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Zoznam použitých skratiek 
7.RP 7. rámcový program pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti 

Akronymy 

štátov 

AT – Rakúsko; BE – Belgicko; BG – Bulharsko; CY – Cyprus; CZ – Česká republika; DE – 

Nemecko; DK – Dánsko; EE – Estónsko; EL – Grécko; ES – Španielsko; FI – Fínsko; FR – 

Francúzsko; HR – Chorvátsko; HU – Maďarsko; CH – Švajčiarsko; IE – Írsko; IL – Izrael; IS – 

Island; IT – Taliansko; LT – Litva; LU – Luxembursko; LV – Lotyšsko; ML – Malta; NL – 

Holandsko; NO – Nórsko; PL – Poľsko; PT – Portugalsko; RO – Rumunsko; SE – Švédsko; SI 

– Slovinsko; SK – Slovensko; UK – Veľká Británia 

APVV Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

DPH Daň z pridanej hodnoty 

E-corda External – Common Research Data Warehaouse 

EK Európska komisia 

EP Európsky parlament 

ERA European Research Area (Európsky výskumný priestor) 

ERC European Research Council (Európska výskumná rada) 

EÚ Európska únia 

EÚ12 Tzv. nové členské krajiny EÚ – BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK 

EÚ15 Tzv. staré členské krajiny EÚ – AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK 

EÚ27 Členské krajiny EÚ 

FTE Full Time Equivalent  

HDP Hrubý domáci produkt 

IGLO Informal Group of RTD Liaison Offices 

ICT Informačné a komunikačné technológie 

ICPC International Cooperation Partner Countries 

JRC Joint Research Centre (Spoločné výskumné centrum) 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

MSP Malé a stredné podniky 

ND Národný delegát 

NCP Národný kontaktný bod 

NMP Tematická oblasť Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie 

SSH Socio-ekonomické a humanitné vedy 

SiS Science in Society 

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 

VaV Výskum a vývoj 

 

 

 

 



 

©Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. 

7 

1. Ú vod 

1.1 Východisková situácia 

Rámcové programy už takmer 20 rokov poskytujú podporu špičkovému výskumu, vývoju a inováciám 

na európskej úrovni. Na rozdiel od iných finančných nástrojov v rámcových programoch neexistujú 

národné alokácie a výskumné projekty sú podporované na základe excelentnosti projektového 

zámeru a projektových tímov. Cieľom je na hlbšie prepojenie výskumných tímov zo všetkých krajín 

EÚ, aby sa tak vytvoril skutočný európsky výskumný priestor, v ktorom budú odstránené všetky 

prekážky spolupráce.  

Slovenské výskumné tímy mali síce možnosť sa zapájať už do 5. a 6. rámcového programu, avšak 7. 

rámcový program pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti (7.RP) je prvým, 

v ktorom sa zúčastňujeme od začiatku ako členská krajina EÚ so všetkými právami a povinnosťami. 

Účasť v 7.RP je pritom komplexná záležitosť. To platí tak pre úroveň výskumných inštitúcií, ako aj pre 

úroveň štátnej sféry. Výskumné inštitúcie musia napríklad dôkladne zhodnotiť výhody a nevýhody 

svoje účasti v projektoch 7.RP. Na druhej strane štát, ktorý platí príspevok, z ktorého sa projekty 

v konečnom dôsledku financujú, by mal vytvárať také politiky, aby vlastné výskumné inštitúcie čo 

najviac podporil pri ich zapájaní sa do aktivít 7.RP. Pritom nejde len o aktivity nepriamo súvisiace 

s podporou účasti, akými sú napríklad zvýšenie národných výdavkov na výskum a vývoj, vytvorenie 

komplementárnych systémov podpory výskumu a vývoja na národnej úrovni (obdobné programy, 

spôsob výberu projektov a pod.). Mnohé krajiny EÚ zaviedli tiež priamu formu podpory účasti. Takou 

je napríklad finančná podpora pri príprave projektov, dofinancovanie spoluúčasti, dofinancovanie 

alebo odpustenie DPH, financovanie projektov v programe Myšlienky1, vytvorenie styčnej kancelárie 

v Bruseli a pod.  

Na prijatie akejkoľvek politiky je však potrebné disponovať dostatočnými informáciami a štatistikami. 

Komplexná analýza slovenskej účasti v porovnaní s ostatnými krajinami však až do roku 2011 chýbala, 

respektíve neposkytovala dostatočnú komparáciu.2 Čiastočne túto úlohu tvorili správy, ktoré 

každoročne pripravuje Európska komisia (EK)3. Tie však hodnotia účasť všetkých krajín, čo 

neposkytuje dostatočné predpoklady na hlbšiu analýzu.  

1.2 Ciele analýzy 
 Analýza má zhodnotiť slovenskú účasť v 7.RP z rôznych perspektív. V prvom rade je potrebné 

zodpovedať na otázky našej účasti, a to na dvoch základných úrovniach: 

 Participácia SR v žiadostiach 

 Participácia SR v projektoch 

                                                           
1
 Financovanie projektov, ktoré uspeli v hodnotení, ale neboli financované zo strany EK z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov.  
2
 Prvý komplexnejší pohľad do tejto problematiky poskytla až Správa o účasti Slovenskej republiky v 7. 

rámcovom programe Európskej únie pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity a v programe Euratom 
k 15.8.2012. http://sovva.sk/sprava-o-ucasti-sr-v-7rp-eubrpre.  
3
 Pozri napr. Fifth FP7 Monitoring Report 2011 (29.8.2012).  

http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/fifth_fp7_monitoring_report.p
df  

http://sovva.sk/sprava-o-ucasti-sr-v-7rp-eubrpre
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/fifth_fp7_monitoring_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/fp7_monitoring_reports/fifth_fp7_monitoring_report.pdf
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To si vyžaduje detailnú kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu našej účasti a jej porovnanie s ostatnými 

členskými krajinami EÚ a asociovanými krajinami. Analýza by mala poskytnúť odpovede na tieto 

otázky: 

 Disponuje SR ekonomickým a ľudským potenciálom, ktorý by umožňoval vyššiu participáciu 

v rámcových programoch? 

 Aký má SR potenciál participovať v rámcových programoch? 

 Disponuje slovenská veda ľudským potenciálom, ktorý umožňuje vyššiu participáciu 

v rámcových programoch? 

 Disponujú slovenské výskumné inštitúcie manažérskym potenciálom, ktorý by umožňoval 

vyššiu participáciu v rámcových programoch? 

 Majú slovenskí vedci vytvorené také podmienky, ktoré by umožňovali vyššiu participáciu 

v rámcových programoch? 

 Existuje v SR kvalitný prenos informácií medzi EK a výskumníkmi o rámcových programoch? 

 Aké faktory ovplyvňujú úspešnosť SR v rámcových programoch? 

 Aké sú hlavné prekážky ovplyvňujúce účasť SR v rámcových programoch? 

1.3 Použitá metodika 
Práce na analýze prebiehali v štyroch základných fázach.  

1. Fáza – štruktúrovanie 

V prvej fáze bola navrhnutá štruktúra dokumentu, identifikované základné zdroje dát a 

navrhnutá štruktúra dotazníku. 

2. Fáza – zber dát 

Dáta použité v analýze pochádzajú z troch základných zdrojov: 

 E-corda (External – Common Research Data Warehaouse) je databáza DG Research and 

Innovation, ktorá je aktualizovaná trikrát ročne a skladá sa z dvoch častí. Z databázy 

žiadostí a databázy projektov.  

 Eurostat  

 Dotazníkový prieskum, ktorý bol uskutočnený medzi slovenskými vedcami 

a výskumníkmi v apríli a máji 2012. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkovo 214 

respondentov. 

3. Fáza – analýza a hodnotenie dát 

V tejto fáze boli analyzované získané dáta zo všetkých zdrojov. Išlo ich „čistenie“ od chýb 

a alogizmov. Následne boli dáta porovnávané a na základe ich výsledkov boli pripravené vstupné 

údaje do analýzy.  

4. Fáza – formulovanie výsledkov a odporúčaní 

Na základe dát a údajov z fázy 3 bola pripravená kompletná analýza a z nej vyplývajúce 

odporúčania.  
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2. Zá kládné  informá cié o 7.RP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitola poskytuje základný prehľad histórie operačných programov od ich vzniku až po 
súčasnosť ako aj návrh nového operačného programu Horizont 2020. Hlavná časť sa venuje 
aktuálnemu 7.RP, jeho štruktúre, oblastiam možnej podpory, ako aj základným pravidlám 
účasti.  
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Európska integrácia už od svojho začiatku v sebe niesla aj prvky podpory spoločného výskumu. V roku 

1957 boli podpísané dve najdôležitejšie zmluvy, ktoré naštartovali projekt spojenej Európy – zmluva 

o vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva a zmluva o vzniku Euratomu. V tomto istom roku 

bolo na základe druhej zo zmlúv zriadené Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre - JRC), 

ktorého hlavnou úlohou bolo poskytovať výskumnú podporu pre propagovanie atómovej bezpečnosti 

v Európe. V súčasnosti poskytuje JRC vedeckú a technologickú podporu pre politiky Európskej komisie 

(EK).4  

Snahy o vytvorenie európskeho programu, ktorý by podporoval špičkový výskum a vývoj na 

nadnárodnej úrovni, vznikali už v priebehu 70. rokov 20. storočia. Túto ideu sa podarilo zrealizovať až 

v roku 1984, keď bol vznikol 1. rámcový program, ktorého hlavným cieľom bola podpora 

multidisciplinárneho výskumu v Európe, ako aj vzájomná spolupráca medzi krajinami. Ideou bolo 

vytvoriť jeden európsky program, ktorý by predstavoval strednodobý rámec na podporu špičkového 

európskeho výskumu. 1.RP bol v skutočnosti veľmi malým nástrojom, ktorý predstavoval iba niekoľko 

promile celkových rozpočtov, ktoré zúčastnené krajiny vynakladali na výskum.  

3. rámcový program bol implementovaný hlavne prostredníctvom tzv. špecifických programov, a to 

s cieľom podporiť vedecko-technickú základňu európskeho priemyslu a zvýšiť medzinárodnú 

konkurencieschopnosť. Program podporoval 4 základné oblasti: 

 Vznikajúce technológie – informačné a komunikačné technológie (IKT); priemyselné 

technológie a materiály; 

 Manažment prírodných zdrojov – životné prostredie, energia, vedy o živote; 

 Manažment duševných zdrojov – ľudský kapitál a mobility; 

 Centralizované aktivity na disemináciu a využívanie poznatkov zo špecifických programov.  

V 4. rámcovom programe rozpočet prvýkrát prekročil 10 mld. €, pričom aktivity boli financované 

opäť v 4 oblastiach: 

 Výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti; 

 Spolupráca s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami; 

 Diseminácia a optimalizácia výsledkov; 

 Vzdelávania a mobility výskumníkov.  

V 5. rámcovom programe došlo iba k miernemu navýšeniu rozpočtu. Ide však o prvý rámcový 

program, ktorého sa zúčastňovali aj slovenskí výskumníci. Zároveň sa začal svojou štruktúrou 

približovať k rámcovým programom tak, ako ich poznáme v súčasnosti. Skladal sa z dvoch základných 

častí: 

 Program na podporu výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít; 

 Rámcový program Euratom. 

Prvý z programov sa následne delil na 4 špecifické programy: 

 Kvalita života a manažment zdrojov (Quality of Life) 

 User-friendly informačná spoločnosť (IST) 

 Konkurencieschopný a udržateľný rast (GROWTH) 

 Energia, životné prostredie a udržateľný rozvoj (EESD). 

                                                           
4
 Viac k JRC http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm.  

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
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A 3 horizontálne programy, ktoré mali podporovať a spájať tematické programy: 

 Potvrdenie medzinárodnej úlohy vo vedeckej komunite (INCO 2) 

 Podpora inovácií a účasti MSP (Innovation/SMEs) 

 Zvyšovanie ľudského výskumného potenciálu a spoločensko-ekonomickej znalostnej 

základne.  

6. rámcového programu (2002–2006) sa slovenskí výskumníci prvýkrát mohli zúčastniť ako 

zástupcovia členskej krajiny EÚ (od roku 2004). Rámcový program pokrýval dva základné ciele: 

 Posilnenie vedecko-technologickej základne priemyslu 

 Posilnenie medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych výskumníkov. 

Program zároveň umožňoval financovať aj výskum v tretích krajinách, a tým posilniť medzinárodnú 

dimenziu európskeho výskumu. Z tematického hľadiska pokrýval tie oblasti, ktoré sa mali zo 

strednodobého hľadiska stať základom konkurencieschopnosti a dynamického rozvoja. Teda 

ekonomiky založenej na znalostiach s cieľom tvoriť viac a lepších pracovných miest a zabezpečiť 

lepšiu sociálnu kohéziu. 6. rámcový program bol už silno ovplyvnený základnou stratégiou EÚ 

v oblasti konkurencieschopnosti – Lisabonskou stratégiou. Z tematického hľadiska obsahoval 

nasledovné priority: 

 

6. rámcový program 
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oblasti: 
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biotechnológie pre 
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7. rámcový program (2007–2013) predstavuje najvýznamnejší kvalitatívny aj kvantitatívny pokrok 

v podpore výskumu a vývoja na európskej úrovni. Po prvýkrát ide o sedemročný program, pričom 

oproti prechádzajúcemu rámcovému programu prišlo k podstatnému nárastu alokovaných 

finančných prostriedkov, a to až o 63% na 53,2 mld. €. 7.RP je výsledkom širokých konzultácií 

s vedeckou obcou, výskumnými organizáciami, podnikateľmi a inými zainteresovanými stranami. 

V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami ide o komplexnejší nástroj pokrývajúci podstatne viac 

aktivít. Podpora výskumu a vývoja v EÚ však leží v prvom rade na pleciach jednotlivých členských 

štátov. 7. RP program tvorí iba doplnok k národným zdrojom, čo je zrejmé aj z porovnania jeho 

rozpočtu s výdavkami všetkých štátov EÚ na výskum a vývoj v roku 2010, ktoré predstavovali 245,6 

mld. €. Komplementarita týchto zdrojov k národným zdrojom a štrukturálnym fondom je zdôraznená 

aj v samotných rozhodnutiach Rady.5 Rámcový program sa však stáva oblasťou pôsobnosti špičkových 

vedcov z celej EÚ, ako aj asociovaných a tzv. tretích krajín (pozri box 1).  

Graf 1 Štruktúra finančnej alokácie na 7.RP  

 
Zdroj: http://cordis.europa.eu 

Okrem zvýšenia rozpočtu priniesol 7.RP oproti svojim predchodcom aj značne pozmenenú štruktúru 

(graf 1). Dôraz síce ostal najmä na špecifickom programe Spolupráca, ktorého rozpočet predstavuje 

viac ako 60% celkovo alokovaných finančných prostriedkov, avšak samotný špecifický program je 

jasnejšie štruktúrovaný. Dôraz je kladený na oblasti, ktoré majú potenciál posilniť 

konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Ako je zrejmé z finančného rozdelenia prostriedkov na 

jednotlivé témy (graf 2), tak ide najmä o IKT, Zdravie, Dopravu a Nanotechnológie, nanovedy a nové 

výrobné materiály a technológie. Snahou je čo najširšie zapojenie priemyselného sektora do 

výskumných aktivít financovaných zo 7.RP. EÚ si v tejto oblasti dala cieľ, aby minimálne 15% zo 

                                                           
5
 Rozhodnutie Rady z 19. Decembra 2006 o osobitnom programe „Spolupráca“, ktorým sa vykonáva siedmy 

rámcový program ES v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007–2013) 
(2006/971/ES) čl. 4. 

32 365 7 460 

4 728 

4 217 

2 751 1 751 

Spolupráca Myšlienky Ľudia Kapacity Euratom JRC
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všetkých účastníkov tvorili malé a stredné firmy (MSP). S cieľom podporiť výskum zameraný na reálne 

uplatnenie výsledkov v praxi vznikla aj tematická oblasť Výskum v prospech MSP v rámci špecifického 

programu Kapacity s celkovým rozpočtom 1, 336 mld. €.   

Graf 2 Štruktúra špecifických programov Spolupráca a Kapacity  

 
 

Dáta: http://cordis.europa.eu; Zdroj: SOVVA 

Rámcové programy od svojho vzniku podporovali výskum „z hora na dol“, teda vopred tematicky 

zadefinované témy výskumu, ktorý mal riešiť najmä hospodárske a spoločenské potreby európskeho 

priemyslu a občanov. 7.RP priniesol najvýznamnejšiu zmenu, ktorou bolo vytvorenie špecifického 

programu Myšlienky (IDEAS), v rámci ktorého je podporovaný základný výskum na hraniciach 

poznania, a to bez tematického obmedzenia. S celkovým rozpočtom takmer 7,5 mld. € predstavuje 

druhý najväčší špecifický program. Tento je zároveň implementovaný nezávislou Európskou 

výskumnou radou (European Research Council – ERC), v ktorej riadiacej štruktúre sú renomovaní 

európski vedci. Na rozdiel od ostatných častí 7.RP, granty udeľované v rámci ERC získavajú výskumníci 

ako jednotlivci a nie ako inštitúcie.6 Jediným kritériom je exceletnosť výskumníka, resp. jeho kolektívu 

a excelentnosť jeho výskumného projektu. Vytvorenie tohto programu sa stretlo s obrovským 

záujmov európskych vedcov, keď, najmä v prvých výzvach, žiadosti viac ako 30 násobne prekročili 

finančné možnosti výzvy.  

Tematická oblasť Regióny znalostí (Regions of Knowledge) patrí síce medzi najmenšie časti 

špecifického programu Kapacity, ale stretla sa tiež s mimoriadnym záujmov. V rámci nej je možné 

podporiť prepojenie rôznych výskumných partnerov v regióne – univerzity, výskumné centrá, 

                                                           
6
 Avšak so súhlasom tzv. hostiteľskej organizácie.  
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výskumné organizácie, nadnárodné firmy, regionálne inštitúcie a MSP s cieľom prepojiť a zvýšiť svoj 

výskumný potenciál.  

Podpora mobilít v rámci 6.RP sa stretla s obrovským záujmom vedcov. Z tohto dôvodu sa integrálnou 

súčasťou 7.RP stal opäť program Ľudia (People), alebo tiež nazývaný podľa Marie Curie Sklodowskej – 

Marie Curie Actions. Cieľom tohto špecifického programu je zvýšenie kvality ľudských zdrojov vo 

výskume, a to prostredníctvom ich mobilít a podpory profesijného rozvoja vo všetkých stupňoch 

vedeckej kariéry.  

Súčasťou 7.RP je aj program Euratom, ktorého hlavnými témami sú jadrová fúzia a jadrové štiepenie, 

ako aj ochrana pred jadrovým žiarením. Euratom predstavuje tzv. nepriame akcie. 

Medzi nepriame akcie, ktoré sú súčasťou 7.RP patrí aj JRC. Výskum uskutočňuje v siedmych 

výskumných ústavoch v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Španielsku. V rámci 7.RP sa JRC 

zaoberá štyrmi hlavnými okruhmi tém: prosperita vo vedomostnej spoločnosti, solidarita 

a zodpovedný manažment zdrojov, bezpečnosť a sloboda, Európa ako svetový partner.  

Graf 3. Vývoj rozpočtu rámcových programov  

 
Zdroj: SOVVA 

 

Základné princípy účasti v aktivitách 7.RP je možné zhrnúť do troch bodov: 

 Excelentnosť, kvalita projektu a vedeckých tímov. Pri výbere projektov rozhoduje v prvom 

rade ich excelentnosť. 7.RP je grantovou schémou, v ktorej existuje najsilnejšia konkurencia 

spomedzi všetkých grantových schém. V programe neexistujú národné alokácie, ktoré by 

jednotlivým členským štátom garantovali riešenie projektov.  

 Princíp partnerstva. Vo väčšine špecifických programov (okrem ERC a čiastočne Marie Curie 

Actions) platí, že v projekte musia byť zastúpených minimálne traja partneri z minimálne 
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troch členských krajín.7 Cieľom je previazať výskumné tímy z rôznych častí EÚ, ale aj krajín 

mimo EÚ.  

 Financovanie vedy ako procesu. Rámcové programy až na malé výnimky (výskumné 

infraštruktúry v špecifickom programe Kapacity) financujú výskum ako proces, a nie 

budovanie výskumnej infraštruktúry. Tá je primárne budovaná z národných zdrojov a zo 

štrukturálnych fondov EÚ.  

Rámcové programy patria medzi najdôležitejšie prvky budovania Európskeho výskumného priestoru 

(European Research Area – ERA) a dotvárajú tak iniciatívy na národnej a regionálnej úrovni s cieľom 

dosiahnuť do roku 2020 minimálne 3% HDP investovaných do oblasti výskumu, vývoja a inovácií. 

Napriek tomu, že ide o adicionálne prostriedky k národným zdrojom, predstavujú dôležitý zdroj 

financovania špičkového európskeho výskumu a zároveň prepájania medzi výskumníkmi 

a výskumnými tímami. Príspevky sa postupom času zvyšovali z niekoľko stoviek tisíc € až na 7 miliárd 

€ v 7.RP. V rámci Horizontu 2020 sa predpokladá ešte ďalšie podstatné zvýšenie rozpočtu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 V jednotlivých výzvach sa môže táto podmienka meniť. 

Box 1 Štáty, ktoré sa môžu zúčastniť na aktivitách 7.RP 
EK z pohľadu participácie v 7.RP rozdeľuje krajiny de facto na 4 skupiny: 

 Členské krajiny EÚ. 27 členských krajín EÚ. 

 Asociované krajiny. Tieto participujú na aktivitách v programe na základe podpisu 
asociačnej dohody, pričom sa tiež podieľajú na rozpočte. Ide najmä o európskej krajiny, 
ktoré nie sú súčasťou EÚ, resp. sú v prístupovom procese – Švajčiarsko, Izrael, Nórsko, 
Island, Lichtenštajnsko, Turecko, Macedónsko, Srbsko, Albánsko, Čierna Hora, Bosna 
a Hercegovina, Faerské ostrovy a Moldavsko. 

 Tretie krajiny (vyspelé). Tieto krajiny sa môžu zúčastňovať na projektoch 7.RP, ale nemajú 
nárok (okrem výnimočných prípadov) na finančný príspevok zo strany EK. Ide najmä 
o krajiny ako sú USA, Kanada, Japonsko, Austrália a pod. 

 Tretie krajiny (rozvojové). Tiež nazývané ICPC (International Cooperation Partner 
Countries).  
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3. Ú c ásť Slovénskéj républiky v 7.RP 
v médziná rodny ch porovnániách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tretia kapitola sa zameriava na kvalitatívne a kvantitatívne 
zhodnotenie účasti SR v 7.RP a porovnanie s ostatnými krajinami 
(najmä členskými krajinami EÚ). Použité boli najaktuálnejšie dáta 
a analýzy, tak na úrovni účasti v 7.RP (E-corda 19/06/2012), ako aj 
Eurostatu a OECD. Pri analyzovaní účasti SR v 7.RP bolo nevyhnutné 
vychádzať nielen z kvantitatívnych ukazovateľov (počet projektov, 
výška príspevku EK a pod.), ale aj kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré 
eliminujú veľkosť jednotlivých krajín, respektíve ich rozdielnu 
hospodársku výkonnosť. Pri analýzach sme vychádzali predovšetkým 
z porovnaní členských krajín EÚ a niektorých asociovaných krajín 
(najmä Švajčiarsko, Nórsko, Izrael, Island).  

Pri analyzovaní účasti sa správa zameriava primárne na dva aspekty: 

 Analýza vstupov 

 Analýzy výstupov. 

Zatiaľ čo v prvom prípade ide o analýzu zapájania sa do výziev 
vyhlasovaných v 7.RP, v druhom prípade ide o skutočnú úspešnosť 
a reálnu participáciu v projektoch. Cieľom je v širšej miere porovnať 
potenciál slovenskej vedy a jeho reálne využívanie.  

Správa obsahuje štatistické údaje z databázy EK (E-corda) k 19. júnu 
2012. Obsahuje tak všetky žiadosti, ktoré boli zaslané v rámci 
pracovných programov 2011, ako aj väčšinu projektov z týchto výziev. 
Databáza už neobsahuje všetky žiadosti a projekty z pracovných 
programoch 2012.  
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3.1 Participácia v pripravovaných konzorciách a žiadostiach  
 

Už od prvých výziev v roku 2007 zaznamenal 7.RP obrovský záujem vedcov z celej Európy, ale aj 

ostatých krajín. Celkovo bolo vyhlásených od roku 2007 do júna 2012 293 výziev, do ktorých sa 

zapojilo celkovo 426 089 účastníkov. 8 Celková výška požadovaného finančného príspevku EK značne 

prevyšuje nie len alokácie v jednotlivých výzvach, ale aj celkový rozpočet 7.RP. Žiadatelia podali 

84 633 žiadostí v celkovej výške požadovanej podpory 137,09 mld. €. Podporených bolo 15 523 

projektov, do ktorých je zapojených 82 711 účastníkov, ktorí získali celkový finančný príspevok EK vo 

výške 26 571 227 467 €.  

7.RP nie je úzko obmedzený na teritóriu krajín EÚ, respektíve asociovaných krajín. Okrem podpory 

špičkového európskeho výskumu má aj silný medzinárodný rozmer. Cieľom je zlepšiť spoluprácu 

s rozvíjajúcimi sa regiónmi, susednými štátmi, ako aj prispieť k riešeniu globálnych svetových 

problémov. Do výziev sa tak zapája množstvo výskumných organizácií z nečlenských krajín EÚ. 

V priebehu 5 rokov sme zaznamenali vedecké tímy zo 167 svetových krajín. Krajiny mimo EÚ 

zaznamenali 11 154 účastí a získali viac ako 2,96 mld. €. Viac ako polovicu týchto účastí, ako aj 

príspevku EK, získali asociované krajiny, najmä Švajčiarsko, Nórsko a Izrael.  

Najaktívnejšími krajinami z pohľadu účastí v konzorciách uchádzajúcich sa o projekty v 7.RP sú už 

tradične veľké európske krajiny – Nemecko, Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko a Španielsko (každá 

z nich požadovala viac ako 10 mld. € a má viac ako 30 000 účastí v žiadostiach). Porovnania 

absolútnych čísel však neumožňujú adekvátne porovnať jednotlivé krajiny, keďže tie sa podstatne 

líšia nie len počtom svojich obyvateľov, veľkosťou ekonomiky, ale aj výskumného potenciálu. 

Komparácia s ostatnými krajinami EÚ a asociovanými krajinami umožní zhodnotiť potenciál 

slovenskej participácie z rôznych aspektov, od veľkosti krajiny cez veľkosť ekonomiky až po výskumný 

potenciál. Dobrým vstupom by bolo tiež porovnanie stavu výskumnej infraštruktúry, pre takúto 

analýzu však nedisponujeme dostatočnými údajmi.  

                                                           
8
 Ide o kumulatívne číslo, pričom jedna výskumná organizácia mohla participovať vo viacerých žiadostiach.  

Box 2 Hodnotenie úspešnosti v 7.RP 

K hodnoteniu účasti SR v 7.RP nie je možné pristúpiť len na základe porovnania jedného indikátora 
(napríklad úspešnosť), ale je nevyhnutné porovnať viacero socio-ekonomických indikátorov, ktoré 
lepšie zhodnotia možnosti SR, ako aj jednotlivých participujúcich krajín 7.RP. Ide najmä o faktory, 
ktoré determinujú účasť a ktoré môžu mať priamy, alebo nepriamy vplyv na úspešnosti. Primárne 
ide o zhodnotenie na základe štatistických indikátorov, aj keď dôležitými faktormi je aj vyspelosť 
národného výskumného systému a dôraz, ktorý je kladený na podporu inovácií na národnej úrovni. 
Ďalším dôležitým faktorom je komplementarita národných výskumných schém a programov 
s rámcovými programami.  

K hodnoteniu úspešnosti v 7.RP je teda možné pristupovať porovnaním troch základných 
merateľných hodnôt. V prvom rade ide o počet projektov (za krajinu, región, organizáciu a pod.). 
V druhom o celkový objem finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na projekt (finančný 
príspevok EK a spolufinancovanie zo strany riešiteľa). V treťom rade ide o výšku finančného 
príspevku na projekt zo strany EK. Nevýhodou prístupu, v ktorom sa hodnotí počet projektov je, že 
takýto prístup nezohľadňuje veľkosť projektu a postavenie jednotlivých participantov v ňom. 
Výhodou na druhej strane je, že je možne lepšie reflektovať snahu o účasť v 7.RP v zmysle toho, že 
každá účasť sa počíta a každá účasť prináša pre výskumnú organizáciu značné benefity. Istou 
nevýhodou prístupu, ktorý primárne využíva porovnanie príspevku EK je fakt, že sa v ňom slabšie 
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3.1.1 Účasti a  počet obyvateľov  

Pri hodnotení účasti v rôznych medzinárodných schémach sa najčastejšie využíva komparácia 

s počtom obyvateľov, ktorá má svoje výhody, ale aj nevýhody. Z tohto pohľadu je najaktívnejšou 

krajinou Island (732,2€ na obyvateľa a 2 637,5 žiadostí na mil. obyvateľov). Nasleduje Fínsko  

a Švajčiarsko. Z nových členský krajín EÚ sú najaktívnejšími krajinami Cyprus (z pohľadu výšky 

požadovaného príspevku – 551,59€) a Malta (z pohľadu žiadostí - 1 720,1 na mil. obyvateľov).  

Slovenská republika sa umiestnila na 25. mieste, keď naši výskumníci žiadali 78,97€ na jedného 

obyvateľa a podali v priemere 356,21 žiadostí na mil. obyvateľov. Horšie z hľadiska aktivity je na tom 

už len Poľsko a Rumunsko. Naša participácia v žiadostiach nie je len hlboko pod priemerom EÚ15, ale 

aj pod priemerom EÚ11 (krajiny EÚ12 bez Slovenska) – 94,88 (graf 4). 

Značný je aj rozdiel medzi krajinami EÚ15 a EÚ12. Zatiaľ čo staré členské krajiny požadovali na 

jedného obyvateľa 278,47€, tak staré len 94,04€, v oblasti účastí v žiadostiach na mil. obyvateľov ide 

o 808,60 žiadostí oproti 401,96. Zaujímavosťou je, že veľké krajiny ako Taliansko, Nemecko, 

Španielsko a Francúzsko sú pod priemerom EÚ15.  

Graf 4 Požadovaný príspevok EK (€) na jedného obyvateľa a počet žiadostí na mil. obyvateľov 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

Medzi počtom obyvateľov a počtom účastí existuje veľmi silná korelácia, napriek tomu, že počet 

obyvateľov nemá priamy vplyv na intenzitu výskumných aktivít. Na základe počtu obyvateľov by malo 

Slovensko potenciál dosiahnuť okolo 2 700 účastí v žiadostiach.  

                                                           
9
 Jeden štát môže mať v jednom projekte aj viac účastí. Počet účastí sa nerovná počtu projektov.  
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EÚ11 94,88 

odráža právna forma participantov (a ich veľkosť) a z toho vyplývajúci rozdiel vo veľkosti príspevku 
EK. Výhodou je lepšia porovnávacia báza. Pre účely tejto správy bola zvolená metóda porovnávania 
celkového príspevku EK (participanta, projektu, organizácie, regiónu, štátu), ktorá je kombinovaná 
s celkovým počtom účastí.9  
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Graf 5 Počet účastí v žiadostiach vo vzťahu k počtu obyvateľov (EÚ12) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

3.1.2 Účasti a  výška HDP  

Aktivita jednotlivých krajín pri podávaní žiadostí a počet obyvateľov poskytuje určitý základ na 

porovnanie. Avšak takýto obraz nie je úplný, keďže neexistuje ani priama úmera medzi počtom 

obyvateľov a počtom výskumníkov. Naopak menšie a stredne veľké európske krajiny (napr. Fínsko, 

Dánsko, Švédsko) disponujú vyšším počtom výskumníkov (prepočítaný na počet obyvateľov) ako tie 

veľké.10  

Ďalšiu porovnávaciu základňu tak poskytuje hospodárska výkonnosť krajín. Ako je vidieť na grafe 6, 

tak v tomto porovnaní sú dokonca nové členské štáty aktívnejšie, keď na mil. HDP požadovali 9 875€, 

zatiaľ čo staré členské krajiny 9 757€. V počte účastí v žiadostiach sú už aktívnejšie krajiny EÚ 15 (35,3 

účastí na bil. HDP) oproti EÚ12 (23,83). Dá sa tak konštatovať, že nové členské krajiny sa do výziev 

zapájajú tak aktívne, ako im to umožňuje ich hospodárska výkonnosť.  

Najaktívnejšou krajinou je Slovinsko, ktorého výskumníci žiadali príspevok EK vo výške 27 327€ na 

mil. HDP. Za Slovinskom nasleduje Estónsko a Grécko. Najviac účastí v žiadostiach na bil. € HDP má 

Malta (114,89), Estónsko (113,46) a Slovinsko (113,46). Naopak najmenej aktívnejšími sú vedci 

z Luxemburska, Francúzska a Slovenska. Slovensko sa aj v tomto porovnaní umiestnilo na 25. mieste 

medzi krajinami EÚ, keď výška požadovaného príspevku na mil. HDP dosiahla úroveň 6 316€ a počet 

účastí na bil. HDP 28,49 (21. miesto). Aktivita slovenských vedcov je tak viac ako o tretinu nižšia ako 

je priemer EÚ12.  

 

                                                           
10

 Podiel výskumníkov na tisíc zamestnancov je napr. na Slovensku vyšší ako v Talianku a obdobný ako 
v Španielsku.  
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Graf 6 Vzťah medzi počtom účastí v žiadostiach a výškou HDP 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

Vo vzťahu k HDP sú tak aktívnejšie menšie a nové členské krajiny EÚ, za čo môže aj nižšia úroveň 

HDP. Ako vyplýva z grafu 7, tak medzi výškou HDP a počtom žiadostí existuje silná korelácia. Vyplýva 

z toho, že čím je väčšia ekonomika, tým je vyššia aj aktivita pri účasti v konzorciách. Avšak aj z tohto 

porovnania nevychádza slovenská veda veľmi dobre. S 1 932 účasťami v žiadostiach sme značne pod 

priemerom EÚ27, ale aj pod priemerom EÚ12. S ohľadom na veľkosť našej ekonomiky by mal počet 

účastí v konzorciách, aby sme dosiahli priemer EÚ12, dosahovať úroveň 3 000. Pre porovnanie 

Slovinsko, ktoré má takmer o polovicu nižšiu úroveň HDP má viac ako dvojnásobne viac účastí 

v konzorciách. Cyprus, ktorého HDP je približne 36% nášho má 1 973 účastí v konzorciách.  

Graf 7 Počet účastí v žiadostiach vo vzťahu k výške HDP 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000
SI EE EL B
G

M
T

C
Y FI SE B
E

N
L

H
U IE P
T

LV D
K

A
T

C
H

U
K

H
R ES LT R
O IT

N
O D
E

C
Z P
L

SK FR LU

Žiadosť o príspevok EK na mil. HDP Počet žiadostí na bil. HDP

EÚ15 9 757 

EÚ12 9 875 

AT  

BE 

BG 

CZ 

DK 

EE 

EL 

FI 

HR 

HU 

CH 

IE 

LT 

LU LV MT 

NO 

PL 

PT 

RO 

SE 

SI 

SK CY  

y = 0,0218x + 3265,1 
R² = 0,8963 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000

P
o

če
t 

ú
ča

st
í v

 ž
ia

d
o

st
ia

ch
 (

2
0

0
7

-2
0

1
2

) 

Mil. HDP (2011) 

ES, IT, UK 

FR, DE 



 

©Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. 

21 

3.1.3 Účasti a  ľudský potenciál vo výskume  

Veľkosť ekonomiky má síce priamy vplyv na počet účastí v konzorciách, ale stále nevytvára ucelený 

obraz o potenciáli jednotlivých krajín participovať v 7.RP. Mala by síce vytvárať predpoklady na vyššiu 

intenzitu výskumných aktivít, a to na základe priamej úmery – čím väčšia ekonomika, tým vyššia 

podpora výskumu a vývoja. Avšak pri mnohých krajinách, a Slovensko je toho najlepším príkladom, 

takáto priama úmera neplatí.  

Účasť v žiadostiach a projektoch 7.RP je na Slovensku do veľkej miery individuálnou iniciatívou 

vedcov, respektíve výskumných tímov. Na výskumných inštitúciách prakticky neexistujú stratégie 

účasti v týchto projektoch a aj systém podpory účasti je veľmi slabý. Napriek tomu, že takmer každá 

väčšia výskumná organizácia na Slovensku má vybudovanú projektovú kanceláriu, tieto sa vo väčšine 

prípadov zameriavajú buď na štrukturálne fondy EÚ, alebo projekty Agentúry na podporu výskumu 

a vývoja (APVV). Až 46% z respondentov dotazníkového prieskumu, ktorý uskutočnila SOVVA v apríli 

a máji 2012 sa vyjadrilo, že v ich výskumných organizáciách neexistuje útvar, ktorý by ich informoval 

o 7.RP. Pričom pomoc pri príprave projektov prakticky neexistuje. Väčšina práce súvisiace s účasťou 

v konzorciách je tak na pleciach samotných vedcov. 

Osobnosti vedcov sú tak kľúčovým faktorom či sa konkrétna výskumná organizácia zapojí do výziev. 

To tiež umožňuje kvalitatívne porovnať aktivitu jednotlivých krajín pri zapájaní sa do výziev 7.RP (graf 

8). Úspešnosť jednotlivých krajín v zapájaní sa do žiadostí je tak možné porovnať s počtom 

výskumníkov. Z tohto pohľadu sú najaktívnejší vedci na Cypre, kde v priemere na jedného 

výskumníka požadovali príspevok EK viac ako 525 tis. €. O menej ako polovicu požadovali vedci 

z Grécka (234 343€) a Malty (217 891€). Tieto krajiny sú tiež najaktívnejšie aj čo sa týka počtu účastí 

v konzorciách na 1 000 výskumníkov vo FTE. V priemere každý cyperský výskumník participoval v 2,34 

žiadostiach, maltský v 1,36 žiadostiach a grécky v 0,75.  

Na druhej strane najmenej aktívne krajiny sú Poľsko (40 539€), Česká republika (38 689€) a Litva (33 

388€). Z pohľadu participácie v žiadostiach patria medzi najhoršie krajiny Nemecko (165 účastí na 

1 000 výskumníkov), Francúzsko (148 účastí na 1 000 výskumníkov) a najhoršie Poľsko (144,41 

účastí). 

Vo výške požadovaného finančného príspevku EK je značný rozdiel medzi krajinami EÚ15 a EÚ12, a to 

takmer 19 000€ na jedného výskumníka. V počte samotných účastí na 1 000 výskumníkov je tento 

rozdiel nižší. Pri starých krajinách je to 241 účastí a pri nových 229.   

Slovensko je najhoršou krajinou spomedzi EÚ27 v intenzite zapájania sa do konzorcií vo vzťahu 

k počtu výskumníkov. Na jedného výskumníka sme žiadali 32 140€. V počte celkových účastí na 1 000 

výskumníkov sme druhý od konca s 144,98 účasťami. Podobne zle sú na tom teda na jednej strane 

nové členské krajiny, ale aj najväčšie európske štáty. Avšak v prípade Nemecka a Francúzska sa môžu 

vedci v oveľa väčšej miere ako napr. na Slovensku uchádzať o prostriedky v rámci národných 

nástrojov podpory vedy. Na Slovensku predstavuje celkový ročný rozpočet APVV len približne 33 mil. 

€, čo je zlomok v ostatných porovnateľných krajinách. Na druhej strane na Slovensku sa prakticky celá 

vedecká komunita sústreďovala na zdroje z OP Výskum a vývoj. V už spomínanom dotazníkovom 

prieskume tretina respondentov uviedla, že hlavnou prekážkou ich účasti v 7.RP bolo práve 
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sústredenie sa na získanie týchto projektov a ich následná implementácia, ktorá im neumožňuje 

zapájať sa do 7.RP.11 

Ani tieto faktory však dostatočne nevysvetľujú posledné priečky v porovnaniach. Keďže aj ostatné 

krajiny EÚ12 majú tiež operačné programy zamerané na podporu výskumu a vývoja a v mnohých 

prípadoch ich vedci riešia podobné problémy ako slovenskí. Na základe počtu vedcov by mala naša 

aktivita v rámcovom programe stúpať. Od roku 1999 sa počet slovenských výskumníkov (vyjadrených 

vo FTE) neustále zvyšuje z 9 204 na 15 183 v roku 2010. Predpoklady na zapájanie do projektov teda 

existujú, avšak vo vyššej aktivite v 7.RP sa to zatiaľ neprejavilo.  

Graf 8 Požadovaný príspevok EK (€) na výskumníka a počet žiadostí na tis. výskumníkov (FTE) 

 Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

 

Pritom ako je evidentné z grafu 9, tak medzi počtom výskumníkov vo FTE a počtom účastí v 7.RP 

existuje silná korelácia. Slovensko tak nedosahuje takú aktivitu, aká by sa dala na základe počtu 

výskumníkov predpokladať, a to ani v porovnaní s krajinami EÚ27 a ani s krajinami EÚ12. V prípade ak 

by sme chceli dosiahnuť priemer krajín EÚ 12, tak by naša participácia v konzorciách musela byť 

v súčasnosti na úrovni okolo 3 200 účastí.  

V kvantitatívnom porovnaní našej účasti v 7.RP vo vzťahu k počtu výskumníkom vychádza Slovenská 

republika ešte podstatne horšie ako to bolo pri celkovej výške HDP. Len pre porovnanie Cyprus, ktorý 

má o 37 účastí v konzorciách viac ako Slovensko, má 15krát menej výskumníkov ako Slovensko. 

Máme tak absolútne najhorší pomer medzi počtom výskumníkov a počtom účastí v žiadostiach zo 

všetkých krajín EÚ ako aj sledovaných asociovaných krajín.  
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 Pozri napr. Zhodnotenie relevantnosti cieľov OP Výskum a vývoj z hľadiska ich plnenia. SOVVA, 2011.  
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Graf 9 Vzťah medzi počtom účastí v žiadostiach a počtom výskumníkov (FTE) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

 

3.1.4 Účasti a  národné výdavky na výskum a  vývoj  

Výdavky na výskum a vývoj na národnej úrovni do značnej miery určujú aj intenzitu výskumných 

aktivít. Malo by tak zároveň platiť, že čím viac je výskum podporovaný na národnej úrovni, tým sú 

výskumníci úspešnejší aj v 7.RP. Korelácia medzi národným financovaním výskumu a počtom účastí 

v žiadostiach je síce nižšia (0,74) ako je to pri celkovej HDP, počte obyvateľov, alebo počte 

výskumníkov, ale stále je relevantná.  

Z porovnania požadovaného príspevku EK vyplýva, že aktivita nových členských krajín je vyššia ako by 

sa dalo predpokladať na základe celkových výdavkov na výskum a vývoj na národnej úrovni. Na mil. € 

výdavkov požadovali viac ako 1,24 mil. € príspevku EK. Zatiaľ čo staré členské krajiny EÚ len 483 tis. €. 

V počte účastí v žiadostiach sú na tom lepšie tiež nové členské krajiny, keď na mil. € výdavkov 

zaznamenali 5,29 účastí, zatiaľ čo krajiny EÚ15 len 1,4. Najaktívnejšou krajinou je Cyprus, kde výška 

požadovaného príspevku je 5,66krát vyššia ako priemerné ročné výdavky na výskum a vývoj. Za ním 

nasleduje Bulharsko (4,06 mil. €) a Grécko (3,67 mil. €). Cyprus je najaktívnejší aj v počte účastí 

v žiadostiach (25,20 na mil. €), za ním nasleduje Malta (21,36) a Bulharsko (18,62). Naopak najhoršie 

na tom sú veľké európske krajiny. Poslednou krajinou je Francúzsko s 283 tis. € na mil. € výdavkov na 

VaV. Predposlednou je Nemecko, ktoré vynakladá bezkonkurenčne najviac finančných prostriedkov 

na výskum z celej EÚ. Avšak na mil. € výdavkov požadovali nemeckí vedci len 291 tis. € z 7.RP. V počte 

účastí je na tom najhoršie Nemecko (0,77 na mil. €), Francúzsko (0,81) a Luxembursko (1,09).  

Slovenská republika je nie len nad priemerom EÚ15, ale aj EÚ12. Na jeden mil. €, ktorý priemerne 

vynakladáme ročne na výskum a vývoj, sme požadovali príspevok EK vo výške 1 344 969€ 

a zaznamenali 6,07 účastí (graf 10). 
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Graf 10 Požadovaný príspevok EK (€) na mil. € VaV a počet žiadostí mil. € na VaV 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

Národné investície do výskumu a vývoja sú len jedným z predpokladov, ktoré ovplyvňujú aktivity 

v 7.RP. Výdavky na výskum a vývoj totiž v značnej miere smerujú do inštitucionálnej podpory, platov 

a národných výskumných schém, ktoré sú často priamou konkurenciou k účasti v 7.RP. Na druhej 

strane ako poukázali autori štúdie Participation of the Central and Eastern European EU Member 

States in the 7th Framework Programme12, tak v 7.RP sú úspešnejšie tie krajiny, ktoré majú aj na 

národnej úrovni zavedený súťažný systém získavania projektov s dostatočnou konkurenciou 

a obdobným systémom hodnotenia ako v 7.RP. Výskumné organizácie a tímy tak môžu na národnej 

úrovni, kde je menšia konkurencia, získať návyky, ktoré im umožnia presadiť sa aj v medzinárodnej 

konkurencii. 

Z hľadiska výšky národných investícií do výskumu a vývoja je naša účasť vo výzvach 7.RP ešte na 

pomerne dobrej úrovní. Avšak ak bližšie porovnáme jednotlivé krajiny EÚ12 (graf 11), dospejeme 

k záveru, že v počte účastí máme stále ešte isté rezervy. Pre porovnanie Cyprus, ktorý v priemere 

ročne vynakladá na výskum a vývoj 4krát menej ako Slovensko, má v absolútnych číslach viac účastí 

v žiadostiach. Obdobne je na tom Malta, ktorej ročné výdavky sú 10krát menšie, ale počet účastí je 

menší len 2,6 násobne. Na druhej strane krajiny, ktoré vynakladajú podstatne viac finančných 

prostriedkov ako napríklad Česká republika (6,7 násobok našich výdavkov) má len 2,5krát vyššiu 

účasť. Neplatí tak priama úmera medzi intenzitou podpory výskumu a vývoja na národnej úrovni 

a zapájaním sa do 7.RP.  

Naša účasť by však vzhľadom na výdavky na výskum a vývoj mohla byť na úrovni približne 2 300 

participácií v žiadostiach.  

                                                           
12 Mathias Rauch – Jens Sommer-Ulrich, Participation of the Central and Eastern European EU Member States 

in the 7th Framework Programme, Analysis, Evaluation, Recommendations. Summary. Fraunhofer MOEZ, 

Leipzig 2012, p. 15-17. 
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Graf 11 Vzťah medzi počtom účastí v žiadostiach a výdavkami na VaV (mil. €) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

3.1.5 Vývoj počtu slovenských účastí v  žiadostiach 7.RP  

Slovenská účasť v 7.RP je determinované viacerými faktormi. Jedným z podstatných je absorpčná 

schopnosť slovenskej vedy riešiť výskumné projekty. Vedci si vyberajú vždy taký nástroj, ktorý 

prinesie najviac prospechu pre ich prácu. Ako je vidieť z predchádzajúcich porovnaní, tak aj pre 

výskumníkov z veľkých európskych krajín je účasť v 7.RP prestížnou záležitosťou a akousi exkluzívnou 

nadstavbou k národným výskumným programom. Preto ani ich účasť nie je taká vysoká ako by im to 

ich veľkosť, alebo výskumný potenciál umožňoval, keďže výskumníci môžu na svoje idey využiť 

národné zdroje. Naopak, malé a stredné krajiny sa do aktivít 7.RP zapájajú v oveľa väčšej miere ako 

by sa dalo predpokladať.  

Ako už bolo uvedené, tak hlavným determinantom slovenskej účasti v 7.RP sú štrukturálne fondy EÚ. 

Svedčia o tom nie len výsledky dotazníkového prieskumu uskutočneného medzi slovenskými 

vedcami, ale aj vývoj slovenských účastí v žiadostiach. Absolútny vrchol bol dosiahnutý hneď v roku 

2007, keď počet slovenských účastí v žiadostiach dosiahol 642 a výška požadovaného príspevku EK 

bola viac ako 134 mil. €. Ide o vyššiu aktivitu ako v dvoch nasledujúcich rokoch dokopy. V roku 2008 

prišlo k rapídnemu prepadu záujmu o projekty 7.RP, keď počet účastí v žiadostiach klesol na 251. Dno 

bolo dosiahnuté v roku 2010 – 243 účastí. Za rok 2012 nedisponujeme ešte úplnými údajmi, ale zatiaľ 

je naša účasť na úrovni 192 (graf 12). Základné dôvody rapídneho prepadu medzi rokmi 2007 a 2008 

sú dva: 

 Vyhlásenie prvých výziev v OP Výskum a vývoj 

 Získanie projektov 7.RP 

Prvé výzvy z OP Výskum a vývoj boli vyhlásené začiatkom roku 2008 a potom až do polovice roku 

2012 nasledovalo ďalších 29 výziev. Tento fakt v spojitosti s administratívne náročným procesom 
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podávania a najmä implementácie projektu viedol k výraznému poklesu záujmu slovenských vedcov 

o 7.RP. K zníženiu záujmu čiastočne prispelo aj to, že úspešní žiadatelia z prvých výziev v roku 2007 

v ďalších rokoch už nepodávali žiadosti.  

Pritom úspešnosť slovenských výskumníkov vo výzvach roku 2007 bola druhá najnižšia (18,69%). 

Zazmluvnených však bolo najviac účastí v projektoch – 120, čo je viac ako v roku 2008 a 2009 dokopy. 

Počet zazmluvnených účastí však postupne klesá a v roku 2011 dosiahol len 49.  Najvyššiu úspešnosť 

podaných žiadostí sme dosiahli vo výzvach roku 2008 – 25,10%, čo tiež svedčí o fakte, že do výziev sa 

zapájali výskumné organizácie s istou skúsenosťou z rámcových programov.  

Graf 12 Vývoj počtu slovenských účastí 

v žiadostiach  

Graf 13 Úspešnosť slovenských  účastí 

podľa roku vyhlásenia výzvy 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

 

3.1.6 Diseminácia informácií  

Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú účasť v 7. rámcovom programe je kvalitná a efektívna 

diseminácia informácií k vedcov a výskumníkov. Tí sú značne zaneprázdnení vlastnou prácou a je 

preto nevyhnutné, aby dostávali adekvátne informácie, ktoré im umožnia sa zapájať do projektov. 

Dôležité je poskytovať jasné, kvalitné informácie a najmä informovať s dostatočným časovým 

predstihom.  

Práve prenos informácií medzi EK a slovenskými výskumníkmi na Slovensku veľmi dobre nefungoval, 

a to najmä v období rokov 2010 a 2011, keď štruktúra národných kontaktných bodov (NCP) 

a národných delegátov (ND) nebola dostatočne riadená. Na niektoré oblasti dokonca NCP ani neboli 

vymenovaní. Pritom NCP plnia veľmi dôležitú úlohu pri diseminácií informácií, či už organizovaním 

informačných dní, konferencií, alebo posielaním dôležitých materiálov výskumníkom. Ich služby sú 

tiež užitočné pri príprave projektových žiadostí a nadväzovaní kontaktov. Ako však vyplynulo 

z dotazníkového prieskumu medzi slovenskými vedcami, tak až 18% respondentov o existencii NCP 

vôbec nevedelo a 10,7% síce NCP poznali, ale nevedeli ako ich služby využiť. Až 34,5% respondentov 

vedeli o službách, ktoré poskytujú NCP, ale ich nevyužili.  

Napriek tomu, že 7.RP je oproti ostatným nástrojom na podporu výskumu a vývoja jednoduchší, tak 

účasť v ňom si vyžaduje určitú úroveň znalostí a informácií. 7. RP predstavuje totiž komplexný nástroj 

značne odlišný od našich domácich výskumných schém. Ide hlavne o podmienky účasti, spôsob 
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hodnotenia žiadostí, identifikáciu výziev, finančné a právne otázky. Dôležité sú teda zdroje, z ktorých 

výskumníci získavajú informácie a spôsob ako ich dokážu spracovať.  

Až do februára 2012 na Slovensku neexistoval webový portál, ktorý by prinášal aktuálne a relevantné 

informácie o 7.RP. Vedci a výskumníci tak získavali informácie najmä prostredníctvom vlastných 

kontaktov, webovej stránky EK (Cordis) a partnerov z vlastných projektov (graf. 15). Pritom záujem 

a dopyt po informáciách o 7.RP je pomerne veľký, o čom svedčí aj účasť na informačných dňoch, 

ktoré SOVVA v spolupráci s partnermi organizovala od apríla do septembra 2012, a ktorých sa 

zúčastnilo viac ako 1 500 výskumníkov. Veľký záujem bol tiež o match-makingovú akciu FP7 

CONNECTIONS 2012, na ktorej participovalo takmer 300 vedcov zo 14 krajín.  

Graf 14 Hodnotenie NCP          Graf 15 Zdroj informácií o 7.RP 

 
Zdroj: Dotazníkový prieskum SOVVA 

V procese diseminácie informácií hrá dôležitú úlohu národný koordinátor, ktorý vo väčšine krajín riadi 

sieť NCP a koordinuje aj ND. Inštitúcia, ktorá je poverená koordinovaním 7.RP na národnej úrovni 

okrem riadenia NCP organizuje informačné dni, konferencie, semináre, match-makingové akcie, 

workhopy a školenia. Zároveň tiež aktívne organizuje prenos informácií zo strany EK k vedcom.  

Mnohé krajiny pristúpili tiež k vybudovaniu styčných kancelárií na podporu výskumu a vývoja 

v Bruseli. Cieľom je predovšetkým poskytovať cielené informácie vlastným výskumníkom, 

sprostredkovávať stretnutia so zástupcami EK a propagovať národný výskum. Styčné kancelárie 

v Bruseli sú združené do neformálnej asociácie – IGLO. 

Box 3 IGLO 
IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) je neformálna asociácia neziskových styčných 

kancelárií pre výskum a vývoj zastupujúcich viaceré krajiny v Bruseli. Styčné kancelárie plnia funkciu 
kontaktných miest pre zlepšenie interakcie, výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými 
krajinami IGLO, ich vnútroštátnymi výskumnými systémami a európskymi inštitúciami. IGLO a jeho 
styčné kancelárie riešia otázky týkajúce sa EÚ, rámcových programov, výskumu a technologického 
vývoja. V súčasnosti tvorí IGLO 20 styčných kancelárií. Úlohu koordinátora aktivít v rámci asociácie 
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IGLO plní Sekretariát tvorený piatimi vedúcimi kanceláriami.  

Účel všetkých členských styčných kancelárií je rovnaký, ich prínos spočíva v zlepšení 
komunikácie s európskou a medzinárodnou výskumnou komunitou a podpore jednotlivých štátov 
v rámci oblasti európskeho výskumu a vývoja. Využívajú možnosť ovplyvniť nastavenie európskej 
politiky, podieľajú sa na jej tvorbe. Vytvárajú zázemie pre národné výskumné a vzdelávacie 
inštitúcie, identifikujú potenciálne partnerstvá, spoluprácu, organizujú informačné stretnutia 
a konzultácie pre záujemcov z ich domovských krajín. Rozdiel je v ich riadení, spôsobe financovania a 
zameraní na prioritné témy, ktoré sa odvíjajú od potrieb ich krajiny. Každá kancelária sa snaží získať 
prospech pre svoju krajinu vzhľadom na jej potenciál a hlavné témy riešené vedcami na národnej 
úrovni v súlade s poprednými témami výskumu a vývoja EÚ.  

 

Box 4  Príklady styčných kancelárií v Bruseli 

Pre porovnanie rozdielneho riadenia a zamerania styčných kancelárii sme vybrali dve z nich, 
Neth-ER- styčná kancelária Holandska a CZELO styčná kancelária Českej republiky.  

 
Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) 

Neth-ER je holandskou styčnou kanceláriou pre vzdelanie a výskum v Bruseli. Jej cieľom je 
ovplyvňovať proces európskej tvorby politík adekvátnym smerom za účelom lepšieho prístupu 
holandskej znalostnej oblasti k optimálnemu využívaniu európskej politiky a nástrojov, ktoré Európa 
ponúka Holandsku. NEth-ER bolo založené v roku 2006 ako medzinárodné neziskové združenie. V 
súčasnosti ho tvorí deväť holandských organizácii. Domovské organizácie zástupcov členov Neth-ER 
sú organizácie združujúce verejné školy stredoškolského odborného vzdelávania, platforma 
spolupracujúca s mnohými vzdelávacími organizáciami v Holandsku, organizácia národných 
výskumných ústavov, univerzitné centrum, ktoré združuje holandské fakultné nemocnice a lekárske 
fakulty, nezisková organizácia kooperujúca v oblasti vysokoškolského vzdelávania, nezávislá 
organizácia pre aplikovaný vedecký výskum, združenie výskumných univerzít a združenie vysokých 
škôl zameraných na aplikované vedy. 

V prvom rade Neth-ER slúži svojim členom, vrátane ich partnerov. Prispieva tiež 
k presadzovaniu záujmov Holandska v EÚ v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií 

Neth-ER je podporované holandským Ministerstvom školstva, kultúry a vedy 
a Ministerstvom hospodárstva, poľnohospodárstva a inovácií. Združenie je riadené výkonnou radou, 
ktorá volí svojho predsedu a je tvorená zástupcami hlavných členských organizácií združenia Neth-
ER. 

Trvalý tím Neth-ER kancelárie pozostáva zo 6 zamestnancov: 

 Riaditeľ 

 Dvaja politickí poradcovia 

 Európsky poradca 

 Vedúci kancelárie 

 Správca informačno-komunikačných technológií 

Okrem týchto stálych zamestnancov má kancelária niekoľko dočasných, napríklad (vládnych) 
praktikantov a internistov, vybraných výkonnou radou.   

Neth- ER má zadefinované pre svoju činnosť 3 priority, ktoré umožňujú zamerať sa na činnosti 
a služby vykonávané pre jeho členské organizácie: 

 Erazmus pre všetkých (v spolupráci s výmenným programom „Mládež v pohybe“) 

 Horizont 2020 (doplnené „Inovačnou úniou“) 

 Zníženie administratívnej záťaže 
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CZELO 

Česká styčná kancelária pre výskum a vývoj (CZELO) v Bruseli pomáha úspešnému zapojeniu 
českého výskumu do európskej výskumnej spolupráce, a to prostredníctvom  rámcových 
programov EÚ. Kancelária poskytuje bezplatné služby výskumníkom zo všetkých odborov a 
výskumných subjektov v ČR. Kancelária CZELO je projektom Technologického centra Akadémie vied 
ČR (neziskové záujmové združenie právnických osôb),  ktorý je finančne podporený Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR. V rokoch 2005-2008 bol realizovaný projekt  podporený 
Národným programom výskumu, 1P - Regionálnej a medzinárodnej spolupráce vo výskume. Súčasný 
projekt CZELO2 je finančne podporený z programu EUPRO (Európske programy). 

CZELO ponúka predovšetkým tieto služby: 

 poskytuje cielené a aktuálne informácie českým výskumným subjektom o európskom výskume a 
o príležitostiach zapojenia sa do medzinárodných výskumných konzorcií (Newsletter a webová 
stránka CZELO), 

 pripravuje a sprostredkuje stretnutia českých výskumníkov s relevantnými EK v súvislosti s  
prezentáciou výskumných tém a návrhov projektov (Semináre CZELO),  

 systematicky propaguje český výskum, jeho výsledky, partnerské kapacity a konkrétne ponuky 
na spoluprácu,  

 organizuje informačné dni o českom výskume a vývoji pre organizácie zastúpené v Bruseli, 
partnerské kancelárie a predstaviteľov európskych inštitúcií (EP, EK, Rada EÚ a ďalších),  

 zabezpečuje základnú podpornú infraštruktúru a asistenciu pri stretnutiach českých 
výskumníkov s potenciálnymi projektovými partnermi v Bruseli.  

 
Kanceláriu CZELO tvorí päť členný tím: 

 Vedúca kancelárie 

 Zástupkyňa vedúcej 

 Dvaja konzultant pre konkrétne tematické oblasti  
 Stážistka 

Obidve styčné kancelárie sú síce podporované aj vládou, rozdiel je však v tom, že Neth-ER je vládou 
podporovaný len čiastočne. Preto poskytuje podporu len svojim členom, poprípade ich partnerom, 
ktorých činnosť v záujmových sférach následne prispieva záujmom Holandska ako celku v Európe 
rozšírením znalostí prostredníctvom informácií o relevantných európskych pokrokoch v oblasti 
vzdelávania, výskumu a inovácie. CZELO je založená na základe projektu finančne podporeného 
vládou ČR a preto sú informácie a služby poskytované pre podporu širokej verejnosti a všetkých 
českých výskumných subjektov. 

3.1.7 Úspešnosť slovenských tímov  v 7.RP 

Úspešnosť jednotlivých krajín v 7.RP umožňuje zhodnotiť akým spôsobom sa jednotlivým krajinám 

darí svoje účasti v žiadostiach premeniť na reálne riešený projekt. Šanca získať projekt v 7.RP nie je 

veľmi vysoká. Celková úspešnosť v oblasti projektov je na úrovni 18,34% a v oblasti požadovaného 

príspevku EK 19,38%. Úspešnosť členských štátov EÚ je mierne vyššia ako celková úspešnosť. Na 

úrovni projektov je to 19,65% na úrovni príspevku EK 19,53%.  

Signifikantný rozdiel je medzi starými a novými členskými krajinami EÚ. Zatiaľ čo v oblasti projektov je 

úspešnosť účastníkov z EÚ15 20,01%, v EÚ12 je to len 16,82%. Ešte výraznejší rozdiel je pri 

požadovanej výške finančného príspevku EK. V starých členských krajinách je to 20,21%, v nových len 

11,73% (graf 16).  
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Z hľadiska úspešnosti v získavaní projektov patrí Slovenskej republike 16. miesto (17,77%), hneď za 

Českou republikou (18,96%) a Maďarskom (18,90%), čo nás zaraďuje nad priemer EÚ12. V oblasti 

príspevku EK sme už s úspešnosťou na tom podstatne horšie. Na 22. mieste sme získali len 10,93% 

financií, ktoré sme požadovali, čo nie je ani priemer EÚ12.  

Francúzsko spolu so Švajčiarskom a Holandskom sú najúspešnejšími krajinami pri získavaní projektov 

7.RP. V priemere 23,20% francúzskych, 22,97% švajčiarskych a 22,51% holandských účastí 

v žiadostiach sa končí aj úspešnou participáciou v projekte. Naopak najmenšiu úspešnosť majú 

rumunskí (13,30%) a slovinskí vedci (14,68%). Švajčiari, Francúzi a Holanďania sú najúspešnejší aj pri 

získavaní príspevku EK.  

Pri hodnotení úspešnosti sa už začína jasne prejavovať dominancia starých členských krajín EÚ. 

Krajiny ako Cyprus, Malta, Bulharsko a Slovinsko, ktoré boli úspešné v kvalitatívnom porovnaní účastí 

v žiadostiach, nedokážu tieto premeniť aj na úspešné účasti v projektoch. Veľmi zjavný je najmä 

rozdiel v požadovanom a reálne získanom príspevku EK. Dobrým príkladom je práve Slovenská 

republika, ktorá má síce relatívne dobrú úspešnosť v projektových účastiach, ale veľmi slabú 

úspešnosť vo finančnom príspevku EK. Podporené sú tak najmä projekty, v ktorých má slovenský 

účastník nižší príspevok EK, a teda vo väčšine prípadov aj menšie úlohy.  

Graf 16 Úspešnosť v 7.RP (v%) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Úspešnosť konzorcia do značnej miery závisí od kvality jednotlivých organizácií zapojených do 

projektu, ale aj od kvality koordinátora. Ten je totiž kľúčovým tak pri výbere projektu, ako aj pri jeho 

implementácií. A práve kvalita koordinátora má často vplyv aj na úspešnosť celého konzorcia. 

Predpokladá sa, že koordinátor bude disponovať skúsenosťami s riešením projektov 7.RP či už ako 

radový člen, alebo ako koordinátor.  

Ako vyplýva z grafu 17, tak v prípade, že projekt koordinuje organizácia z niektorej z nových členských 

krajín, tak úspešnosť v získania požadovaného príspevku EK je len 7,05%. Pri koordinátoroch z krajín 

EÚ15 je to až 19,41%. Úspešnosť získať projekt ako taký je 12,07% v EÚ12 a 18,55% v EÚ15.  

V prípade, že je koordinátorom slovenská organizácia, tak úspešnosť pri získaní požadovaného 

príspevku EK klesne len na 3,17%. Pri získaní projektu je to 12,56%, čo je mierne na úrovňou EÚ12. 
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Toto porovnanie je však značne ovplyvnené niektorými CSA projektmi, ktoré sa podporujú v každej 

krajine (napr. Noc výskumníkov). Slovenskí výskumníci doteraz koordinovali 207 žiadostí a získali 26 

projektov.  

Graf 17 Úspešnosť v 7.RP podľa koordinátora (v%) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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3.2 Participácia v projektoch 7.RP 
Na rozdiel od ostatných finančných prostriedkov určených v tomto období na podporu výskumu 

a vývoja zo strany EÚ (napr. štrukturálne fondy EÚ) je pri výbere projektov v 7.RP prakticky jediným 

výberovým kritériom vedecká excelentnosť žiadateľa, respektíve konzorcia a nim predkladaného 

vedeckého projektu. Konkurencia je neporovnateľne vyššia ako v národných grantových schémach, 

keďže 7.RP je otvorený vedcom nielen z EÚ, ale vedcom z celého sveta. V niektorých témach 

a výzvach je participácia výskumníkov z nečlenských a neasociovaných krajín dokonca povinnosťou. 

Takto nastavený systém vytvára tlak na konkurenčné prostredie, a tým aj zvyšuje kvalitu 

realizovaného výskumu. Toto všetko vplýva na úspešnosť jednotlivých krajín a následne aj 

výskumných organizácií pri získavaní projektov v 7.RP.  

3.2.1 Účasť v  projektoch a finančný príspevok EK v  absolútnych číslach  

Dôraz na excelentnosť je zrejmý aj z porovnania celkov získaných finančných prostriedkov z EK, ako aj 

z celkového počtu účastí, keď najúspešnejšími krajinami sú Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, 

Taliansko a Španielsko. Príspevok EK pre nemeckých účastníkov presiahol 4,32 mld. €, pričom o sile 

najväčších európskych ekonomík svedčí aj fakt, že týchto päť krajín získalo takmer 58% zo všetkých 

doteraz zazmluvnených finančných prostriedkov v 7.RP. Tieto krajiny majú aj najviac účastí 

v projektoch. Nemeckí výskumníci dosiahli 11 141 participácií, Veľká Británia 10 527.  

Medzi tradične úspešné krajiny v rámcových programoch patria najmä 3 z asociovaných krajín – 

Švajčiarsko, Izrael a Nórsko, ktoré sa napriek svojej veľkosti umiestnili medzi prvými 15 krajinami 

a v absolútnych číslach predstihli aj podstatne väčšie štáty. V tomto prípade však ide o čisto 

kvantitatívne porovnanie, ktoré neberie do úvahy rozdielnu veľkosť jednotlivých krajín, ani počet 

obyvateľov. Napriek tomu je možné si z porovnania týchto hodnôt urobiť predstavu, kde sa slovenský 

výskum v európskom výskumom priestore vlastne nachádza. Účasť slovenských výskumných tímov 

a organizácií dosiahla len úroveň 344 participácií, objem príspevku EK 46 903 260,33€ a 

celkový rozpočet 63 229 525,96€. To nás zaraďuje za krajiny akými sú Bulharsko, Rumunsko a Cyprus 

a na úroveň pobaltských krajín a Malty, pričom však ide o neporovnateľne menšie štáty. V rámci 

členských krajín EÚ sme skončili na 23. mieste (graf 18).  

Graf 18 Objem získaných finančných prostriedkov z EK (€) a počet účastí  
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Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Porovnávanie absolútnych čísiel či už v objeme príspevku EK, alebo v počte účastí však neposkytuje 

adekvátnu komparatívnu základňu jednotlivých krajín, keďže európske krajiny sa medzi sebou značne 

líšia počtom obyvateľov, výškou HDP, výškou HDP, ktorá smeruje do oblasti výskumu a vývoja, 

počtom vedcov a podobne. Z tohto dôvodu je pri porovnávaní lepšie využívať kvalitatívne 

ukazovatele, ktoré umožnia lepšie porovnať úspešnosť jednotlivých štátov. Pri porovnaní úspešnosti 

jednotlivých krajín sme zvolili štyri základné ukazovatele: 

 počet obyvateľov 

 počet výskumníkov (vyjadrený vo FTE)13 

 výška HDP 

 výška HDP, ktoré jednotlivé štáty vynakladajú na výskum a vývoj.  

Porovnanie úspešnosti krajín EÚ a vybraných asociovaných krajín umožní vytvoriť plastickejší obraz 

stavu, v ktorom sa jednotlivé štáty nachádzajú.  

3.2.2 Účasť v  projektoch a počet obyvateľov  

Vo výške príspevku EK na jedného obyvateľa je najúspešnejšou krajinou Švajčiarsko s viac ako 155€. 

Švajčiarsko je zároveň tretie za Islandom (512,5) Cyprom (370,65) v počet účastí na milión obyvateľov 

(358,71). Ako vyplýva z grafu 19, tak v tomto porovnaní sú veľmi úspešné najmä severské krajiny, 

štáty Beneluxu a Cyprus, ktorý ťaží z veľkého počtu účastí v žiadostiach. Veľké európske krajiny – 

Nemecko, Veľká Británia, Španielsko a Taliansko sa umiestnili v strede rebríčka. Naopak až 8 z 12 

nových členských krajín nezískalo z príspevku EK ani 20€ na obyvateľa a počet účastí sa pohybuje pod 

100 na mil. obyvateľov. Výnimkami je už spomínaný Cyprus, Slovinsko a čiastočne aj Estónsko. 

Slovenská republika sa s celkovým príspevkom EK 8,63€ na obyvateľa umiestnila až na 24. mieste. 

V počte účastí na mil. obyvateľov (63,29) nám patrí 25. miesto. Veľkosť príspevku na obyvateľa je 

takmer dvojnásobne nižšia ako v ČR a šesťnásobne nižšia ako v Slovinsku. 

                                                           
13
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Rozdiel medzi novými a starými členskými krajinami EÚ je markantný. Zatiaľ čo EÚ12 získala 11,03€ 

na jedného obyvateľa, tak EÚ15 až 56,27€. V počte participácií na mil. obyvateľov je to 67,20 oproti 

161,84. Slovenská účasť nedosahuje priemer EÚ12 ani v jednom z porovnávaných údajov.  

Graf 19 Príspevok EK (€) na jedného obyvateľa a počet účastí na mil. obyvateľov 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

3.2.3 Príspevok EK, participácia a  výška HDP  

Pri porovnávaní úspešnosti z hľadiska veľkosti jednotlivých ekonomík členských a asociovaných krajín 

vychádza ako najúspešnejší štát Estónsko (viac ako 3 582€ na mil. € HDP) nasledované Gréckom (3 

100€) a Holandskom (3 043€). Slovensko sa aj v tomto hodnotení umiestnilo na poslednom mieste 

medzi krajinami EÚ27, keď sme získali v priemere 690,31€ na mil. € HDP, čo je o takmer 3 krát menej 

ako priemer v EÚ (graf 20). Podobne ako v ostatných prípadoch patria medzi najúspešnejšie krajiny 

Fínsko, Holandsko, Švajčiarsko, Belgicko a Švédsko. Z nových členských krajín je to najmä Estónsko 

a Slovinsko. Podobne ako v ostatných kvalitatívnych porovnaniach sa v strede ocitli veľké európske 

krajiny a na konci rebríčku nové členské krajiny bez ohľadu na veľkosť. Rozdiel v získanom príspevku 

EK medzi EÚ15 a EÚ12 je viac ako 800€ na mil. € HDP. Zatiaľ čo v žiadostiach14 nové členské krajiny 

v pomere na HDP požadovali vyšší finančný príspevok EK, tak v projektoch sa tento pomer značne 

obrátil. Slovensko, ktoré bolo v žiadostiach na 25. mieste sa v schválených projektoch prepadlo na 

miesto posledné.  

V počte účastí na bil. € HDP je najúspešnejšie opäť Estónsko (22,34) pred Maltou (19,97) 

a Slovinskom (16,66). Slovensko je na 21. mieste s 5,06 účasťami na bil. € HDP. Zaujímavosťou je, že 

v tomto porovnaní sú nové členské krajiny podstatne úspešnejšie ako je to vo výške príspevku EK na 

mil. € HDP. V prvej desiatke najúspešnejších krajín je až 8 štátov z EÚ12. Slovensko je spomedzi tejto 

skupiny najhorším.  
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Graf 20 Príspevok EK (€) na mil. € HDP a počet účastí na bil. € HDP 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

3.2.4 Účasť v  projektoch a ľudský potenciál vo vede  

Ešte horšie sme na tom v porovnaní participácie Slovenska na jedného výskumníka (FTE), keď máme 

v priemere na 1 000 výskumníkov 25,76 účastí, pričom priemer EÚ je 47,13 (graf 21). V tomto 

porovnaní sme ešte aj hlboko pod priemerom EÚ12 – 38,63, čo nás radí na predposledné miesto za 

Poľskom. Objem získaných finančných prostriedkov od EK na jedného výskumníka dosahuje 

3 512,43€, čo je 2,5 násobne menej ako je priemer EÚ a takmer dvojnásobne menej ako je priemer 

EÚ12. Pri porovnaní získaného príspevku EK na jedného výskumníka sme sa umiestnili na poslednom 

mieste.  

Jednoznačne najúspešnejšou krajinou na počet výskumníkov je Cyprus, v ktorom každý výskumník 

„získal“ viac ako 64 792€ a na 1 000 výskumníkov pripadá 353,39 účastí. Na Cypre tak v priemere 

participuje v niektorom z projektov 7.RP každý tretí výskumník. Druhým najúspešnejším štátom je 

Švajčiarsko (48 766€ na výskumníka) a tretím Holandsko (36 084€ na výskumníka). Z pohľadu počtu 

účastí je na druhom mieste Malta (236,41 na tisíc výskumníkov) a Grécko (113,36).  

Rozdiel v objeme získaného príspevku EK na jedného výskumníka medzi starými a novými členskými 

krajinami je viac ako 10 440€. V počte účastí v projektoch je to takmer 10 na 1 000 výskumníkov.  

Kvantitatívnym porovnaním participácie v 7.RP na základe počtu výskumníkov je možné konštatovať, 

že úspešné sú najmä menšie a staré členské krajiny EÚ a asociované štáty. Výnimkou je Cyprus 

a Malta, a čiastočne aj Slovinsko. Pričom prvé dve menované štáty sa síce často radia medzi krajiny 

tzv. EÚ12, resp. nové členské krajiny, ale z historického, ale aj hospodárskeho, spoločenského 

a geografického hľadiska ich s ostatnými krajinami EÚ12, okrem rovnakého dátumu vstupu do EÚ, 

prakticky nič nespája. Väčšie členské krajiny (s výnimkou Talianska a Veľkej Británie) dokonca 

nedosahujú ani priemer EÚ27. Na druhej strane medzi najslabšie krajiny v tomto porovnaní patria 

štáty EÚ12, a to bez rozdielu veľkosti.  
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Graf 21 Príspevok EK (€) na jedného výskumníka vo FTE a počet účastí na 1000 výskumníkov vo FTE 
(2010) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

3.2.5 Účasti v projektoch a  národné výdavky na výskum a  vývoj  

Z hľadiska potenciálu jednotlivých krajín pri účasti v projektoch 7.RP je základným predpokladom 

intenzita výskumu. Tá je v každom štáte podstatne rozdielna a štatisticky je ju možné vyjadriť rôznym 

spôsobom. Najčastejšie sa stretávame s porovnaním výdavkov na výskum a vývoj, prípadne, pre 

lepšie porovnanie ich prepočet na HDP. Cyprus je aj v tomto porovnaní najúspešnejšou krajinou, keď 

na mil. € národných ročných výdavkov získal príspevok EK vo výške 697 723€. Za ním nasleduje 

Grécko (489 099€) a Bulharsko (365 438€). Najmenej úspešnými krajinami sú Luxembursko (53 484€), 

Nemecko (65 295€) a Francúzsko (74 144€). Cyprus je tiež najúspešnejší podľa počtu participácií na 

mil. € výdavkov na výskum a vývoj – 3,81. Za ním nasleduje opäť Malta (3,71) a Bulharsko (2,89). 

Najslabšou krajinou v tomto porovnaní je Nemecko (0,17) pred Francúzskom (0,19) a Luxemburskom 

(0,22). 

Podobne ako to bolo pri projektových žiadostiach, tak aj pri účastiach a získanej výške príspevku EK 

sú nové členské krajiny úspešnejšie ako tie staré. Rozdiel je viac ako 48 000€ na mil. € výdavkov na 

výskum a vývoj (graf 22). Tento rozdiel je však podstatne menší ako to bolo v prípade projektových 

žiadostí (viac ako 760 000€)15. V tomto porovnaní je zo starých členských krajín úspešné len 

Holandsko, Belgicko a čiastočne aj Írsko. V počte účastí na mil. € výdavkov dosiahli nové členské 

krajiny úroveň 0,89, zatiaľ čo staré len 0,28. 

Slovenská republika získala 146 938,21€ na mil. € každoročných výdavkov na výskum a vývoj, čo nás 

zaradilo na 12. miesto medzi krajinami EÚ a zároveň mierne nad priemer EÚ12. Nad priemerom EÚ 

12 sme tiež v porovnaní počtu účastí na mil. € výdavkov – 1,08. V tomto porovnaní sme na 9. mieste.  

 

 

                                                           
15

 Kap. 3.1.4. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000
C

Y
C

H N
L EL B
E IE IT SE A
T

M
T

D
K

N
O IS U
K SI LU ES D
E FI EE FR H
U P
T

H
R C
Z

B
G LV R
O P
L LT SK

Príspevok EK na výskumníka (FTE) Počet účastí na 1000 výskumníkov (FTE)

EÚ15 16 783 

EÚ12 6 342 



 

©Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. 

37 

Graf 22 Príspevok EK (€) a počet účastí na mil. € výdavkov na VaV (2010) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

Z porovnania absolútnych výdavkov na výskum a vývoj a príspevok EK pre štáty v rokoch 2007–2010 

jednoznačne vyplýva silná korelácia medzi národnými výdavkami na výskum a vývoj a úspešnosťou 

v 7.RP (vyjadrenou získanými finančnými prostriedkami – graf 23). Platí tak, že čím viac štát investuje 

do výskumu a vývoja na národnej úrovni, tým viac získava z rámcového programu.  

Národné výdavky na výskum však sú v krajinách EÚ12 značne ovplyvňované štrukturálnymi fondmi, 

keď vo väčšine z nich tvoria viac ako 100% národného financovania vedy. Podiel rámcových 

programoch na celkových výdavkoch na výskum a vývoj je v krajinách EÚ15 nižší ako v EÚ12 

a dosahuje 9,3%. V nových členských krajinách je to až 14,15%. V prípade, že by sme do výdavkov 

nových členských krajín nezapočítavali štrukturálne fondy EÚ, tak by tento pomer bol ešte podstatne 

vyšší. Z porovnania medzi krajinami EÚ vyplýva, že na základe výšky podpory nášho výskumu by sme 

mohli získať účasti v projektoch na úrovni približne 60 000 000€.  
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Graf 23 Korelácia medzi výdavkami na VaV a získaným príspevkom EK v EÚ12 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012), Eurostat; Zdroj: SOVVA 

3.2.6 Vplyvy na výšku finančného príspevku  

Nové členské štáty oproti EÚ15 do značnej miery zaostávajú nielen v absolútnych počte účastí v 7.RP 

a v celkovom objeme finančných prostriedkov, ale zohrávajú (aspoň z finančného hľadiska) aj menej 

dôležitú úlohu v samotných projektoch. Ako vyplýva z grafu 24, tak priemerná výška finančného 

príspevku na účastníka z EÚ 12 je o viac ako 198 000 € nižšia ako v EÚ15. Priemerná výška príspevku 

jedného slovenského účastníka je dokonca len 136 346,69 €, čo nás radí na 22. miesto v EÚ. Naopak 

najvyššie finančné príspevky EK získavajú účastníci zo Švajčiarska (434 470€), Francúzska (392 649€), 

Izraelu (390 795€) a Nemecka (388 040€). Problém nízkej finančnej participácie v projektoch je 

jednoznačne celkovým problémom nových členských krajín, keď žiadne z nich v priemere nemá vyšší 

príspevok EK ako staré členské krajiny.  

Dôvody tohto stavu je možné rozdeliť na štyri základné skupiny: 

 úloha účastníkov v projekte 

 počet ERC projektov a počet účastníkov v projektoch 

 podiel na finančnom príspevku EK 

 finančné pravidlá 7.RP 
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Graf 24 Priemerný príspevok EK (€) na jednu účasť 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Úloha účastníkov v projekte 

Na základe spôsobu rozdelenia úloh pri riešení projektov 7.RP16 je možné hovoriť o 4 formách 

(úlohách) účastníkov: 

 koordinátor 

 vedúci pracovného balíku (Work Package leader) 

 vedúci výskumnej úlohy (Task leader) 

 iný účastník projektu. 

Každá z týchto úloh vyžaduje iný typ a iné množstvo práce na projekte, čo v sebe tiež nesie rozdielny 

rozpočet a náklady na riešenia projektu. Úloha koordinátora v projekte okrem zvýšeného príspevku 

zo strany EK prináša aj takzvaný „pull effect“. Zo štatistík účasti v 7.RP vyplýva, že v priemere každý 

koordinátor pritiahne do projektu ďalších 1,6 partnerov z vlastnej krajiny.17 Tento fakt tiež poukazuje 

na to, že prepojenia medzi výskumnými inštitúciami na národnej úrovni sú silnejšie ako na úrovni 

medzinárodnej. Na druhej strane „pull effect“ môže mať pozitívny vplyv na zapojenie výskumných 

tímov, ktoré ešte nemajú skúsenosti s rámcovými programami.  

Ako vyplýva z grafu 25, tak problém s koordináciou projektov je všeobecný problém nových členských 

krajín. Podobne ako pri priemernom príspevku EK na jednu účasť (graf 24) sú takmer všetky krajiny 

EÚ12 (okrem Cypru) zoradené na konci rebríčku. Dokonca aj inak celkom úspešná krajina akou je 

Slovinsko je koordinátorom len v takmer každej 20 účasti. Slovensku pri celkovom počte 

koordinátorov 26 dosiahol tento podiel úroveň 7,56%. Navyše z týchto 26 projektov je 12 CSA-SA 

projektov, ide teda o nevýskumné projekty (tzv. podporené akcie). V ďalších 11 projektoch je 

slovenský účastník koordinátorom v špecifickom programe Ľudia. Takže len v 3 prípadoch 

koordinujeme výskumný projekt.  

                                                           
16

 V tejto časti ide primárne o špecifické programy Spolupráca, Kapacity a Euratom.  
17

 Mathias Rauch, Jens Sommer-Ulrich, European EU Member States in the 7th Framework Programme: 
Analysis, Evaluation, Recommendations.  Summary, Frauenhofer MOEZ, Lepzig, January 29, 2012, str. 10n. 
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Koordinátormi sú v projektoch najčastejšie veľké krajiny EÚ – Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, 

Španielsko a Taliansko. Tieto krajiny koordinujú až 9 166 z celkového počtu 15 523 projektov. Izrael 

spolu s Veľkou Britániou a Írskom majú najlepší podiel koordinátor na počet účastí. Výskumné 

organizácie z Veľkej Británie sú koordinátorom na každú 4 účasť v projektoch 7.RP.  

Graf 25 Podiel koordinátorov na počte účastí a počet koordinátor (absolútne číslo) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Dôvody nízkeho zapojenia výskumných tímov z krajín EÚ12 ako koordinátorov projektov sú rôzne. 

Medzi základné je možné zaradiť najmä: 

 nedostatočné inštitucionálne kapacity. V špecifických programoch zameraných primárne na 

kooperáciu18 je priemerný počet participantov v jednom projekte 9, ale vyskytujú sa aj 

podstatne väčšie projekty s viac ako 20 účastníkmi. Do najväčšieho projektu je zapojených 68 

partnerov. Koordinovať takéto projekty, ktoré tvoria partneri z rôznych sektorov, z rôznych 

geografických, ale aj mentálnych prostredí, si vyžaduje značné skúsenosti a zároveň aj 

administratívne a inštitucionálne kapacity. Koordinácia a riešenie projektov 7.RP dosahuje 

tiež určitú mieru administratívnej náročnosti (aj keď neporovnateľnú voči štrukturálnym 

fondom EÚ), navyše komunikačným jazykom je angličtina. V nových členských krajinách 

a zvlášť na Slovensku, až na pár výnimiek, neboli doteraz takéto kapacity systematicky 

budované a administratívu projektu zväčša zabezpečovali samotní vedci.  

Skúsenosti s riadením projektov na inštitucionálnej úrovni sú kľúčové pri získavaní projektov. 

Čím viac projektov výskumná organizácia riešila, tým viac majú jej pracovníci (nie len 

výskumníci, ale aj manažéri) skúseností so zapájaním sa do výziev a s implementáciou 

projektov. Tu je vidieť zásadný rozdiel medzi novými a starými členskými krajinami EÚ (graf 

26). Zatiaľ čo v EÚ12 pripadá v priemere na jednu výskumnú organizáciu 2,98 účastí, tak 

v EÚ15 je to až 4,43. Slovensko je v tomto porovnaní najhoršou krajinou EÚ v priemere s 2,34 

účasťami na jednu inštitúciu. Najviac účastí zaznamenali Izrael (6), Grécko (5,55) a Švajčiarsko 

(5,21).  

                                                           
18

 Z tohto porovnania sme vylúčili špecifické programy People (priemerný počet partnerov 1,81) a Ideas (1), 
keďže v nich nie je princíp partnerstva povinnou podmienkou.  
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 skúsenosti s hodnotením evaluátorov. Hodnotenie manažmentu projektu a administratívnej 

kapacity koordinátora patrí medzi 3 základné kritériá hodnotenia evaluátormi. Skúsenosti 

s riešením a koordináciou projektov z predchádzajúcich výziev dávajú výskumným 

organizáciám zo starých členských krajín nespornú výhodu. Tento fakt si často uvedomujú aj 

slovenskí vedci a niekedy sa dokonca stáva, že projektovú žiadosť následne postúpia svojim 

kolegom z EÚ15, ktorí projekt koordinujú. Zvyšuje to reálnu šancu projekt získať a zároveň 

odbremeňuje od administratívy spojenej s koordináciou.  

Graf 26 Počet účastí na organizáciu         Graf 27 Priemerný počet účastníkov v projektoch

  
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Počet ERC projektov a počet účastníkov v projektoch 

ERC granty môžu podstatne zvýšiť celkovú výšku príspevku EK, ako aj výšku príspevku EK na jednu 

účasť. Ako vidieť v grafe 25, tak ERC granty tvoria v krajinách EÚ15 podstatnú časť príspevku EK na 

jednu účasť. Môžu za to dva fakty. Na jeden strane ide o pomerne vysokú finančnú podporu (v 

priemere ide o 1,42 mil. € na jeden projekt), na druhej strane túto podporu získa iba jeden príjemca, 

čo podstatne zvýši priemernú výšku príspevku na jednu účasť v celom 7.RP.  

Počet účastníkov v projekte určuje nie len veľkosť samotného projektu a šírku jeho záberu, ale aj 

úlohu jednotlivých členov pri riešení. Čím je počet účastníkov nižší, tým sú viditeľnejší, tým majú 
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výraznejšiu rolu, viac úloh a na konci aj vyšší príspevok EK. Ako je vidieť v grafe 27, tak nové členské 

krajiny sa zúčastňujú projektov, v ktorých je priemerný počet účastníkov 9,53, zatiaľ čo pri starých 

členských krajinách je to 7,27. Izrael (5,67), Veľká Británia (6,37) a Švajčiarsko (6,53) sú krajiny, ktoré 

sa v priemere zúčastňujú projektov s najmenším počtom partnerov. Na druhej stane Malta (12,36), 

Lotyšsko (11,01) a Rumunsko (10,43) sa zúčastňujú väčších projektov, respektíve konzorcií. Slovenská 

republika s priemerným počtom 10,09 partnerov v konzorciách sa umiestnila na 23. mieste.  

Podiel na finančnom príspevku EK 

Podiel na finančnom príspevku poukazuje na úlohu participanta v projekte. Ako už bolo uvedené 

vyššie, tak v prípade, že je účastník projektu aj jeho koordinátorom, prípadne vedúcim pracovného 

balíku, alebo výskumnej úlohy, tak sú jeho náklady na výskum vyššie, a tým je aj vyšší finančný 

príspevok. Ako však uvidíme nižšie, tak tento sa do veľkej miery odvíja aj od hladiny platov 

v konkrétnej krajine. Všeobecne je však možné konštatovať, že vyšší príspevok znamená aj 

výraznejšiu úlohu participanta v projekte. Ako vidieť na grafe 28, tak najväčší podiel na finančnom 

príspevku EK dosahujú výskumníci z Izraela, Švajčiarska a Veľkej Británie (viac ako 10%). Naopak, 

najnižší podiel dosahujú opäť nové členské krajiny – Malta, Litva, Lotyšsko. Slovenské výskumné tímy 

získavajú v projektoch v priemer 3,78% z celkového finančného príspevku EK. Čo nás zaraďuje na 22. 

miesto medzi krajinami EÚ a zároveň za krajiny akými sú India, Juhoafrická republika či Turecko (nie 

sú zobrazené v grafe).   

Pri tomto ukazovateli je tiež jasne vidieť rozdiel medzi novými a starými členskými krajinami EÚ. 

Zatiaľ čo staré dosahujú podiel na príspevku EK na úrovni 8,80%, nové len 4,62%. V tejto oblasti opäť 

dominujú asociované krajiny – Izrael a Švajčiarsko. K čomu na jednej strane prispievajú vyššie platy 

výskumníkov, najmä vo Švajčiarsku, a na druhej strane fakt, že keď už výskumné tímy z týchto krajín 

idú do projektov, tak v nich hrajú dominantnú úlohu.  

Graf 28 Podiel na finančnom príspevku EK v projektoch (%) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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Finančné pravidlá 7.RP 

V 7.RP sa v absolútnej väčšine podporujú projekty, ktoré riešia výskum ako proces. Budovanie 

infraštruktúry, respektíve väčšie kapitálové výdavky sú skôr výnimkou. Napriek tomu, že údaje o 

vnútornom rozdelení rozpočtov jednotlivých účastníkov nie sú k dispozícií, odhaduje sa, že pomer 

personálnych výdavkov (platy vedcov a manažment projektu) dosahuje približne 60% z celkového 

rozpočtu. Z toho vyplýva, že viac ako polovicu príspevku EK pre účastníka tvoria personálne výdavky. 

Zároveň však podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady k pravidlám účasti v 7.RP19 sa 

personálne výdavky nemôžu výrazne líšiť od obvyklých účtovných princípov účastníka. Výskumníci 

z nových členských krajín tak za svoju prácu môžu získať len plat vo výške, ktorá je obvyklá v ich 

inštitúcií. Vo vysokoškolskom a štátnom sektore, ktorý na Slovensku pracuje s tabuľkovými platmi, je 

situácia pri deklarovaní personálnych výdavkoch ešte horšia. Na základe tohto pravidla je bežná, že 

výskumník z novej členskej krajiny má za tú istú prácu v tom istom projekte aj niekoľko násobne nižší 

plat ako jeho kolega z EÚ15 alebo Švajčiarska.  

Keďže, ako už bolo uvedené, nedisponujeme vnútorným členením rozpočtov projektov, a to ani 

v agregovanej forme, je jediným spôsobom ako je naozaj možné porovnať vplyv rôzneho 

odmeňovania vedcov v rôznych krajinách použiť ako porovnávací základ štúdiu Európskej komisie 

z roku 2007 Remuneration of Researchers in the Pubic and Private sectors.20 Nevýhodou tejto štúdie 

je, že porovnáva úroveň platov výskumníkov za rok 2006. Od tohto roku prišlo nesporne k vývoju 

odmeňovania výskumníkov, ale ide o jediný konkrétny údaj o výške platov v tomto sektore.  

Ako však vyplýva z grafu 28, existuje veľmi silná korelácia medzi priemerným ročným platom 

výskumníka a priemerným príspevkom EK na jednu účasť v projektoch 7.RP. Vyplýva z toho, že platy 

výskumníkov skutočne tvoria relevantnú položku v rozpočtoch účastníkov. Výskumníci pôsobiaci 

v organizáciách v krajinách EÚ12 tak z projektov získavajú a priori nižší príspevok EK ako výskumníci 

pôsobiaci EÚ15.   

Signifikantné v prístupe EK, ktorý je silne podporovaný krajinami EÚ15 je, že spôsob výpočtu 

personálnych výdavkov by sa nemal zmeniť ani v Horizonte 2020, a to napriek snahám nových 

členských krajín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 REGULATION (EC) No 1906/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 

2006 laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in actions 
under the Seventh Framework Programme and for the dissemination of research results (2007-2013), čl. 31, 
bod 4. 
20

 European Commission, Remuneration of Researchers in the Pubic and Private sectors, Luxembourg 2007. 
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Graf 29 Korelácia medzi priemerným príspevkom EK (€) a priemerným platom výskumníka (€) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); EC, Remuneration of Researchers in the Pubic and Private sectors Zdroj: SOVVA 

3.2.6 Štruktúra participantov  v 7.RP a najúspešnejšie výskumné organizácie  

Z hľadiska štruktúry a právnej formy participantov v projektoch 7.RP sú najúspešnejšie vysoké školy 

a univerzity (HES) s celkový podielom 43,64% na doteraz schválenom príspevku EK. Výskumné tímy 

z univerzít dosiahli úroveň 31 762 participácií s celkovým objemom príspevku EK prevyšujúcim 11,59 

mld. €. Výskumné organizácie (REC) získali viac ako 28,32% finančného príspevku EK a 21 431 účastí.  

Zaujímavé je, že súkromné firmy (PRC) získali o viac ako 1,3 mld. € menej ako výskumné organizácie, 

ale majú až 22 862 účastí. Dôvodom je, že súkromné firmy (najmä veľké) majú vyššiu mieru 

spolufinancovania ako vysoké školy a výskumné organizácie. Podiel na celkovom zazmluvnenom 

príspevku EK tvorí 23,16%. Ako vyplýva z grafu 29, tak účasť verejných inštitúcií (PUB) 2,64% 

a ostatných účastníkov (OTH) 2,24% je iba marginálna. 
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Graf 30 Finančný príspevok EK (€) a počet projektov podľa typu organizácie 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Účasť v projektoch 7.RP je pre mnohé výskumné organizácie jedným zo základných zdrojov 

financovania vlastného výskumu. Tieto sa do rámcových programov zapájajú dlhodobo a tvoria 

úspešné konzorciá. Najúspešnejšou výskumnou organizáciou v 7.RP je francúzsky Centre National de 

la Recherche Scientifique, ktorý participuje v 1 020 projektoch a získal príspevok EK vo výške 502,10 

mil. €.  

Slovenská akadémia vied je najúspešnejšou slovenskou organizáciou medzi výskumnými inštitúciami. 

S celkovým príspevkom 9,89 mil. € (68 projektov) sa umiestnila medzi výskumnými organizáciami na 

122 mieste. V tomto prípade však ide o agregované čísla za všetky ústavy, keďže SAV ako taká 

participuje len v 10 projektoch. Každý z jej ústavov má totiž vlastnú právnu subjektivitu, a v 7.RP tak 

každý ústav vystupuje jednotlivo. V takomto prípade je najúspešnejšou slovenskou výskumnou 

inštitúciou Ústav informatiky SAV so 6 projektmi a 1,97 mil. € príspevku EK.  

Najúspešnejšou univerzitou je britská University of Cambridge s celkovým počtom účastí 486 

a príspevkom EK 270,01 mil. €. Najúspešnejšou slovenskou univerzitou je Technická univerzita 

v Košiciach, ktorá participuje v 16 projektoch a získala príspevok EK vo výške 4,037 mil. €. Medzi 

všetkými univerzitami jej patrí 420 miesto.  

Medzi súkromnými firmami je najaktívnejší nemecký SAP so 70 účasťami a príspevkom EK 68,80 mil. 

€. Zo Slovenska je najúspešnejšou firmou Ardaco, a.s. so 6 projektmi a viac ako 3,15 mil. € 

príspevkom EK (231. miesto medzi súkromnými firmami).  

V sektore verejných inštitúcií je to britský The Secretary of State for Environment, Food and Rural 

Affairs (21,32 mil. € a 79 účastí) a medzi ostatnými organizáciami je to Európska vedecká nadácia 

(European Science Foundation – ESF), ktorá tieto finančné prostriedky ďalej rozdeľuje na podporu 

projektov v rámci vlastných výziev. Zo slovenských verejných organizácií je najúspešnejšia Národná 

agentúra na podporu malého a stredného podnikania (320 tis. € a 3 účasti) a medzi ostatnými 

organizáciami Mladí vedci Slovenska (600 tis. € a 1 účasť).21 

                                                           
21

 Slovenským výskumným organizáciám v 7.RP sa podrobnejšie venuje kapitola 4.   

11,592,752,687.10 | 
31 762  účastí 

7,522,763,812.48 | 
21 431 účastí 

6,147,854,130.18 | 
22 862 účastí 

702,353,531.07 | 4 
090 účastí  

596,003,088.48 | 2 
466 účastí 
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Krajiny, ktoré majú svojich zástupcov medzi 10 najúspešnejšími organizáciami v každom zo sektorov, 

je možné rozdeliť na štyri skupiny: 

 veľké európske krajiny (Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Španielsko); 

 krajiny Beneluxu (Holandsko a Belgicko) 

 nordické krajiny (Švédsko a Fínsko) 

 Švajčiarsko.  

Úspešnosť krajín v jednotlivých sektoroch odzrkadľuje aj štruktúru ich národného výskumu. Veľká 

Británia a Švajčiarsko dominujú medzi univerzitami. Francúzsko, Nemecko a Taliansko, v ktorých 

pôsobia veľké výskumné organizácie s celonárodnou pôsobnosťou zase dominujú v tejto oblasti.  

Účasť v projektoch s najúspešnejšími v 7.RP prináša okrem kvalitného výskumu ešte aj ďalší benefit, 

a tým je zvýšenie miery úspešnosti pri hodnotení projektov. Na tento fakt poukázali 

v Technologickom centre Akadémie vied ČR22. V prípade účasti slovenských výskumných tímov 

v konzorciu s niektorou inštitúciou z TOP10 sa úspešnosť v hodnotení zvyšuje až o 6%.  

Tab. 1 Najúspešnejšie vysokoškolské inštitúcie 

  Názov organizácie Krajina Výška príspevku EK Počet účastí 

1. THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS 
OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK 270 011 673,64 486 

2. THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS 
OF THE UNIVERSITY OF OXFORD UK 233 653 348,70 432 

3. EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE 
ZURICH CH 199 467 822,75 376 

4. ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE 
LAUSANNE CH 193 213 762,41 350 

5. UNIVERSITY COLLEGE LONDON UK 191 160 815,29 334 
6. IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY 

AND MEDICINE UK 186 552 299,29 421 
7. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN BE 156 357 460,27 350 
8. THE UNIVERSITY OF EDINBURGH UK 123 445 757,93 248 
9. KAROLINSKA INSTITUTET SE 123 205 767,65 224 
10. STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NL 105 738 993,22 164 
 ... 

   420. TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE SK 4 037 258,00 16 

Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Tab. 2 Najúspešnejšie výskumné organizácie 

  Názov organizácie Krajina Výška príspevku EK Počet účastí 

1. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE FR 502 101 506,66 1020 

2. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V DE 322 837 468,66 708 

                                                           
22

 Albrecht Vladimir, Frank Daniel, Vavříková Lucie, Rating collaborative excellence as a factor influencing the 
European Added Value. CZEDER9, Prague 27. October 2011, slide 5. 
http://www.tc.cz/dokums_raw/albrecht_1322138872.pdf.  

http://www.tc.cz/dokums_raw/albrecht_1322138872.pdf
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3. MAX PLANCK GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. DE 255 110 325,98 466 

4. COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET 
AUX ENERGIES ALTERNATIVES FR 241 265 661,28 475 

5. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IT 152 456 099,83 464 
6. AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ES 144 216 678,89 455 
7. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA 

RECHERCHE MEDICALE (INSERM) FR 138 159 084,96 284 
8. DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND 

RAUMFAHRT EV DE 128 746 530,44 276 
9. TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT FI 127 624 743,20 294 
10. NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR 

TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK - TNO NL 104 709 748,27 246 

 ... 
   122. SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES SK 9 891 807,85 68 

479. USTAV INFORMATIKY,  SLOVENSKA AKADEMIA 
VIED SK 1 973 796,00 6 

Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Tab. 3 Najúspešnejšie súkromné firmy 

  Názov organizácie Krajina Výška príspevku EK Počet účastí 

1. SAP AG DE 68 798 480,00 70 

2. 
DELIVERY OF ADVANCED NETWORK 
TECHNOLOGY TO EUROPE LIMITED UK 62 458 610,50 8 

3. TELEFONICA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA ES 50 185 793,90 83 

4. THALES COMMUNICATIONS & SECURITY SA FR 40 937 830,21 69 

5. PHILIPS ELECTRONICS NEDERLAND B.V. NL 36 535 591,61 71 

6. SIEMENS AG DE 36 403 166,72 87 

7. ATOS SPAIN SA ES 29 826 193,17 82 

8. EADS DEUTSCHLAND GMBH DE 27 852 762,43 78 

9. IBM ISRAEL - SCIENCE  AND TECHNOLOGY LTD IL 26 189 271,17 41 

10. STMICROELECTRONICS SRL IT 23 545 299,16 63 

 
... 

   231. Ardaco, a.s. SK 3 157 355,60 6 

Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Tab. 4 Najúspešnejšie verejné inštitúcie 

  Názov organizácie Krajina Výška príspevku EK Počet účastí 

1. THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, 
FOOD AND RURAL AFFAIRS UK 21 319 042,90 79 

2. ALFRED-WEGENER-INSTITUT FUER POLAR- 
UND MEERESFORSCHUNG DE 17 233 394,41 38 

3. REGION HOVEDSTADEN DK 16 984 387,69 38 
4. MET OFFICE UK 13 352 331,73 35 
5. BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET FR 12 641 725,35 36 
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MINIERES 

6. NATURAL HISTORY MUSEUM UK 10 314 529,00 33 
7. SERVICIO MADRILENO DE SALUD ES 10 196 315,78 29 
8. FONDS ZUR FÖRDERUNG DER 

WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG AT 10 093 192,87 16 
9. EIDGENOESSISCHES 

VOLKSWIRTSCHAFTSDEPARTEMENT CH 8 752 784,38 35 
10. FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE LU 8 078 421,46 13 
 ... 

   381. NATIONAL AGENCY FOR DEVELOPMENT OF 
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SK 320 274,00 3 

Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Tab. 5 Najúspešnejšie ostatné organizácie 

  Názov organizácie Krajina Výška príspevku EK Počet účastí 

1. FONDATION EUROPEENNE DE LA SCIENCE FR 168 804 409,77 15 

2. CSC-TIETEEN TIETOTEKNIIKAN KESKUS OY FI 9 459 368,73 24 

3. 
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY 
ORGANIZATION CH 9 230 124,80 2 

4. INSERM - TRANSFERT SA FR 8 207 451,10 29 

5. EDCTP-EEIG NL 7 734 128,00 1 

6. 
GRAND EQUIPEMENT NATIONAL DE CALCUL 
INTENSIF FR 6 387 895,06 7 

7. STICHTING EUROPEAN GRID INITIATIVE NL 6 004 880,00 6 

8. EUN Partnership AISBL BE 5 907 458,44 8 

9. NORDUNET A/S DK 5 427 526,00 6 

10. 
UNION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES 
EUROPEENNES - UNIFE BE 4 629 323,40 23 

 
... 

   154. MLADI VEDCI SLOVENSKA SK 600 000,00 1 

Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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4. Slovénská  républiká v 7.RP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Štvrtá kapitola obsahuje zhodnotenie zapájania sa slovenských 
výskumných tímov a organizácií do 7.RP. Zameriava sa na zhodnotenie 
napĺňania možností, ktorými disponujeme, spoluprácu so 
zahraničnými partnermi, analýzu zapojenia do jednotlivých 
špecifických programov a tematických oblastí, ako aj na geografickú 
analýzu riešených projektov. Kapitola obsahuje tiež analýzy 
participácie jednotlivých sektorov vedy a techniky v aktivitách 7.RP, 
ako aj typov projektov.  

Cieľom kapitoly je poukázať na silné a slabé stránky slovenskej účasti 
v 7.RP, ako aj identifikovať úspešné výskumné organizácie a tímy.   
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4.1 Vývoj slovenskej účasti v 7.RP 

K 19. júnu 2012 dosiahla slovenská účasť v projektoch 7.RP úroveň 344. Celkový finančný príspevok 

EK dosiahol 46 903 260,33€, pričom celkový rozpočet slovenských účastí bol 63 229 525,96€. Celkový 

rozpočet projektov so slovenskou účasťou bol 1 861 633 635,66€ a príspevok EK 1 240 861 780,88€. 

Ako už bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, tak podiel slovenských účastníkov na celkovom 

finančnom príspevku je len 3,78%, čo nás radí na posledné miesta medzi krajinami EÚ a výrazne pod 

priemer nielen krajín EÚ15, ale aj EÚ12.  

Vývoj finančného príspevku EK, ako aj počtu projektov (graf 31)23 poukazuje na jasný fakt, že 

najúspešnejším rokom pre slovenských výskumníkov bol rok 2008, v ktorom bolo zazmluvnených až 

94 účastí s celkovým príspevkom EK viac ako 12,11 mil. €. Rok 2007 môžeme považovať za rozbehový 

či už zo strany EK, alebo z pohľadu záujmu našich výskumníkov. Po roku 2008 prišlo k jasného poklesu 

najmä čo sa týka počtu projektov, ale aj finančného príspevku EK. Vplyv na to má bezpochyby najmä 

vyhlásenie prvých výziev z Operačného programu Výskum a vývoj (OP Výskum a vývoj), na ktorý sa 

slovenskí vedci zamerali výraznejšie. Kapacity a potenciál slovenskej vedy však dávajú vyššie možnosti 

využívania 7.RP, ako sa tomu dialo doteraz.  

Graf 31 Vývoj príspevku EK (€) a počtu účastí v SR podľa rokov 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

4.2 Úspešnosť slovenských výskumných organizácií 

Úspešnosť slovenských výskumných organizácií pri získavaní projektov sa pohybuje na úrovni 17,77% 

a pri získavaní príspevku EK na úrovni 10,93%. V oblasti získavania projektov sme v úspešnosti nad 

priemerom EÚ12, ale pod priemerom celej EÚ.24  

Úspešnosť slovenských výskumníkov sa však výrazne odlišuje tak z geografického hľadiska, ako aj 

podľa typu organizácie. Z geografického hľadiska (graf 32) sú v oblasti príspevku EK najúspešnejšie 

inštitúcie z Košického samosprávneho kraja (KSK) s 13,67% pred Bratislavským krajom (BSK) – 13,00% 

                                                           
23

 Keďže disponujeme údajmi do 19. 6. 2012, tak rok 2012 nie je možné zatiaľ jasne zhodnotiť.  
24

 Viac informácií k celkovej úspešnosti je v kap. 3.1.7. 
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a Trnavským krajom (TSK) – 11,84%. Naopak len 2,39% úspešnosť majú výskumníci z Prešovského 

kraja (PSK). V oblasti účastí je najúspešnejší TSK s 23,66% pred KSK (20,73%) a BSK (18,87%). Opäť 

najmenej úspešní sú výskumníci z PSK, v ktorom je v priemere úspešná len každá 10 žiadosť.  

Z pohľadu typov riešiteľa sú najúspešnejšie výskumné organizácie (REC), ktoré dosahujú pri príspevku 

EK úspešnosť 17,83%, pred súkromnými firmami (12,68%) a vysokoškolským sektorom (10,85%). 

Ostatné organizácie dosahujú úspešnosť len 3,23%. V oblasti samotných účastí dosahujú najvyššiu 

úspešnosť verejné organizácie (25%) pred výskumnými (24,59%) a súkromnými firmami (20,66). 

Najnižšiu úspešnosť majú opäť ostatné organizácie, ktoré získajú v priemere len jeden z desiatich 

projektov (graf 33).25   

Graf 32 Úspešnosť podľa krajov          Graf 33 Úspešnosť podľa typu organizácie 

  
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

4.3 Slovenské výskumné tímy v špecifických programoch a tematických 

oblastiach 
Cieľom všetkých rámcových programov je podpora excelentnej európskej vedy a zároveň podpora 

spolupráce medzi jednotlivými členskými, ale aj asociovanými krajinami. V 7.RP prišlo k jedenej 

zásadnej novinke, a tou bolo posilnenie financovania excelentnosti na úkor spolupráce. Vznikol nový 

špecifický program Ideas, ktorý financuje vedu na hraniciach poznania (základný výskum), a v ktorom 

sa nevyžaduje spolupráca medzi výskumnými inštitúciami. Dokonca, na rozdiel od ostatných 

špecifických programov, hrá hlavnú úlohu osoba vedca a jeho tímu a nie výskumná inštitúcia. 

Program je riadený samotnými vedcami a projekty získavajú vysokú finančnú podporu. Zároveň je 

získanie takéhoto projektu veľkou prestížou medzi samotnými vedcami. Slovenskí vedci doteraz 

nezískali ani jeden projekt v tomto programe.26  

Slovenské výskumné tímy v najväčšej miere využívajú možnosti špecifického programu Spolupráca, 

v ktorom sme dosiahli 198 účastí a celkový príspevok EK viac ako 33,62 mil. €. V špecifickom 

programe Kapacity máme 85 účastí v projektoch s celkovým finančný príspevkom EK viac ako 8,19 

                                                           
25

 N/A sa používa pri ERC projektoch.  
26

 K termínu hodnotenia nemalo Slovensko ani jednu účasť v programe Ideas. Jeden projekt bol schválený, ale 
k termínu hodnotenia nebol ešte podpísaná zmluva.  
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mil. €. V rámci programu Ľudia je to viac ako 4,36 mil. € pri 46 účastiach a v najmenšom programe 

Euratom sme zaznamenali 15 účastí s príspevkom EK vyšším ako 720 tis. €. Ako už vyplýva z grafu 34, 

tak najlepšie využívame práve najväčší z programov, ktorý slovenským vedcom poskytuje v priemere 

aj najvyšší príspevok EK na jeden projekt na úrovni takmer 170 tis. € oproti priemeru v Euratome 48 

tis. € na účasť.  

Graf 34 Finančný príspevok EK a počet slovenských účastí v špecifických programoch 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Dva špecifické programy – Spolupráca a Kapacity sa ďalej širšie rozdeľujú na jednotlivé tematické 

oblasti, ktoré disponujú vlastnými internými mechanizmami výberu projektov a najmä vlastným 

rozpočtom. Napriek čoraz väčšej snahe o interdisciplinárny prístup a interdisciplinárne výzvy 

v programe Spolupráca27 ide stále o separátne témy a výzvy. V tomto programe, z pohľadu 

absolútnych čísiel, najúspešnejšie využívame možnosti v tematickej oblasti Informačné 

a komunikačné technológie (IKT) s celkovým počtom 48 účastí a príspevkom EK na úrovni takmer 8,8 

mil. €. V oblasti nanovied, nanotechnológií, materiálov a nových výrobných technológií (NMP) máme 

27 účastí s celkovým príspevkom EK takmer 5,80 mil. €. Výskumné tímy v tematickej oblasti 

Bezpečnosť získali v 16 účastiach príspevok EK viac ako 5 mil. €. Naopak prakticky nevyužívame 

možnosti v tematickej oblasti Vesmír (3 účasti s príspevkom EK 52 498€). Vzhľadom na štruktúru 

a potenciál slovenskej vedy môžeme považovať aj účasť v tematických oblastiach Zdravie a Energia za 

veľmi nízku, a to tak vzhľadom na celkový počet účastí, ako aj na objem príspevku EK (graf 35).  

V rámci programu Kapacity relatívne dobre využívame možnosti tematickej oblasti Výskum a vývoj 

v prospech malých a stredných podnikov (20 účastí a príspevok EK 2,33 mil. €) a Výskumných 

infraštruktúr (24 účastí a príspevok na úrovni 2,24 mil. €). 23 účastí máme aj v tematickej oblasti 

Regióny znalostí (graf 36) Na druhej strane neevidujeme ani jednu účasť v tematických oblastiach 

Špecifické činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce a Koherentný vývoj v oblasti výskumných 

politík. Cieľom tejto aktivity je posilniť efektívnosť a koherenciu národných a európskych výskumných 

politík a ich prepojenie s inými politikami.  

                                                           
27

 Zvlášť viditeľné je to pri výzvach vyhlásených 10. júla 2012. Pozri  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls.  

33 624 686,21 

8 194 827,50 

4 363 
252,99 

720 493,63 0,00 

Cooperation Capacities People Euratom Ideas

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls
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Graf 35 Finančný príspevok EK a počet 
slovenských účastí v programe Spolupráca 

Graf 36 Finančný príspevok EK a počet 
slovenských účastí v programe Kapacity 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Graf 37 poskytuje prehľad výšky finančného príspevku a počtu účastí slovenských výskumných tímov 

vo všetkých tematických oblastiach špecifických programov Spolupráca, Kapacity a Euratom, ako aj 

v programe Ľudia a Myšlienky. Z tohto porovnania vyplýva už vyššie spomínané, že najlepšie 

využívame možnosti v oblastiach IKT, NMP, Bezpečnosť, ale aj v špecifickom programe Ľudia. Ten sa 

síce následne ešte delí na tematické oblasti, ale tie nie sú z hľadiska porovnávania signifikantné. 

V jednom zo špecifických programov – Myšlienky (ERC) a v troch tematických oblastiach (Špecifické 

činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce, Koherentný vývoj v oblasti výskumných politík a Jadrová 

fúzia) neevidujeme ani jednu slovenskú účasť v projektoch.  

Graf 37 Finančný príspevok EK a počet slovenských účastí vo všetkých tematických oblastiach 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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Porovnanie absolútneho počtu účastí a absolútnej výšky príspevku EK pre účastníkov v jednotlivých 

tematických oblastiach však nedostatočne reflektuje možnosti, ktoré tieto poskytujú. Ide najmä o už 

spomínané rozdiely v alokovaných finančných prostriedkoch. Zatiaľ čo v najväčšej tematickej oblasti 

v špecifickom programe Spolupráca – ICT je na roky 2007–2013 alokovaných až 9,05 mld. €, tak 

v najmenšej – Socioekonomické a humanitné vedy len 623 mil. €, teda len necelých 7%. Ešte menšiu 

alokáciu majú tematické oblasti v programe Kapacity. Regióny znalostí (REGIONS) 126 mil. € a Veda 

v spoločnosti (SiS) 180 mil. €. 

Jednou z možností ako porovnať reálnu úspešnosť v tematických oblastiach je porovnať finančný 

príspevok EK pre slovenských účastníkov s celkovým doteraz zamluvneným príspevkom EK pre 

všetkých účastníkov v tematických oblastiach (graf 38). V takomto prípade slovenské výskumné 

organizácie lepšie využívajú možnosti špecifického programu Kapacity (najmä Regióny znalostí, Veda 

v spoločnosti a Výskum v prospech MSP). V prípade Regiónov znalostí sme participovali na viac ako 

2% príspevku EK a máme takmer 3,4% všetkých účastí. V rámci špecifického programu Spolupráca 

najlepšie využívame reálne možnosti v oblasti Bezpečnosť, Socio-ekonomické a humanitné vedy, 

NMP a Potraviny, poľnohospodárstvo, rybolov a biotechnológie. Zaujímavosťou je, že v rámci ICT sme 

získali iba 0,17% príspevku EK a tvoríme iba 0,33% všetkých účastníkov.  

Z tohto porovnania vyplýva, že veľmi slabo využívame často deklarovaný potenciál slovenskej vedy 

najmä v oblastiach zdravia, environmentálnych vied a energetiky. Zaujímavosťou porovnania je fakt, 

že slovenskí vedci sa v relatívnom vyjadrení viac zapájajú do sociálnych a humanitných programov 

(SSH, SiS), respektíve podporných akcií (Regióny znalostí) ako do technických a prírodovedných vied. 

Jedným z dôvodov je aj fakt, že pre tieto vedy je určených podstatne viacej tematických oblastí (NMP, 

ENERGY, ICT, Doprava, Fission). Keďže sú však programy určené pre humanitné a sociálne vedy na 

európske pomery malé, tak aj konkurencia je v nich podstatne vyššia. Pri výzvach v oblasti SSH je 

miera úspešnosti na úrovni 10,76%. Slovenskí výskumníci zároveň veľmi dobre využívajú možnosti, 

ktoré poskytuje multidisciplinárna tematická oblasť Bezpečnosť (0,74% podiel na príspevku EK 

a 0,68% podiel na celkovej účasti). Ide pri tom o oblasť, ktorá kombinuje ICT, materiálne vedy, socio-

ekonomické a humanitné vedy a pod.  

Graf 38 Finančný príspevok EK a počet slovenských účastí vo všetkých tematických oblastiach ako 
pomer k celkovo zazmluvneným prostriedkom a celkovému počtu projektov 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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4.4 Štruktúra slovenských účastníkov 7.RP 

4.4.1 Geografické rozdelenie účastí 

Z geografického hľadiska je slovenská účasť rozdelená značne nerovnomerne. Z pohľadu účasti v 7.RP 

tak môžeme definovať dve centrá. Na jednej strane jednoznačne dominuje bratislavský región, 

v ktorom je alokovaných až 60,17% všetkých účastí a viac ako 63,24% príspevku EK. Čiastočne k tomu 

prispieva najmä celkové rozdelenie výskumných kapacít na Slovensku, keď je takmer 50% 

výskumných kapacít a ľudského potenciálu alokovaných v Bratislavskom kraji (BSK). Na strane druhej 

je to Košický kraj s 51 účasťami (14,83%) a viac ako 8,61 mil. € (18,4%). Oba kraje ťažia z umiestnenia 

veľkých univerzít, ústav SAV, ale aj silnejšieho firemného sektora. Na opačnom konci sú Prešovský 

a Trenčiansky samosprávny kraj s 5 účasťami. Pričom pri oboch je zaujímavosťou, že v nich ani jeden 

projekt neriešia univerzity. Dokonca ani jedna účasť nie je priamo v Prešove, alebo v Trenčíne. 

Graf 39 Geografické rozdelenie slovenských účastí a príspevku EK (€) 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Tab. 6 Prehľad projektov so slovenskou účasťou podľa tematických oblastí a krajov 

 

H
EA

LT
H

 

K
B

B
E

 

IC
T 

N
M

P
 

EN
ER

G
Y 

EN
V

I 

TP
T 

SS
H

 

SP
A

C
E

 

SE
C

U
R

IT
Y 

G
A

 

ER
C

 

P
EO

P
LE

 

IN
FR

A
 

SM
E 

R
EG

IO
N

S 

R
EG

SP
O

T 

SI
S 

C
O

H
 

IN
C

O
 

FU
SS

IO
N

 

FI
SS

IO
N

 

Sp
o

lu
 

BSK 13 13 29 21 9 12 2 14 3 11 0 0 34 18 12 5 0 6 0 0 0 5 207 

KSK 2 0 14 3 1 0 4 0 0 1 1 0 4 4 4 6 2 5 0 0 0 0 51 

TSK 0 0 0 0 4 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 9 22 

ŽSK 0 0 0 2 0 0 11 0 0 3 0 0 1 0 2 5 0 1 0 0 0 0 25 
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PSK 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Spolu 15 21 48 27 15 15 19 18 3 16 1 0 46 24 20 23 2 16 0 0 0 15 344 

Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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4.4.2 Rozdelenie účastí podľa typu organizácie 

Slovenská republika sa z hľadiska sektorového rozdelenia účastí v 7.RP značne líši od priemeru EÚ27. 

A to hneď vo viacerých smeroch. V prvom rade je to dominancia súkromného sektora (PRC), ktorý 

získal až 34,18% finančného príspevku EK (16,03 mil. €). Tento pomer je až o 11% vyšší ako je 

európsky priemer (porovnaj graf 40 a 41). Na druhej strane vidíme veľmi nízku participáciu 

vysokoškolského sektora (HES), a to napriek tomu, že v absolútnych číslach má najviac účastí – 108. 

V percentuálnom vyjadrení získali vysokoškolské inštitúcie 32,99% príspevku EK, čo je o viac ako 

10,5% menej, ako je európsky priemer. Výskumné organizácie (REC) získali 26,2% finančného 

príspevku EK, čo je o viac ako 2% menej ako je priemer v 7.RP (28,31%). V slovenských podmienkach 

ide najmä o ústav SAV a rezortné výskumné ústavy. Z pohľadu ľudského potenciálu vyjadreného 

počtom výskumných pracovníkov vo FTE dosahujú výskumné organizácie v podstate svoje možnosti 

(graf 41). Naopak podnikateľský sektor, ktorý disponuje len 17,34% celkových ľudských výskumných 

kapacít až dvojnásobne prekračuje svoje možnosti. Na druhej strane vysokoškolský sektor, ktorý 

disponuje až 56,8% všetkých ľudských kapacít, má podiel na už spomínanej úrovni 33,18%. 

V priemere tak vo vysokoškolskom sektore na jednu účasť pripadá až 85,65 výskumníkov, pri 

výskumných organizáciách je to 48 výskumníkov a pri súkromných firmách 28.  

Graf 40 Finančný príspevok EK podľa typu 
organizácie (SK)                          

Graf 41 Finančný príspevok EK podľa typu 
organizácie (celý 7.RP) 

  
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Možno tak konštatovať, že zatiaľ čo súkromný sektor využíva možnosti, ktoré 7.RP prináša viac ako 

dvojnásobne, ako by sa dalo očakávať vzhľadom na jeho potenciál, tak vysokoškolský sektor tieto 

príležitosti využíva len na polovicu. Výskumné organizácie približne dosahujú potenciál, ktorý majú 

vzhľadom na počet výskumníkov. Vyššiu participáciu súkromných firiem možno vysvetliť troma 

základnými dôvodmi: 

 vyššia flexibilita pri odmeňovaní zamestnancov, a tým aj vyššie platy výskumníkov 

participujúcich v projektoch; 

 menšie možnosti na získanie financovania vlastného výskumu z národných zdrojov a zo 

štrukturálnych fondov EÚ; 
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 väčšie možnosti využitia výsledkov výskumu v hospodárskej praxi, a to najmä pri slabom 

manažovaní transferu technológií na univerzitách a vo výskumných organizáciách.  

Graf 42 Ľudské zdroje vo VaV (priemer rokov 2007-2010 vo FTE) podľa sektorov 

 
Dáta: ŠÚ SR; Zdroj: SOVVA 

Univerzity a vysoké školy 

Ako už bolo uvedené v kap. 3.2.6., žiadna zo slovenských výskumných organizácii sa nezaradila vo 

svojom sektore medzi TOP 100 v 7.RP. Jedine Slovenská akadémia vied, ak by sme použili agregované 

čísla za všetky jej ústavy, patrí do prvej 200 medzi výskumnými organizáciami. Keďže však každý 

z ústavov SAV má vlastnú právnu subjektivitu, tak z pohľadu EK nevystupuje SAV ako jedna inštitúcia 

(okrem projektov, ktoré implementuje ako celok). Medzi vysokými školami je najúspešnejšia 

z hľadiska príspevku EK Technická univerzita v Košiciach (4,034 mil. €) nasledovaná Univerzitou 

Komenského v Bratislave (3,398 mil. €) a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (1,77 mil. €) (tab. 7). 

Do najväčšieho počtu projektov je zapojená Univerzita Komenského v Bratislave (22), za ktorou sú 

spoločne Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline (16). Z pohľadu úlohy 

v projektoch (na základe podielu príspevku EK) je najúspešnejšou Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici (10,32%), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (4,9%) a Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave (4,47%).  

Na Slovensku pôsobí celkovo 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy a 12 súkromných 

vysokých škôl. Okrem toho u nás pôsobia ešte 4 pobočky zahraničných vysokých škôl. Kvalita výučby 

je priamo úmerná kvalite výskumu. Z celkového počtu 35 univerzít a vysokých škôl participuje 

v projektoch 7.RP len 15. Z troch štátnych vysokých škôl má aspoň jednu účasť každá z nich. Z 20 

verejných je to 11. Súkromné vysoké školy majú v projektoch 7.RP jednu účasť.  Pričom aj ich záujem 

o účasť je veľmi nízka, keď len 5 z nich vôbec pokúsilo zapojiť do konzorcií, ktoré podali celkovo 8 

žiadostí.  

Tab. 7 Slovenské vysokoškolské inštitúcie zapojené do 7.RP 

Názov organizácie Príspevok EK  
Počet 
účastí 

Podiel na EK 
príspevku 

TECHNICAL UNIVERSITY KOSICE 4 037 258,00 16 4,41 

2824,375 

4184,3 9249,75 

25,625 

Podnikateľský sektor Vládny sektor Sektor vysokých škôl Súkromný neziskový sektor
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UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 3 398 034,96 22 4,07 
SLOVENSKA ZDRAVOTNICKA UNIVERZITA V 
BRATISLAVE 1 771 174,12 9 4,90 
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V 
BRATISLAVE 1 397 810,80 15 3,42 

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 1 254 862,05 16 4,80 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 846 853,92 6 3,17 

SLOVAK AGRICULTURAL UNIVERSITY IN NITRA 743 747,00 7 3,20 

UNIVERZITA SV CYRILA A METODA V TRNAVE 424 577,00 2 4,47 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 414 102,50 5 10,32 

TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLENE 329 900,00 2 4,47 

TRNAVSKA UNIVERZITA V TRNAVE 308 718,00 2 4,05 

EKONOMICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 223 927,80 2 2,09 

Skola komunikacie a medii, n.o. 188 674,00 2 1,77 
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN 
NITRA 83 558,00 1 2,79 
AKADEMIA OZBROJENYCH SIL GENERALA MILANA 
RASTISLAVA STEFANIKA 48 192,00 1 1,45 

Spolu 15 471 390,15 108 4,02 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Výskumné organizácie 

Medzi výskumnými organizáciami dominuje Slovenská akadémia vied a jej ústavy. Ako už bolo 

uvedené, tak z pohľadu EK je každý z ústavov SAV samostatný právny subjekt, takže SAV ako celok má 

len 10 účastí (príspevok EK viac ako 193 tis. €) (tab. 8). Pre lepšiu možnosť porovnať úspešnosť SAV, 

najmä vo vzťahu k veľkým univerzitám pracujeme, pri hodnotení s celkovým údajom za SAV, ako aj 

s údajmi za jednotlivé jej ústavy. SAV ako celok je najúspešnejším slovenským účastníkom 7.RP či už 

z pohľadu príspevku EK (9,89 mil. €), alebo počtu účastí (68). Z pohľadu jednotlivých ústavov 

dominuje Ústav informatiky SAV (1,97 mil. € pri 6 účastiach), Virologický ústav SAV (1,43 mil. € a 5 

účastí) a Fyzikálny ústav SAV (725 400€ a 3 účasti). Najúspešnejšou výskumnou organizáciou mimo 

SAV je Medzinárodné laserové centrum (692 tis. € a 4 účasti) a Národné lesnícke centrum (617 tis. € 

a 4 účasti). Z pohľadu podielu na príspevku EK, a teda aj úlohe v projekte je najúspešnejším Ústav 

anorganickej chémie SAV (14,26%), Ústav materiálového výskumu SAV (11,24%) a Ústav materiálov 

a mechaniky strojov SAV (10,4%).28  

Tab. 8 Slovenské výskumné inštitúcie (REC) zapojené do 7.RP 

Názov organizácie Príspevok EK 
Počet 
účastí 

Podiel na EK 
príspevku 

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED (všetky ústavy)29 9 891 807,85 68 3,56 

USTAV INFORMATIKY,  SLOVENSKA AKADEMIA VIED 1 973 796,00 6 2,72 

VIROLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 1 429 462,80 5 4,65 

Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences 740 741,00 4 2,56 

FYZIKALNY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 725 400,00 3 9,86 

USTAV MATERIALOV A MECHANIKY STROJOV SAV 706 070,67 3 10,40 

                                                           
28

 Až 100% podiel má ústav genetiky a biotechnológie rastlín SAV, ten však figuruje v projekte sám.   
29

 Súčet za všetky ústav. Tento údaj sa nezapočítava do celkovej výšky príspevku EK ani do počtu účastí.  
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MEDZINARODNE LASEROVE CENTRUM 692 888,07 4 2,25 

USTAV POLYMEROV - SLOVENSKA AKADEMIA VIED 659 072,00 4 8,99 

NARODNE LESNICKE CENTRUM 617 071,21 4 5,63 
USTAV MATERIALOVEHO VYSKUMU SLOVENS KEJ AKADEMIE 
VIED 516 451,18 3 9,77 

USTAV ANORGANICKEJ CHEMIE SLOVENSKAAKADEMIA VIED  436 049,64 1 14,26 
INSTITUTE OF LANDSCAPE ECOLOGY OF THE SLOVAK 
ACADEMY OF SCIENCES 397 064,20 3 4,34 

INSTITUT PRE DOBRE SPRAVOVANU SPOLOCNOST 358 749,00 1 4,54 

Ustav Zoologie Slovenskej akademie vied 275 000,00 1 2,30 

CHEMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIEVIED 260 204,00 2 1,80 
USTAV EXPERIMENTALNEJ ENDOKRINOLOGIE - SLOVENSKEJ 
AKADEMIE VIED 252 900,00 1 2,18 

INFOSTAT- INSTITUT INFORMATIKY A STATISTIKY INFOSTAT 214 400,00 1 8,04 

SLOVENSKA AKADEMIA VIED 193 845,36 10 1,49 

PROGNOSTICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 185 851,00 2 2,19 

VYSKUMNY USTAV POTRAVINARSKY 174 777,00 3 3,50 

EKONOMICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 172 978,00 3 0,93 
JAZYKOVEDNY USTAV LUDOVITA STURA SLOVENSKEJ 
AKADEMIE VIED 166 320,00 2 3,64 

SLOVENSKE CENTRUM POLNOHOSPODARSKEHO VYSKUMU 135 106,00 1 2,43 

INSTITUTE OF PLANT GENETICS AND BIOTECHNOLOGY 100 000,00 1 100,00 
ASTRONOMICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF 
SCIENCES 94 540,00 2 2,89 
USTAV MATERIALOVEHO VYSKUMU SLOVENSKEJ AKADEMIE 
VIED 87 855,00 1 100,00 
USTAV MOLEKULARNEJ FYZIOLOGIE A GENETIKY SLOVENSKEJ 
AKADEMIE VIED*INSTITUTE OF MOLECULAR PHYSIOLOGY AND 
GENETICS SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES 84 690,00 1 2,83 

SLOVENSKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV 81 427,00 1 8,51 

SOCIOLOGICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 79 920,00 1 6,19 

INSTITUTE FOR PUBLIC AFFAIRS 75 743,00 2 1,32 

VYSKUMNY USTAV PODOZNALECTVA A OCHRANY PODY 65 925,00 1 1,88 

USTAV EXPERIMENTALNEJ FYZIKY SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 61 800,00 2 1,31 
USTAV BIOCHEMIE A GENETIKY ZIVOCICHOV SLOVENSKEJ 
AKADEMIE VIED 59 920,00 1 5,99 

STATNY GEOLOGICKY USTAV DIONYZA STURA 48 512,80 2 1,05 
OBCIANSKE ZDRUZENIE SLOVENSKA ASOCIACIA VEREJNEHO 
ZDRAVIA 44 277,00 2 1,24 

BOTANICKY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 42 800,00 1 1,62 

USTAV MEDICINSKEJ ETIKY A BIOETIKY n.f. 40 125,00 1 4,93 
VYSKUMNY USTAV EKONOMIKY POLNOHOSPODARSTVA A 
POTRAVINARSTVA 24 396,00 1 2,44 

GEOFYZIKALNY USTAV SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 14 300,00 1 1,65 

NEUROIMUNOLOGICKY USTAV SAV 0,00 1 0,00 

Spolu 12 290 427,93 89 3,45 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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Súkromné firmy 

Súkromné firmy využívajú príležitosti 7.RP v oveľa väčšej miere ako vysoké školy a výskumné 

organizácie. Aspoň do jedného projektu sa zapojilo 64 firiem (tab. 9). Celkový počet účastí dosiahol 

úroveň 98 projektov. V objeme získaného príspevku EK je medzi súkromnými firmami najúspešnejšou 

Ardaco, a.s., ktorá získala viac ako 3,15 mil. € pri 6 účastiach. Zo všetkých slovenských organizácií 

zapojených do 7.RP je v objeme získaných finančných prostriedkov na 3. mieste (ak nepočítame so 

SAV ako jednou inštitúciou), ide pritom o MSP. Viac ako milión eur získali ešte dve firmy – Intersoft, 

a.s. (1,087 mil. €) a ZŤS výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. (1,043 mil.€). Z pohľadu počtu účastí 

v projektoch je najúspešnejším VÚJE, a.s. (7), Ardaco, a.s. (5) a I-Europa, s. r. o. (5). Spomedzi 

všetkých sektorov majú súkromné firmy v priemere najvyšší podiel na príspevku EK (5,1%). Najväčší 

podiel na príspevku EK má Progseis (25,13%), Združenie Biterap (23,23%) a Prvá zváračská, a.s 

(22,64%). Ide však všetko o firmy, ktoré sú zapojené iba do jedného projektu.  

Tab. 9 Slovenské súkromné firmy (PRC) zapojené do 7.RP 

Názov organizácie Príspevok EK  
Počet 
účastí 

Podiel na EK 
príspevku 

Ardaco, a.s. 3 157 355,60 6 14,90 

INTERSOFT A.S. 1 087 112,00 5 6,39 

ZTS VYSKUMNO-VYVOJOVY USTAV KOSICE AS 1 043 006,00 4 12,03 

GEOTHERMAL ANYWHERE SRO 834 400,00 1 9,69 

VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY - PRIEMYSELNY INSTITUT SR 605 550,00 2 3,63 

NEMETSCHEK SLOVENSKO, S.R.O. 557 400,00 1 20,65 

BROADBIT SLOVAKIA SRO 515 530,00 2 6,68 

ENVIRONMENTAL INSTITUTE s.r.o. 452 625,70 2 4,38 

GTVT S.R.O 401 499,00 2 2,55 

INDRA Slovakia, a.s. 389 999,00 1 9,20 

VUJE AS 350 865,50 7 1,65 

CORINEX COMMUNICATIONS AS 328 416,00 2 6,21 

BYSPRAV 322 466,50 1 9,18 

WORLD CONSULT AS 320 480,00 1 9,76 

TOWERCOM AS 282 865,00 2 4,27 

HAMELN RDS AS 275 734,43 1 3,28 

DANUBIA NANOTECH SRO 251 563,00 1 7,02 

PRVA ZVARACSKA a. s. 234 268,30 1 22,64 

PROGSEIS 217 959,00 1 25,13 

SIRECO S.R.O. 217 900,90 1 17,85 

SYNKOLA, S.R.O. 215 744,75 1 9,38 

CEIT SK SRO 213 077,25 2 2,48 

PAM-ak s.r.o. 200 671,00 1 20,03 

ZDRUZENIE BITERAP 191 660,00 1 23,23 

GALANTATERM SPOL. SR.O. 185 711,50 1 5,29 

BIC BRATISLAVA. SPOL. S.R.O. 173 269,00 3 5,04 

SLOVAK TELEKOM AS 169 584,00 2 2,13 

DECOM AS 155 800,00 2 6,11 

RNDr. Kamil Vrana, CSc.-HYDEKO-KV 155 000,00 1 16,25 

KLF-ZVL MTK SPOL. S R.O. 145 389,00 1 13,43 
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TAUSEC SRO 142 988,00 1 13,00 

ELFA S.R.O. 141 762,00 1 1,50 

KIOS S.R.O. 138 960,00 1 2,63 

S-TEAM LAB SPOL SRO 137 030,00 1 12,51 

CENTRUM ROZVOJA ZAHRADNICTVA, SPOLSRO 136 340,00 1 13,63 

HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA AS 130 480,20 1 7,98 
ALLIED COMMUNICATIONS, S.R.O.*FORELINTERNATIONAL 
SCHOOL FOREL 128 126,67 1 2,14 

Ing.Jan Sestina SETA 126 842,00 1 12,66 

SAE-AUTOMATION, S.R.O 122 700,00 1 5,33 

Východoslovenská energetika a.s. 118 810,00 2 3,26 

CLINICAL RESEARCH ASSOCIATES & CONSULTANTS S.R.O. 100 000,00 1 1,25 

VYSKUMNY USTAV CHEMICKYCH VLAKIEN AS 90 270,00 1 2,91 
EDIS (VYSKUMNE A VYVOJOVE DRUZSTVOPRE ELEKTRONICKE 
DIGITALNE SYSTEMY) 90 035,83 1 7,19 

MONDI SCP AS 90 000,00 1 1,64 

TATRAVAGONKA AS 82 912,00 1 9,97 

WEASTRA SRO 74 832,00 1 0,84 

HIGHCHEM LTD 72 800,00 1 2,53 

I-EUROPA SRO 55 938,01 6 16,94 

INZINIERSKA VYPOCTOVA SPOLOCNOST TRNAVA S.R.O. 50 303,00 1 0,87 

ENERGETICKE CENTRUM BRATISLAVA 49 191,11 1 4,92 

Vyskumny ustav dopravny 49 040,00 1 5,77 

QUERCUS s.r.o. 43 121,00 1 1,51 

Vedecko-technologicky park Zilina 43 035,91 1 7,33 

ZELEZNICNA SPOLOCNOST SLOVENSKO A.S 42 000,00 1 0,32 

CORDIA AS 33 691,00 1 2,81 

MEROCO AS 29 700,00 1 0,79 

TEN SLOVAKIA, s.r.o. 20 046,67 1 10,55 

FAGOR EDERLAN SLOVENSKO, A.S. 15 128,00 1 1,30 

LETISKO M. R. STEFANIKA - AIRPORT BRATISLAVA, A.S. (BTS) 14 100,00 1 0,62 

Solarklima, s.r.o. 8 667,00 1 0,91 

GOTIVE a.s. 0,00 1 0,00 

MEDMARK SRO 0,00 2 0,00 

SLOVENSKE ELEKTRARNE AKCIOVA SPOLOCNOST 0,00 1 0,00 

SOFT & CONTROL TECHNOLOGY SRO 0,00 1 0,00 

Spolu 16 031 752,83 100 5,09 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Verejná správa a ostatné organizácie 

Zapojenie inštitúcií verejnej správy (PUB) ako aj ostatných inštitúcií (OTH – ide najmä o neziskové 

a mimovládne organizácie). Z oblasti verejných organizácií je najúspešnejšia Národná agentúra na 

podporu malého a stredného podnikania (príspevok EK 320 tis. € a 3 projekty), a Košický 

samosprávny kraj (230 tis. € a 2 projekty) (tab. 10). Medzi ostatnými organizáciami sú najúspešnejší 

Mladí vedci Slovenska (600 tis. € a 1 projekt) a Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové 

aktivity  (167 tis. € a 6 projektov) (tab. 11). 
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Tab. 10 Slovenské verejné organizácie (PUB) zapojené do 7.RP 

Názov organizácie Príspevok EK 
Počet 
účastí 

Podiel na EK 
príspevku 

NATIONAL AGENCY FOR DEVELOPMENT OF SMALL AND 
MEDIUM ENTERPRISES 320 274,00 3 7,83 

Kosice self-governing region 230 800,00 2 6,65 

Slovak Chamber of Commerce and Industry 206 800,00 1 12,53 

SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA 172 006,00 2 3,54 

Mesto Galanta 154 837,00 1 4,41 

Ministry of Interior of the Slovak Republic 139 600,00 2 2,63 

URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 133 392,50 2 2,67 

Ministry of Education, Science, Research and Sport 126 260,00 1 6,31 

INSTITUT PRE VYSKUM PRACE A RODINY 90 244,00 1 3,02 

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 80 180,46 2 1,55 

NARODNY BEZPECNOSTNY URAD 79 360,00 1 2,42 

STATNE LESY TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU 67 195,00 1 0,91 

UNIVERZITNA KNIZNICA V BRATISLAVE 37 996,00 2 0,45 

Úrad verejného zdravotníctva SR 24 000,00 1 0,60 

URAD JADROVEHO DOZORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 22 000,00 1 0,38 

MESTO TRNAVA 20 046,67 1 10,55 

Zilina self-governing region 20 046,67 1 10,55 

AGENTURA NA PODPORU VYSKUMU A VYVOJA 9 425,89 2 0,37 

Slovenske narodne muzeum 5 350,00 1 10,70 

MINISTERSTVO SKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 0,00 1 0,00 

Ministry of Transport and Communications of Slovak Republic 0,00 1 0,00 

Spolu 1 939 814,19 30 2,65 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 

Tab. 11 Slovenské ostatné organizácie (OTH) zapojené do 7.RP 

Názov organizácie Príspevok EK 
Počet 
účastí 

Podiel na EK 
príspevku 

MLADI VEDCI SLOVENSKA 600 000,00 1 100,00 

Slovenska organizacia pre vyskumne a vyvojove aktivity 167 749,93 6 50,79 

ZDRUZENIE MAXA REINHARDTA 125 885,00 2 2,69 

Agency for the support of regional development Kosice 109 777,80 2 3,83 
VYSOKOSPECIALIZOVANY ODBORNY USTAV GERIATRICKY SV. 
LUKASA V KOSICIACH N.O. 45 940,00 1 2,04 

SAIA, n. o. 45 422,50 2 1,41 

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska 40 200,00 1 1,58 
NETWORK OF INSTITUTES AND SCHOOLS OF PUBLIC 
ADMINISTRATION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 18 900,00 1 0,76 
ZDRUZENIE POUZIVATELOV SLOVENSKEJAKADEMICKEJ 
DATOVEJ SIETE-SANET 16 000,00 1 0,02 

Spolu 1 169 875,23 17 1,04 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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4.4.1 Spolupráca slovenských výskumných tímov so zahraničím  

Celý 7.RP program je založený na dvoch princípoch – spolupráci a excelentnosti. Spolupráca medzi 

jednotlivými výskumnými organizáciami a medzi európskymi, ale aj mimoeurópskymi krajinami, je 

základom všetkých špecifických programov s výnimkou Ideas. V rámci 7.RP dominujú výskumné tímy 

z veľkých krajín EÚ12 – Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko a Taliansko, ktoré sú 

zastúpené v najväčšom počte projektov, či už vzhľadom na svoju veľkosť, veľkosť výskumného 

sektora, alebo jeho kvalitu. Tie tvoria aj základ väčšiny konzorcií. Napríklad Nemecko má aspoň 

jedného účastníka v 5 495 projektoch z celkového počtu 15 523, ktoré boli doteraz podporené. Veľká 

Británia dokonca participuje až v 6 306 projektoch s celkovým počtom účastníkov 10 527.  

Slovenskí výskumníci dosiahli v 7.RP celkovo 344 účastí v 275 projektoch. Ako je vidieť z mapy 1, tak 

v projektoch so slovenskou účasťou najčastejšie spolupracujeme s výskumnými tímami z Nemecka 

(472 krát), Veľkej Británie (3578) a Talianska (316). Relatívne kvalitná spolupráca je aj s menšími 

krajinami EÚ12 – Holandskom (201), Belgickom (165) a Rakúskom (146). Naopak z analýzy vzájomnej 

spolupráce vyplývajú tri základné fakty: 

 Priemerná vedecká spolupráca s krajinami V4. Z krajín V4 dokonca najmenej 

spolupracujeme s Českou republikou (104), pričom vzájomné väzby z obdobia federácie 

určite existujú, ale sa v projektoch nevyužívajú. Z pohľadu účasti v 7.RP to skôr vyzerá, že 

krajiny V4 si viac konkurujú ako spolupracujú.  

 Priemerná až veľmi slabá spolupráca s asociovanými krajinami. Z asociovaných krajín máme 

priemernú spoluprácu so Švajčiarskom (102), ale s ostatnými krajinami je spolupráca slabá až 

veľmi slabá. V prvom rade ide o krajiny, ktoré sú v 7.RP veľmi úspešné – Nórsko a Izrael. 51, 

resp. 39 účastí v spoločných projektoch je veľmi málo, a to aj vzhľadom na to, že obe krajiny 

patria medzi svetových technologických lídrov. Na druhej strane je to slabá spolupráca 

s kultúrne blízkymi krajinami – Chorvátsko (27) a Srbsko (19). Pričom obe krajiny sú zo 

zahraničnopolitického pohľadu pre SR kľúčové. So Srbskom navyše spoločne koordinujeme 

v rámci Stratégie EÚ pre dunajský región prioritnú oblasť 7. Rozvoj vedomostnej spoločnosti 

prostredníctvom výskumu, vzdelávania a IKT. 

 Veľmi slabá spolupráca s pobaltskými krajinami. Litva a Lotyšsko patria spolu so Slovenskom 

k najhorším krajinám EÚ v 7.RP. Z toho vyplýva aj úroveň vzájomnej spolupráce. Pritom však 

pobaltské krajiny čelia veľmi obdobným problém ako Slovensko, avšak vzájomná spolupráca 

je na veľmi slabej úrovni.  

 Slabá je spolupráca aj s krajinami, s ktorými sme v minulosti dlhodobo spolupracovali (Rusko, 

Ukrajina), a v ktorých existujú ešte výskumné väzby. 15 ruských účastí v slovenských 

projektoch je v podstate na úrovni Číny (13).  
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Mapa 1 Participácia výskumných tímov v projektoch so slovenskou účasťou 

 

 
Dáta: E-corda (19/06/2012); Zdroj: SOVVA 
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5. Zá véry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piata kapitola obsahuje sumarizáciu uskutočnených analýz 
a porovnaní, a celkové zhodnotenie našej účasti v porovnaní so 
zahraničným.  
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Závery 

Slovenská republika značne zaostáva za svojimi možnosťami v účasti v 7.RP. Vo väčšine 

kvantitatívnych, ale najmä kvalitatívnych porovnávaní sa umiestňujeme nielen na posledných 

miestach medzi krajinami EÚ, ale pred nami sú aj asociované štáty ako Chorvátsko a Turecko. 

V niektorých tematických oblastiach (napr. Zdravie) nás dokonca predbehli aj africké štáty. Na 

základe uskutočnených analýz je možné konštatovať, že Slovenská republika a slovenská veda 

disponuje takým výskumným a hospodárskymi potenciálom, ktorý jej umožňuje zvýšiť participáciu 

v projektových žiadostiach, ako aj v reálne získaných projektoch minimálne o jednu tretinu. Pritom 

v našej účasti nezaostávame len za krajinami EÚ15, ale aj novými členskými krajinami. V žiadnom zo 

štatistických porovnaní sme neskončili nad priemerom krajín EÚ12.  

Dôvodov nízkeho zapojenia je viacej. Hlavným sú štrukturálne fondy EÚ a v tomto prípade hlavne OP 

Výskum a vývoj. Znie to pritom alogicky, keďže práve jedným z cieľov tohto nástroja bolo zvýšenie 

slovenskej účasti v rámcových programoch. Avšak mimoriadne zložitá byrokracia a administratívna 

náročnosť, tak pri podávaní žiadostí, ako aj pri implementácií týchto projektov, prakticky 

neumožňovala aktívnejšie sa zapájať do 7.RP. Svedčí o tom najmä rapídny prepad účastí v žiadostiach 

v roku 2008, teda v tom istom roku, keď boli vyhlásené prvé výzvy z OP Výskum a vývoj.  

Ďalšími dôvodmi sú nedostatočné skúsenosti slovenských vedcov s účasťou v projektoch rámcových 

programov a najmä s ich riadením. Na Slovensku prakticky neexistuje výskumná inštitúcia, ktorá by 

mal zriadené oddelenie zamerané na projektové riadenie takýchto projektov. Pritom vedecká 

excelentnosť tvorí len jednu tretinu v hodnotení projektov a ďalšie dve sú zameraná na posúdenie 

spôsobu implementácie projektu a diseminácie jeho výsledkov. Na Slovensku, tak vedci a výskumníci 

v mnohých prípadoch vykonávajú administratívne práce spojené s riadením projektov, ktoré 

v zahraničí robia vyškolení projektoví manažéri.  

Ak by sme sa pozreli detailnejšie na našu účasť v 7.RP, tak by sme dospeli k záveru, že sa v ňom 

zúčastňuje pomerne obmedzený počet vedcov a výskumníkov. Ide prakticky o stále sa opakujúce 

výskumné tímy, ktoré čerpajú zo skúseností z predchádzajúcich rámcových programov.  

Ďalším rizikom vyplývajúcim zo štrukturálnych fondov je práve sústredenie sa slovenských vedcov na 

tento nástroj, a to aj takých výskumných tímov, ktoré boli úspešné v 5. alebo 6.RP. Tie tak strácajú 

kontakty na zahraničný výskum, a to zvyšuje riziko, že v Horizonte 2020 bude slovenská účasť ešte 

nižšia. Čo spätne zvyšuje riziko, že na prístrojoch a výskumnej infraštruktúre nakúpenej z OP Výskum 

a vývoj nebude možné reálne uskutočňovať výskum, keďže ho nebudú mať vedci z čoho platiť.  

Vplyv na slovenskú účasť má nepochybne aj slabé financovanie výskumu a vývoja. Zároveň ide 

o oblasť, ktorá za posledné dve dekády neprešla žiadnou reformou financovania. Napriek tomu, že 

v posledných rokoch sa v absolútnych číslach aj vo vzťahu k HDP financovanie výskumu a vývoja 

zlepšilo, tak sa to ešte neodzrkadlilo na zlepšení našej konkurencieschopnosti. Negatívom je tiež fakt, 

že za týmto zvýšením stoja primárne štrukturálne fondy EÚ. Rozpočet APVV napríklad v priebehu 

troch rokov klesol o takmer 10 mil. €. Napriek tomu slovenská veda aj pri súčasnom stave 

financovania disponuje priestorom na zvýšenie našej účasti v 7.RP. Napríklad Cyprus, ktorého 

rozpočet na výskum a vývoj je vo vzťahu k HDP o 0,2% nižší ako náš, získal viac finančných 

prostriedkov.  

Pritom na Slovensku boli v od roku 2007 vytvárané podmienky na intenzívnejšie zapojenie do 

rámcových programov. Napriek istej nekoncepčnosti sa podali zmodernizovať výskumnú 
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infraštruktúru a vybudovať nové laboratóriá. Do roku 2015 by sa mali dobudovať prvé fázy 

univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier. Ide pritom o prvé projekty zamerané na 

integrovanie výskumných kapacít. Zároveň postupne rastie aj počet výskumných pracovníkov, čo by 

sa mohlo začať prejavovať v Horizonte 2020. Problémom však stále ostáva chýbajúca stredná 

generácia vedcov, keďže pribúda najmä mladých vedcov, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti 

s účasťou vo výskumných projektoch a ani žiadny výskumný tím nikdy neriadili. Dôležitým faktorom, 

ktorý ovplyvní našu účasť v Horizonte 2020, však bude spôsob nastavenie a najmä implementácie 

štrukturálnych fondov na výskum, vývoj a inovácie v nasledovnom programovom období. Je preto 

potrebné nastaviť štrukturálne fondy komplementárne k Horizontu 2020 a zároveň podstatne znížiť 

administratívnu náročnosť a byrokraciu. Len takýmto spôsobom bude možné zabezpečiť dostatočné 

vedecké kapacity na riešenie projektov Horizontu 2020.  

Slovenské výskumné tímy, ktoré sa zapájajú do 7.RP sú pomerne úspešné pri získavaní projektov. 

Slovenská republika sa síce umiestnila pod celkovým priemerom, ale na druhej strane sme nad 

priemerom krajín EÚ12. Naopak v úspešnosti pri získavaní finančného príspevku EK patríme medzi 

najhoršie krajiny EÚ. Získavame tak projekty, v ktorých nehráme primárnu úlohu a nedarí sa nám 

získavať tie projekty, v ktorých požadujeme viac finančných prostriedkov EK alebo sme 

koordinátormi. V prípade, že sme koordinátorom projektu, ta dokonca získame len 3,17% žiadaného 

príspevku EK. Patríme k najhorším krajinám tiež vo výške priemerného príspevku na jednu účasť. 

Pritom viac ako tretinu slovenských účastí tvoria takzvané podporné a koordinačné akcie, v ktorých 

nejde o samotný výskum, ale o akcie na podporu výskumu. Slovenskí výskumníci tak v mnohých 

prípadoch nevystupujú v projektoch ako dôležití partneri, alebo koordinátori. Dokonca sme 

koordinovali len tri výskumné projekty.  

Z hľadiska sektorov výskumu a vývoja je najúspešnejší priemyselný sektor. Firmy, tak využívajú 

možnosti, ktoré im poskytuje 7.RP podstatne lepšie ako univerzity a výskumné organizácie. Pomerne 

úspešná je Slovenská akadémia vied ako celok a 4 z jej ústavov. Medzi univerzitami je najúspešnejšia 

Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita a čiastočne aj Žilinská univerzita v Žiline. 

Z geografického hľadiska našim účastiam dominuje Bratislavský kraj a s väčším odstupom Košický 

kraj.  

Problémom bola do istej miery aj informovanosť vedcov a výskumných inštitúcií o možnostiach, 

ktoré 7.RP ponúka. Priamy prenos medzi EK a vedcami prakticky neexistoval. Napriek tomu, ako 

ukázali informačné dni v roku 2012 a konferencia FP7 CONNECTIONS 2012, tak záujem výskumníkov 

a vedcov o účasť je pomerne veľký. V mnohých prípadoch im však chýbali základné informácie 

o tomto programe a jeho možnostiach. Nedostatkom je aj aktívny lobing priamo v Bruseli. Slovensko 

je pritom jedna z mála krajín, ktoré tu nemajú zriadenú styčnú kanceláriu pre výskum a vývoj.  

Slovenská republika tak vo veľkej miere nevyužíva možnosti, ktoré jej účasť v Európskom výskumnom 

priestore (ERA) prináša. Z pohľadu zapájania sa do ERA patríme medzi najhorších takmer vo všetkých 

ukazovateľoch. Medzi úspešné krajiny EÚ12 môžeme zaradiť Cyprus, Maltu, Slovinsko, Estónsko 

a čiastočne aj Českú republiku a Maďarsko. Ostatné štáty značne zaostávajú. Problém je však 

podstatne širší ako len naša účasť v 7.RP, a to najmä nedostatočná podpora výskumu, vývoju 

a inováciám na národnej úrovni.  

 


