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Zhrnutie 

Analýza „Účasť Slovenskej republiky v Európskom výskumnom priestore – aktuálny stav a návrhy 

opatrení na zlepšenie“ sa zameriava najmä na zhodnotenie našej participácie v rámcových 

programoch EÚ pre výskum, technologický vývoj a demonštračné činnosti. V rámci samotnej analýzy 

sa autori sústredili na zhodnotenie slovenskej participácie vo výzvach, ako aj v samotných projektoch, 

a v 7. rámcovom programe.  

Pri väčšine kvalitatívnych porovnaní sa umiestňujeme na posledných miestach medzi krajinami EÚ, 

dokonca značne zaostávame aj za novými členskými krajinami, alebo krajinami, ktoré sú 

v prístupovom procese – Chorvátsko a Turecko. Slovenská republika však disponuje výskumným 

potenciálom, ktorý umožňuje minimálne zdvojnásobiť našu participáciu v rámcových programoch. 

Vyplýva to, tak z možností výskumných organizácií, výšky HDP, počtu výskumníkov, ako aj výskumnej 

infraštruktúry. Na základe ekonomickej výkonnosti našej ekonomiky, ale aj počtu obyvateľov by mala 

participácia v žiadostiach byť o takmer dvakrát vyššia, ako je to v súčasnosti. Obdobná situácia je aj 

v oblasti reálne získaných a riešených projektov. Slovenský výskum disponuje potenciálom získať 

v Horizonte 2020 príspevok EK vo výške 190 mil. € a participovať na riešení 900 projektov. 

Predpoklady na vyššiu participáciu v rámcových programoch na Slovensku existujú, je však potrebné 

prijať čo najskôr zásadné opatrenia, a to najmä smerom k Horizontu 2020: 

 Podstatne zredukovať administratívnu záťaž v štrukturálnych fondoch EÚ. Výskumníci sú 

nútení sa namiesto na samotný výskum sústrediť na administratívne náležitosti týchto 

projektov a nemajú priestor zapájať sa do 7.RP. Dôkazom toho sú výskumné organizácie, 

ktoré boli úspešné v prvých výzvach 7.RP v roku 2007 a tiež v následných rokoch získali 

projekty z OP Výskum a vývoj, ale do ďalších výziev 7.RP sa už nezapájali. 

 Vytvoriť komplementárne schémy medzi Horizontom 2020, národnými zdrojmi 

a štrukturálnymi fondmi. Systém podpory týchto oblastí na národnej úrovni je značne 

odlišný od európskej. Predovšetkým ide o podfinancovanie APVV. Je potrebné vytvoriť 

schémy, ktoré by boli komlementárne k Horizontu 2020, a to nielen tematicky, ale aj 

spôsobom výberu projektov a ich implementácie. Národný systém by mal byť rozdelený do 

troch základných tematických častí: 

o  excelentný výskum 

o  výskum v prospech priemyslu 

o  spoločenské výzvy 

 Zvýšiť úroveň financovania výskumu, vývoja a inovácií z národných zdrojov. Rámcové 

programy sú jednou z najprestížnejších a zároveň najkompetitívnejších grantových schém na 

podporu výskumu a vývoja na svete. Vo väčšine krajín EÚ15 sú však rámcové programy 

najmä excelentnou nadstavbou k vlastnému národnému výskumu. Národné financovanie 

výskumu a vývoja je kľúčové pre úspešnosť v rámcových programoch. Výdavky na výskum 

a vývoj na Slovensku síce postupne rastú, ale za týmto rastom stoja predovšetkým 

štrukturálne fondy EÚ, ktoré by mali byť iba dodatkovým zdrojom k národnému 

financovaniu. Z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti nášho výskumu je nevyhnutné 

postupne zvyšovať aj národné výdavky na výskum, vývoj a inovácie. 

 Zastaviť únik mozgov a pritiahnuť slovenských vedcov domov. Slovensku chýba stredná 

generácia vedcov, teda tí výskumníci, ktorí by mali byť najaktívnejší pri získavaní grantov. 

Navyše v uplynulých rokoch sa nepodarilo zastaviť únik mozgov. To sa môže stať reálnym 
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problémom najmä v situácií, keď sa dostavujú veľké infraštruktúry v Brne a Bratislava nebude 

môcť čerpať štrukturálne fondy na výskum a vývoj.  

 Prepájanie národných výskumných schém s európskymi. Slovenská republika sa len 

v obmedzenej miere zapája do koordinovaných výskumných aktivít v 7.RP. Ide najmä 

o prepájanie národných a regionálnych výskumných programov s možnosťou ich vzájomného 

zbližovania a implementácie spoločných aktivít. Tie sú financované spoločne zo 7.RP 

a národných zdrojov. Ide o ERA-NETy a ERA-NETy PLUS. Tie vyhlasujú vlastné výzvy, do 

ktorých sa môžu zapojiť len organizácie z krajín, ktoré sú do konkrétneho ERA-NETu 

zapojené. Obdobný problém je tiež pri iniciatívach podľa článku 185 zmluvy o fungovaní EÚ, 

ktoré umožňujú koordináciu národných výskumných programov a vyhlasovanie spoločných 

výziev. Na základe tohto článku by sa dal napríklad financovať výskum v Stratégií EÚ pre 

dunajský región, obdobne ako je tomu v programe BONUS-169 (Joint Baltic Sea Research 

Programme). Pritom takýto program by mohol vzniknúť aj pre Dunajskú stratégiu. Obdobne 

sa slabo zapájame aj do Spoločných technologických iniciatív (JTI). 

 Podpora zapájania slovenských výskumníkov do rámcových programov. V nasledujúcom 

programovom období by sa už toto malo zmeniť a DPH bude v Horizonte 2020 oprávneným 

nákladom. K zvýšeniu slovenskej účasti je potrebné, aby aj v pri Horizonte 2020: 

o bol vytvorený program zameraný na úhradu spolufinancovania projektov z národných 

zdrojov; 

o finančne podporiť prípravu výskumných projektov, ktoré boli hodnotené evaluátormi; 

o zaviesť národnú podporu pre slovenské projekty ERC, ktoré uspeli v hodnotení, ale neboli 

vybrané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.1 

 Administratívna príprava na Horizont a podpora slovenským vedcom. Ak má byť Horizont 

2020 na Slovensku od začiatku správne implementovaný je potrebné najneskôr začiatkom 

druhej polovice roku 2013 zabezpečiť prípravu podpory pre vedcov a výskumníkov, a to 

prostredníctvom siete národných kontaktných bodov. Zároveň bude potrebné: 

o Zlepšiť informačné toky. Je preto nevyhnutné vopred informovať a pripraviť 

slovenskú vedeckú komunitu na tento program. Základom by mala byť nová webová 

stránka zameraná na Horizont 2020, informačné dni po celom Slovensku, 

konferencie, semináre, ako aj publikácie a brožúry.  

o Profesionalizácia národných kontaktných bodov. So zlepšením informačných tokov 

súvisí aj profesionalizácia národných kontaktných bodov. Slovensko je jedna z mála 

krajín, v ktorých funguje de facto decentralizovaný systém národných kontaktných 

bodov. Ich profesionalizácia by mal priniesť vyššiu efektivitu a jednotnosť 

poskytovaných služieb a informácií. Na profesionalizáciu národných kontaktných 

bodov tlačí aj EK. 

o Styčná kancelária v Bruseli. Väčšina európsky krajín má v Bruseli vybudovanú styčnú 

kanceláriu na podporu výskumu a vývoja. Styčná kancelária by mala predovšetkým: 

 poskytovať informácie slovenským výskumným inštitúciám o európskom 

výskume  a možnostiach zapojenia do výskumných konzorcií; 

 sprostredkúvať stretnutia slovenských výskumníkov so zástupcami EK a iných 

organizácií v súvislosti s prezentáciou výskumných tém a návrhom projektov; 

                                                           
1
 Takúto podporu zaviedlo od roku 2007 17 krajín EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.  
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 propagovať slovenský výskum, jeho výsledky a sprostredkúvať ponuky na 

spoluprácu; 

 organizovať informačné dni a semináre zamerané na propagáciu slovenského 

výskumu v partnerských organizáciách a v EK, EP a pod.  

Styčná kancelária by mala byť vytvorená v druhej polovici roku 2013, aby mohla začať fungovať od 

začiatku Horizontu 2020 v roku 2014. 
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1. Úvod  

Slovenská republika sa 1. mája 2004 stala nielen plnoprávnym členom Európskej únie, ale aj 

Európskeho výskumného priestoru (ERA). Slovenskí vedci tak mohli od tohto roku v plnom rozsahu 

využívať možnosti, ktoré im poskytujú rámcové programy EÚ pre výskum, technologický vývoj 

a demonštračné činnosti (RP). Napriek tomu, že status pristupujúcej krajiny nám umožňoval 

zúčastňovať sa už predchádzajúcich rámcových programov, tak až v polovici 6.RP sme mohli naplno 

využiť možnosti, ktoré pre výskumníkov a vedcov tieto nástroje poskytujú. 7.RP bol prvým, do 

ktorého sme sa už od jeho začiatku v roku 2007, zapojili ako právoplatný člen. Pre našu účasť to 

prinieslo viaceré zmeny. Na jednej strane sme mohli participovať na všetkých aktivitách, na strane 

druhej už pre nás neexistovali výhody, ktorých cieľom bolo zvýšiť účasť pristupujúcich krajín EÚ 

v spoločných výskumných aktivitách. Musíme tak súťažiť o granty v priamej konkurencii 

s technologicky najvyspelejšími krajinami. Taktiež musíme prispievať rovnakým dielom ako ostatné 

členské krajiny, čo často otvára otázku, koľko z vložených finančných prostriedkov dokážeme získať 

späť.  

Byť súčasťou ERA však neznamoná len zúčastňovať sa výziev 7.RP, je to aj o tom, ako sme schopní 

využívať všetky jeho výhody, ale aj ako dokážeme na národnej úrovni do neho prispievať. Európska 

únia si už v Lisabonskej stratégii určila ambiciózne ciele, a to budovať svoje hospodárstvo na 

výsledkoch výskumu, vývoja a prostredníctvom inovatívnych riešení. Jedným zo spôsobov ako to 

dosiahnuť bolo tiež rapídne zvýšenie podpory týchto oblastí, a to aj zvýšením výdavkov na úroveň 3% 

HDP. Zároveň by mali 2/3 z týchto výdavkov tvoriť výdavky súkromnej sféry.2 Tento cieľ sa nepodarilo 

do roku 2010 splniť. Slovenská republika si od svojho vstupu vytýčila reálnejšie ciele zvyšovania 

podpory výskumu a vývoja. Na základe prvého sa mali investície zvýšiť na 1,8% HDP do roku 2010 

a na základe druhého tiež na túto úroveň, ale do roku 20153. Už teraz je však isté, že ani jeden, ani 

druhý cieľ sa splniť nepodarí.  

Táto analýza sa primárne sústredí na zhodnotenie slovenskej účasti v 7.RP, a to z rôznych hľadísk. 

V prvom rade pôjde o analýzu nášho zapájania sa do aktivít, ktoré 7.RP ponúka a porovnanie našej 

aktivity s ostatnými krajinami. Následne bola analyzovaná slovenská účasť v projektoch, pričom sa 

opäť využívali porovnania s krajinami EÚ. Ďalšie analýzy sa týkali zhodnotenia participácie samotných 

výskumných tímov a organizácií s cieľom identifikovať najlepšie tímy, ich geografické rozdelenie, ale 

aj prioritné témy v akých sa na Slovensku uskutočňuje výskum podporovaný zo 7.RP.  

 

 

 

                                                           
2
 Lisabonská stratégie pre rast a zamestnanosť.  

3
 Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Lisabonská stratégia pre Slovensko. UV 

140/2005; Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 
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2. Použitá metodika 

V rámci analýzy slovenskej účasti v európskom výskumnom priestore sa analýza sústreďuje na 

porovnanie našej participácie najmä v 7. rámcovom programe EÚ pre výskum, technologický vývoj 

a demonštračné činnosti (ďalej len „7.RP“). Analyzovali sme účasť Slovenskej republiky a slovenských 

výskumných tímov v porovnaní s ostatnými krajinami, a to na dvoch úrovniach. Na úrovni participácie 

vo výzvach a v projektových žiadostiach. Takáto analýza poskytuje prehľad o možnostiach slovenskej 

účasti v rámcových programoch. Na druhej strane sme analyzovali reálnu účasť v projektoch 

a konzorciách, ktoré už projekt 7.RP získali. Takto bolo možné porovnať, ako dokážeme reálne využiť 

svoje účasti v žiadostiach, a tiež to, či dokážeme konkurovať ostatným krajinám. Reálna účasť 

v projektoch poskytuje tiež prehľad o špičkových výskumných inštitúciách a ich identifikáciu z rôznych 

hľadísk (geografické, typ organizácie a pod.).  

Pri porovnávaní slovenskej účasti bola porovnávaná naša účasť v oboch úrovniach (účasť 

v žiadostiach a účasť v projektoch) s ostatnými krajinami EÚ a tromi z asociovaných krajín 

(Švajčiarsko, Nórsko a Izrael), a to z dôvodu lepšej prehľadnosti. Slovenská republika však 

v absolútnych číslach zaostáva aj za krajinami akoi sú Turecko, Chorvátsko, USA, Rusko a Island. 

V niektorých tematických oblastiach dokonca aj za africkými krajinami.4  

Analýzu účasti v 7.RP je možné uskutočniť porovnaním štyroch merateľných ukazovateľov: 

1. počet projektov, respektíve počet žiadostí; 

2. počet účastí v projektoch, respektíve účastí v žiadostiach; 

3. celkový rozpočet participanta (v žiadostiach alebo projektoch); 

4. príspevok Európskej komisie (v žiadostiach alebo projektoch). 

Pre účely tento analýzy boli jednotlivé krajiny porovnávané kombináciou 2. a 4. ukazovateľa, ktorá 

umožní najlepšie porovnať krajiny a zhodnotiť kvalitu a kvantitu účastí, keďže v jednom projekte 

môžu participovať viacerí účastníci z tej istej krajiny, alebo regiónu.  

Pre analýzu boli použité údaje z aktuálneho vydania databázy EK E-corda5 z 18. októbra 2012. Táto 

databáza je aktualizovaná 3 krát ročne a napriek veľkému pokroku oproti predchádzajúcim vydaniam 

obsahuje niektoré nezrovnalosti, ktoré je nutné revidovať manuálne. V analýze boli využité dve časti 

tejto databázy, a to databáza projektových žiadostí (PROPOSALS) s aktuálnym počtom 458 389 

záznamov a databáza projektov (PROJECTS) s 90 897 záznamami. Pre účely kvantitatívneho 

porovnávania boli využívané údaje z databáz Eurostatu a OECD. 

 

 

 

 

  

                                                           
4
 Napríklad v tematickej oblasti Zdravie.  

5
 External – Common Research Data Warehaouse 
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3. Slovenská republika v európskom výskumnom priestore 

v porovnaní s ostatnými krajinami 

Analýza zapájania sa jednotlivých členských krajín do aktivít európskeho výskumného priestoru (ERA) 

poskytuje relevantné údaje o aktivite výskumného a inovačného sektora v konkrétnej krajine. 

Zapájanie sa do prípravy konzorcií a podávanie žiadostí nemusí priamo korelovať s kvalitou výskumu 

v jednotlivých krajinách6. Skôr určuje výskumné kapacity, ktorými krajiny disponujú. Pritom na účasť 

vo výzvach 7.RP majú vplyv rôzne faktory. Na jednej strane to môžu byť kvalitné nástroje na podporu 

výskumu, vývoja a inovácií na národnej úrovni. Také fungujú najmä v krajinách ako Nemecko, Veľká 

Británia, Francúzsko a Holandsko. Výskumníci z týchto krajín potom častejšie využívajú na svoj 

výskum národné zdroje, pri ktorých je zväčša nižšia konkurencia. Na druhej strane do výziev 7.RP sa 

vo väčšej miere zapájajú menšie, respektíve stredné európske krajiny, ktoré disponujú otvoreným 

národným systémom výskumu a vývoja7. To im umožňuje lepšie sa pripraviť na rámcové programy, 

v ktorých je bez výnimky pracovným jazykom angličtina. Pre účasť v rámcových programoch je 

dôležitá tiež komplementarita národných programov s celoeurópskymi.  Krajiny, ktoré majú zavedený 

systém podpory základného výskumu rovnaký, alebo podobný ako v špecifickom programe 

Myšlienky, majú zväčša aj vyššiu úspešnosť na európskej úrovni8. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje 

účasť je slabá absorpčná kapacita národných výskumných tímov, a to najmä v prípade, ak na 

národnej úrovni vzniknú nové podporné nástroje s veľkým objemom finančných prostriedkov. Ako 

príklad je možné uviesť Slovensko.  

V absolútnych čísla sa najviac do výziev 7.RP zapájajú veľké európske krajiny – Nemecko, Veľká 

Británia, Taliansko, Španielsko a Francúzsko. Len týchto päť štátov má celkovo viac ako 233 000 účastí 

v žiadostiach. Z toho vyplýva, že výskumníci z týchto piatich krajín disponujú viac ako 50% všetkých 

účastí. Výška ich požadovaného príspevku EK dosahuje dokonca viac ako 61% všetkých účastníkov 

z krajín EÚ. Ide však o najväčšie európske krajiny, čo do počtu obyvateľov, výšky HDP alebo počtu 

výskumníkov. Slovensko by sa v porovnaní absolútnych čísiel umiestnilo na 22. mieste, a to 

s celkovým počtom 2 086 účastí v žiadostiach. V absolútnych číslach naši výskumníci žiadali 

467 705 968 €.  

Takéto kvantitatívne porovnania však nereflektujú už zmienené rozdiely medzi jednotlivými 

krajinami. Jednou z možností kvalitatívnych porovnávaní je porovnať aktivitu sledovaných krajín vo 

vzťahu k počtu obyvateľov. V takomto porovnaní je najúspešnejší Cyprus s viac ako 2 677 žiadosťami 

na milión obyvateľov, a to pred ďalšími novými a malými členskými krajinami EÚ – Slovinskom (2 097) 

a Maltou (1 820). Čo sa týka požadovaného príspevku EK na jedného obyvateľa, tak v tom už 

dominuje Fínsko (689 €), Švajčiarsko (656 €) a Cyprus (634 €).  

                                                           
6
 Na zapájanie sa do výziev v rámcových programoch môže čiastočne vplývať aj tzv. autoregulácia, keď si 

samotný výskumníci myslia, že nemajú dostatočnú kvalitu, aby uspeli v európskej konkurencii, a preto ani 
žiadne projekty nepodávajú.  
7
 Napríklad v severských krajinách a Holandsku prebieha hodnotenie projektov v anglickom jazyku a žiadosti sa 

aj v angličtine píšu. Na hodnotení sa podieľajú zväčša zahraniční hodnotitelia. V poslednom období pristúpilo 
k takejto reforme aj Poľsko. 
8
 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. 
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Slovenská republika sa v oboch porovnaniach umiestnila na 25. mieste. V priemere sme podali 384 

žiadostí na milión obyvateľov a na jedného obyvateľa sme požadovali 86 €. Za nami skončilo už len 

Rumunsko a Poľsko.  

Z tohto porovnania vyplýva, že veľké členské krajiny zaostávajú za ostatnými, keď sa ich účasti 

v žiadostiach prepočítajú na počet obyvateľov. Najúspešnejšia z nich – Veľká Británia – je na 14. 

mieste a Francúzsko dokonca až na 20.  

Nové členské krajiny EÚ výraznejšie zaostávajú v účastiach v žiadostiach oproti krajinám EÚ15. Zatiaľ 

čo druhé spomínané dosahujú v priemere 873 účastí na milión obyvateľov a výška požadovaného 

príspevku EK je 312 € na obyvateľa, tak nové členské krajiny majú len 426 žiadostí na milión 

obyvateľov a 102 € požadovaného príspevku. Slovensko však ešte aj medzi krajinami EÚ12 patrí 

medzi najhoršie (graf 1). 

Graf 1 Počet účastí v žiadostiach na mil. obyvateľov a výška žiadaného príspevku EK (€) 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012, Eurostat; Zdroj: SOVVA 
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v prípade účasti v projektoch nie je možné porovnávať krajiny podľa absolútnych čísiel, ale je 

potrebné využiť kvalitatívne porovnania. V absolútnych porovnaniach je najúspešnejšou krajinou 

Nemecko (4,7 mld. € a 12 290 účastí v projektoch) pred Veľkou Britániou (4,4 mld. € a 11 595 účastí) 
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sme sa zaznamenali 362 účastí a získali sme príspevok EK vo výške 49 918 981,32 €. Na milión 

obyvateľov tak máme 66 účastí v projektoch a získali sme 9,18 € finančného príspevku EK per capita. 

V oboch porovnaniach výrazne zaostávame nielen za ostatnými krajinami EÚ, ale aj za krajinami EÚ12 

(graf 2). 

Z pohľadu potenciálu, ktorý máme na základe počtu obyvateľov značne zaostávame za možnosťami, 

ktorými Slovensko disponuje. Napríklad Slovinsko, ktoré má 2,5 krát menej obyvateľov získalo 2,2 

krát viac finančných prostriedkov a  má takmer 2 krát viac účastí. Získali sme dokonca o 9 mil. € 

menej ako Cyprus, ktorý má však len 800 000 obyvateľov. Ostatné krajiny, ktoré majú približne taký 

počet obyvateľov ako Slovensko, ale sú technologicky rozvinutejšie (Fínsko, Dánsko, Nórsko) získali 

viac ako 10 krát viac finančných prostriedkov ako my a  účasť majú 5 až 6 krát vyššiu.  

Graf 2 Počet účastí v projektoch na mil. obyvateľov a výška získaného príspevku EK (€) 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012, Eurostat; Zdroj: SOVVA 
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Graf 3 Korelácia medzi výškou HDP a výškou požadovaného príspevku EK v žiadostiach 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012, Eurostat; Zdroj: SOVVA 

Graf 4 Korelácia medzi výškou HDP a výškou požadovaného príspevku EK v žiadostiach (zväčšená 
oblasť) 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012, Eurostat; Zdroj: SOVVA 
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Veľmi silná korelácia je tiež medzi výškou HDP a výškou reálne získaného príspevku EK (graf 5). 

V takomto porovnaní značne zaostávame za možnosťami, ktoré by sme na základy našej výšky HDP 

mali mať. Na základe našej výšky HDP by sa získaný príspevok EK mal pohybovať na úrovni od 120 do 

150 mil. €. Obdobne ako pri žiadostiach aj pri získanej výške príspevku EK nové členské krajiny 

zaostávajú za krajinami EÚ15.  

 

Graf 5 Korelácia medzi výškou HDP a výškou získaného príspevku EK v žiadostiach (zväčšená oblasť) 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012, Eurostat; Zdroj: SOVVA 
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Graf 6  Výška žiadaného príspevku EK (€) na mil. HDP a počet účastí v žiadostiach na bil. HDP 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012, Eurostat; Zdroj: SOVVA 
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Graf 7  Výška získaného príspevku EK (€) na mil. HDP a počet účastí na bil. HDP 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012, Eurostat; Zdroj: SOVVA 
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Iba pri každej 13 účasti je slovenská organizácia aj koordinátorom. Zo všetkých 16 988 projektov sme 

doteraz koordinovali len 0,16%. Pritom iba v 4 prípadoch sme koordinovali výskumný projekt. 

V ostatných išlo buď o podporné akcie (CSA) alebo mobilitné projekty zo špecifického programu 

Ľudia. Najviac projektov koordinovala Veľká Británia (18,88%), pred Nemeckom (12,42%) 

a Francúzskom (10,73%). Veľký vplyv na to má najmä v prípade Veľkej Británie vysoký počet ERC 

projektov, ktorých držitelia tu uskutočňujú svoj výskum. 

 

Graf 8  Podiel koordinátorov vo vlastných projektoch a podiel koordinátorov vo všetkých 
projektoch 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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nám získavať najmä tie projekty, v ktorých sme koordinátorom, a máme teda aj vyššie rozpočty. 

Podobne sú na tom aj ostatné nové členské krajiny – Litva, Malta, Bulharsko a Rumunsko.  

Graf 9 Úspešnosť získania projektu a príspevku EK (v %)

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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4. Zapojenie slovenských výskumných tímov do európskeho 

výskumného priestoru 

 V zapájaní sa do výziev 7.RP boli slovenskí vedci najaktívnejší v prvom roku fungovania samotného 

programu. Vo výzvach, ktoré boli vyhlásené v roku 2007 sme zaznamenali celkovú účasť 638 

výskumných tímov, ktoré žiadali viac ako 132,94 mil. €. Účasť v roku 2007 je takmer taká vysoká ako 

v rokoch 2008 a 2009 dokopy. Po stagnácií v rokoch 2008 až 2010 prichádza k zvýšeniu počtu účastí 

až v roku 2011, kedy sme zaznamenali 434 účastí pri výške požadovaného príspevku EK 106,89 mil. €. 

Vo výzvach roku 2012 sme doteraz dosiahli 280 účastí pri žiadanom príspevku EK 75,93 mil. €. Avšak 

za rok 2012 ešte nedisponujeme kompletnými údajmi, takže je pravdepodobné, že sa počet 

slovenských účastí ešte zvýši (graf 10).  

 
Sú tri základné dôvody zásadného 

poklesu slovenských účastí 

v nasledujúcich rokoch po výzvach 

roku 2007. Prvým je, že aplikanti sa 

pokúsili získať projekt, a keď sa im 

to nepodarilo, tak sa už v ďalších 

rokoch o projekty ani neuchádzali. 

Druhý dôvod je práve opačný 

a síce, že sa výskumný tímom 

podaril získať projekt a ich 

výskumné kapacity im 

neumožňovali získať ďalšie 

projekty, a tak sa v nasledujúcich 

rokoch do výziev ani nezapájali. 

Tretím a najdôležitejším dôvodom 

sú výzvy vyhlásené zo 

štrukturálnych fondov EÚ v rámci 

operačného programu Výskum 

a vývoj. Prvé z nich boli vyhlásené práve začiatkom roku 2008. Vysoká administratívna náročnosť 

a byrokracia spojená so zapájaním sa do týchto výziev, ako aj s implementáciou takýchto projektov, 

de facto zamestnávala väčšinu kapacít slovenských výskumných tímov. Istý vplyv na našu účasť mohla 

mať aj nejednoznačnosť výkladu pravidiel v projektoch štrukturálnych fondov, keď sa v niektorých 

projektoch zakúpená infraštruktúra nemohla využívať na riešenie iných projektov, a to vrátane 7.RP. 

Intenzita zapájania slovenských výskumných organizácií do výziev 7.RP je priamo úmerná počtu 

získaných účastí. Najviac účastí sme získali v rámci výziev vyhlásených v roku 2007 – 115 a v tomto 

roku sme zaznamenali aj najvyšší získaný finančný príspevok EK, a to vo výške 15,23 mil. €. 

V nasledujúcom roku došlo k poklesu našich účastí v projektoch, čo má priamy súvis s nižšou účasťou 

vo výzvach. V rokoch 2008 a 2009 sme dokopy získali tiež 115 účastí v projektoch, ale príspevok EK 

klesol na 13,83 mil. € za oba roky. Po úspešnom roku 2007, tak naša účasť v nasledujúcich rokoch 

Graf 10  Vývoj počtu slovenských účastí v žiadostiach 
a požadovaná výška príspevku EK (€) podľa roku vyhlásenia 
výzvy 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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stagnovala.9 V roku 2011 sa síce nezvýšil počet účastí, ale zvýšil sa príspevok EK, a to na 10,24 mil. € 

(graf 11).  

 Ako už bolo uvedené, tak jedným 

z faktorov, ktorý vplýva na našu 

účasť vo výzvach, je aj fakt, že 

mnohí výskumníci sa po 

neúspechu v roku 2007 už viac 

nepokúšali zapojiť do konzorcií. 

Svedčí o tom aj slovenská 

úspešnosť podľa rokov, v ktorých 

boli výzvy vyhlásené. Zatiaľ čo 

v roku 2007 bola naša úspešnosť 

na úrovni 18,02%, tak už v roku 

2008 stúpla na 24,7%. 

V nasledujúcich rokoch mierne 

klesla na 20,46% (2009) a 22,8% 

(2010).  Najnižšiu úspešnosť 

v získaní projektov sme však 

dosiahli v roku 2011 – 13.36% 

(graf 12). 

 

Graf 12 Úspešnosť slovenských tímov podľa roku vyhlásenia 
výzvy 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

 

 

 

                                                           
9
 Ešte nie sú vyhodnotené všetky výzvy z roku 2012, takže počet účastí, ako aj výška príspevku EK bude ešte 

stúpať.  
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Graf 11 Vývoj počtu slovenských účastí v projektoch a výška 
príspevku EK (€) podľa roku vyhlásenia výzvy 

 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet účastí Príspevok EK



 

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

 

20 

Aktivita slovenských výskumných tímov z geografického hľadiska 

Z geografického hľadiska sa do výziev najaktívnejšie zapájajú vedci a výskumníci z Bratislavského 

samosprávneho kraja (BSK), ktorí sa zapojili do výziev celkovo 1 182 krát a požadovali 251,53 mil. €, 

čo je viac ako 56% z celého Slovenska. Na druhom mieste je Košický samosprávny kraj (KSK) s 264 

žiadosťami a výškou požadovaného príspevku EK 67,85 mil. €. Tretím najúspešnejším je Žilinský 

samosprávny kraj (ŽSK) so 176 žiadosťami a výškou požadovaného príspevku 43,85 mil. €. Naopak 

najmenej aktívnymi sú vedci a výskumníci z Trenčianskeho (47 účastí a 11,51 mil. €) a Prešovského 

kraja (52 účastí a 13,9 mil. €).  

Účasť v žiadostiach 7.RP, tak de facto kopíruje infraštrukturálne a ľudské kapacity slovenskej vedy, 

keď dominuje BSK a v niektorých vedných oblastiach KSK a ŽSK (grafy 13 a 14).  

Graf 13 Počet účastí v žiadostiach podľa 
geografického rozdelenia 

Graf 14 Požadovaná výška finančného príspevku 
EK (€) podľa geografického rozdelenia 

  
 Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

 

Dominancia BSK je ešte výraznejšia, keď porovnáme geografické rozdelenie účasti v samotných 

projektoch. Výskumné organizácie z BSK majú celkovo 216 účastí, čo predstavuje takmer 60% 

všetkých slovenských účastí. Ešte vyšší podiel je v porovnaní získaných finančných prostriedkov, keď 

bratislavské výskumné organizácie majú až 63% podiel (31,42 mil. €).10 Bratislava tak ťaží nielen 

z umiestnenia najväčších univerzít a väčšiny ústavov SAV, ale je tu alokovaná aj väčšina organizácii 

štátnej a verejnej správy a firiem, ktoré sa v nemalej miere zapájajú do 7.RP. 

Tak ako pri účasti vo výzvach, tak aj v samotných projektoch je druhým najúspešnejším KSK s 55 

účasťami a 9,12 mil. € EK a na treťom mieste ŽSK s 27 účasťami (2,14 mil. €). Avšak z pohľadu 

získaného príspevku EK je na tom lepšie Trnavský samosprávny kraj (TSK) s 22 účasťami, ale s 2,39 

mil. € príspevku EK.  

                                                           
10

 E-corda však vždy uvádza miesto pôsobenia výskumnej organizácie ako celku a nie miesta realizácie projektu. 
Môže sa teda stať, že do riešenia projektu je zapojená fakulta bratislavskej univerzity, ktorá je alokovaná v inom 
kraji, avšak účasť je pripísané do BSK. Takýto prípadov však nie je tak veľa, by mali výraznejší podiel na 
štatistiku.  
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Najmenej úspešnejšími krajmi sú PSK a TNSK, ktoré majú 5, respektíve 6 účastí v projektoch. PSK 

dokonca získal len 334 tis. €. Zaujímavosťou je, že ani v jednom z oboch krajov nie je účastník 

z hlavných miest – Prešova alebo Trenčína, a to napriek tomu, že v oboch sú alokované univerzity.  

Graf 15 Počet účastí podľa geografického 
rozdelenia 

Graf 16 Finančný príspevok EK ( v mil. €) podľa 
geografického rozdelenia 

  
 Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

 

Aktivita slovenských výskumných tímov podľa typu organizácie 

Z hľadiska právnej subjektivity sa do 7.RP zapája 5 typov organizácií -  vzdelávacie organizácie (HES), 

výskumné inštitúcie (REC), súkromné firmy PRC), organizácie verejnej správy (PUB) a ostatné 

organizácie (napr. neziskové organizácie, združenia právnických osôb a pod – OTH).11 

 

Na Slovensku sú najaktívnejšie práve univerzity, ktoré dosiahli celkovo 717 účastí v pripravovaných 

konzorciách. Súkromné firmy sa zapojili v 610 prípadoch a výskumné inštitúcie (v slovenských 

pomeroch sú to predovšetkým ústavy SAV a rezortné výskumné ústavy) majú účasť na úrovni 528 

(graf 16). Celkovo len 51 výskumníkov si podalo prihlášku v rámci špecifického programu Myšlienky 

(granty ERC – N/A). Napriek tomu, že v oblasti počtu účastí sú najaktívnejšie slovenské univerzity, tak 

vo výške požadovaného príspevku EK najviac finančných prostriedkov žiadali práve súkromné firmy 

(159,41 mil. €), samotné univerzity požadovali o 22 mil. € menej. Výskumné organizácie žiadali 

takmer 100 mil. € (graf 17). 

 

 

 

 

                                                           
11
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Graf 16 Počet účastí v žiadostiach podľa typu 
organizácie 

Graf 17 Požadovaná výška finančného príspevku EK 
(€) podľa typu organizácie 

  
 Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

 

Univerzity sú tak síce aktívnejšie ako firmy, čo sa týka účastí v konzorciách, ale požadujú podstatne 

nižší finančný príspevok EK. Dôvodom je už spomínaný systém refundácie personálnych nákladov, 

ktorý je zavedený v 7.RP. Personálne náklady vypočítavajú na základe systému, ktorý je obvyklý v 

danej výskumnej organizácii. Väčšina slovenských univerzít a výskumných inštitúcií (SAV a rezortné 

ústavy) odmeňuje svojich zamestnancov zo zákona na základe tabuľkových platov. Súkromné firmy 

nie sú týmto limitované a môžu žiadať vyšší finančný príspevok EK. Na druhej strane veľké firmy 

(neplatí to pre malé a stredné podniky – MSP) majú oproti ostatným organizáciám vyššiu mieru 

spolufinancovania, čo naopak príspevok EK znižuje.  

Situácia s rozložením slovenských účastí na základe typu organizácie je obdobná aj pri riešených 

projektoch. Najviac účastí má sektor vysokých škôl (114), pred súkromnými firmami (108) 

a výskumnými inštitúciami (87). Zaujímavosťou je pomerne vysoký počet účastí organizácií verejného 

sektora (28), a to najmä vo vzťahu k počtu ich účastí vo výzvach (99). Vyplýva z toho, že tieto 

organizácie sa zapájajú väčšinou do konzorcií, ktoré riešia širšie problémy. Ešte priaznivejší pomer 

medzi účasťami vo výzvach a v účasťami v projektoch majú ostatné organizácie (OTH) (25 oproti 81). 

Podobne ako pri účasti vo výzvach aj v projektoch získali najviac finančných prostriedkov z EK 

súkromné firmy (17,37 mil. €), univerzity získali 16,62 mil. € a výskumné inštitúcie 12,73 mil. €.  
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Graf 18 Finančný príspevok EK (v€)  Graf 19 Počet účastí podľa typu organizácie 

  
 Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Aj vzhľadom na veľkosť jednotlivých sektorov vedy a techniky je možné konštatovať, že slovenské 

firmy najlepšie využívajú príležitosti, ktoré poskytuje 7.RP. Naopak vysokoškolský sektor, a to aj 

napriek najväčšiemu počtu účastí v žiadostiach a projektoch, značne zaostáva za možnosťami, 

ktorými disponuje na základe počtu výskumníkov, ale aj na základe infraštruktúry a možností. Vo 

všeobecnosti v 7.RP sú to práve univerzity, ktoré majú najväčší podiel na účastiach, ale aj príspevku 

EK. Na Slovensku toto neplatí a tri sektory sú viac-menej vyrovnané.  

Vyššie zapojenie súkromného sektoru oproti ostatným má tri základné dôvody: 

 spôsob preplácania personálnych nákladov; 

 nižšie možnosti zapojenia súkromného sektoru do projektov OP Výskum a vývoj, keď pri 

mnohých výzvach neboli firmy oprávneným žiadateľom; 

 rozdielne motivácie. Pre mnohé súkromné firmy je účasť v 7.RP základom ich spôsobu 

fungovania a odvíja sa od nich ich úspešnosť na trhu. Sú preto v oveľa väčšej miere ako 

univerzity motivované zapájať sa do výziev. Niektoré slovenské firmy dokázali zo svojej účasti 

v 7.RP benefitovať a výsledky výskumu využívať pri svojom podnikaní. Niektoré majú dokonca 

účasti v 7.RP rozpracované ako svoj biznis model.  
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Účasť slovenských výskumných tímov v 7.RP podľa priorít vedy a techniky 

Celý 7.RP sa delí na 5 špecifických programov: 

 Spolupráca (32,36 mld. €); 

 Myšlienky (ERC) (7,46 mld. €); 

 Ľudia (Akcie Marie Curie) (4,72 mld. €); 

 Kapacity (4,21 mld. €); 

 Euratom (2,75 mld. €). 

Z nich je najväčším programom Spolupráca, kde je alokovaných 60% všetkých finančných 

prostriedkov.  Tento program, ako už prezrádza názov, je primárne určený na podporu spolupráce 

vedcov z rôznych krajín Európy, ale aj celého sveta. Na rozdiel od špecifického programu Myšlienky, 

ktorý podporuje základný výskum na hraniciach poznania. V tomto programe žiadajú o granty 

výskumníci ako jednotlivci, respektíve ako výskumné tímy a nie organizácie. Nevyžaduje sa tiež 

spolupráca s inými organizáciami. Program Ľudia je zameraný na podporu mobilít vedcov a na 

podporu ich návratu z ostatných krajín (reintegračné granty). Špecifický program Kapacity podporuje 

rozvoj kapacít na riešenie výskumných projektov. Euratom sa zase zameriava na jadrový výskum.  

Slovenskí výskumníci sa najčastejšie zapájajú práve do projektov programu Spolupráca, kde sme 

zaznamenali 210 účastí, a to pri finančnom príspevku EK na úrovni 36,17 mil. €. V programe Kapacity 

máme 87 účastí s príspevkom EK vo výške 8,06 mil. €. V programe Ľudia je to 50 účastí a získali sme 

príspevok EK takmer 5 mil. €. V programe Euratom je to celkovo 15 účastí a 0,73 mil. €. V špecifickom 

programe Myšlienky sme doteraz získali jeden projekt, avšak k dátumu vydania databázy nebola ešte 

podpísané zmluva s úspešným žiadateľom.  

Slovenská republika zatiaľ 

nedostatočne využíva možnosti, ktoré 

práve tento špecifický program 

poskytuje. Ide pritom na slovenské 

podmienky o pomerne veľké projekty 

(v priemere okolo 2 mil. € pre jedného 

výskumníka a jeho tím) a zároveň je to 

jediný program, v ktorom neexistujú 

tematické obmedzenia a svoju tému si 

výskumník vyberá sám. Ide pritom 

o mimoriadne prestížne projekty a pri 

ich výbere je dôraz kladený na 

excelentnosť projektového zámeru 

a excelentnosť samotného výskumníka.  

Štruktúra prioritných oblastí 7.RP je 

odlišná od národných slovenských 

priorít, tak od doterajších, ako aj do 

navrhovaných. V rámci analýzy našej 

účasti sme rozdelili slovenské účasti 

Graf 20 Počet účastí a výška finančného príspevku EK (v 
mil. €) pre slovenské organizácie podľa špecifických 
programov 

 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

210 

50 

87 

15 

36,17 

4,96 

8,06 
0,73 

Spolupráca Myšlienky Ľudia

Kapacity Euratom



 

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

 

25 

podľa navrhovaných priorít výskumu a vývoja, aby bolo možné identifikovať, v rámci ktorých z týchto 

priorít sme konkurencieschopný aj na európskej úrovni.12 Prioritné témy nie sú totožné s tematickými 

oblasťami 7.RP.13 

Najviac projektov sme dosiahli v rámci prioritnej témy informačné a komunikačné technológie (62), 

v priorite ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita života máme 54 účastí 

a v priemyselných technológiách 49. Najmenej účastí máme v oblasti biomedicína a biotechnológie 

(30), a to napriek tomu, že práve zdravotníctvo je považované za oblasť, v ktorej sme 

konkurencieschopní. V prioritnej oblasti informačné a komunikačné technológie sme získali aj 

najvyšší finančný príspevok EK – 13,87 mil. €. Viac ako 7,37 mil. € sme získali v prioritnej téme 

materiálový výskum, výskum nových materiálov a nanotechnológie, a to len pri 39 účastiach. 

V priorite ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, kvalita potravín sme získali príspevok EK 

vo výške 6,94 mil. €.  

Rozdelenie slovenských účastí, ako aj príspevku EK je pomerne rovnomerné, avšak s dominanciou 

informačných a komunikačných technológií. Ostatné priority sa pohybujú do 4,5 mil. € do 7,3 mil. € 

a od 39 do 54 účastí (tab. 1). Žiadna z nich tak nie je výrazne disproporčne zastúpená.  

Tab. 1 Účasť Slovenskej republiky v 7.RP podľa priorít výskumu a vývoja 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Rozloženie prioritných oblastí podľa jednotlivých samosprávnych krajov prinášajú mapa č. 1. Z nej je 

zjavné, ktoré oblasti v danom kraji dominujú. Ak v BSK odhliadneme až od 37 účastiach v ostatných 

projektoch a podporných akciách, tak najviac projektov je v prioritných témach informačné 

a komunikačné technológie (40), ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita potravín 

(33), materiálový výskum (26), spoločenské a humanitné vedy (23) a biomedicína a biotechnológie 

(21). V TSK je to predovšetkým udržateľná energetika a energie (13), a to najmä vďaka VÚJE. 4 účasti 

v projektoch majú sociálne a humanitné vedy. V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je to ochrana 

životného prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita potravín (8). NSK je aj vďaka Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite lídrom slovenských účastí v 7.RP najmä v oblasti poľnohospodárstva 

a kvality potravín.  4 účasti tu však máme aj v prioritnej oblasti IKT. V BSK je podobne ako v NSK 

                                                           
12

 Okrem 6+1 navrhovaných priorít bola pridaná ešte jedna kategória, a tou sú ostatné projekty a podporné akcie. Ide 
o projekty, ktoré nebol možné zaradiť medzi žiadnu z priorít, alebo projekty, ktorých cieľom je podpora prepájanie 
podporných tímova propagácia výskumu a nemajú tak súvis s výskumom (napr. siete národných kontaktných bodov a pod.).  
13

 Projekty, ktoré sú podporené napríklad v rámci podpory MSP boli zaradené do konkrétnej priority podľa toho, aký výskum 
riešia.  

Priorita VaV Počet účastí Príspevok EK 

Materiálový výskum, výskum nových materiálov, 
nanotechnológie 39 7 370 784,35 
Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, 
elektrotechnika) 49 5 554 859,36 

Udržateľná energetika a energie 38 4 356 275,88 
Ochrana životné prostredia, poľnohospodárstvo, kvalita 
potravín 54 6 940 353,14 

Biomedicína a biotechnológie 30 5 094 681,64 

Informačné a komunikačné technológie 62 13 866 098,00 

Spoločenské a humanitné vedy 39 4 529 053,30 

Ostatné projekty a podporné akcie 51 2 206 875,65 

Spolu 362 49 918 981,32 
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najviac účastí v prioritnej oblasti ochrana životné prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita potravín (8) 

a čiastočne aj spoločenských a humanitných vedách (3). V ŽSK absolútne dominuje priorita 

priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, elektrotechnika) so 16 účasťami, pričom väčšina z nich 

je v oblasti dopravy. V KSK sme zaznamenali najviac účastí v IKT (17), následne v materiálovom 

výskume (9), priemyselných technológiách (8) a udržateľnej energetike a energii (7).  V PSK a TNSK 

nebolo vzhľadom na malý počet účastí možné určiť prioritné oblasti mimoriadneho významu pre kraj.  

Zaujímavosťou je, že okrem IKT v KSK (17) a premyslených technológiách v ŽSK (16), žiadna priorita 

v krajoch nemala viac účastí ako ktorákoľvek z prioritných oblastí v BSK (najmenej udržateľná 

energetika a energia – 16).  

Ešte viac informácií o možnostiach v jednotlivých prioritách prináša porovnanie získaného finančného 

príspevku EK. V BSK najviac získali projekty v priorite IKT – 9,58 mil. €. O polovicu menej získali 

projekty v materiálovom výskume (4,7 mil. €), ochrane životného prostredia, poľnohospodárstve 

a kvalite potravín (4,42 mil. €) a v biomedicíne a biotechnológiách (4,3 mil. €). V TSK najviac získali 

projekty v udržateľnej energetike a energii (1,2 mil. €). V NSK je to opäť ochrana životného 

prostredia, poľnohospodárstvo a kvalita potravín (0,79 mil. €), tak ako v BBSK (0,99 mil. €). 

V žilinskom kraji sú to priemyselné technológie (1,51 mil. €). Košickému regiónu dominujú IKT 

s finančný príspevkom EK 3,6 mil. €, nasledované materiálovým výskumom (2,13 mil. €) 

a priemyselnými technológiami (1,53 mil. €). Prvé tri z týchto priorít v KSK získali viac finančných 

prostriedkov ako posledná (priemyselné technológie) v BSK (mapa 2).  

Na základe našich účastí v 7.RP a získanej výšky finančného príspevku je možné definovať prioritné 

témy pre jednotlivé samosprávne kraje. Ide o témy, ktoré sú v regiónoch najčastejšie zastúpené 

a zároveň získali najviac finančných prostriedkov. Tabuľka č. 2 prináša prehľadný sumár všetkých 

prioritných oblastí výskumu a vývoja. 

Tab. 2 Prioritné oblasti v jednotlivých krajoch 

Samosprávny kraj Prioritné oblasti VaV 

Bratislavský samosprávny kraj  Informačné a komunikačné technológie 

 Materiálový výskum, výskum nových materiálov 
a nanotechnológie 

 Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo 
a kvalita potravín 

 Biomedicína a biotechnológie 

 Spoločenské a humanitné vedy 

Trnavský samosprávny kraj  Udržateľná energetika a energie 

 Spoločenské a humanitné vedy 

Trenčiansky samosprávny kraj               Nie je možné zadefinovať. 

Nitriansky samosprávny kraj  Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo 
a kvalita potravín 

 Informačné a komunikačné technológie 

Žilinský samosprávny kraj  Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, 
elektrotechnika) 

Banskobystrický samosprávny kraj  Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo 
a kvalita potravín 
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Prešovský samosprávny kraj                Nie je možné zadefinovať. 

Košický samosprávny kraj  Informačné a komunikačné technológie 

 Materiálový výskum, výskum nových materiálov 
a nanotechnológie 

 Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, 
elektrotechnika) 

Zdroj: SOVVA 
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Mapa 1 Geografické rozdelenie účastí podľa priorít výskumu a vývoja 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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Mapa 2 Geografické rozdelenie príspevku EK (v mil. €) podľa priorít výskumu a vývoja 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA
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5. Najúspešnejšie slovenské organizácie 

5.1 Najúspešnejšie slovenské organizácie podľa sektorov 

Technická univerzita v Košiciach je najúspešnejšou slovenskou univerzitou zapojenou do 7.RP. 

Celkovo sú jej vedci zapojení do riešenia 18 projektov, z ktorých získali 4,23 mil. €. Druhou 

najúspešnejšou univerzitou je Univerzita Komenského v Bratislave, ktoré získala 3,62 mil. €, ale je 

zapojená do najväčšieho počtu projektov – 24. Slovenská zdravotnícka univerzita získala takmer 2,6 

mil. € pri 10 účastiach. V prvej desiatke najúspešnejších slovenských univerzít sú 3 z Bratislavy, 2 

z Košíc a po jednej zo Žiliny, Nitry, Trnavy a Zvolena (tab. 3). Technická univerzita v Košiciach sa však 

umiestnila spomedzi všetkých vysokoškolských inštitúcií až na 430. mieste. Ani jedna zo slovenských 

súkromných vysokých škôl doteraz neparticipovala v projektoch 7.RP. Celkovo sa riešenia aspoň 

jedného projektu zúčastnilo len 14 univerzít (tab. 3).  

Tab. 3 Najúspešnejšie slovenské univerzity 

SK 7.RP Názov organizácie Finančný príspevok EK Počet účastí 

1. 430. Technická univerzita v Košiciach 4 233 214,00 18 

2. 460. Univerzita Komenského v Bratislave 3 618 194,96 24 

3. 516. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 598 955,12 10 

4. 656. Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 404 230,80 16 

5. 676. Žilinská univerzita v Žiline 1 296 591,05 17 

6. 790. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 900 853,92 7 

7. 835. Slovenská poľnohospodárska univerzita 743 747,00 7 

8. 1035. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 414 102,50 5 

9. 1038. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 412 653,00 2 

10. 1119. Technická univerzita v Zvolene 329 900,00 2 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

V rámci 7.RP nie je Slovenská akadémia vied (SAV) evidovaná ako jedna organizácia. Každý z jej 

ústavou má vlastnú právnu subjektivitu a je preto zo strany EK braný ako samostatná entita. 

V takomto prípade by bola Technická univerzita v Košiciach najúspešnejšou slovenskou výskumnou 

organizáciou na Slovensku. Avšak v prípade, že spočítame účasti všetkých ústavov, tak je to práve 

SAV, ktorá sa do 7.RP zapája najaktívnejšie. Všetky jej ústavy, vrátane predsedníctva SAV, sa zapojili 

celkovo do 67 projektov. Celkovo získali príspevok EK viac ako 10,28 mil. €. V prípade ak by SAV 

nebola hodnotená ako jeden celok, tak by najúspešnejšou slovenskou inštitúciou bol Ústav 

informatiky SAV, ktorý získal 1,97 mil. € pri 6 účastiach. V prvej desiatke najúspešnejších výskumných 

inštitúcií sa umiestnili len dve mimo SAV – Medzinárodné laserové centrum a Národné lesnícke 

centrum, ktoré je zároveň jedinou mimobratislavskou organizáciou v top 10. V prípade ak by bola 

SAV mala jednu právnu subjektivitu, tak by bola sa umiestnila na 131. mieste medzi výskumnými 

inštitúciami (tab. 4).  

Tab. 4 Najúspešnejšie slovenské výskumné inštitúcie 

SK 7.RP Názov organizácie Finančný príspevok EK Počet účastí 

1. 131. Slovenská akadémia vied 10 280 676,85 67 

2. 524. Ústav informatiky SAV 1 973 796,00 6 

3. 653. Virologický ústav SAV 1 429 462,80 5 
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4. 980. Elektrotechnický ústav SAV 740 741,00 4 

5. 992. Fyzikálny ústav SAV 725 400,00 3 

6. 1006.  Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV 706 070,67 3 

7. 1012. Chemický ústav SAV 696 640,00 3 

8. 1014. Medzinárodné laserové centrum 692 888,07 4 

9. 1044. Ústav polymérov SAV 659 072,00 4 

10. 1078. Národné lesnícke centrum  617 071,21 4 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Najúspešnejšou slovenskou firmou participujúcou v 7.RP je Ardaco, a.s. Zapojila sa do riešenia 6 

projektov a získala 3,15 mil. €. Spomedzi všetkých slovenských účastníkov sa umiestnila na treťom, 

respektíve štvrtom mieste14. Pritom samotná firma je stále ešte MSP s približne 40 zamestnancami. 

Viac ako jeden milión príspevku EK získali ešte Intersoft, a.s. a ZŤS výskumno-vývojový ústav Košice, 

a.s. Aspoň v jednom projektu 7.RP participovalo až 70 slovenských firiem (tab. 5).  

Tab. 5 Najúspešnejšie slovenské firmy 

SK 7.RP Názov organizácie Finančný príspevok EK Počet účastí 

1. 257. Ardaco, a.s. 3 157 355,60 6 

2. 1162. INTERSOFT A.S. 1 087 112,00 5 

3. 1233. ZTS VYSKUMNO-VYVOJOVY USTAV KOSICE AS 1 043 006,00 4 

4. 1613. GEOTHERMAL ANYWHERE AS 834 400,00 1 

5. 1636. BROADBIT SLOVAKIA SRO 826 210,00 3 

6. 2381. 
VYSKUMNY USTAV ZVARACSKY - PRIEMYSELNY 
INSTITUT SR 605 550,00 2 

7. 2626. NEMETSCHEK SLOVENSKO, S.R.O. 557 400,00 1 

8. 3311. 3R TECHNICS SLOVAKIA SRO 460 910,00 1 

9. 3377. ENVIRONMENTAL INSTITUTE s.r.o. 452 625,70 2 

10. 3839. GTVT S.R.O 401 499,00 2 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Z organizácií verejnej správy je najúspešnejší Košický samosprávny kraj, ktorý riešil 2 projekty a získal 

230 tis. €. Z ostatných organizácií sú to Mladí vedci Slovenska s jedno účasťou a s príspevkom EK 600 

tis. €. Najaktívnejšou organizáciou je SOVVA so 6 účasťami.  

Tab. 6 Najúspešnejšie slovenské organizácie verejnej správy 

SK 7.RP Názov organizácie Finančný príspevok EK Počet účastí 

1. 528. Košický samosprávny kraj 230 800,00 2 

2. 634. Slovenská inovačná a energetická agentúra 172 006,00 2 

3. 677. Mesto Galanta 154 837,00 1 

4. 724. Ministerstvo vnútra SR 139 600,00 2 

5. 742. Úrad verejného zdravotníctva SR 133 392,50 2 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Tab. 7 Najúspešnejšie ostatné slovenské organizácie 

SK 7.RP Názov organizácie Finančný príspevok EK Počet účastí 

1. 173. Mladí vedci Slovenska 600 000,00 1 

2. 335. Slovenská obchodná a priemyselná komora 206 800,00 1 

                                                           
14

 Podľa toho či budeme počítať SAV ako jednu entitu.  
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3. 559. Škola komunikácie a médií, n.o. 188 674,00 2 

4. 605. Slovenska organizácia pre výskumné a vývojové aktivity 167 749,93 6 

5. 731. Združenie Maxa Reinhardta 125 885,00 2 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Medzi najúspešnejšie výskumné organizácie z hľadiska pôsobenia v projektoch 7.RP patria najmä 

veľké slovenské univerzity – Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Slovenská zdravotnícka univerzita, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Žilinská univerzita 

v Žiline. Spomedzi výskumných ústavov sú to najmä ústavy SAV – Ústav informatiky, Virologický 

ústav, Elektrotechnický ústav a Fyzikálny ústav. Z firiem sú to najmä firmy zaoberajúce sa vývojom IKT 

produktov, výskumom v oblasti bezpečnosti, materiálov a energií – Ardaco, Intersoft, ZŤS výskumno-

vývojový ústav v Košiciach a Geothermal Anywhere.  

Projekty 7.RP sú pomerne prestížne a participovať v niektorom z nich je dôkaz excelentnosti 

organizácie alebo výskumníka. Získať takýto projekt si však vyžaduje isté skúsenosti, tak 

u výskumníkov a vedcov, ako aj u administrátorov. Ako vyplýva z nasledujúcich porovnaní, tak 

najúspešnejšie slovenské organizácie zapojené do 7.RP sa vyznačujú najmä vysokým počtom 

podaných žiadostí. To nielen že zvyšuje šance projekt získať, ale zároveň aj umožňuje učiť sa 

z vlastných chýb a projektové žiadosti zlepšovať podľa odporúčaní hodnotiteľov. V 7.RP nie je 

neobvyklé ak sa ten istý, respektíve modifikovaný, projekt podáva aj niekoľkokrát za sebou, až kým 

neuspeje v hodnotení. 

Zo slovenských univerzít je najaktívnejšia Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá sa participovala 

celkovo v 138 projektových žiadostiach, aby nakoniec získala 24 projektov. Jej úspešnosť je tak 

17,39%, čo je síce pod priemerom EÚ27, ale je to o 0,04% viac ako je celoslovenská úspešnosť. 

Z hľadiska výšky požadovaného príspevku bola najaktívnejšia Technická univerzita v Košiciach, ktorá 

požadovala takmer 25 mil. €. Najvyššiu úspešnosť z analyzovaných univerzít15 mala Slovenská 

zdravotnícka univerzita (31,25%). V aktivite dominujú 4 slovenské najväčšie univerzity – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline 

a Technická univerzita v Košiciach (tab. 8). 

 

Tab. 8 Najaktívnejšie univerzity  

Organizácia Počet žiadostí 
Žiadaný príspevok 

EK 
Počet 

projektov Príspevok EK 
Úspešnosť 

(%) 

Univerzita Komenského v 
Bratislave 138 18 393 107 24 3 618 195 17,39 
Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 126 22 702 708 16 1 404 231 12,70 

Žilinská univerzita v Žiline 96 17 288 564 17 1 296 591 17,71 

Technická univerzita v Košiciach 96 24 990 586 18 4 233 214 18,75 
Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici 46 8 047 596 5 414 103 10,87 
Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre 34 5 639 434 7 743 747 20,59 
Slovenská zdravotnícka 
univerzita 32 5 903 889 10 2 598 955 31,25 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 27 13 011 250 7 900 854 25,93 

                                                           
15

 Základnou podmienkou bola účasť v minimálne 20 projektových žiadostiach.  
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Ekonomická univerzita v 
Bratislave 20 2 240 794 2 223 928 10,00 

Trnavská Univerzita v Trnave 20 2 603 654 2 317 638 10,00 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Medzi výskumnými organizáciami je v podávaní projektov najaktívnejší Ústav informatiky SAV, ktorý 

ich podal celkovo 55. Z nich bolo úspešných 6. Napriek pomerne nízkej úspešnosti na úrovni 10,91% 

je tento ústav najúspešnejšou slovenskou výskumnou organizáciou v 7.RP. Naopak štatisticky 

najúspešnejšou zo sledovaných organizácií je Ústav materiálového výskumu SAV s 36,36% 

a Virologický ústav SAV, ktorý získal každý tretí projekt. Medzi aktívne ústavy pri podávaní projektov 

patrí aj Fyzikálny ústav a Chemický ústav SAV (po 20 žiadostí). Z výskumných organizácií mimo SAV je 

najaktívnejší Výskumný ústav potravinársky (11 žiadostí) a Výskumný ústav vodného hospodárstva, 

ktorý mal tiež 11 žiadostí, ale nezískal ani jeden projekt.  

Tab. 9 Najaktívnejšie výskumné organizácie  

Organizácia Počet žiadostí 
Žiadaný príspevok 

EK 
Počet 

projektov Príspevok EK 
Úspešnosť 

(%) 

Ústav informatiky SAV 55 17 704 970 6 1 973 796 10,91 

Fyzikálny ústav SAV 20 4 660 323 3 725 400 15,00 

Chemický ústav SAV 20 4 660 323 3 696 640 15,00 
Ústav experimentálnej fyziky 
SAV 19 63 703 650 2 61 800 10,53 
Medzinárodné laserové 
centrum 19 2 745 667 4 692 888 21,05 

Elektrotechnický ústav SAV 17 3 062 597 4 740 741 23,53 

Ústav krajinnej ekológie SAV 17 2 607 715 4 524 274 23,53 

Ústav polymérov SAV 16 6 231 038 4 659 072 25,00 

Ústav anorganickej chémie SAV 13 1 681 390 1 436 050 7,69 

Ekonomický ústav SAV 13 1 717 778 3 172 978 23,08 
Ústav materiálového výskumu 
SAV 11 5 405 581 4 604 306 36,36 

Výskumný ústav potravinársky 11 737 820 3 174 777 27,27 
Výskumný ústav vodného 
hospodárstva 11 1 816 442 0 0 0,00 

Virologický ústav SAV 9 2 625 481 5 1 429 463 55,56 
Ústav materiálov a mechaniky 
strojov SAV 9 1 980 960 3 706 071 33,33 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Absolútne najaktívnejšou slovenskou firmou je Ardaco, a.s. s celkovým počtom 36 žiadostí, pričom 

ich požadovaný príspevok EK bol vyšší ako celej STU. Z 36 žiadostí sa im podarilo získať 6 projektov. 

Naopak najúspešnejšou slovenskou firmou je VÚJE, a.s., ktorý získal 50% svojich účastí v žiadostiach. 

Pomerne úspešným je aj Intersoft, a.s. s 41,67%. Naopak firmám ako Comp-let, s.r.o., Smartrends, 

s.r.o. a TatraMed, s.r.o. napriek viacerým pokusom nezískali ani jeden projekt.  

Tab. 9 Najaktívnejšie súkromné firmy  

Organizácia Počet žiadostí 
Žiadaný príspevok 

EK 
Počet 

projektov Príspevok EK 
Úspešnosť 

(%) 

ARDACO, a.s. 36 22 803 216 6 3 157 356 16,67 

VUJE AS 14 1 487 386 7 388 000 50,0 
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BIC BRATISLAVA. SPOL. S.R.O. 12 1 115 918 3 173 269 25,00 

INTERSOFT A.S. 12 2 905 488 5 1 087 112 41,67 

Comp-let s.r.o. 9 1 217 007 0 0 0,00 

GTVT S.R.O 9 2 468 871 2 401 499 22,22 

HAMELN RDS a.s. 9 1 733 930 1 275 734 11,11 
ENVIRONMENTAL INSTITUTE 
s.r.o. 8 2 724 746 2 452 626 25,00 

Smartrends, s.r.o. 8 4 608 100 0 0 0,00 

DANUBIA NANOTECH SRO 7 1 041 087 1 251 563 14,29 

GEOTHERMAL ANYWHERE AS 7 4 184 249 1 834 400 14,29 

TatraMed s r.o. 7 1 759 025 0 0 0,00 

Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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5.2 Prehľad zapojenia najúspešnejších slovenských akademických 

organizácií 

Kapitola 5.2. prináša podrobný prehľad zapojenia najaktívnejších slovenských akademických 

výskumných organizácií do 7.RP. Ide najmä o porovnanie ich zapojenia do európskeho výskumného 

priestoru, ale aj o analýzu ich spolupráce s ostatnými regiónmi Slovenska v projektoch 7.RP. Zároveň 

je cieľom tejto analýzy určiť prioritné výskumné oblasti, v ktorých sú tieto akademické organizácie 

najúspešnejšie. Nebolo možné podrobne porovnať všetky výskumné organizácie, a tak sa analýza 

zameriava iba na tie akademické inštitúcie, ktoré sú riešia viac ako 15 projektov, respektíve získali 

príspevok EK väčší ako 2 mil. €. Ide teda o Slovenskú akadémiu vied, Technickú univerzitu v Košiciach, 

Univerzitu Komenského v Bratislave, Slovenskú zdravotnícku univerzitu, Slovenskú technickú 

univerzitu v Bratislave a Žilinskú univerzitu v Žiline.  

Slovenská akadémia vied 

V prípade, ak by sme hodnotili Slovenskú akadémiu vied ako jednu právnu entitu, tak by bola 

najúspešnejšou slovenskou výskumnou organizáciou zapojenou do 7.RP. Celkovo sú všetky jej ústavy, 

ako aj SAV ako celok, zapojené do riešenia 67 projektov a získali príspevok EK viac ako 10,28 mil. €. 

SAV najviac spolupracuje s výskumnými organizáciami z Nemecka (125), Veľkej Británie (99) 

a Francúzska(71). Zo susedných krajín je to najmú Rakúsko (45), Poľsko (27), s Českou republikou 

a Maďarskom je to po 25 spoluprác. Spomedzi všetkých slovenských organizácií spolupracuje 

s celkovo najväčším počtom krajín, a to až 63 (graf 2216). 

V svojich projektoch má SAV celkovo 978 partnerov.17 Najčastejšia je spolupráca s partnermi 

z vysokoškolského sektoru (398) a s výskumnými organizáciami (280). Len v 170 prípadoch (17,38%) 

ide o spoluprácu s podnikateľský sektorom. Ide teda skôr o akademický výskum s nižšou participáciou 

súkromných firiem (graf 22).  

Najviac účastí, ako aj najvyšší finančný príspevok získali výskumníci SAV v rámci špecifického 

programu Spolupráca (6,44 mil. € a 38 projektov). V rámci programu Ľudia (Marie Curie Actions) je to 

14 projektov a 1,88 mil. € a v programe Kapacity 1,58 mil. € a 14 projektov. Medzi tematickými 

prioritami je SAV úspešná najmä v oblasti IKT (1,86 mil. €), nanotechnológií a materiálov (1,76 mil. €), 

výskumnej infraštruktúry (1,39 mil. €) a zdravia (1,25 mil. €) (graf 23).  

V 31 prípadoch spolupracovali výskumníci SAV s inými slovenskými výskumnými organizáciami. 

Väčšina z nich (21) je alokovaná v Bratislavskom kraji, 4 sú v Trnavskom a po dvoch v Žilinskom, 

Košickom a Trenčianskom kraji (graf 24). Spolupráca je tak silnejšia v tých krajoch, kde má SAV aj 

najviac pracovísk. Tzv. pull effect18 je na úrovni 1,4.  

Zatiaľ čo vo pri všetkých partneroch tvorí podiel firiem len 17,38%, tak v slovenských podmienkach je 

to až 45,16%. Prakticky tak každým druhým slovenským partnerom súkromná firma (graf 25).  

 

 

                                                           
16

 Z dôvodu vysokého počtu spolupracujúcich krajín sú do grafu zaradené len tie krajiny, s ktorými má SAV viac 
ako 2 spolupráce.  
17

 Ten istý parter sa môže v rôznych projektoch opakovať.  
18

 Schopnosť účastníka pritiahnuť iných účastníkov z krajiny. 
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Graf 21 Spolupráca s krajinami v projektoch SAV 

 

Graf 22 Spolupráca v projektoch SAV podľa typu 
organizácie v 7.RP 

Graf 23 Zapojenie SAV do tematických oblastí 
(príspevok EK v tis. €) 

  

Graf 24 Spolupráca v projektoch SAV podľa 
regiónu v SR 

Graf 25 Spolupráca v projektoch SAV podľa typu 
organizácie v SR 

  
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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Technická univerzita v Košiciach 

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je najúspešnejšou slovenskou univerzitou v 7.RP. Je síce 

zapojená do riešenia len 18 projektov, ale v rámci nich získala viac ako 4,23 mil. €. Podobne ako SAV, 

aj TUKE najčastejšie spolupracuje s výskumnými organizáciami z Nemecka (39). Za nimi však 

nasleduje Taliansko (33) a Španielsko (19). Zo susedných krajín pomerne dobre spolupracuje 

s Poľskom (14), Maďarskom (11). Z Českej republiky má TUKE v spoločných projektoch 9 partnerov. 

Celkovo je do projektov TUKE zainteresovaných 266 partnerov z 35 krajín z celého sveta (graf 26). 

Z nich patrí až 122 do súkromného sektora, čo je viac ako 45,86%. V 71 prípadoch je partner z inej 

univerzity a v 45 prípadoch ide o výskumnú organizáciu (graf 27). Projekty TUKE sú tak v oveľa väčšej 

miere zamerané na spoluprácu s priemyslom. Z analyzovaných slovenských výskumných organizácií je 

táto spolupráca najintenzívnejšia.  

Z tematických oblastí dominujú účastiam TUKE v 7.RP najmä dve – IKT (1,86 mil. € a 7 projektov) 

a nanotechnológie a nové materiály (1,24 mil. € a 2 projekty). Z ostatných je to ešte čiastočne 

doprava (0,46 mil. € a 2 účasti) (graf 28). Prvé dve oblasti zároveň doplňujú prioritné oblasti, ktoré sa 

vykryštalizovali v rámci projektov OP Výskum a vývoj zameraných na budovanie výskumnej 

infraštruktúry v Košickom kraji. Zároveň sa v nich bude budovať aj jeden univerzitný vedecký park 

(IKT) a jedno výskumné centrum (materiály).19 Negatívom je veľmi malá počet projektov 

v špecifickom programe Ľudia (2), ako aj výška príspevku EK na tieto projekty (117 000€). 

V rámci svojich projektoch výskumníci z TUKE najčastejšie spolupracujú s organizáciami z Košického 

kraja (11 krát). Len v jednom prípade išlo o spoluprácu s organizáciou alokovanou v Bratislave (graf 

29). Spolupráca s ostatnými slovenskými inštitúciami je tak primárne nastavená na úrovni regiónu. 

V projektoch TUKE prakticky neexistuje interregionálna spolupráca. Aj pri spolupráci so slovenskými 

partnermi sa potvrdzuje trend, ktorý má TUKE na úrovni celého 7.RP. Tým je veľmi vysoká kooperácia 

so súkromnou sférou. Až 6 z 12 slovenských účastníkov tvoria súkromné firmy. Iba v jednom prípade 

je to univerzita a dokonca ani raz TUKE v projektoch nespolupracovala so slovenskou výskumnou 

inštitúciou (REC). Teda napríklad ani v jednom projekte nie je jej partnerom ústav SAV. Pull effect 

účasti TUKE je 1,61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Analýza budovania výskumno-vývojovej infraštruktúry v akademickom a podnikateľskom sektore v rokoch 

2007-2012. SOVVA 2013, s. 35, 37, 39 a 47. 
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Graf 26 Spolupráca s krajinami v projektoch TUKE 

 

Graf 27 Spolupráca v projektoch TUKE podľa 
typu organizácie v 7.RP 

Graf 28 Zapojenie TUKE do tematických oblastí 
(príspevok EK v tis. €) 

  

Graf 29 Spolupráca v projektoch TUKE podľa 
regiónu v SR 

Graf 30 Spolupráca v projektoch TUKE podľa 
typu organizácie v SR 

  
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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Univerzita Komenského v Bratislave 

Univerzitou s najväčším počtom projektov je Univerzita Komenského v Bratislave (24), získala však 

o takmer 600 000 € menej ako TUKE. V 24 projektoch spolupracovala UK celkovo s 326 výskumnými 

inštitúciami z 41 krajín. Priemerný počet členov konzorcia je tak 14,58. UK je zároveň jedinou zo 

sledovaných slovenských inštitúcií, ktorá nemá najviac partnerov z Nemecka, ale z Veľkej Británie 

(41), Talianska (40) a Nemecko je až tretie (39). Zo susedných krajín sú partnermi UK najčastejšie 

výskumníci z Rakúska (11), Poľska (9). Z Českej republiky má len 6 partnerov a z Maďarska dokonca 

len 3 (graf 31). Spolupráca so susednými krajinami je tak veľmi slabá. V porovnaní s ostatnými 

analyzovanými slovenskými inštitúciami je slabou stránkou najmä veľmi nízka spolupráca s Českou 

republikou. 

Najviac partnerov v konzorciách s účasťou UK tvoria univerzity (až 47,55%) a výskumné organizácie 

(96 partnerov). Naopak len 15,65% je zo súkromnej sféry (graf 32). Vplyv má na to určite aj charakter 

projektov, do ktorých sa UK zapája (zdravie, mobility, socio-ekonomické a humanitné vedy). V nich je 

celkovo menšia účasť firemného sektora. 

UK sa najčastejšie zapája do projektov špecifického programu Ľudia (8 projektov a 1,4 mil. €), 

tematickej oblasti Zdravie (0,65 mil. €), nanotechnológie a materiály (0,42 mil. €) (graf 33). Veľmi 

nízka je spolupráca s ostatnými slovenskými inštitúciami. UK s nimi spolupracovala len v 4 prípadoch. 

3 z nich majú svoje sídlo v Bratislavskom kraji a jedna v Košickom (graf 34). V dvoch prípadoch ide 

o výskumné organizácie a po jednom o univerzitu a súkromnú firmu (graf 35).  

Pozitívne na účasti UK v 7.RP je pomerne vysoké zastúpenie projektov zameraných na mobility (Marie 

Curie Actions), ale aj projektov riešených v oblasti zdravia a materiálov. Tie by mohli 

komplementárne vplývať na budovanie univerzitných vedeckých parkov v oblastiach biomedicíny 

a nových materiálov v Bratislave. Naopak UK v svojich projektoch prakticky nespolupracuje so 

slovenskými partnermi a pull effect je len 1,17. 
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Graf 31 Spolupráca s krajinami v projektoch UK 

 

Graf 32 Spolupráca v projektoch UK podľa typu 
organizácie v 7.RP 

Graf 33 Zapojenie UK do tematických oblastí 
(príspevok EK v tis. €) 

  

Graf 34 Spolupráca v projektoch UK podľa 
regiónu v SR 

Graf 35 Spolupráca v projektoch UK podľa typu 
organizácie v SR 

  
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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Slovenská zdravotnícka univerzita 

Slovenská zdravotnícka univerzita má spomedzi všetkých analyzovaných výskumných organizácií 

najmenší počet riešených projektov. Na druhej strane však získala takmer 2,6 mil. € ako príspevok EK, 

čo ju radí na tretie miesto medzi slovenskými univerzitami. V svojich projektoch najčastejšie 

spolupracuje s Nemeckom (23), Veľkou Britániou (19) a Francúzskom (14). V jednom projekte je tak 

v priemer až 2,3 nemeckých partnerov. SZU spolupracuje celkovo s 28 krajinami a 153 partnermi (graf 

36). Ide pritom najmä o spoluprácu s akademickým sektorom. Ten tvorí až 84,31% všetkých 

partnerov. Iba v 13 prípadoch je partnerom SZU súkromná firma (graf 37).  

Výskum potravín, poľnohospodárstva a biotechnológií dominuje projektom s účasťou SZU (1,27 mil. € 

a 3 účasti). Čiastočne úspešní sú jej výskumníci ešte v tematickej oblasti životné prostredie a zmena 

klímy (0,54 mil. €) a dve účasti. 

SZU ani v jednom zo svojich projektoch nespolupracuje s inou slovenskou výskumnou inštitúciou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

42 

Graf 36 Spolupráca s krajinami v projektoch SZU 

 
 

Graf 37 Spolupráca v projektoch SZU podľa typu 
organizácie v 7.RP 

Graf 38 Zapojenie SZU do tematických oblastí 
(príspevok EK v tis. €) 

  

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

DE UK FR NL ES CH SK BE NO SE DK IT EL IE AT EU RO FI IL PL TR BG CZ HR HU PT US ZA

57 

1 
13 

10 

72 

HES OTH PRC PUB REC

340 

1 268 45 

538 

362 
47 

HEALTH KBBE ICT NMP

ENERGY ENVI TPT SSH

SPACE SECURITY MCA INFRA

SME REGIONS REGSPOT SIS



 

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

 

43 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Slovenská technická univerzita v Bratislave celkovo rieši  16 projektov, pričom disponuje príspevok EK 

viac ako 1,4 mil. €. V týchto konzorciách s účasťou STU participuje celkovo 228 výskumných inštitúcií 

zo 41 krajín. Najviac z Nemecka, Belgicka (po 21) a Veľkej Británie (17). Z okolitých krajín spolupracuje 

STU najmä s Českou republikou (8), Rakúskom (7), Poľskom (6) a Maďarskom len v troch prípadoch 

(graf 39). 

V svojich projektoch spolupracuje STU takmer vyrovnane s univerzitami, výskumnými organizáciami, 

súkromnými firmami a dokonca aj s verejným sektorom. V ich projektoch participuje celkovo 50 

súkromných spoločností (21,93%) (graf 40).  

Z tematických oblastí dominujú najmä IKT (7 účastí a príspevok EK 0,63 mil. €) a následne potraviny, 

poľnohospodárstvo a biotechnológie (0,31 mil. €) a nanotechnológie a materiály (0,31 mil. €) (graf 

41). Pozitívnym faktom je, že práve v prvej a tretej z uvedených tematických oblastí sa v Bratislave 

bude budovať univerzitný vedecký park.  

V projektoch s účasťou STU participuje ešte ďalších 12 slovenských partnerov. 7 z nich je 

z Bratislavského kraja, 2 z Trnavského a 3 zo Žilinského (graf 42). STU má spomedzi analyzovaných 

výskumných inštitúcií najväčší pull effect, a to na úrovni 1,75. Najviac z participujúcich slovenských 

partnerov je zo súkromného sektora (50%), čo je pozitívny fakt najmä smerom k transferu poznatkov 

a technológií do praxe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

44 

Graf 39 Spolupráca s krajinami v projektoch STU 

 

Graf 40 Spolupráca v projektoch STU podľa typu 
organizácie v 7.RP 

Graf 41 Zapojenie STU do tematických oblastí 
(príspevok EK v tis. €) 

  

Graf 42 Spolupráca v projektoch STU podľa 
regiónu v SR 

Graf 43 Spolupráca v projektoch STU podľa typu 
organizácie v SR 

  
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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Žilinská univerzita v Žiline 

Do projektov Žilinskej univerzity v Žiline sú zapojené výskumné inštitúcie z 32 svetových krajín. 

Celkovo ich je 204. Najviac, už tradične, z Nemecka (21), Holandska (17) a Veľkej Británie (15). 

Z okolitých krajín je to Poľsko (11) a Česká republika (10) (graf 44). UNIZA rieši celkovo 17 projektov 

7.RP v celkovom objeme príspevku EK 1,29 mil. €.  

V svojich projektoch UNIZA najčastejšie spolupracuje so súkromnou sférou, a to až v 78 prípadoch 

(38,23%). Na druhej strane iba 11,76% jej partnerov tvoria iné univerzity (graf 45). Vplyv na to má 

určite aj tematická oblasť projektov, do ktorej sú výskumníci najčastejšie zapojení. Tou je 

predovšetkým doprava (11 projektov a 0,95 mil. €). Táto oblasť absolútne dominuje výskumu UNIZA 

v 7.RP (graf 46). Pozitívne však je, že práve v oblasti priemyselných technológií (doprava, strojárstvo 

a elektrotechnika) sa v Žiline bude budovať univerzitný vedecký park. 

Vo svojich projektoch až v 11 prípadoch spolupracuje s inou slovenskou výskumnou inštitúciou. 

Pričom až 5 ich je alokovaných v Bratislavskom kraji, 3 v Žilinskom, 2 v Trnavskom a 1 v Prešovskom. 

Viac ako polovicu z nich (6) tvoria súkromné firmy a len po jednej univerzity a výskumné organizácie.  
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Graf 44 Spolupráca s krajinami v projektoch UNIZA 

 

Graf 45 Spolupráca v projektoch UNIZA podľa 
typu organizácie v 7.RP 

Graf 46 Zapojenie UNIZA do tematických oblastí 
(príspevok EK v tis. €) 

  

Graf 47 Spolupráca v projektoch UNIZA podľa 
regiónu v SR 

Graf 48 Spolupráca v projektoch UNIZA podľa 
typu organizácie v SR 

  
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 
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6. Slovenská republika v Horizonte 2020 

6.1 Základné informácie o Horizonte 2020 

Návrh nového rámcového programu pre výskum, vývoj a inovácie – Horizont 2020 prináša viacero 

zásadných zmien, a to tak na úrovni programovania, ako aj na úrovni implementácie. Riešenie 

projektov by malo byť jednoduchšie ako tomu bolo doteraz a zároveň by sa mala znížiť 

administratívna náročnosť, ako aj obdobie od podania žiadostí po získanie projektu. Úspešní 

žiadatelia by tak mali do 12 mesiacov od podania žiadosti začať aj samotný výskum. Návrh však 

prichádza najmä z úplne novou štruktúrou celého programu. V prvom rade bude možné v rámci 

Horizontu 2020 získať podporu na celý inovačný cyklus, a to od základného výskumu až do aktivít 

blízko trhu. Pre všetky tieto projekty budú pritom platiť jednotné pravidlá, čo uľahčí administratívne 

problémy vyplývajúce z rôznych nástrojov na podporu rôznych fáz inovačného cyklu. Štruktúra 

programu zároveň uľahčí orientáciu žiadateľov. Druhou základnou novinou je integrácia viacerých 

celoeurópskych iniciatív do jedného programu. Spoja sa tak rámcové programy pre výskum a vývoj 

s rámcovým programom pre konkurencieschopnosť (CIP) a Európskym inovačným a technologickým 

inštitútom (EIT) do jedného nástroja. Horizont 2020 bude vyrovnanejšie podporovať jednotlivé fázy 

inovačného cyklu. Príde k podstatnému navýšeniu výdavkov na výskum na hraniciach poznania 

(European Research Council – ERC) a ešte dôraznejšie sa bude podporovať výskum smerujúci 

k uplatneniu v spoločenskej a hospodárskej praxi. Celkovo sa tak návrh rozpočtu Horizontu 2020 

pohybuje na úrovni 86 mld. €.  

Horizont 2020 je rozdelený do 5 základných častí: 

I. Excelentná veda 

II. Vedúca úloha priemyslu 

III. Spoločenské výzvy 

IV. Nejadrové priame akcie JRC 

V. Euratom 

Podporu bude možné získať v rámci každej z nich okrem IV časti. V rámci časti excelentná veda budú 

podporované predovšetkým dva typy projektov. Na jednej strane to budú projekty na hranici 

poznania, ktoré vytvárajú predpoklady na otváranie nových oblastí výskumu, a tým aj nových 

potenciálnych priemyselných odvetví (ERC a FET). Na druhej strane je to podpora pre výskumníkov, 

a to pri rozvíjaní ich kariéry (Akcie Marie Curie-Sklodowskej) a pri budovaní excelentnej výskumnej 

infraštruktúry. 

V časti II. Vedúca úloha priemyslu bude možné získať podporu na výskum v prioritných oblastiach, 

ktoré umožňujú rýchle uplatnenie výsledkov výskum v hospodárskej praxi. Zároveň však v tejto časti 

bude možné získať finančné prostriedky na rozvoj inovatívnych firiem, a to prostredníctvom prístupu 

k rizikovému kapitálu a podporou inovácií v malých a stredných firmách.  

Tretia časť Spoločenské výzvy bude podporovať výskum v oblastiach, ktoré sú v súčasnosti 

najaktuálnejšie pre európsku spoločnosť (zdravie, potraviny, energetika, doprava, zmena klímy, 

bezpečnosť, spoločenské a humanitné vedy).  

Nejadrové priame akcie JRC predstavujú podporu pre výskum v samotnom JRC, ktoré poskytuje 

služby pre EK.  
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Súčasťou Horizontu 2020 bude aj Program Euratom na roky 2014-2018, ktorý bude mať podobnú 

štruktúru ako v 7.RP. Bude sa teda skladať z dvoch programov – Fission a Fusion, pričom v rámci 

tohto programu bude podporovaný aj výskum v JRC. Program Euratom sa bude riadiť tými istými 

implementačnými pravidlami ako Horizont 2020. Z tematického hľadiska nedôjde oproti 7.RP 

k markantnejším zmenám, väčší dôraz sa však bude klásť na jadrovú bezpečnosť a školenia.  

Už zmieňovanou novinkou oproti súčasnému obdobiu je, že EIT bude súčasťou Horizontu 2020. Jeho 

rozpočet priamo z programu by mal dosiahnuť 1 360 mil. €, pritom by mal získať ešte dodatočných 

1 460  mil. € z ostatných oblastí. K doteraz fungujúcim trom znalostným a inovačným spoločenstvám 

(KIC) by malo v dvoch fázach pribudnúť ešte ďalších 620. Viaceré z nich v oblastiach, v ktorých 

Slovensko disponuje kvalitným výskumom. Do roku 2014 by mali vzniknúť KIC v: 

 Inovácie pre zdravý život a aktívne starnutie 

 Food4future 

 Suroviny 

Do roku 2018 by mali vzniknúť KIC v týchto oblastiach: 

 Pokročilá výroba 

 Inteligentné a bezpečné spoločnosti 

 Mobilita v mestách 

Prehľadné rozdelenie tematických oblastí Horizontu 2020 aj s navrhovanou finančnou alokáciou je 

v tabuľke 10.  

Tab. 10 Návrh Horizontu 2020 

Názov oblasti 
Finančná alokácia 

(mil. €) 

I. Excelentná veda 24 418 

Európska výskumná rada (ERC) 13 268 

Budúce a rozvíjajúce sa technológie (FET) 3 100 

Akcie Marie Curie-Sklodowskej 5 572 

Výskumné infraštruktúry 2 478 

II. Vedúca úloha priemyslu 17 958 

Vedúca úloha vo vznikajúcich a rozvíjajúcich sa technológiách 13 781 

Informačné a komunikačné technológie  

Nanotechnológie 
 Pokročilé materiály 
 Biotechnológie 
 Pokročilá výroba a spracovanie 
 Vesmír 
 Prístup k rizikovému financovaniu 3 558 

Inovácie v MSP 619 

III. Spoločenské výzvy 33 709 

Zdravie, demografické zmeny a blahobyt 8 033 

Európske výzvy v bioekonomike: bezpečnosť potravín, udržateľné 4 152 

                                                           
20 Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT): the contribution 

of the EIT to a more innovative Europe. Brussels 30.11.2012, COM (2011) 822 final 
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poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský, prímorský a riečny výskum  

Bezpečné, čisté a efektívne energie 5 782 

Inteligentná, zelená a integrovaná doprava 6 802 

Zmena klímy, efektívnosť zdrojov a suroviny 3 160 

Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a reflektíve spoločenstvá 1 676 

Bezpečné spoločnosti - ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov 2 142 

IV. Nejadrové priame akcie Spoločného výskumného centra 1 962 

V. Euratom 
 EIT 1 360 

Zdroj: EC
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
21 Proposal for a Council Decision establishing the Specific Programme Implementing Horizon 2020 - The 

Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020). Brussels, 12 December 2012 
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6.2 Potenciál Slovenskej republiky v Horizonte 2020 

Potenciál vo výške príspevku EK  

Slovenská republika nedostatočne využíva potenciál, ktorý disponuje na to, aby v širšej miere 

participovala v rámcových programoch EÚ. Ako už bolo uvedené v kapitole 3, tak na základe našej 

výšky HDP by mala byť naša účasť minimálne na dvojnásobnej úrovni, a to tak v žiadostiach, ako aj 

reálne získaných projektoch. Obdobne nedostatočne využívame potenciál, ktorý máme podľa počtu 

výskumníkov. Z dôvodu lepšieho porovnania sme porovnávali naše účasti iba s krajinami EÚ12, ktoré 

čelia obdobným problémom ako Slovensko. Ako vyplýva z grafu 49, tak medzi počtom výskumníkov 

a výškou žiadaného príspevku EK existuje silná korelácia. Slovensko sa aj v porovnaní týchto dvoch 

ukazovateľov zapája do výziev 7.RP len veľmi slabo. Na základe počtu výskumníkov, ktorými 

disponujeme, by mala byť výška žiadaného príspevku EK asi o 1,8 násobok vyššia, ako je tomu 

v súčasnosti.  

Pritom počet výskumníkov v posledných rokoch začal stúpať, ide však v prvom rade o mladých 

vedcov, ktorý nemajú ešte dostatočné skúsenosti. Na Slovensku tak stále chýba stredná generácia 

výskumníkov.  

Graf 49 Korelácia medzi počtom výskumníkov a výškou žiadaného príspevku EK v EÚ 12

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Eurostat; Zdroj: SOVVA 

Za ostatnými krajinami EÚ12 značne zaostávame aj v porovnaní reálne získaného príspevku EK 

a počtu výskumníkov. Spolu s krajinami ako Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko a Bulharsko sme pod 

priemerom nových členských krajín. Slovenská republika disponuje vedeckými kapacitami, ktoré by ju 

mali oprávňovať už v súčasnom 7.RP minimálne dvojnásobný počet účastí a celkový príspevok EK na 

úrovni okolo 100 000 000€ (graf 50). 

 

BG 

CZ 

EE 

HU 

LT 
LV 

MT 

PL 

RO 

SI 

SK CY  

y = 39172x + 3E+08 
R² = 0,8592 

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

3 000 000 000

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

Ži
ad

an
ý 

p
rí

sp
e

vo
k 

EK
 v

 €
  (

2
0

0
7

-2
0

1
0

) 

Počet výskumníkov vo FTE (priemer 2007-2010) 



 

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

 

51 

Graf 50 Korelácia medzi počtom výskumníkov a príspevkom EK v EÚ 12 

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Eurostat; Zdroj: SOVVA 

Slovenská republika a excelentný výskum 

Jenou z najúspešnejších noviniek, ktoré priniesol 7.RP bol vznik programu Myšlienky (ERC), ktorý 

podporuje výskum na hraniciach poznania. Pričom na rozdiel od ostatných programov v ňom 

nezískavajú podporu inštitúcie, ale výskumníci, respektíve výskumné tímy, a to len na základe dvoch 

podmienok – excelentnosť žiadateľa a jeho projektu. Na rozdiel od ostatných špecifických 

programoch nie je v ERC ani podmienkou účasť partnerov z rôznych členských krajín. Držiteľ ERC 

grantu sa môže dokonca rozhodnúť a svoj grant si preniesť na inú výskumnú organizáciu, ako na 

ktorej pracuje.  

ERC sa už od spustenia prvej výzvy stretla s veľkým záujmom žiadateľov, ktorý viac ako 30 násobne 

prevyšoval možnosti prvých výziev. Od roku 2007 sa z ERC grantov stala mimoriadne prestížna 

záležitosť. Ich držiteľmi sú mnohí laureáti Nobelových cien a Fieldsových medailí.  

Slovensko doteraz získalo iba jeden takýto prestížny grant.22 Pritom aj v tejto oblasti značne 

zaostávame za možnosťami, ktorými náš výskum disponuje. Z analýzy slovenských pokusov o ERC 

granty vyplýva, že naši výskumníci sa ich nepokúšajú podávať opakovane. Pričom to je jedna z ciest, 

a tak uspel aj jediný slovenský úspešný žiadateľ. Česká republika získala 10 ERC grantov, Maďarsko 

dokonca 30 a aj podstatne menšie Slovinsko dva. Pritom napríklad Cyprus má 5 ERC grantov. 

Najúspešnejšou krajinou je Veľká Británia, ktorá disponuje kvalitnými univerzitami a zároveň láka 

výskumníkov z iných častí Európy, aby si získané ERC granty preniesli k nim.  

                                                           
22

 K dátumu spracovania analýzy nebola ešte podpísaná zmluva, tak v rámci dát nie je možné s týmto údajom 
pracovať. 

BG 

CZ 

EE 

HU 

LT 

LV MT 

PL 

RO 

SI 

SK 

CY  

y = 4805,7x + 3E+07 
R² = 0,8308 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

350 000 000

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

P
rí

sp
e

vo
k 

EK
 v

 €
  (

2
0

0
7

-2
0

1
0

) 

Počet výskumníkov vo FTE (priemer 2007-2010) 



 

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

 

52 

Neúspech slovenských žiadateľov v ERC ovplyvňuje aj celkovú výšku príspevku EK pre Slovensko. Ide 

totiž o granty s rozpočtom v priemer okolo 2 mil. €, ktoré sa navyše nedelia medzi viacero účastníkov.  

Pri správnom nastavení podpory, systému národných kontaktných bodov a motivácií je možné zvýšiť 

počet slovenských účastí v ERC na minimálne 2 ročne. Slovensko tak má potenciál v Horizonte 2020 

celkovo získať okolo 14 grantov.  

Graf 51 Zapojenie krajín do ERC  

 
Dáta: Ecorda 18/10/2012; Zdroj: SOVVA 

Podstatne vyšší potenciál máme aj v Akciách Marie Curie-Sklodowska. Na Slovensku sa napríklad 

prakticky nevyužívajú inštitucionálne alebo regionálne štipendiá poskytované s podporou rámcových 

programov. Oblasť výskumných infraštruktúr bude môcť byť využívaná najmä na sieťovanie 

vznikajúcich infraštruktúr, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov EÚ.  

Potenciál Slovenskej republiky v tematických oblastiach Horizontu 2020 

Na základe analýz slovenských účastí v 7.RP, vybudovanej infraštruktúre z OP Výskum a vývoj, priorít 

výskumu a vývoja v SR a prepojenia tematických oblastí Horizontu 2020 je možné konštatovať, že 

Slovenská republika má vytvorené veľmi dobré podmienky najmä na zapojenie sa do tematických 

oblastí vo vznikajúcich a rozvíjajúcich sa technológiách (nanotechnológie, pokročilé materiály, IKT). 

Vo všetkých týchto oblastiach disponuje slovenský výskum skúsenosťami zo 7.RP (vytvorené 

fungujúce partnerstvá) a zároveň aj modernizovanou výskumnou infraštruktúrou z OP Výskum 

a vývoj. Zároveň sú to oblasti, ktoré sú zaradené medzi návrhom priorít v oblasti výskumu a vývoja. 

Dá sa preto predpokladať, že na ne bude kladený zvýšený dôraz aj v budúcom programovom období, 

či už z národných zdrojov, alebo zo štrukturálnych fondov EÚ. 

 V oblasti spoločenských výziev bude veľkou výzvou najmä výskum v oblasti zdravia, bezpečnosti 

potravín, dopravy a energetiky. Ide o oblasti, v ktorých bola zmodernizovaná výskumná infraštruktúra 

z OP Výskum a vývoj, ale v ktorých sme v 7.RP značne zaostávali za našimi možnosťami. Disponujeme 

tak síce kvalitnou infraštruktúrou, ale chýbajú kontakty na zahraničných partnerov, ako aj skúsenosti 

s riešením projektov rámcových programov. Slovensko bolo veľmi úspešné v 7.RP najmä 

v bezpečnostnom výskumu. Ten však získaval už menšiu podporu na národne úrovni.  
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Tab. 11 Potenciálne oblasti zapojenia SR do Horizontu 2020 

Tematická oblasť Horizontu 2020 

Väzba na 
priority 

VaV 7.RP 
OP Výskum 

a vývoj 

II. Vedúca úloha priemyslu 
   IKT *** *** *** 

Nanotechnológie *** *** *** 

Pokročilé materiály *** *** *** 

Biotechnológie *** ** *** 

Advanced Manufacturing and Processing *** 
 

** 

Vesmír 
   Prístup k rizikovému financovaniu ** 

  Inovácie v MSP ** *** * 

III. Spoločenské výzvy 
   Zdravie, demografické zmeny a blahobyt *** * *** 

Európske výzvy v bioekonomike: bezpečnosť potravín, 
udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, morský, 
prímorský a riečny výskum  *** ** *** 

Bezpečné, čisté a efektívne energie *** * *** 

Inteligentná, zelená a integrovaná doprava *** ** *** 

Zmena klímy, efektívnosť zdrojov a suroviny *** ** ** 

Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a 
reflektíve spoločenstvá ** ** * 

Bezpečné spoločnosti - ochrana slobody a bezpečnosti 
Európy a jej občanov ** *** * 

*** - veľmi silné prepojenie (veľmi silné zastúpenie); ** - priemerné prepojenie (priemerné zastúpenie); * - slabé 
prepojenie (slabé zastúpenie)            Zdroj: SOVVA 

Ak chce Slovenská republika uspieť v Horizonte 2020, tak by mala priority výskumu a vývoja nastaviť 

komplementárne k Horizontu 2020 s priestorom pre národné priority. Vedcom a výskumníkom by to 

zároveň uľahčilo orientáciu v národných aj európskych nástrojoch. Bolo by teda vhodné zaviesť 

základné rozdelenie nástrojov na tri časti: 

 Excelentný výskum 

 Výskum v prospech priemyslu 

 Spoločenské výzvy.  

Veľký dôraz je potrebné tiež klásť na prepojenie všetkých častí inovačného procesu a zabezpečiť 

možnosť získať na takéto aktivity financovanie, a to vrátane rizikového kapitálu, podpory výskumu 

v malých a stredných podnikoch a zefektívniť transfer technológií a poznatkov do spoločenskej 

a hospodárskej praxe.  

Slovenský výskum disponuje potenciálom získať v Horizonte 2020 príspevok EK vo výške 190 mil. € 

a participovať na riešení 900 projektov.  
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7. Závery 

Pri väčšine kvalitatívnych porovnaní sa umiestňujeme na posledných miestach medzi krajinami EÚ, 

dokonca značne zaostávame aj za novými členskými krajinami, alebo krajinami, ktoré sú 

v prístupovom procese – Chorvátsko a Turecko. Slovenská republika však disponuje výskumným 

potenciálom, ktorý umožňuje podstatné zvýšenie našej účasti v aktivitách 7.RP. Na základe 

ekonomickej výkonnosti našej ekonomiky, ale aj počtu obyvateľov by mala participácia v žiadostiach 

byť o tretinu vyššia, ako je to v súčasnosti. Obdobná situácia je aj v oblasti reálne získaných 

a riešených projektov. Predpoklady na vyššiu participáciu v rámcových programoch na Slovensku 

existujú. Z rôznych dôvodov sa však výskumníkom nedarí napĺňať možnosti, ktorými slovenský 

výskum disponuje. Najdôležitejšími faktormi, ktoré negatívne ovplyvňujú našu účasť sú: 

 Neúmerná administratívna náročnosť v oblasti štrukturálnych fondov EÚ na výskum a vývoj, 

a to tak pri príprave projektov, ale najmä pri ich implementácií. Výskumníci sú tak nútení sa 

namiesto na samotný výskum sústrediť na administratívne náležitosti týchto projektov 

a nestíhajú sa zapájať do 7.RP. Dôkazom toho sú výskumné organizácie, ktoré boli úspešné 

v prvých výzvach 7.RP v roku 2007 a tiež v následných rokoch získali projekty z OP Výskum 

a vývoj, ale do ďalších výziev 7.RP sa už nezapájali. So štrukturálnymi fondmi súvisí aj 

nejednoznačná komunikácia zo strany ASFEU ohľadom možnosti využívania zakúpenej 

infraštruktúry na projekty 7.RP. 

 Neexistencia komplementárnych národných schém na podporu výskumu, vývoja a inovácií. 

Systém podpory týchto oblastí na národnej úrovni je značne odlišný od európskej. 

Predovšetkým ide o podfinancovanie prakticky jediného skutočne národného nástroja, keď 

rozpočet Agentúry na podporu výskumu, vývoja a inovácií až dlhé roky stagnuje na úrovni 28 

až 32 mil. €. Navyše systém výberu projektov, či už v APVV, alebo v OP Výskum a vývoj je 

pomerne uzavretý a zahraniční experti  sa len v obmedzenej miere využívajú ako hodnotitelia 

(APVV), prípadne sa nevyužívajú vôbec (OP VaV). Navyše vďaka nízkemu rozpočtu APVV je 

úspešnosť týchto projektov často nižšia ako pri 7.RP.  

 Chýbajúca stredná generácia vedcov vo veku od 35 do 50 rokov, čo bývajú práve 

najaktívnejší výskumníci pri získavaní grantov a zároveň sú v období rozbehu, respektíve 

rozvoja svojej vedeckej kariéry. Táto generácia vedcov na Slovensku chýba, čo má 

nepochybne negatívny dopad na našu participáciu v 7.RP.  

Dobrým predpokladom pre zvýšenie našej participácie je zvyšujúci sa počet výskumníkov. Tento rast 

sa však doteraz výraznejšie neprejavil na našej účasti v 7.RP. Čiastočne za to môže aj štruktúra 

ľudského potenciálu, keď pribúda najmä mladých vedcov, ktorí nemajú skúseností s účasťou 

v medzinárodných projektoch. Pozitívne by sa na našej účasti malo prejaviť aj zlepšenie výskumnej 

infraštruktúry, ktorá je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ. Tento efekt sa však výraznejšie 

prejaví až v Horizonte 2020.  

Zapájanie sa do výziev vyhlasovaných v rámci európskeho výskumného priestoru je komplexná 

záležitosť, ktorá si okrem kvalitného výskumného potenciálu vyžaduje aj značné skúsenosti s celým 

procesom prípravy konzorcií a žiadostí. Obdobne komplexné je projektové riadenie, a to najmä pri 

vyššom počte partnerov z rôznych krajín. Z tohto dôvodu sú mimoriadne dôležité skúsenosti 

s riadením projektov vo výskumných inštitúciách. Pritom vytvorenie a vyškolenie kvalitných 

projektových manažérov je vo väčšine výskumných inštitúcií v krajinách EÚ15 kľúčové pri úspešnosti 
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v 7.RP. Slovensko patrí v tejto oblasti medzi najhoršie krajiny EÚ, pritom v mnohých prípadoch sa 

nedarí zabezpečiť tzv. „inštitucionálnu pamäť“. Na Slovensku, tak vedci a výskumníci v mnohých 

prípadoch vykonávajú administratívne práce spojené s riadením projektov, ktoré v zahraničí robia 

vyškolení manažéri.  

Slovenský výskum a vývoj stále čelí viacerým štrukturálnym problémom. Medzi najdôležitejšie patrí 

chýbajúca reforma a celkové podfinancovanie. Tieto problémy sa následne odzrkadľujú v nižšej 

konkurencieschopnosti slovenského výskumu, a tým aj v slabšom zapájaní sa do projektov 7.RP. 

Napriek zjavnému podfinanancovaniu slovenskej vedy však existuje ešte pomerne široký priestor na 

vyššiu účasť v rámcových programoch. Slovensko vynakladá ročne na výskum a vývoj o 0,2% HDP viac 

ako napríklad Cyprus, ktorý však patrí v kvalitatívnych porovnaniach medzi najúspešnejšie krajiny. 

Pozitívne by sa mali prejaviť aj investície do výskumnej infraštruktúry, ktoré od roku 2008 plynú z OP 

Výskum a vývoj, a to napriek tomu, že existujú problémy s implementáciou tohto nástroja. Slovenskí 

vedci pociťujú zastaranú výskumnú infraštruktúru ako jeden z hlavných hendikepov ich účasti v 7.RP. 

Pre zvýšenie efektívnosti účasti v rámcových programoch je však nevyhnutné nastaviť v ďalšom 

programovom období štrukturálne fondy EÚ na výskum, vývoj a inovácie komplementárne 

k Horizontu 2020. Dôležité je tiež nastaviť implementáciu nového OP, aby zbytočnou administratívou 

nadmerne nezaťažoval slovenských výskumníkov. Zároveň by sa mali podporovať väčšie 

infraštruktúrne projekty na úkor menších a administratívne náročnejších.  

Zo slovenských organizácií súkromné firmy využívajú príležitosti, ktoré poskytuje 7.RP, podstatne 

lepšie ako univerzity a výskumné organizácie. Pomerne úspešná je najmä Slovenská akadémie vied 

a 4 z jej ústavov. Z univerzít sú úspešné predovšetkým veľké univerzity z Bratislavy a Košíc -  

Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita, 

Slovenská zdravotnícka univerzita a čiastočne aj Žilinská univerzita. Ostatné univerzity zaostávajú. 

Z geografického pohľadu je možné vidieť jasnú koncentráciu projektov 7.RP najmä v dvoch centrách – 

Bratislavský a Košický samosprávny kraj. Dva samosprávne kraje – Trenčiansky a Prešovský majú 

dokonca len 5 projektov a z nich ani jeden nie je v hlavom meste kraja. Pričom v oboch mestách, tak 

Trenčíne, ako aj Prešove pôsobia dve univerzity.  

Z hľadiska priorít výskumu a vývoja je v jednotlivých slovenských krajoch najkonkurenčnejší výskum 

v týchto oblastiach: 

Samosprávny kraj Prioritné oblasti VaV 

Bratislavský samosprávny kraj  Informačné a komunikačné technológie 

 Materiálový výskum, výskum nových materiálov 
a nanotechnológie 

 Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo 
a kvalita potravín 

 Biomedicína a biotechnológie 

 Spoločenské a humanitné vedy 

Trnavský samosprávny kraj  Udržateľná energetika a energie 

 Spoločenské a humanitné vedy 

Trenčiansky samosprávny kraj               Nie je možné zadefinovať. 

Nitriansky samosprávny kraj  Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo 
a kvalita potravín 
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 Informačné a komunikačné technológie 

Žilinský samosprávny kraj  Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, 
elektrotechnika) 

Banskobystrický samosprávny kraj  Ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo 
a kvalita potravín 

Prešovský samosprávny kraj              Nie je možné zadefinovať. 

Košický samosprávny kraj  Informačné a komunikačné technológie 

 Materiálový výskum, výskum nových materiálov 
a nanotechnológie 

 Priemyselné technológie (doprava, strojárstvo, 
elektrotechnika) 

 

Slovenskí vedci musia stále prekonávať viacero prekážok, ktoré znižujú ich účasť v projektoch 7.RP. 

V prvom rade ide o neúmerné administratívne zaťaženie v projektoch štrukturálnych fondov EÚ. To 

do značnej miery znemožňuje širšie zapájanie sa do 7.RP. Neúmerné administratívne zaťaženie pri 

týchto projektoch je tak pri výzvach (príliš veľa výziev), ako aj pri implementácií projektov (pomerne 

malé projekty a byrokracia). Tento problém by sa mohol vyriešiť postupným zbližovaním oboch 

nástrojov (tak ako to navrhuje EK), tak pri projektovej časti, ako aj pri vykazovaní výdavkov. 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. Na 

slovenských výskumných inštitúciách prakticky neexistujú oddelenia, ktoré by sa venovali projektom 

7.RP. Vedci si tak musia projekty písať do veľkej miery sami, a to nie len ich vedecké časti, ale aj 

administratívne.  

Úspešnosť slovenských tímov v 7.RP poukazuje na fakt, že síce v oblasti projektových žiadostí sme 

nad priemerom EÚ12, ale v oblasti príspevku EK patríme k najslabším krajinám EÚ. Nedokážeme tak 

úspešne získať najmä tie projekty, v ktorých hráme významnejšiu úlohu. 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 štyri výskumné projekty.  

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. Pitom záujem vedcov 

o 7.RP je pomerne veľký. V mnohých prípadoch im však chýbajú základné informácie o tomto 

programe a jeho možnostiach.  

Slovenská republika tak vo veľkej miere nevyužíva možnosti, ktoré jej účasť v 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 
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v 7.RP. Slovensko nevyužilo obdobie rýchleho hospodárskeho rastu na to, aby navýšilo financovanie 

výskumu, vývoja a inovácií na národnej úrovni a v súčasnosti je tak de facto pri investíciách do týchto 

oblastí odkázané na štrukturálne fondy. Slabé národné investície zároveň znižujú našu 

konkurencieschopnosť v európskych programoch.  
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8. Odporúčania 

Grantové schémy na národnej úrovni porovnateľné s rámcovými programami  

Ako ukazujú štúdie, tak v 7.RP sú úspešnejšie tie krajiny, ktoré majú na národnej úrovni podobné, 

alebo rovnaké nástroje na podporu výskumu ako sú rámcové programy. Príkladom môže byť ERC, 

keď v niektorých krajinách EÚ zaviedli podobný systém výberu projektov pre základný výskum. 

Dôležitým faktorom je internacionalizácia národného výskumu. Zatiaľ čo v niektorých krajinách sa 

výskumné projekty väčšinou hodnotia zahraničnými hodnotiteľmi, tak na Slovensku túto možnosť 

využíva len APVV a aj to len z jednej tretiny. Najväčší finančný nástroj na podporu výskumu a vývoja 

na Slovensku – štrukturálne fondy, využívajú len slovenských hodnotiteľov. Pritom aj spôsob výberu 

projektov je podstatne odlišný ako je to v rámcových programoch. Nejde pritom však len o spôsob 

výberu projektov, ale aj o ich implementáciu a spôsob vykazovania výdavkov.  

Zvyšovanie financovania národného výskumu, vývoja a inovácií 

Rámcové programy sú jednou z najprestížnejších a zároveň najkompetitívnejších grantových schém 

na podporu výskumu a vývoja na svete. Vo väčšine krajín EÚ15 sú však rámcové programy najmä 

excelentnou nadstavbou k vlastnému národnému výskumu. Nemecko napríklad ročne investuje do 

výskumu takmer 70 mld. €. Zatiaľ čo zo 7.RP získalo v období od roku 2007 do polovice roku 2012 

4,14 mld. €. Národné financovanie výskumu a vývoja je kľúčové pre úspešnosť v rámcových 

programoch. Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku síce postupne rastú, ale za týmto rastom stoja 

predovšetkým štrukturálne fondy EÚ, ktoré by mali byť iba dodatkovým zdrojom k národnému 

financovaniu. Z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti nášho výskumu je nevyhnutné postupne 

zvyšovať aj národné výdavky na výskum, vývoj a inovácie. Zároveň je však nevyhnutné správne 

vyvážiť inštitucionálne a grantové výdavky. Jedny by mali zabezpečovať bezproblémový chod 

výskumných inštitúcií a druhé financovať excelentnú vedu na národnej úrovni, a to systémom výberu 

projektov obdobným ako je to v rámcových programoch.  

Komplementarita medzi rámcovými programami a štrukturálnymi fondmi  

Komplementarita medzi oboma týmito nástrojmi by mala byť nastavená na dvoch úrovniach – 

prioritné oblasti výskumu a spôsob implementácie. Slovenské výskumné priority by mali odzrkadľovať 

priority zadefinované v Horizonte 2020 s dôrazom na potenciál slovenskej vedy a priemyslu. Nemalo 

by ísť o zrkadlové prevzatie prioritných oblastí, ale o podporu tých oblastí, v ktorých máme kvalitný 

výskum, a ktoré sú zároveň podporované aj v Európskom výskumnom priestore. Pričom tak ako pri 

rámcových programoch by mala byť vyvážená podpora základného výskumu, aplikovaného výskumu 

a inovácií. Spôsob implementácie štrukturálnych fondov a rámcových programov je diametrálne 

rozdielny. Dôvodom je na jednej strane to, že ide o dva rozdielne nástroje, keď jeden je 

implementovaný EK (respektíve jej agentúrami) a druhý národnými vládami. EK v tejto súvislosti 

navrhuje zblíženie pravidiel finančného vykazovania medzi rámcovými programami a štrukturálnymi 

fondmi. Zároveň navrhuje, aby bolo možné financovať ten istý projekt z oboch nástrojov. Toto by 

vytvorilo priestor pre vyššie zapojenie sa do rámcových programov. Štrukturálne fondy by mali byť 

zároveň implementované čo najjednoduchším spôsobom, aby sa mohli výskumníci zapájať aj do 

výskumných projektov rámcových programov. V opačnom prípade hrozí Slovensku, že ani 

v budúcnosti sa nedokáže zapájať do aktivít Európskeho výskumného priestoru. Z tohto dôvodu by 
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bolo vhodné nastaviť aj štruktúru národnej podpory výskumu, vývoja a inovácií podobne ako je to 

v Horizonte 2020: 

 Excelentný výskum 

 Výskum v prospech priemyslu 

 Spoločenské výzvy.  

Prepájanie národných výskumných schém s európskymi 

Slovenská republika sa len v obmedzenej miere zapája do koordinovaných výskumných aktivít v 7.RP. 

Ide najmä o prepájanie národných a regionálnych výskumných programov s možnosťou ich 

vzájomného zbližovania a implementácie spoločných aktivít. Tie sú financované spoločne zo 7.RP 

a národných zdrojov. Ide o ERA-NETy a ERA-NETy PLUS. Tie vyhlasujú vlastné výzvy, do ktorých sa 

môžu zapojiť len organizácie z krajín, ktoré sú do konkrétneho ERA-NETu zapojené. Obdobný 

problém je tiež pri iniciatívach podľa článku 185 zmluvy o fungovaní EÚ, ktoré umožňujú koordináciu 

národných výskumných programov a vyhlasovanie spoločných výziev. Na základe tohto článku by sa 

dal napríklad financovať výskum v Stratégií EÚ pre dunajský región, obdobne ako je tomu v programe 

BONUS-169 (Joint Baltic Sea Research Programme). Obdobne sa slabo zapájame aj do Spoločných 

technologických iniciatív (JTI). 

Podpora zapájania slovenských výskumníkov do rámcových programov 

APVV poskytuje v súčasnosti podporu slovenským účastníkom pri dofinancovaní spolufinancovania 

slovenského účastníka.23 Tento program tak umožňuje zúčastňovať sa projektov a z programu APVV 

získať finančný príspevok, ktorý by inak musel hradiť z vlastných zdrojov. Od roku 2007 do roku 2010 

bolo možné prostredníctvom APVV získať podporu na prípravu projektov 7.RP.24 Tento program však 

v roku 2010 skončil a nový vyhlásený už nebol. Pritom náklady na prípravu úspešného projektu sú 

dosť vysoké. Ďalší problém, s ktorým sa museli slovenskí výskumníci vyrovnávať, bola DPH ako 

neoprávnený náklad v projektoch 7.RP. V nasledujúcom programovom období by sa už toto malo 

zmeniť a DPH bude v Horizonte 2020 oprávneným nákladom.  

K zvýšeniu slovenskej účasti je potrebné, aby aj v pri Horizonte 2020: 

o bol vytvorený program zameraný na úhradu spolufinancovania projektov z národných 

zdrojov; 

o finančne podporiť prípravu výskumných projektov, ktoré boli hodnotené evaluátormi; 

o zaviesť národnú podporu pre slovenské projekty ERC, ktoré uspeli v hodnotení, ale neboli 

vybrané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.25 

Zlepšenie informačných tokov 

Napriek tomu, že od roku 2011 sa informovanosť vedcov o možnostiach 7.RP podstatne zlepšila, tak 

je potrebné informačné toky ešte zintenzívniť. Dôvodom je najmä nový rámcový program Horizont 

2020, ktorý prinesie veľa dôležitých zmien. Je preto nevyhnutné vopred informovať a pripraviť 

                                                           
23

 Podporu môžu získať verejné a štátne VŠ, SAV, rezortné ústavy a neziskové organizácie, a to len na výskumné 
projekty.  
24

 Koordinátor veľkého projektu mohol získať podporu do výšky 17 000€, koordinátor malého projektu 10 000€ 
a člen konzorcia do výšky 5 000€.  
25

 Takúto podporu zaviedlo od roku 2007 17 krajín EÚ, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.  
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slovenskú vedeckú komunitu na tento program. Základom by mala byť nová webová stránka 

zameraná na Horizont 2020, informačné dni po celom Slovensku, konferencie, semináre, ako aj 

publikácie a brožúry.  

Profesionalizácia národných kontaktných bodov 

So zlepšením informačných tokov súvisí aj profesionalizácia národných kontaktných bodov. Slovensko 

je jedna z mála krajín, v ktorých funguje de facto decentralizovaný systém národných kontaktných 

bodov. Ich profesionalizácia by mal priniesť vyššiu efektivitu a jednotnosť poskytovaných služieb 

a informácií. Na profesionalizáciu národných kontaktných bodov tlačí aj EK. 

Styčná kancelária v Bruseli 

Väčšina európsky krajín má v Bruseli vybudovanú styčnú kanceláriu na podporu výskumu a vývoja. 

Styčná kancelária by mala predovšetkým: 

 poskytovať informácie slovenským výskumným inštitúciám o európskom 

výskume  a možnostiach zapojenia do výskumných konzorcií; 

 sprostredkúvať stretnutia slovenských výskumníkov so zástupcami EK a iných 

organizácií v súvislosti s prezentáciou výskumných tém a návrhom projektov; 

 propagovať slovenský výskum, jeho výsledky a sprostredkúvať ponuky na 

spoluprácu; 

 organizovať informačné dni a semináre zamerané na propagáciu slovenského 

výskumu v partnerských organizáciách a v EK, EP a pod.  

Styčná kancelária by mala byť vytvorená v druhej polovici roku 2013, aby mohla začať fungovať od 

začiatku Horizontu 2020 v roku 2014. 

  


