN.pdf 

 

Zdroj informácií: www.kmuforschung.ac.at 

 

6. VDI / VDE Innovation + Technology (iit) 
 

Inštitút pre inovácie a technológie (iit) VDI / VDE-IT úzko spolupracuje 

s Rakúskym ministerstvom dopravy, inovácií a technológií (BMVIT). Inštitút 

aktuálne vyhodnocuje rakúsky program financovania bezpečnostného výskumu 

„KIRAS“. Do projektu je zapojený aj „Inštitút pre pokročilé štúdie (IHS)“ a 

„Inštitút pre empirické sociálne štúdie (IFES)“ so sídlom vo Viedni. Program 

KIRAS sa vyhodnocuje pravidelne až do roku 2021. Za hodnotenie nesie celkovú 

zodpovednosť Inštitút pre inovácie a technológie (iit) spoločnosti VDI / VDE 

Innovation + Technik GmbH, ktorý sa v súvislosti s kontextom primárne zameriava 

na nepretržité vykreslenie vývoja KIRAS-u a tiež hodnotenia týkajúceho sa cieľov 

programu. „VDI Wissensforum – Vedomostné fórum“ sa špecializuje aj na pokročilé 

http://www.cvtisr.sk/
mailto:offfice@kmuforschung.ac.at
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d031aa03-9295-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d031aa03-9295-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-en
https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:8450712f-e857-470f-97aa-ebd355ead7cd/Executive%20Summary%20EN.pdf
https://www.bmdw.gv.at/dam/jcr:8450712f-e857-470f-97aa-ebd355ead7cd/Executive%20Summary%20EN.pdf
http://www.kmuforschung.ac.at/
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školenia pre inžinierov a technických špecialistov a manažérov. Spektrum ďalších 

školení a seminárov siaha od automobilového priemyslu cez strojárstvo až po mäkké 

zručnosti a témy týkajúce sa riadiacej činnosti. Všetky podujatia organizované VDI sa 

vyznačujú značnou praktickou relevantnosťou, aktuálnosťou a kvalitou, ako aj 

špičkovými rečníkmi z jednotlivých odvetví priemyslu a výskumu. Ďalšie vzdelávanie 

podporuje tiež rozsiahla sieť expertov z „Asociácie nemeckých inžinierov (VDI 

e.V.)“. 

Pozoruhodná publikácia VDI/VDE 2021: 

https://vdivde-

it.de/sites/default/files/document/Battery_cell_manufacturing_ecosystem_Europe.

pdf 

Zdroj informácií:  

https://vdivde-it.de/en/project/evaluation-austrian-security-research-funding-

programme-kiras 

 

7. Technopolis Forschungs-und Beratungsgesellschaft GMbH (AUSTRIA) 
 

Technopolis Austria je organizácia, ktorá úzko spolupracuje s regionálnymi, 

národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti vedy, inovácií a technologickej 

politiky. Disponuje tímom odborníkov so špecializovanými zručnosťami 

a vedomosťami v oblasti hodnotenia programov, inštitúcií, tvorby a hodnotenia politík 

a vývoja stratégií. Spoločnosť Technopolis Austria reagovala na rastúci trend významu 

regionálnej inovačnej a technologickej politiky a spolupracovala s jednotlivými 

vládami Spolkových krajín Rakúska na príprave stratégií, inštitucionálnej 

reorganizácie a hodnotenia jednotlivých programov a klastrových politík v oblasti 

výskumu a inovácií. Reorganizácia a transformácia v riadiacich, výberových 

a hodnotiacich postupoch a systémoch je zameraná predovšetkým na vytváranie 

väčších, profesionálne riadených a interdisciplinárne orientovaných ústavov. 

Kontakt: 

Technopolis Forschungs-und Beratungsgesellschaft MbH 

Rudolfsplatz 12  

1010 Vienna 

AUSTRIA 

http://www.technopolis-group.c ... ria_group/ 

http://www.cvtisr.sk/
https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/Battery_cell_manufacturing_ecosystem_Europe.pdf
https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/Battery_cell_manufacturing_ecosystem_Europe.pdf
https://vdivde-it.de/sites/default/files/document/Battery_cell_manufacturing_ecosystem_Europe.pdf
https://vdivde-it.de/en/project/evaluation-austrian-security-research-funding-programme-kiras
https://vdivde-it.de/en/project/evaluation-austrian-security-research-funding-programme-kiras
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8. Institute for Industrial Science (IWI) 
 

„Inštitút priemyselnej vedy (IWI)“ bol založený v roku 1986 ako pridružený inštitút 

„Viedenskej ekonomickej univerzity“ s cieľom zamerať sa na priemyselno-

ekonomický výskum v prostredí rakúskeho neuniverzitného inštitútu. Jeho činnosť v 

prvom desaťročí existencie spočívala predovšetkým vo výskume, zverejňovaní 

dostupných poznatkov z univerzitných aktivít vedúcich pracovníkov v rámci 

kongresových a prednáškových vystúpení. Od začiatku 90. rokov sa začalo podporovať 

vedecké hodnotenie podnikových, aplikovaných odborných štúdií, ďalej nasledovali 

silné roky rastu, ktoré možno pripísať úspešnej podpore nastupujúcim univerzitám 

aplikovaných vied. Výsledkom tohto diania bolo väčšie zameranie na priemyselný 

vedecký obsah, ktorý bol implementovaný do dlhodobo rozvinutých kompetenčných 

línií. Dnes je IWI jedným z mála hráčov, ktorý v čase poslednej finančnej a 

hospodárskej krízy rástol a dosahoval kontinuálny metodický, obsahový a ekonomický 

úspech, v dôsledku čoho dokázal udržateľne obsadzovať a rozširovať aplikované 

spoločnosti z oblasti priemyselného výskumu.  

„IWI sa dnes prezentuje ako spoľahlivý partner dlhodobej spolupráce medzi teóriou 

a praxou“. 

Kontakt:  

Industriewissenschaftliches Institut – IWI 

Mittersteig 10 

1050 Wien 

 

AUSTRIA 

 

Tel: +43 1 513 44 11-0 

 E-Mail: office@iwi.ac.at 

  

www.iwi.ac.at 

  

http://www.cvtisr.sk/
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VII. Prehľad vedecko-výskumných inštitúcií, organizácií univerzít 

a vysokých škôl pre aplikovaný výskum v Rakúsku  
 

Vedecké a technologické parky  

FOTEC Forschungs und TechnologietransferFOTEC Forschungs- und 

Technologietransfer GmbH je výskumná organizácia odbornej vysokej školy - 

Fachhochschulefür Wirtschaft und Technik GesmbH vo Wiener Neustadt. 

 

Lakeside Science & Technology Park  

Lakeside Science & Technology Park  

Lakeside B119020 Klagenfurt am Wörthersee Lakeside Science & Technology 

Park sa nachádza v blízkosti Wörtherseev susedstve Alpen-Adria-Universität 

Klagenfurt a poskytuje 26.000 m² plochy na prenájom. 

 

Science Park Graz 

Science Park Graz  

Stremayrgasse 16 8010 Graz 

Rozmanitá ponukav Science Park Graz (SPG) je zameraná na zakladateľov a 

osvedčených manažérov, ktorí chcú svoje cenné skúsenosti odovzdať - start-up - 

začínajúcim podnikom.  

 

Softwarepark Hagenberg 

4232 Hagenberg im Mühlkreis  

Softwarepark Hagenberg je rakúsky technologický park pre software. Bol založený v 

roku 1989 zakladateľom Brunom Buchbergerom. 

 

Techbase Vienna 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/innovation/science_and_technology_parks/fotec
https://www.myscience.at/research/innovation/science_and_technology_parks/lakeside-scitec
https://www.myscience.at/research/innovation/science_and_technology_parks/sciencepark
https://www.myscience.at/research/innovation/science_and_technology_parks/techbase
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Techbase Vienna   

Giefinggasse 2 1210 Wien  

Techbase Vienna predstavuje inovácie na ploche 13.000 m2. Je tu HighTech na pôde 

bohatých tradícií. 

 

Tech Gate Vienna Wissenschafts und Technologiepark 

Tech Gate Vienna Donau-City-Straße 11220 Wien  

Tech Gate Vienna je najväčší vedecko – technologický park vo Viedni. 

 

TechnoZSalzburg  

Jakob-Haringer-Straße 15020 Salzburg 

Techno_Z Salzburg Verbund GmbH prevádzkuje v Spolkovej krajine Salzburg 

sedem centier :Mesto Salzburg, Bischofshofen, Mariapfarr, Pfarrwerfen, Saalfelden, 

Uttendorf, Zell am See. 

 

TFZ Wiener Neustadt 

Viktor Kaplan-Straße 2 2700 Wiener Neustadt  

TFZ Wiener Neustadt predstavuje jadro technologického centra v meste Wiener 

Neustadt. 

 

Technologie und Innovationszentrum St. Florian 

Augustiner Chorherrenstift St. Florian Stiftstraße 14490 St. Florian Technologické 

a inovačné centrum 

Technologie und Wirtschaftspark Innsbruck TWI 

Eduard-Bodem-Gasse 5-7 6020 InnsbruckTechnologický a hospodársky park 

Innsbruck TWI 

Technologický park vznikol v roku 1991 na východ od Innsbrucku s priamym 

napojením na diaľnicu Inntal 

http://www.cvtisr.sk/
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Technologiezentrum Tulln 

Technopark 1 3430 Tulln an der DonauTechnologické centrum TullnŠpeciálne 

kancelárske a laboratórne priestory prepoľnohospodársky výskum  

Zdroj informácií :  

https://www.myscience.at/en/research/innovation/science_and_technology_parks 

  

http://www.cvtisr.sk/
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VIII.Inštitúty pre priemyselný výskum 

 

AMS AG 

Tobelbader Str. 30, 8141 Premstätten | AMS AG | AMS AG (Austria Mikro Systeme 

AG) is an Austrian semiconductor company. The company specialises in particular in 

semiconductor sensors. 

Attophotonics Biosciences 

Materials Science - Life Sciences 

Viktor Kaplan-Straße 2, 2700 Wiener Neustadt | Attophotonics 

Biosciences | Discipline: Materials Science, Life Sciences | Attophotonics is an 

enterprise located in Wiener Neustadt, Austria. 

AVL LIST 

Alte Poststraße 152, 8020 Graz | AVL LIST | AVL develops all kinds of powertrain 

systems and is a competent partner to the engine and automotive industry. 

Boehringer Ingelheim Austria 

 

 

Pharmacology 

Doktor-Boehringer-Gasse 5-11, 1120 Wien | Boehringer Ingelheim 

Austria | Discipline: Pharmacology 

Bosch 

Haldenweg 7, 5500 Bischofshofen | Bosch | In Corporate Research our highly 

specialized associates all over the world work on technological breakthroughs in fields 

such as software development, robotics, or engine management. 

Hirschmann Automotive Electroengineering 

Oberer Paspelsweg 6, 6830 Rankweil | Hirschmann Automotive | Discipline: 

Electroengineering 

Infineon Technologies Austria 

http://www.cvtisr.sk/
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Microtechnics 

Siemensstraße 2, 9500 Villach | Infineon Technologies Austria | Discipline: 

Microtechnics | <decriptionDE Infineon Technologies Austria AG mit Sitz in Villach 

MED EL 

Pharmacology 

Fürstenweg 77a, 6020 Innsbruck | MED-EL | Discipline: Pharmacology | As the 

industry's technology leader in implantable hearing solutions, MED-EL products are the 

result 

Novomatic 

Wr. Str. 158, 2352 Gumpoldskirchen | Novomatic 

S&T AG 

Eduard-Bodem-Gasse 8, 6020 Innsbruck | S&T AG 

Voestalpine 

voestalpine-Straße 1, 4020 Linz | Voestalpine 

https://www.myscience.at/en/research/industrial_research 

  

http://www.cvtisr.sk/
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IX. Inštitúty pre medicínsky výskum  

  

Medical University of Innsbruck 

 

 

Health 

Innrain, Christoph-Probst-Platz 52, 6020 Innsbruck | Medical University of 

Innsbruck | Discipline: Health 

Faculty of Medicine of the University of Linz 

 

Altenbergerstraße 69, 4040 Linz | Faculty of Medicine of the University of Linz 

Medical University of Graz 

 

 

Health 

Auenbruggerpl. 2, 8036 Graz | Medical University of Graz | Discipline: Health 

Medical University of Vienna 

 

  

Health 

Spitalgasse 23, 1090 Wien | Medical University of Vienna | Discipline: Health 

 

Zdroj informácií:  

https://www.myscience.at/en/research/medical_research 

 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/medical_research/i-med
https://www.myscience.at/research/medical_research/i-med
https://www.myscience.at/research/medical_research/jku-medizinische-fakultaet
https://www.myscience.at/research/medical_research/jku-medizinische-fakultaet
https://www.myscience.at/research/medical_research/medunigraz
https://www.myscience.at/research/medical_research/medunigraz
https://www.myscience.at/research/medical_research/meduniwien
https://www.myscience.at/research/medical_research/meduniwien
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X. Súkromné univerzity  
Anton Bruckner Privatuniversität Linz 

 

 

Hagenstraße 57, 4040 Linz | Anton Bruckner Privatuniversität Linz 

Danube Private University Krems 

 

Steiner Landstraße 124, 3500 Krems an der Donau | Danube Private University Krems 

European Peace University Private Universität 

European Peace University Private Universität 

 

Konservatorium Wien Privatuniversität 

 
 

Johannesgasse 4A, 1010 Wien-Innere Stadt | Konservatorium Wien Privatuniversität 

Katholisch Theologische Privatuniversität Linz 

 

Bethlehemstraße 20, 4020 Linz | Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz 

Modul University Vienna 

 

Am Kahlenberg 1, 1190 Wien | Modul University Vienna 

Privatuniversität der Kreativwirtschaft 

 

Mariazellerstraße 97a, 3100 St. Pölten | Privatuniversität der Kreativwirtschaft 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/private_universities/bruckneruni
https://www.myscience.at/research/private_universities/bruckneruni
https://www.myscience.at/research/private_universities/dp-uni
https://www.myscience.at/research/private_universities/dp-uni
https://www.myscience.at/research/private_universities/epu
https://www.myscience.at/research/private_universities/konservatorium-wien
https://www.myscience.at/research/private_universities/konservatorium-wien
https://www.myscience.at/research/private_universities/ktu-linz
https://www.myscience.at/research/private_universities/ktu-linz
https://www.myscience.at/research/private_universities/modul
https://www.myscience.at/research/private_universities/modul
https://www.myscience.at/research/private_universities/ndu
https://www.myscience.at/research/private_universities/ndu
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Paracelsus Medizinische Privatuniversität 

 

Strubergasse 21, 5020 Salzburg | Paracelsus Medizinische Privatuniversität 

Sigmund Freud PrivatUniversität Wien 

 

 

Freudpl. 1, 1020 Wien | Sigmund Freud PrivatUniversität Wien 

Privatuniversität Schloss Seeburg 

 

 

Seeburgstraße 8, 5201 Seekirchen am Wallersee | Privatuniversität Schloss Seeburg 

Webster Vienna Private University 

 

 

Praterstraße 23, 1020 Wien | Webster Vienna Private University | Founded in the U.S. 

in 1915, Webster University is an American University with a global perspective. 

Zdroj informácií:  

https://www.myscience.at/en/research/private_universities 

  

  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/private_universities/pmu
https://www.myscience.at/research/private_universities/pmu
https://www.myscience.at/research/private_universities/sfu
https://www.myscience.at/research/private_universities/sfu
https://www.myscience.at/research/private_universities/uni-seeburg
https://www.myscience.at/research/private_universities/uni-seeburg
https://www.myscience.at/research/private_universities/webster
https://www.myscience.at/research/private_universities/webster
https://www.myscience.at/en/research/private_universities
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XI. Technologické výskumné inštitúty v Rakúsku 
 

Austrian Institute of Technology AIT 

Link na publikácie AIT: 

https://www.ait.ac.at/publikationen 

 

2444 Seibersdorf | Austrian Institute of Technology - AIT | The AIT Austrian Institute 

of Technology, Austria's largest non-university research institute, is among the 

European research institutes a specialist in the key infrastructure issues of the future. 

Central European Institute of Technology CEIT 

Concorde Business Pk. 2, 2320 Schwechat | Central European Institute of Technology - 

CEIT | The Central European Institute of Technology (CEIT) is an applied research and 

development institute founded in 2006 and located in the Municipality of Schwechat, 

right next to Vienna International Airport. 

Carinthian Tech Research CTR 

Europastraße 12, 9524 Villach | Carinthian Tech Research - CTR | Research and 

development activities at CTR are aimed at cooperative technological innovations for 

industrial applications in the field of smart sensors. 

Research Center for Molecular Medicine (CeMM) 

 

Health - Life Sciences 

Lazarettgasse 14, 1090 Wien | Research Center for Molecular Medicine 

(CeMM) | Location: Vienna | Discipline: Health, Life Sciences | CeMM is an int 

Forschungszentrum Telekommunikation Wien FTW 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/research_institutions/ait
https://www.ait.ac.at/publikationen
https://www.myscience.at/research/research_institutions/ait
https://www.myscience.at/research/research_institutions/ceit
https://www.myscience.at/research/research_institutions/ctr
https://www.myscience.at/research/research_institutions/cemm
https://www.myscience.at/research/research_institutions/cemm
https://www.myscience.at/research/research_institutions/ftw
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Vienna | Forschungszentrum Telekommunikation Wien - FTW | FTW is a nationally 

leading and internationally acclaimed center for research and development of 

technologies for future communication systems. 

Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology GMI 

Dr.-Bohr-Gasse 3, 1030 Wien | Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology - 

GMI | Affiliation: Österreichische Akademie der Wissenschaften - ÖAW 

Institute of Science and Technology Austria IST Austria 

 

Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg | Institute of Science and Technology Austria - IST 

Austria | The Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) is a PhD 

granting institution located in the city of Klosterneuburg, 18 km from the center of 

Vienna. 

Max F. Perutz Laboratories MFPL 

Muthgasse 18, 1190 Wien | Max F. Perutz Laboratories - MFPL | The Max F. Perutz 

Laboratories (MFPL) are a center established by the University of Vienna and the Medi 

Nuclear Engineering Seibersdorf NES 

Österreichisches Forschungszentrum, 2444 Seibersdorf | Nuclear Engineering 

Seibersdorf - NES | Die Nuclear Engineering Seibersdorf (NES) ist eine GmbH gemäß 

österreichischem Gesellschaftsrecht und eine Tochtergesellschaft der AIT Austrian 

Institute of Technology GmbH. 

Österreichische Akademie der Wissenschaften ÖAW 

Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien | Österreichische Akademie der 

Wissenschaften - ÖAW | Related : - Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology 

- GMI 

Salzburg Forschungsgesellschaft 

Leopoldskronstraße 30, 5020 Salzburg | Salzburg Forschungsgesellschaft | Salzburg 

Research ist die Forschungsgesellschaft des Landes Salzburg und fokussiert auf den 

Bereich der Informationstechnologien (IT). 

Zdroj informácií : https://www.myscience.at/en/research/research_institutions 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/research_institutions/gmi-oeaw
https://www.myscience.at/research/research_institutions/ist
https://www.myscience.at/research/research_institutions/ist
https://www.myscience.at/research/research_institutions/mfpl
https://www.myscience.at/research/research_institutions/nes
https://www.myscience.at/research/research_institutions/oeaw
https://www.myscience.at/research/research_institutions/salzburgresearch
https://www.myscience.at/en/research/research_institutions
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XII. Univerzity 

 

Academy of Fine Arts Vienna 

Schillerplatz 31010 Wien  

 

Klagenfurt University  
Universitätsstraße 65-67 9020 Klagenfurt am Wörthersee 

University of Applied Arts Vienna 
 

 

Oskar Kokoschka-Platz 21010 Wien  

Danube University Krems 
 

 

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30 3500 Krems an der Donau  

Johannes Kepler University Linz 
 

 

Altenbergerstraße 69 4040 Linz  

University of Music and Performing Arts Graz 
 

 

 

Leonhardstraße 15 8010 Graz  

 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/universities/akbild
https://www.myscience.at/research/universities/aau
https://www.myscience.at/research/universities/dieangewandte
https://www.myscience.at/research/universities/dieangewandte
https://www.myscience.at/research/universities/donau-uni
https://www.myscience.at/research/universities/donau-uni
https://www.myscience.at/research/universities/jku
https://www.myscience.at/research/universities/jku
https://www.myscience.at/research/universities/kug
https://www.myscience.at/research/universities/kug
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University of Arts and Industrial Design Linz 
 

 

Domgasse 14020 Linz  

University of Music and Performing Arts Vienna 
 

 

 

Anton-von-Webern-Platz 1 1030 Wien  

Montan University Leoben 
 

 

Franz Josef-Straße 18 8700 Leoben  

Graz University of Technology 
 

 

Rechbauerstraße 12 8010 Graz  

Vienna University of Technology 
 

 Karlsplatz 131040 Wien  

 

 

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 
 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/universities/ufg
https://www.myscience.at/research/universities/ufg
https://www.myscience.at/research/universities/mdw
https://www.myscience.at/research/universities/mdw
https://www.myscience.at/research/universities/unileoben
https://www.myscience.at/research/universities/unileoben
https://www.myscience.at/research/universities/tugraz
https://www.myscience.at/research/universities/tugraz
https://www.myscience.at/research/universities/tuwien
https://www.myscience.at/research/universities/boku
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Gregor-Mendel-Straße 33 1180 Wien  

University of Graz 
 

 

Universitätsplatz 38010 Graz  

University of Innsbruck 
 

Innrain 52 6020 Innsbruck  

Mozarteum University Salzburg 

Mirabellplatz 1 5020 Salzburg  

University of Salzburg 
 

 

Kapitelgasse 4/65020 Salzburg  

University of Vienna 
 

 

Universitätsring 1 

1010 Wien  

 

 

University of Veterinary Medicine, Vienna 
 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/universities/boku
https://www.myscience.at/research/universities/uni-graz
https://www.myscience.at/research/universities/uni-graz
https://www.myscience.at/research/universities/uibk
https://www.myscience.at/research/universities/moz
https://www.myscience.at/research/universities/uni-salzburg
https://www.myscience.at/research/universities/uni-salzburg
https://www.myscience.at/research/universities/univie
https://www.myscience.at/research/universities/univie
https://www.myscience.at/research/universities/vetmeduni
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Veterinärplatz 1 1210 Wien  

 

Vienna University of Economics and Business 
 

 

  

Welthandelsplatz 1 1020 Wien  

Zdroj informácií: 

https://www.myscience.at/en/research/universities 

  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/universities/vetmeduni
https://www.myscience.at/research/universities/wu
https://www.myscience.at/research/universities/wu
https://www.myscience.at/en/research/universities
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XIII.Vysoké školy a univerzity aplikovaných vied 

 

University of Applied Science for Business Campus02 
 

 

 

Körblergasse 126 8010 Graz  

Vienna University of Applied Sciences for Management & 

Communication 

 

 

Währinger Gürtel 971180 Wien  

Health University of Applied Sciences Tyrol 

Eduard-Wallnöfer-Zentrum 1 6060 Hall in Tirol  

University of Applied Sciences Krems (IMC) 
 

 

Am Campus Trakt G3500 Krems an der Donau  

University of Applied Sciences Upper Austria 
 

 

Franz-Fritsch-Straße 11 4600 Wels  

 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/campus02
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/campus02
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-wien
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-wien
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-wien
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fhg-tirol
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-krems
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-krems
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-ooe
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-ooe
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Ferdinand Porsche Fern Fachhochschule 

Ferdinand-Porsche-Ring 32700 Wiener Neustadt  

Fachhochschule Burgenland 
 

 

 

Campus 1 7000 Eisenstadt | Odborná vysoká škola Burgenland 

Fachhochschule Campus Wien 
 

 

 

Favoritenstraße 226 1100 Wien 

 Odborná vysoká škola pre zdravotnícke povolania - Campus Wien 

Fachhochschule Gesundheitsberufe Oberösterreich 
 

 

 

Med Campus VI, Paula-Scherleitner-Weg 3, 4021 Linz | Odborná vysoká škola pre 

zdravotnícke povolania - Fachhochschule Gesundheitsberufe Oberösterreich 

Fachhochschule Joanneum 

 

 

Alte Poststraße 149, 8020 Graz | Odborná vysoká škola - Fachhochschule Joanneum 

Fachhochschule Kärnten 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fernfh
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-burgenland
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-burgenland
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-campuswien
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-campuswien
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-gesundheitsberufe
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-gesundheitsberufe
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-joanneum
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-joanneum
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-kaernten
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Primoschgasse 8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee | Odborná vysoká škola - Fachhochschule 

Kärnten 

Fachhochschule Kufstein 

 

Andreas Hofer-Straße 7, 6330 Kufstein | Odborná vysoká škola-Fachhochschule Kufstein 

Fachhochschule Salzburg 

 

 

Urstein Süd 1, 5412 Puch bei Hallein | Odborná vysoká škola - Fachhochschule Salzburg 

 

Fachhochschule des BFI Wien 

 

 

Wohlmutstraße 22, 1020 Wien | Odborná vysoká škola - Fachhochschule des BFI Wien 

Fachhochschule St. Pölten 

 

 Matthias Corvinus-Straße 15, 3100 St. Pölten | Odborná vysoká škola - Fachhochschule St. 

Pölten 

Fachhochschule Vorarlberg 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-kaernten
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-kufstein
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-kufstein
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-salzburg
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-salzburg
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-vie
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fh-vie
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fhstp
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fhstp
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fhv
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Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn | Odborná vysoká škola- Fachhochschule Vorarlberg 

Fachhochschule Wiener Neustadt 

 

Johannes-Gutenberg-Straße 3, 2700 Wiener Neustadt | Odborná vysoká škola - 

Fachhochschule Wiener Neustadt 

Lauder Business School 

 

Hofzeile 18-20, 1190 Wien | Lauder Business School 

Management Center Innsbruck 

Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck | Management Center Innsbruck 

Pädagogische Hochschule Steiermark 

 

Hasnerpl. 12, 8010 Graz | Pedagogická vysoká škola -Pädagogische Hochschule Steiermark 

Fachhochschule Technikum Wien 

 

Höchstädtpl. 6, 1200 Wien | Odborná vysoká škola - Fachhochschule Technikum Wien 

Theresan Military Academy  

 

Burgpl. 1, 2700 Wiener Neustadt | Theresan Military Academy 

Zdroj informácií :  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fhv
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fhwn
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/fhwn
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/lbs
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/lbs
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/mci
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/phst
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/phst
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/technikum-wien
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/technikum-wien
https://www.myscience.at/research/universities_of_applied_sciences/milak
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https://www.myscience.at/en/research/universities_of_applied_sciences 

 

XIV. Združenie OEAWI  

 

Združenie OEAWImá 24 členov. Sú to univerzity, odborné vysoké školy, 

pedagogické vysoké školy, neuniverzitné výskumné organizácie a podporovatelia 

výskumu. 

Kontakt :  

Nicole.foeger@oeawi.at 

 

Akademie der bildenden Künste Wien 

 

Donau-Universität Krems 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.myscience.at/en/research/universities_of_applied_sciences
mailto:Nicole.foeger@oeawi.at
https://www.akbild.ac.at/Portal/akbild_startpage
https://www.donau-uni.ac.at/de/index.php
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Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften 

 

Medizinische Universität Graz 
 

 

Medizinische Universität Innsbruck 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.kl.ac.at/
https://www.medunigraz.at/
https://www.i-med.ac.at/mypoint/
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Medizinische Universität Wien 

 

Montanuniversität Leoben 

 

Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.meduniwien.ac.at/web/
http://www.unileoben.ac.at/
http://www.pmu.ac.at/
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Technische Universität Graz 

 

Technische Universität Wien 

 

Universität für angewandte Kunst Wien 
 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.tugraz.at/home/
https://www.tuwien.ac.at/
http://www.dieangewandte.at/
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Universität für Bodenkultur Wien 

 

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 

 

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.boku.ac.at/
https://www.ufg.at/
https://www.kug.ac.at/kunstuniversitaet-graz.html
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Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 

 

Universität Graz 

 

Universität Innsbruck 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.mdw.ac.at/
https://www.uni-graz.at/
https://www.uibk.ac.at/
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Universität Klagenfurt 

 

Universität Linz 

 

Universität Mozarteum Salzburg 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.aau.at/
https://www.jku.at/
http://www.moz.ac.at/de/
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Universität Salzburg 

 

Universität Wien 

 

Veterinärmedizinische Universität Wien 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=52
http://www.univie.ac.at/
http://www.vetmeduni.ac.at/
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Wirtschaftsuniversität Wien 

 
  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.wu.ac.at/
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XV. Odborné vysoké školy  
 

6 členov :  

 

 
IMC Fachhochschule Krems 

 

Fachhochschule des BFI Wien 

 

FH Campus Wien 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.fh-krems.ac.at/
http://www.fh-vie.ac.at/
https://www.fh-campuswien.ac.at/
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FH Joanneum Graz 

 

Fachhochschule Technikum Wien 

 

Fachhochschule Wiener Neustadt 
 

  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.fh-joanneum.at/
https://www.technikum-wien.at/
https://www.fhwn.ac.at/
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XVI. Pedagogická vysoká škola 

 
PH Niederösterreich 

 

 
XVII. Neuniverzitné výskumné zariadenia 

 
13 členov: 

 

ACIB GmbH 

 

AIT Austrian Institute of Technology 

 

Complexity Science Hub Vienna (CSH) 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.ph-noe.ac.at/
https://www.acib.at/
https://www.ait.ac.at/
https://www.csh.ac.at/
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Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen 

 

Institut für Höhere Studien (IHS) 

 

IMP – Research Institute of Molecular Pathology 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.iqs.gv.at/
https://www.ihs.ac.at/de/
https://www.imp.ac.at/
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International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) 

 

Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) 

 

Joanneum Research Forschungsgesellschaft GmbH 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.iiasa.ac.at/
http://ist.ac.at/
https://www.joanneum.at/
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Ludwig Boltzmann Gesellschaft 

 

Österreichische Akademie der Wissenschaften 

 

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) 

http://www.cvtisr.sk/
https://www.lbg.ac.at/
https://www.oeaw.ac.at/
https://www.wifo.ac.at/
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St. Anna Kinderkrebsforschung 
 

 

XVIII.Podporovatelia výskumu 
 

4 členovia: 

 

CDG – Christian Doppler Forschungsgesellschaft 

 

Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) 

http://www.cvtisr.sk/
https://science.ccri.at/
http://www.cdg.ac.at/
https://www.fwf.ac.at/
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Österreichische Forschungsförderungs-gesellschaft (FFG) 

 

Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) 

  

http://www.cvtisr.sk/
https://www.ffg.at/
https://www.wwtf.at/
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XIX. Mimoriadne organizácie podporujúce výskum  

 

3 členovia: 

 

Österreichischer Wissenschaftsrat 

 

Österreichische Privatuniversitäten Konferenz 

 

Transparency International – Austrian Chapter 
  

http://www.cvtisr.sk/
http://www.wissenschaftsrat.ac.at/
https://oepuk.ac.at/
https://www.ti-austria.at/
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Záver 
  
Naša spoločnosť sa zotavuje z nedávnej krízy spôsobenej pandémiou korony.  

 

 Dlhodobé utlmenie hospodárskeho diania spôsobilo nemalé škody, ale zároveň 

naštartovalo inovatívne procesy vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho 

života. Aj proces internacionalizácie vo vede a výskumu svojím razantným 

nástupom významne ovplyvňuje dianie na celom svete. Narastá mobilita vedecko-

výskumných pracovníkov v medzinárodnom prostredí. Neustále vznikajú nové 

platformy s aktuálnymi databázami výsledkov vývoja a výskumu, celosvetovo sa 

posilňujú medzinárodné sieťové prepojenia medzi jednotlivými výskumnými 

organizáciami, univerzitným a vysokoškolským výskumom a podnikovou sférou.  

 

 Projekt SK4ERA prispieva ku kontinuálnemu zlepšovaniu podmienok pre 

slovenských vedcov a výskumných pracovníkov, formuje inovatívne procesy, ktoré 

významnou mierou prispievajú k internacionalizácii a posilneniu postavenia 

slovenských vedcov v medzinárodnom prostredí. Okrem informácií z celosvetového 

diania v oblasti inovácií prináša tiež informácie o možnostiach zapojenia vedcov do 

medzinárodných výskumných projektových konzorcií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cvtisr.sk/
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