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ZHRNUTIE A HLAVNÉ ZISTENIA 

 

Cieľom analýzy bolo zhodnotiť slovenskú účasť v programe Horizont 2020 na základe účasti SR 

v žiadostiach a participácie SR v schválených projektoch. Na základe týchto údajov sa v analýze 

snažíme zodpovedať na otázky či slovenská veda disponovala v rokoch 2007-2020 

ekonomickým, ľudským a technickým potenciálom účasti v Horizont 2020 a aké boli hlavné 

faktory a bariéry účasti Slovenska v RP.  

Ako hlavné zdroje dát boli využité dáta databázy E-corda (11. 6. 2021) a štatistiky Eurostat, 

OECD a Štatistického úradu SR. Základné analyzované ukazovatele boli počet účastí a výška 

finančného príspevku v žiadostiach a schválených projektoch Horizontu 2020. Údaje boli 

porovnávané kvantitatívne (absolútne počty a príspevok) a kvalitatívne (relatívny prepočet 

na počet obyvateľov, HDP, počet výskumníkov, výšku národných výdavkov na VaV). 

Porovnávané boli členské a asociované krajiny EÚ. 

Pri hodnotení podaných žiadostí boli z pohľadu absolútnych čísel najaktívnejšie veľké európske 

krajiny ako Španielsko, Nemecko, Veľká Británia, Taliansko a Francúzsko, kde každá táto krajina 

žiadala viac ako 40 mld. € a zaznamenala viac ako 80 tis. účastí. Slovensko žiadalo 2,08 mld. € 

a dosiahlo 4 863 účastí.  

Pri prepočte žiadaného príspevku a počtu účastí na počet výskumníkov krajiny boli 

najaktívnejší vedci na Cypre, kde v priemere na jedného výskumníka požadovali príspevok EK 

2,88 mil. €. Nasleduje Malta so 0,625 mil. € a s viac ako 0,6 mil. € Island. Cyprus bol tiež 

najaktívnejší aj čo sa týka počtu účastí v konzorciách na 1 000 výskumníkov vo FTE. Na druhej 

strane najmenej aktívne krajiny boli Poľsko (79 tis. €), Česká republika (116 tis. €) a Slovensko 

(136 tis. €). Z pohľadu počtu účastí v žiadostiach patrili medzi najhoršie krajiny Poľsko (200 účastí 

na 1 000 výskumníkov), Nemecko (287 účastí na 1 000 výskumníkov), a Francúzsko (289 účastí).  

Príčinou nižšieho zapojenia výskumníkov v týchto dvoch západoeurópskych krajinách mohol 

byť ich rozvinutejší národný systém podpory výskumu a inovácií, ktorý im umožnil ľahší prístup 

k financovaniu VaV aktivít. Slovensko bolo treťou najhoršou krajinou. Na jedného výskumníka 

sme žiadali 136 tis. €. V počte celkových účastí na 1 000 výskumníkov sme boli šiesti od konca 

s 319 účasťami. Medzi počtom výskumníkov vo FTE a počtom účastí v Horizonte 2020 existuje 

určitá korelácia. Slovensko nedosiahlo takú aktivitu, aká by sa dala na základe počtu 

výskumníkov predpokladať, a to ani v porovnaní s krajinami EÚ28 a ani s krajinami EÚ13. 

Na základe výsledkov regresnej analýzy mala byť naša účasť na základe počtu výskumníkov 3 

krát vyššia. 

Keď hodnotíme pomer žiadaného príspevku a účasti na výšku národných investícií na VaV, je 

zrejmé, že aktivita nových členských krajín bola vyššia ako by sa dalo predpokladať. Najviac 

požadoval opäť Cyprus, pričom na konci rebríčka sa umiestnili veľké európske ekonomiky ako 

Nemecko a Francúzsko.  V počte účastí v žiadostiach opäť dominoval Cyprus s 368 účasťami 
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na mld. € HDP, pričom najmenej účastí malo opäť Nemecko a Francúzsko. Tieto čísla 

vychádzajú logicky z niekoľko násobne vyššej podpory VaV z národných zdrojov v týchto 

veľkých ekonomikách západnej Európy. Slovenská republika skončila z pohľadu príspevku aj 

počtu účastí pod priemerom EÚ28.  

Na základe metód korelačnej a regresnej analýzy bolo Slovensko pri žiadostiach vo všetkých 

ukazovateľoch (počet obyvateľov, HDP, počet výskumníkov, národné výdavky na VaV) približne 

trojnásobne pod svojimi odhadovanými účasťami. 

Pri hodnotení úspešných projektov boli z pohľadu absolútnych čísel opäť najúspešnejšie veľké 

európske krajiny (DE, UK, FR, ES, IT), ktoré získali spolu viac ako 55% z rozpočtu Horizontu 

2020. Celkovo bolo podporených 35 589 projektov a v nich 175 636 participácií s príspevkom 

EÚ vo výške 67,83 mld. €. Slovensko dosiahlo 689 participácií v 515 projektoch a získaný 

príspevok EÚ 137,98 mil. €. 

Pri prepočte na počet výskumníkov bol najúspešnejšou krajinou Cyprus, kde na jedného 

výskumníka pripadá viac ako 312 tis. € a tisíc výskumníkov 951 participácií. V tejto krajine tak 

v priemere participoval v niektorom z projektov Horizontu 2020 takmer každý výskumník. 

Druhé najúspešnejšie je Luxembursko (65,51 tis. € na výskumníka) a tretie Belgicko (61,98 tis. € 

na výskumníka). Z pohľadu počtu účastí je na druhom mieste Malta (284 na tisíc výskumníkov) 

a Luxembursko (217 participácií/1000 výskumníkov). Slovensko dosiahlo v priemere 45 

participácií na 1 000 výskumníkov, pričom priemer EÚ28 je až 79,35. Objem získaných 

finančných prostriedkov od EK na jedného výskumníka u nás dosiahol 9 014€, čo je 3,5 násobne 

menej ako je priemer EÚ28. Pri porovnaní získaného príspevku EK na jedného výskumníka sme 

sa umiestnili na predposlednom mieste.   

Z hľadiska prepočtu získaného príspevku a participácie na národné investície na VaV, bol aj 

v tomto porovnaní najúspešnejšou krajinou opäť Cyprus, keď na mil. € národných ročných 

výdavkov získal príspevok EK vo výške 2,93 mil. €. Druhé skončilo Grécko (0,88 mil. €) a tretie 

Estónsko (0,82 mil. €). Najmenej úspešnými krajinami boli Nemecko (0,103 mil. €), Švajčiarsko 

(0,118 mil. €) a Česko (0,138 mil. €). Z porovnania národných výdavkov na výskum a vývoj a 

príspevku EK vyplýva určitá korelácia medzi týmito premennými. Čím viac teda štát investoval 

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

Z hľadiska úspešnosti získavania projektov sme dosiahli 12,14% pri účastiach a len 6,26% 

pri príspevku EÚ. Je to nižší podiel ako v prípade úspešnosti SR v predošlom 7.RP (18,4 

a 10,5%). Znížila sa aj dôležitosť slovenských účastníkov vyjadrená podielom z celkového 

rozpočtu projektov. Ten dosiahol len 3,63% (4,08% v 7.RP). Obdobne podiel koordinátorov 

v schválených projektoch je pri Slovensku nízky (11,03%), pričom priemer EÚ28 predstavuje 

20,65%.  

V priemere na 1 000 výskumníkov získalo Slovensko približne polovičný počet participácií 

oproti priemeru EÚ28, objem získaných finančných prostriedkov na jedného výskumníka je 3,5 
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násobne nižší ako je priemer EÚ28. Obdobne ako v prípade 7. RP, na Slovensku bol 

najúspešnejší súkromný sektor, ktorý získal 40,45% príspevku z Horizontu 2020 pre Slovensko 

a 36,14% všetkých particiápcií v grantoch.  

Vo vzťahu k hospodárskemu potenciálu krajiny mal byť počet participácií v konzorciách 

trojnásobne vyšší. Slovensko bolo treťou najhoršou krajinou spomedzi EÚ28 v intenzite 

zapájania sa do konzorcií vo vzťahu k počtu výskumníkov. Otázka ľudských zdrojov je kľúčová. 

Medzi počtom výskumníkov členských a asociovaných krajín EÚ vo FTE a počtom účastí 

v Horizonte 2020 sme zistili istú koreláciu. Na základe tohto vzťahu, dosiahnutý počet účastí 

v projektových žiadostiach, ako aj participáciách schválených projektov, mal byť 3 násobne 

vyšší. Zdá sa, že Slovensko disponuje dostatočným počtom ľudských zdrojov (kvantita) 

pre úspešné zapájanie sa do RP, ktorý však nebol dostatočne využitý (kvalita). Medzi dôležité 

faktory ľudských zdrojov patrí excelentnosť vedcov, networking a skúsenosti a manažérske 

zručnosti. Od roku 2007 badáme na Slovensku stúpajúci trend počtu kvalitných publikácií a 

patentov na jedného výskumníka, čo poukazuje na zvyšujúcu sa kvalitatívnu výkonnosť 

slovenských výskumníkov. Podľa našich výsledkov s tým v posledných rokoch súvisí aj 

obstaranie modernej výskumnej infraštruktúry v rokoch 2007-2013. Do popredia sa dostáva 

najmä konektivita, ktorá sa ukazuje byť najslabšou stránkou vedy na Slovensku, nakoľko 

fungujúce partnerstvá so zahraničnými výskumnými organizáciami výrazne absentujú. 

Skúsenosti a manažérske zručnosti slovenských výskumníkov sú z dôvodu nízkej participácie 

v predošlých rámcových programoch obmedzené. Slovenské organizácie vystupovali 

v kľúčovej pozícii koordinátorov projektov iba v minimálnom rozsahu. 

Na Slovensku sa začala intenzívne budovať rozsiahla výskumná infraštruktúra financovaná 

z Operačného programu Výskum a vývoj až od roku 2008, a to v hodnote cca 800 mil. €. Je 

možné objektívne predpokladať, že táto infraštruktúra bola už v roku 2015 plne 

sprevádzkovaná a jej potenciál mohol byť využitý v zapájaní sa do projektov Horizontu 2020. 

Táto infraštruktúra síce zvýšila kvalitatívnu výkonnosť slovenskej vedy, avšak na zvýšenom 

zapájaní sa do projektov Horizontu 2020 sa neprejavila.  

Finančná kapacita sa ukazuje ako kľúčová. Slovenskí vedci disponovali na jednej strane 

rozsiahlymi finančnými zdrojmi štrukturálnych fondov EÚ, ktorých cieľom bolo aj zvýšenie 

slovenskej účasti v rámcových programoch, avšak tento očakávaný efekt EŠIF sa nateraz 

neprejavil. Financovanie slovenského výskumu z národných zdrojov na Slovensku je nízke a 

stagnuje, pričom čím rozsiahlejšie sú finančné zdroje pre výskumníkov, tým úspešnejšia je 

participácia v RP. Aj tento faktor tak môže rozhodnúť o budúcom zapájaní sa Slovenska 

do medzinárodných VaV projektov. 
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1. ÚVOD  

Východisková situácia  

Od vzniku Európskej únie existovala snaha o prepojenie  výskumu a vývoja medzi jej členskými 

štátmi s cieľom zlepšiť kvalitu života jej obyvateľov a zvýšiť jej konkurencieschopnosť 

v medzinárodnom kontexte. Práve kvôli tomu EÚ každoročne podporuje tento sektor 

investíciami do rozvojových programov a štrukturálnymi zmenami. Napriek tomu, že výskum 

a vývoj sú stále prioritne oblasťou intervencie členských štátov, tak čoraz dôležitejšiu úlohu 

zohráva Európska komisia. To je vidieť už od roku 1984, keď vznikol prvý rámcový program 

na podporu výskumu a vývoja s rozpočtom 3,8 mld. €. Rámcový program Horizont 2020, 

fungujúci od roku 2014 do 2020, je doposiaľ najviac financovaným programom na podporu 

výskumu a inovácií aký EÚ doteraz mala. Finančná kapacita tohto programu je 80 miliárd eur, 

pričom jednotlivé investície by mali prilákať aj extra financovanie zo súkromného sektora. 

Z hľadiska dlhodobých ambícií je Horizont 2020 programom, v ktorom sa EÚ snažila cez rozvoj 

inovácií a výskumu o podporu udržateľného a progresívneho hospodárskeho rastu. 

Investovaním do riešenia globálnych problémov, či už týkajúcich sa ochrany životného 

prostredia, sociálnej inklúzie, zdravia, a iných, tak tento program prispieva do tvorby lepšej 

prognózy pre európsku budúcnosť. Učením sa na chybách predošlých európskych programov 

podobného typu, ako bol napríklad Siedmy rámcový program (7. RP) fungujúci v rokoch 2007-

2013, sa Horizont 2020 snažil zabezpečovať jednoduchší a efektívnejší prístup k financovaniu 

projektov, najmä znižovaním administratívnych obštrukcií. 

Podstatne vyšší rozpočet Horizontu 2020 značne pomohol aj slovenským vedcom a 

inovátorom, ktorí celkovo zvýšili svoju participáciu o doteraz 181 participácií viac ako v 7. RP 

(dostupné dáta k 11. 6. 2021). Celkovo však Slovensko získalo iba 137,98 miliónov €, čo je síce 

o 61 mil. € viac ako v 7. RP, no ďaleko to zaostáva za možnosťami účastí slovenských vedcov. 

Ak sa vezme do úvahy populácia či hrubý domáci produkt krajiny, Slovensko zaostáva aktivitou 

a úspešnosťou za väčšinou členských štátov EÚ. Aj keď slovenskí vedci môžu byť znevýhodnení 

silnou konkurenciou vyspelejších krajín, podpriemerné výsledky Slovenska skôr poukazujú 

na mnohé štrukturálne problémy v sektore výskumu a vývoja. Okrem podpory vnútroeurópskej 

vedeckej spolupráce sa rôzne časti Horizontu zameriavali aj na kolaboráciu členov EÚ 

s ostatnými svetovými krajinami. Celkovo sa do Horizontu zapojilo až 221 krajín a teritórií, 

z ktorých uspelo 176.  

Výskumníci a inovátori z celého sveta tak spolu riešili a riešia 35 589 projektov, do ktorých bolo 

investovaných 67,83 miliárd €, z toho 61,26 miliárd € smerovalo do členských krajín EÚ.  

Podporovaním excelentného výskumu a inovácií tak Horizont 2020 pomáha vedcom aplikovať 

kvalitné idey a budovať tak inteligentnú a inovatívnu silu Európy pri riešení globálnych 

problémov. Svojimi početnými investíciami tento program zrýchlil proces aplikovania inovácií 
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do reality a pomohol upevniť Európe pozíciu inovačného lídra, čo v dlhodobej perspektíve 

prispelo k vytvoreniu priaznivých podmienok na rast ekonomickej a spoločenskej sféry 

zapojených krajín.  

 

Ciele analýzy  

Účelom tejto analýzy je porovnať účasť krajín v Horizonte 2020 a zistiť úspešnosť, rozsah a 

dopad tohto programu na ich výskum a inovácie. Okrem toho je cieľom podať detailný rozbor 

slovenskej účasti a úspešnosti v tomto programe a porovnať tieto dáta s európskym 

štandardom. Analýza je preto rozdelená na dve hlavné časti: sledovanie podaných žiadostí 

na projekty a reálna participácia v projektoch. Pri tomto porovnávaní sa táto analýza snaží 

o komplexný pohľad na tento program, a to práve cez sledovanie rôznych indikátorov, ako sú 

napríklad:  

• Úspešnosť žiadostí; 

• Charakter zapojených subjektov; 

• Počet participácií a účastí v prepočte na HDP krajiny, počet výskumníkov v krajine, 

výdavky na vedu a výskum či počet obyvateľov 

Potrebná je tak kvantitatívna a kvalitatívna analýza našej účasti a jej porovnanie s ostatnými 

členskými krajinami EÚ a asociovanými krajinami. Práve takéto porovnanie umožní zodpovedať 

aj na aktuálne otázky účasti v programe Horizont Európa. Cieľom analýzy je poskytnúť 

odpovede na tieto otázky: 

• Disponuje SR ekonomickým potenciálom, ktorý umožňuje úspešnú participáciu 

v rámcových programoch? 

• Disponuje slovenská veda ľudskými zdrojmi, ktoré umožňujú úspešnú participáciu 

v rámcových programoch? 

• Majú slovenskí vedci vytvorené také podmienky, ktoré by umožňovali úspešnú 

participáciu v Horizonte 2020? 

• Aké sú hlavné faktory a bariéry ovplyvňujúce úspešnosť SR v Horizonte 2020? 

 

Použitá metodika  

Práce na analýze prebiehali v štyroch základných fázach.  

1. Fáza – štruktúrovanie 

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

Vykonaný bol rešerš aktuálneho stavu problematiky a výber vhodných databáz pre získanie 
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a následnú prácu s údajmi. Definovaný bol zároveň spôsob analýzy vzťahov medzi 

premennými, interpretácie výsledkov a stanovenia rámcov odporúčaní. 

2. Fáza – zber dát 

Tabuľka 1 Zdroje dát použitých v analýze 

Databáza Relevancia 

E-corda (External – 
Common Research Data 
Warehaouse) 

Databáza DG Research and Innovation, ktorá je aktualizovaná trikrát 
ročne a skladá sa z dvoch častí. Z databázy žiadostí a databázy projektov. 

Eurostat Prehľad celoeurópskych štatistík a ukazovateľov, ktoré umožňujú 
porovnanie krajín a regiónov. 

DATAcube.; STATdat. Ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja SR. 
OECD.Stat Štatistiky krajín OECD a vybraných nečlenských krajín. 
UNESCO Institute for 
Statistics (UIS) 

Údaje o vzdelávaní, vede, kultúre a komunikácii. Široká škála databáz 
na podporu politík a investícií pre transformáciu krajín a ich rozvojových 
cieľov. 

Web of Science Core 
Collection 

Databáza svetových vedeckých publikácií a citácií. 

Current Contents 
Connect (CCC) 

Databáza obsahov a bibliografických informácií z popredných svetových 
vedeckých časopisov.  

SCImago Journal & 
Country Rank (SJR) 

Portál obsahujúci časopisy a vedecké ukazovatele pre jednotlivé krajiny 
získané z informácií obsiahnutých v databáze Scopus®. 

 

Zároveň boli využité údaje zo správ o vyhodnotení jednotlivých výziev z OP VaV, OP VaI a OP 

II, ako aj špecializované správy:  

 

Tabuľka 2 Špecializované správy použité v analýze 

Dokument Relevancia 

European Innovation Scoreboard (EIS) Európsky prehľad  výsledkov  inovácií, hodnotenie silných a 
slabých stránok národných inovačných systémov. 

Research and Innovation Observatory 
(RIO) 

Mapuje stav VaV systému v krajinách EÚ. 

Main Sience and Technology 
Indicators 

Kľúčové súbory údajov vybrané z databázy OECD Main 
Science and Technology Indicators (MSTI). 

 
Kvantitatívne dáta v tejto analýze boli čerpané primárne z databázy Európskej Komisie E-Corda 

(External Common Research Data Warehouse). Použité boli dáta z 11. júna 2021. Tieto dáta sú 

aktualizované trikrát ročne a poskytujú detailné záznamy všetkých podaných žiadostí a 

podporovaných projektov Horizontu 2020. Ich limitom sú občasné nepresnosti, ktoré museli 

byť následne ručne menené.1 Táto zlúčená databáza tak bola prečistená od nepotrebných či 

neúplných údajov. Za účelom zistenia možných korelačných či kauzálnych vzťahov medzi 

 
1 Ide napr. o chybne uvedené typy inštitúcií, keď sú niektoré ústavy SAV uvádzané ako 

vysokoškolské inštitúcie.  
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angažovanosťou krajín v Horizonte a ich inými vlastnosťami, ako je napríklad počet 

výskumníkov v krajine či výška hrubého domáceho produktu, boli tieto dáta doplnené 

o relevantné štatistiky Eurostatu, štatistík OECD a UNESCO. Vzhľadom na fakt, že databáza 

žiadostí (Proposals) obsahuje veľký počet projektov za viac ako 140 mld. €, ktoré neboli 

hodnotené a boli stiahnuté, tak sme sa rozhodli brať do úvahy iba tie žiadosti, ktoré boli 

hodnotené ako oprávnené (eligible).2  

V analýze uvažujeme s členskými krajinami EÚ na úrovni EÚ28, t.j. aj s Veľkou Britániou, ktorá 

síce 31.1.2020 vystúpila z EÚ, avšak počas ostatnej časti posledného roka 2020 programového 

obdobia Horizontu sa voči tejto krajine uplatňovalo tzv. prechodné obdobie. Počas neho sa 

však vo vzťahu k občanom a hospodárstvu Európy nič zásadné nezmenilo. Zároveň bola 

Británia počas celého roka 2020 oprávnená žiadať a implementovať projekty Horizontu 2020, 

tak ako členské krajiny EÚ. 

3. Fáza – analýza a hodnotenie dát 

Štatisticky signifikantné hodnoty z databáz boli porovnávané a výsledné spracovania boli 

následne transformované do grafickej a tabuľkovej podoby. Pri spracovaní dát boli použité 

jednoduché výpočty na získanie rôznych koeficientov, ako je napríklad pomer počtu získaných 

grantov na počet podaných žiadostí v krajine, ktorý udáva úspešnosť žiadostí vedcov danej 

krajiny. Podobné koeficienty, porovnávané aj s relevantnými priemermi umožňujú 

jednoduchšie porovnávanie medzi vybranými skupinami. Ako hlavný nástroj práce s dátami tak 

boli využité metódy deskriptívnej štatistiky za účelom vytvorenia prehľadu získaných údajov 

formou opisných charakteristík, tabuliek a grafov. Využité tak boli výhody číselných 

deskriptívnych metód (tabuľky), ako aj grafických metód (grafy). Vzhľadom na povahu 

spracovaných dát a ich zrozumiteľnú interpretáciu dominujú metódy jednorozmernej 

deskriptívnej štatistiky (frekvenčné tabuľky, koláčové a stĺpcové grafy). Z opisných charakteristík 

boli využité miery polohy (stredné hodnoty) ako aritmetický priemer. Cieľom analýz je však 

často aj skúmanie vzťahov medzi premennými. Za týmto účelom sme využili metódy 

dvojrozmernej deskriptívnej štatistiky ako X-Y grafy s párovou regresiou a koreláciou. Vzťahy 

medzi premennými sme modelovali pomocou metódy lineárnej regresie. Na zobrazenie 

rozdelenia početností dvoch kategorických premenných súčasne sme využili metódy 

kontingenčných tabuliek obsahujúce početnosti príslušných kombinácií riadkových a 

stĺpcových premenných.   

 

4. Fáza – formulovanie výsledkov a odporúčaní 

 
2 Vylúčené z nášho hodnotenia boli teda projekty označené v rámci hodnotenia ako Duplicate, 

Inadmissible, Ineligible a Withdrawn. 



 Slovensko v európskom výskumnom priestore II. 
 

18 
 

Výsledné štatistiky boli overované kontrolou s rôznymi zahraničnými publikáciami, ktoré sa 

v niektorých častiach tematicky prekrývali s touto analýzou a používali rovnaký set dát. 

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

odporúčania. Spracovaná bola syntéza kľúčových zistení a definované odporúčania pre verejné 

politiky.   
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2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O HORIZONTE 2020 

 

Celkový rozpočet Horizontu 2020 oproti 7.RP výrazne vzrástol, a to z 55 mld. € na 80 mld. €. 

Cieľom programu bola a je podpora špičkovej svetovej vedy a technológií, ktoré sú hybnou 

silou hospodárstva.    

Piliere a ich oblasti 

Rámcový program Horizont 2020 bol postavený na troch hlavných pilieroch: excelentná veda, 

spoločenské výzvy a vedúce postavenie priemyslu3. Každý z týchto pilierov pokrýva predom 

dané témy súvisiace s rozvojom EÚ v technických, vedeckých, sociálnych aj environmentálnych 

smeroch. Graf 1 prezentuje finančnú alokáciu hlavných pilierov programu. 

Graf 1 Finančná alokácia (mld. €) hlavných pilierov Horizontu 20204 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                    Dáta: ec.europa.eu 
 

Oblasti, zameranie a štruktúra finančnej alokácie piliera Excelentná veda:   
Európska rada pre výskum (European Research Council - ERC) 

• excelentný výskum individuálnych výskumníkov alebo výskumných tímov 

• podpora popredného hraničného výskumu   

Program Marie Skłodowska-Curie  

• podpora mobility výskumníkov  

 
3 Stručný opis programu HORIZONT 2020  
4 Stručný opis programu HORIZONT 2020  

17,0

29,7

24,4

1,6
2,7 3,2

Vedúce postavenie priemyslu Spoločenské výzvy
Excelentná veda EURATOM (2014-2018)
Európsky inovačný a technologický inštitút Iné
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• sústredí sa na medzinárodný a interdisciplinárny výskum  

• dáva možnosť výskumníkom na tréning a kariérny rast 

 

Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (Future and emerging technologies -FET) 

• podpora kolaboratívneho výskumu menšieho rozsahu  

• otvorené pre nové oblasti inovácií a nekonvenčné vedecké nápady 

 

Výskumné infraštruktúry 

• zabezpečovanie prístupu ku kvalitným výskumným infraštruktúram - zdrojom, službám 

a zariadeniam potrebným na realizovanie výskumu 

 

Graf 2 Finančná alokácia (mld. €) piliera Excelentná veda5 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                Dáta: ec.europa.eu 
 
Oblasti, zameranie a štruktúra finančnej alokácie piliera Vedúce postavenie priemyslu:  

Vedúce postavenie v podporných a industriálnych technológiách  

• informačné a komunikačné technológie  

• nanotechnológie 

• moderné materiály 

• biotechnológie 

• pokročilá výroba a procesy 

• vesmír 

 
5 Stručný opis programu HORIZONT 2020  

13,10

6,16

2,70

2,49

Európska rada pre výskum (ERC) Marie Sklodowska-Curie
Nové a vznikajúce technológie Výskumné infraštruktúry
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Prístup k rizikovým financiám  

• snaha o uľahčenie prístupu k financovaniu vysokorizikových nových nápadov 

na inovácie prostredníctvom umožnenia pôžičiek, záruk či kapitálového financovania   

Inovácie v malých a stredných podnikoch 

• podpora výskumu rôznych foriem v malých a stredných podnikoch  

 

Graf 3 Finančná alokácia (mld. €) piliera Vedúce postavenie priemyslu6 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                               Dáta: ec.europa.eu 
 

Oblasti, zameranie a štruktúra finančnej alokácie piliera Spoločenské výzvy: 

Riešenie aktuálnych prioritných tém spoločnosti cez výskum a inovácie 

• Zdravie, kvalita života a demografické zmeny 

• Bezpečnosť potravy, udržateľné využívanie agrikultúry a lesníctva, morský a námorný 

výskum, výskum vnútrozemských vôd a výskum v oblasti biohospodárstva 

• Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia  

• Ekologická, inteligentná a integrovaná doprava 

• Klimatické opatrenia, efektívne využívanie environmentálnych zdrojov a nerastných 

surovín 

• Inkluzívna, inovatívna a reflexívna spoločnosť  

 
6 ec.europa.eu 
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• Bezpečná spoločnosť -ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej obyvateľov   

 

Graf 4 Finančná alokácia (mld. €) piliera Spoločenské výzvy7 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                Dáta: ec.europa.eu 
 

Oblasti, zameranie a štruktúra finančnej alokácie ostatných opatrení: 

Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre -JRC) 

• poskytovanie nezávislej vedeckej podpory Európskej Komisii   

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (European Atomic Energy Community -Euratom) 

• jadrový výskum a zvyšovanie jadrovej bezpečnosti  

Európsky inovačný a technologický inštitút (European Institute of Innovation and Technology 

-EIT) 

• stimulovanie inovácií podnikateľskými činnosťami a podporou inovačných spoločností 

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (Science with and for society -SwafS) 

• podpora spolupráce a interakcie medzi vedou a spoločnosťou  

• podpora rodovej rovnosti vo vede  

• rozširovanie dostupnosti vedeckých výsledkov  

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti 

• vyrovnávanie rozdielov vo vedeckej komunite pri inovačných činnostiach  
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Graf 5 Finančná alokácia (mld. €) ostatných opatrení8 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                               Dáta: ec.europa.eu 

Proces prijímania projektov  

Pri procese selekcie cieľov investícií najskôr Európska komisia vytvorí výzvu na projekty, čo je 

otvorenie istej oblasti, na ktorú môžu vedci z rôznych krajín podávať žiadosti na finančnú 

podporu ich výskumu. Každá výzva má dané témy, na ktoré by sa mal výskum sústrediť. Výzvy 

majú typicky počiatočný aj konečný dátum, kedy vedci môžu zasielať svoje žiadosti, avšak, 

existujú aj výzvy, ktoré sú kontinuálne otvorené. O projekty môžu žiadať v konzorciách, ale aj 

individuálne.  

Tieto žiadosti sú hodnotené expertmi v jednokolovom alebo dvojkolovom hodnotení. 

V dvojkolovom hodnotení vedci najskôr odovzdajú komisii žiadosť s krátkym opisom a osnovou 

projektu. Ak je táto žiadosť úspešná, vedci budú požiadaní o odovzdanie plnej žiadosti 

s detailným opisom projektu.  

Žiadosti sú prekontrolované najskôr z technického hľadiska. Ak sú tieto kritériá splnené, 

žiadosti preberá na posúdenie komisia expertov, ktorá ich posudzuje podľa troch kritérií: 

excelencia, dopad, kvalita a efektívnosť implementácie. Aby sa zabezpečilo, že budú 

podporované iba najkvalitnejšie projekty, je vyberaný nezávislý panel špecialistov. Každá 

podtéma výziev má vlastný panel z databázy expertov, ktorého členovia musia mať relevantné 

skúsenosti a vedomosti v danej oblasti. Okrem odboru je panel balansovaný aj na základe 

geografickej diverzity, pohlavia či pomeru verejného alebo privátneho sektora. 

Pre objektívnosť má každý panel minimálne troch expertov, okrem prvého kola dvojkolových 

procesov a nízkohodnotových grantov, kde môžu panel tvoriť aj dvaja.  
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Projekty, ktoré neboli financované kvôli obmedzenému rozpočtu, ale prešli hodnotením a sú 

považované za excelentné a majú veľký potenciál, majú možnosť dostať Známku excelentnosti 

(z anglického názvu „Seal of excellence“). Tento štatút signalizuje, že projekt je natoľko 

kvalitný, aby si zaslúžil financovanie z alternatívnych zdrojov. Subjekty s týmto osvedčením sa 

môžu potom ľahšie uchádzať o finančnú podporu napríklad na národnej úrovni.  
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3. ANALÝZA PODANÝCH ŽIADOSTÍ  

Porovnanie krajín na základe podaných žiadostí  

Prvým krokom pri hlásení sa o finančnú podporu z Horizontu 2020 je podanie žiadosti s opisom 

projektu a rozpočtom. Žiadosti bývajú podávané inštitúciami v konzorciách a len v niektorých 

prípadoch aj jednotlivcami (napr. ERC, MSCA IF). V prípade konzorcií je v žiadostiach dôležitá 

komplementarita a prezentácia konzorcia, ktorá sa väčšinou kontroluje cez sledovanie profilov 

a hodnotení jednotlivých organizácií.  

Účasť na príprave konzorcií alebo podávanie individuálnej žiadosti reflektuje záujem 

o podporu z EÚ a najmä mieru aktivity vedcov a vedeckých organizácií. Avšak, počet podaných 

žiadostí neodráža kvalitu vedeckých ideí, ani stav či excelenciu vedy v jednotlivých krajinách. 

V tomto ohľade je lepšie sledovať úspešnosť ich žiadostí a reálnu participáciu. Pri sledovaní 

záujmu o Horizont 2020 cez počty a charakter podaných žiadostí je potrebné zobrať do úvahy 

aj rozdiely medzi krajinami, ktorých účasť na žiadostiach môže byť ovplyvnená veľkosťou 

populácie, ekonomiky, počtom vedcov či inými faktormi. 

Celkovo bolo podaných 296 723 žiadostí o 550 miliárd € s celkovým počtom 1 096 662 účastí 

z čoho 964 546 (87,95%) účastí bolo z členských krajín EÚ.  Keďže schválených žiadostí bolo 

35 589 (11,99%), 160 916 participácií (16,01%) a celkový zazmluvnený príspevok EÚ predstavuje 

takmer 67 miliárd €, je jasné, že program Horizont 2020 je veľmi selektívny a snaží sa 

podporovať len excelentný výskum. Avšak, je potrebné poznamenať, že tieto štatistiky sú 

mierne skreslené v absolútnych číslach ako dôsledok opakovaného podávania niektorých 

projektov.  

V grafe 6 je možné sledovať, že najviac žiadostí bolo podaných krajinami EÚ15. Najviac 

participácií v žiadostiach zaznamenalo Španielsko (122 119) pred Talianskom (120 869) 

a Nemeckom (117 213). Z hľadiska požadovaného príspevku EÚ to bol Nemecko (65,87 mld. €), 

Veľká Británia (60,21 mld. €) a Taliansko (60 mld. €) 

Slovensko je v tomto poradí na 23. mieste spomedzi krajín EÚ s celkovým počtom 4 893 účastí 

v žiadostiach, čo je hlboko pod priemerom EÚ28 – 34,4 tis. účastí na krajinu a požadovanými 

2,08 mld. € (priemer EÚ28 predstavuje 17,59 mld. €). 
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Graf 6 Rozdelenie krajín podľa výšky požadovaného príspevku (mil. €) a počtu účastí (tis.) 

 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                              Dáta: E-corda 

Porovnanie krajín na základe úspešnosti žiadostí  

Poradie podľa úspešnosti porovnáva krajiny podľa pomeru počtu schválených participácií 

na počet účastí a tiež podľa pomeru získaného príspevku na výšku požadovaného príspevku 

v žiadostiach.9 Aj keď niektoré krajiny vynikajú v počte účastí alebo vo výške žiadaného 

príspevku, tieto údaje nie sú indikátormi excelentnosti ich návrhov. Preto je relevantné 

sledovať údaj o úspešnosti žiadostí, ktorý vypovedá o schopnosti vedcov v krajine napĺňať 

 
9 V rámci hodnotenia úspešnosti sme porovnávali počet účastí a žiadaný príspevok EK 

v projektových žiadostiach, ktoré boli hodnotené ako eligible k počtu účastí a žiadaného príspevku, 
ktoré prešli úspešné hodnotením (MAIN).  
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požiadavky Horizontu 2020, či už v kvalite vedeckých ideí, alebo v spôsobe vypracovania 

žiadostí. Okrem kvality vedy môže úspešnosť rásť napríklad ak sú v krajinách dobre vybudované 

podporné štruktúry pre Horizont 2020, s počtom skúseností s písaním grantov či s opakovaním 

a zároveň vylepšovaním žiadostí. Úspešnosť v konzorciách zároveň závisí od charakteru 

a reputácie jednotlivých subjektov, avšak, veľmi podstatným faktorom sú najmä schopnosti 

koordinátora, ktorý musí mať dostatočnú kapacitu na administratívne vybavenie 

a zabezpečenie správnej implementácie projektu.  

Najúspešnejšou krajinou z pohľadu výšky získaného príspevku bolo Belgicko, ktorému sa 

podarilo získať až 15,64% žiadaných financií (graf 7). Nasledovalo Švajčiarsko (15,30%) 

a Nemecko (15,14%). Pri hodnotení počtu účastí bolo najúspešnejšie Belgicko (17,27%). Ďalej 

nasleduje Švajčiarsko (16,45%) a Francúzsko (18,30%). Tieto krajiny sú známe kvalitným 

výskumom a technologickou vyspelosťou, ktoré sú dôležitým predpokladom pre prípravu 

kvalitných projektových žiadostí. Nadpriemerná úspešnosť týchto krajín mohla vytvoriť väčší 

konkurenčný tlak na menej rozvinuté krajiny akou je aj Slovensko.  

Slovensko uspelo s 12,14% účasťami, pričom sa však slovenským vedcom podarilo získať iba 

6,26% z požadovaného finančného príspevku. Európsky priemer úspešnosti účastí je 14,03% 

a 11,95% z navrhovanej výšky finančného príspevku. V kvantitatívnej úspešnosti žiadostí sa teda 

Slovensko približuje európskemu priemeru, avšak, vo výške získaných financií z celkového 

požadovaného príspevku je už Slovensko výraznejšie pod priemerom EÚ. Podporované sú 

teda projekty s nižšími rozpočtami, čo môže naznačovať, že väčšina slovenských subjektov ešte 

nie je pripravených na vysoko profilový výskum. Z hľadiska úspešnosti zaostávajú nové členské 

krajiny za tými starými. Zatiaľ čo pri účastiach je ich úspešnosť 12,16% oproti 14,24%, tak 

pri žiadanom príspevku EÚ je to už výraznejšie – 8,45% oproti 12,23%.  

Graf 7 Úspešnosť podaných žiadostí  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                    Dáta: E-corda 
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Porovnanie krajín na základe kvality projektov 

Zaujímavé je aj porovnanie krajín z hľadiska hodnotenia projektov podľa ich kvality. Teda 

podiel projektov, ktoré sa ani nedostali k odbornému hodnoteniu a boli vyhodnotené ako 

ineligible. Najvyšší podiel takýchto projektov má Rumunsko (2,02%) pred Slovenskom (1,99%) 

a Bulharskom (1,56%). Na prvých dvanástich miestach tohto porovnania sú nové členské štáty 

EÚ, teda všetky okrem Slovinska. To svedčí o tom, že inštitúcie z týchto krajín stále 

nedostatočne rozumejú rámcovým programom, resp. nedostatočne vyhľadávajú podporu 

pri písaní projektov.  

Tabuľka 3 Hodnotenie krajín podľa kvality projektov 
Krajina MAIN RESERVE NO_MON

EY 
REJECTED INELIGIBL

E 
INADMIS

SIBLE 
DUPLICAT

E 
WITHDRA

WN 
RO 11,30% 5,04% 24,57% 56,43% 2,02% 0,54% 0,02% 0,09% 
SK 11,82% 3,92% 24,04% 57,60% 1,99% 0,52% 0,02% 0,08% 
BG 11,26% 5,24% 19,90% 61,37% 1,56% 0,49% 0,01% 0,17% 
HR 11,75% 5,21% 25,51% 55,56% 1,22% 0,47% 0,05% 0,23% 
PL 12,26% 5,08% 28,22% 52,98% 1,11% 0,24% 0,00% 0,12% 
LV 12,22% 4,91% 23,34% 57,92% 1,00% 0,38% 0,00% 0,23% 
CY 11,87% 5,41% 32,59% 48,97% 0,91% 0,15% 0,00% 0,09% 
CZ 13,87% 5,33% 31,53% 48,04% 0,89% 0,26% 0,01% 0,08% 
HU 11,44% 4,88% 28,70% 53,64% 0,87% 0,26% 0,04% 0,17% 
EE 12,45% 5,20% 29,33% 51,70% 0,87% 0,35% 0,00% 0,09% 
LT 11,49% 5,05% 26,44% 55,74% 0,85% 0,32% 0,02% 0,09% 
MT 12,36% 5,52% 28,42% 52,37% 0,83% 0,39% 0,00% 0,11% 
IL 11,68% 3,71% 34,26% 49,09% 0,81% 0,30% 0,01% 0,14% 
EL 12,26% 6,10% 32,28% 48,29% 0,79% 0,17% 0,02% 0,09% 
IT 11,71% 5,11% 31,57% 50,51% 0,74% 0,22% 0,02% 0,13% 
PT 11,66% 5,45% 33,71% 48,14% 0,70% 0,19% 0,01% 0,15% 
SE 14,09% 4,87% 38,49% 41,58% 0,66% 0,14% 0,02% 0,16% 
AT 15,76% 5,86% 35,04% 42,43% 0,64% 0,16% 0,00% 0,10% 
UK 14,29% 5,23% 40,58% 38,96% 0,64% 0,14% 0,00% 0,16% 
NO 14,39% 5,44% 36,65% 42,64% 0,61% 0,12% 0,03% 0,12% 
CH 16,30% 5,48% 42,02% 35,31% 0,61% 0,13% 0,00% 0,15% 
FR 16,16% 6,03% 38,51% 38,41% 0,61% 0,16% 0,02% 0,10% 
DE 15,49% 5,72% 37,72% 40,17% 0,58% 0,19% 0,01% 0,12% 
ES 12,90% 5,66% 33,70% 46,46% 0,55% 0,16% 0,01% 0,56% 
BE 17,10% 7,05% 36,48% 38,36% 0,55% 0,24% 0,00% 0,22% 
IE 13,66% 5,71% 36,73% 43,05% 0,53% 0,18% 0,01% 0,12% 
DK 13,86% 5,66% 40,94% 38,69% 0,53% 0,11% 0,02% 0,19% 
NL 15,85% 6,04% 39,24% 38,14% 0,52% 0,10% 0,00% 0,10% 
SI 10,68% 4,48% 29,19% 54,83% 0,50% 0,25% 0,02% 0,07% 
FI 13,01% 5,10% 33,95% 47,15% 0,47% 0,11% 0,03% 0,17% 
LU 15,13% 5,85% 34,79% 43,52% 0,44% 0,11% 0,00% 0,16% 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                Dáta: E-corda 
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Porovnanie krajín podľa ich úlohy v projekte  

Najvyšší podiel koordinátorov na celkových účastiach v krajinách majú výskumníci z Izraela 

(37,30%), pred Veľkou Britániou (26,84%) a Dánskom (25,16%). Naopak najmenší podiel 

koordinátorov malo Rumunsko (10,15%), Grécko (10,19%) a Chorvátsko (10,99%). Podiel 

Slovenska je 18,42%, čo nás radí na 12. miesto medzi krajinami EÚ.  

 

Graf 8 Rozdelenie účastí v žiadostiach podľa postavenia v projekte  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                        Dáta: E-corda 

Porovnanie krajín podľa typu žiadajúcich subjektov  

Intenzita zapájania sa do výziev Horizontu 2020 rôznymi subjektmi (univerzity, výskumné 

organizácie, firmy) môže poukázať na rôzne systémy podpory VaV jednotlivých krajín. 

Nasledovné grafy zobrazujú rozdelenie žiadaného príspevku a účastí podľa jednotlivých typov 

organizácií.  

Z pohľadu výšky žiadaného príspevku EÚ je pri sledovaní aktivity rôznych typov subjektov 

v podávaných žiadostiach v kontexte všetkých zapojených krajín vidieť určité rozdiely. 

Pri pohľade na všetky žiadosti s účasťou krajín EÚ v Horizonte 2020 sa najviac zapojili univerzity, 

ktoré žiadali celkovo 41,21% finančných prostriedkov. S 33,18% nasledovali súkromné firmy, 

ďalej výskumné organizácie (20,87%), verejné inštitúcie a ostatné organizácie majú podiel 

na úrovni 2,54, respektíve 2,21%. To je však pohľad na všetkých 221 zapojených krajín.  

Až 68,56% príspevku vo Veľkej Británii žiadali univerzity, čo je výrazný rozdiel oproti ostatným 

európskym krajinám. Potvrdzuje to výskumnú orientáciu britských univerzít. S 55,39% sa 

na druhom mieste umiestnili univerzity z Dánska a na treťom mieste umiestnili univerzity 

zo Švédska (55,14%). Najmenší podiel majú univerzity v Česku (13,79%), Bulharsku (17,31%) 
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a Francúzsku (20,03%). Na Slovensku tvorí podiel univerzít 28,82%, čo nás medzi krajinami EÚ 

radí na 21. miesto.  

Výskumné organizácie mali najvyšší podiel vo Francúzsku (39,26%), Grécku (32,63%) 

a Portugalsku (31,58%). Naopak najnižší v Grécku (2,01%), Izraeli (2,19%) a Cypre (3,92%). 

Na Slovensku je to 10,41%. 

Najaktívnejšie boli firmy z Izraelu (58,47%), Bulharska (55,44%) a Slovenska (54,31%). 

 

Graf 9 Rozdelenie požadovaného príspevku EK v žiadostiach podľa typu organizácie  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                        Dáta: E-corda 
 

Z pohľadu rozdelenia účastí je pri pohľade na krajiny EÚ zrejmé, že počtom účastí sa najviac 
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Obdobne ako pri výške požadovaného príspevku, aj v počte účastí prevažovali vo Veľkej 

Británii univerzity s 58,17% podielom všetkých organizácií, nasledovali univerzity vo Švédsku 

(49,52%) a Dánsku (49,51%). Firmy dominovali pri krajinách ako Luxembursko (54,60%), Izrael 

(54,52%) a Maďarsko (52,63%), no napríklad aj pri Slovensku (46,78%). Obdobne ako 

pri požadovanom príspevku, výskumné organizácie dominovali vo Francúzsku (30,56%),  

46,78% podiel účastí pri firmách na Slovensku, oproti 30,76% podielu slovenských univerzít, 

opäť potvrdzuje vysokú aktivitu súkromného sektora pri zapájaní sa do programu 

Horizont 2020.        
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Graf 10 Rozdelenie účastí v žiadostiach podľa typu organizácie  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                        Dáta: E-corda 

Porovnanie krajín podľa hlavných pilierov Horizontu 2020 

Najvyšší podiel účastí v prvom pilieri (Excelentná veda) má Veľká Británia (49,37%) 

pred Švajčiarskom (46,77%) a Dánskom (41,65%). Naopak najmenší záujem o výzvy v tejto časti 

Horizontu 2020 mali inštitúcie z Bulharska (12,90%). Zaujímavé je, že na prvých priečkach 

v účasti v prvom pilieri sú inštitúcie z krajín EÚ15, Švajčiarska, Nórska a Izraelu. To opäť svedčí 

o vyššej excelentnosti týchto krajín oproti EÚ13. Podiel slovenských účastí v prvom pilieri je 

18,90%, vo vedúcom postavení priemyslu je to 23,67% a v spoločenských výzvach 47,39%.       

Graf 11 Rozdelenie účastí v žiadostiach podľa pilierov Horizontu 2020  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                        Dáta: E-corda 
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Tieto výsledky poukazujú na fakt, že práve nové členské krajiny EÚ sa relatívne málo zapájajú 

do piliera Excelentná veda. Je tak nesporné, že excelentnosť výskumu v týchto krajinách 

naďalej výrazne zaostáva za kvalitou výskumu starých členských krajín. Efekt rozsiahlej 

modernizácie výskumných infraštruktúr financovaných z európskych investičných 

a štrukturálnych fondov v rokoch 2007- 2013 tak ostáva nateraz otázny. Väčšina nových 

členských krajín EÚ čerpala v období 2007- 2013 dovtedy nebývalé finančné prostriedky 

na nákup moderných vedeckých zariadení, ktorých obstaranie malo zabezpečiť dobiehanie 

krajín západnej Európy v kvalite realizovaného výskumu. Logicky sa preto očakávalo, že 

v nadväzujúcom programovom období 2014- 2020 to prinesie výrazný kvalitatívny posun 

výsledkov práce vedcov nových členských krajín EÚ. No práve predbežné výsledky zapájania 

sa a úspešnosti týchto krajín do Horizontu 2020, ktorý kladie veľký dôraz na excelentnosť 

výskumu, stále ukazujú, že tieto krajiny nedokážu plne konkurovať vedcom z krajín západnej 

Európy.  

Žiadosti podľa počtu výskumníkov v krajine  

Prepočet počtu podaných žiadostí na počet výskumníkov dáva lepší odhad angažovanosti 

výskumníkov, ktorý však nevypovedá o kvalite ich žiadostí. Môže byť očakávané, že krajiny 

s najvyšším počtom výskumníkov budú zároveň tie, ktoré podávajú najviac žiadostí a žiadajú 

o najvyšší príspevok. Najvyšší počet výskumníkov v EÚ vo FTE10 majú veľké krajiny ako 

Nemecko (407 tis.), Spojené kráľovstvo (294 tis.), Francúzsko (291 tis.), Taliansko (138 tis.) a 

Španielsko (131 tis.). Najmenej ich majú menšie krajiny, ako napríklad Malta (869.), Cyprus (981), 

Luxembursko (2,8 tis.). Pri prepočte žiadostí na výskumníka sa však poradie najaktívnejších 

krajín výrazne mení (graf 14). 

O najvyšší príspevok v tomto prepočte žiadal Cyprus, ktorý na jedného výskumníka žiadal 

približne 2,78 milióna €. V porovnaní s ním Slovensko žiadalo iba 136 tisíc € na výskumníka, čo 

je 20 krát menej ako Cyprus. Za Cyprom nasleduje Malta (625 tis. €) a Estónsko (596 tis. €). 

Naopak najmenej aktívne je Poľsko, Česko a Slovensko. Z pohľadu počtu účastí na tisíc 

výskumníkov vo FTE je poradie rovnaké – Cyprus (7 116), Malta a Estónsko na prvých miestach. 

Najhoršie je na tom Poľsko a pred ním Nemecko, Francúzsko, Česko a Slovensko (319,68). 

Slovensko je tak pod oboma priemermi EÚ28. Nízke umiestnenie Nemecka a Francúzska  

poukazuje na to, že ich vedecké kapacity nie sú priamo orientované na podporu z Horizontu, 

nakoľko majú rozvinutý silný národný systém podpory VaV.   

 
10FTE - Full time equivalent (slovensky: ekvivalent plného pracovného úväzku), vyjadruje 

pracovnú zaťaženosť pracovníka cez pomer počtu hodín odpracovaných jedným zamestnancom 

v pracovnom týždni ku počtu hodín plného pracovného úväzku. Pri porovnávaní počtu 

výskumníkov sme využívali priemerný počet výskumníkov v rokoch 2014-2019. 
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Graf 12 Porovnanie žiadostí krajín podľa počtu výskumníkov  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                     Dáta: E-corda, Eurostat 
 

Žiadosti podľa výšky HDP v krajine 

Výška HDP je kľúčovým predpokladom pre kvalitnejšiu vedu. S väčším rozpočtom je teoreticky 

pri rozvinutejších krajinách možné distribuovať do vedy väčší obnos peňazí a tým vytvoriť väčšie 

kapacity pre vedeckú a inovačnú infraštruktúru. Práve inovácie sú kľúčové pre lepší stav 

kapitálu, vyššiu produktivitu a indukovanie nových obchodných možností. V niektorých 

prípadoch však výška HDP nemusí reflektovať schopnosť krajiny investovať do vedy či snahu 

inovovať, najmä keď ide o krajiny s nižším ekonomickým rastom. 

Efekt výšky HDP na účasť v Horizonte 2020 je z teoretického hľadiska otázny. Vyššie HDP môže 

vytvoriť silnú národnú podporu vedy a výskumu a tým znížiť potrebu vedcov obracať sa 

na európske zdroje financovania. Avšak, tento predpoklad nefunguje pokiaľ krajiny 

nevyčleňujú na tento sektor dostatočné percento verejných zdrojov a zároveň pokým 

nevytvárajú pre vedu a výskum priaznivé podmienky. Na druhej strane sa očakáva, že práve 

krajiny s rozvinutou vedeckou infraštruktúrou budú žiadať o najviac grantov z Horizontu, keďže 

tak majú vysoký potenciál produkovať práve excelentný výskum napĺňajúci požiadavky tohto 

programu a pre tieto vedecké tímy je účasť príležitosťou extrapolovať ich možnosti, ako je 

napríklad prístup k väčšiemu rozpočtu, tvorenie medzinárodných konzorcií, a pod.  

Štatistiky E-Corda ukazujú zaujímavý fenomén. Krajiny EÚ s najvyšším HDP sú zároveň krajinami 

s najvyšším počtom výskumníkov vo FTE a mnoho z nich sú tiež krajinami podávajúcimi najviac 

žiadostí (tab. 5). 
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Tabuľka 4 Porovnanie najúspešnejších krajín podľa HDP, počtu výskumníkov a podaných účastí 

Najvyššie HDP v EÚ majú: Najviac výskumníkov majú: Najviac podaných účastí má: 

1. Nemecko 1. Nemecko 1. Španielsko 

2. Veľká Británia 2. Veľká Británia 2. Taliansko 

3. Francúzsko 3. Francúzsko 3. Nemecko 

4. Taliansko 4. Taliansko 4. Veľká Británia 

5. Španielsko 5. Španielsko 5. Francúzsko 

6. Holandsko 6. Poľsko 6. Holandsko 

7. Švajčiarsko 7. Holandsko 7. Belgicko 

8. Poľsko 8. Švédsko 8. Grécko 

9. Švédsko 9. Belgicko 9. Švédsko 

10.  Belgicko 10. Rakúsko 10. Portugalsko  

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

V prepočte žiadaného príspevku na milión HDP či pri počte účastí na miliardu HDP sa však toto 

poradie mení. O najvyšší príspevok na milión HDP žiadal Cyprus. Výskumníci z tohto ostrova 

podali až 368 účastí na miliardu € HDP a požiadal o 144 362€ na milión € HDP.  Slovensko je na 

24. mieste, s 57 žiadosťami na miliardu € HDP a s požadovaným príspevkom 24 433€ na milión 

€ HDP, pričom oba ukazovatele sú pod priemerom EÚ28. Posledné miesta v tomto rebríčku 

obsadili Nemecko, Francúzsko a Poľsko, ktoré vzhľadom na výšku svojho HDP zaznamenali 

neprimerane málo účastí a žiadali o najnižší príspevok. 

Keďže mnohé rozvinuté ekonomiky sa ocitli na chvoste tohto poradia, je možné predpokladať, 

že vzhľadom na výšku ich HDP síce mohli podať oveľa viac žiadostí, avšak, nerobia to 

pravdepodobne z dôvodu, že pri produkovaní excelentného výskumu nie sú finančne závislí 

od podpory EÚ. Tieto krajiny majú rozvinutý silný národný systém podpory VaV. Slovensko 

zaznamenalo v Horizonte 2020 nízky počet účastí s ohľadom na HDP a zároveň nemá vytvorenú 

silnú národnú podporu vedy a výskumu. Z tohto hľadiska bude ako vhodnejší prepočet žiadostí 

na výšku výdavkov na vedu a výskum.  
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Graf 13 Porovnanie žiadostí krajín podľa výšky HDP 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                     Dáta: E-corda, Eurostat 

Žiadosti podľa investícií do výskumu a vývoja 

Výška národných výdavkov na VaV môže veľmi dobre odhadnúť potenciál krajiny zapájania sa 

do excelentných výskumných medzinárodných projektov. Kvalita národného systém podpory 

vedy je totiž základom budovania stabilného prostredia na realizáciu medzinárodne 

konkurencieschopného výskumu. V tejto časti porovnávame krajiny podľa výšky požadovaného 

príspevku a účastí v žiadostiach prepočítané na výšku národných výdavkov na VaV. O najvyšší 

príspevok v prepočte na mil. eur dedikovaných krajinou na výskum a vývoj (ďalej iba VaV) žiadal 

Cyprus. Do VaV investujú zo svojho HDP iba 0,63 percent a ich HDP je druhé najmenšie 

z členských krajín EÚ, celkovo však žiadali 26,18€ na jedno euro národných investícií. Zároveň 

dosiahli 67 účastí na mil. eur na VaV. O druhý najvyšší príspevok žiadalo Lotyšsko 8,69€ 

na jedno euro investícií. Tretie je Grécko (8,33€). Z hľadiska počtu účastí je na druhom mieste 

Malta (26,10 účastí na mil. investícií), na treťom miest je Lotyšsko (24,45 účastí).  

Naopak najmenší príspevok žiadali výskumné inštitúcie z Nemecka (0,68€), Švajčiarska (0,75€) 

a Francúzska (0,93€). Rovnaké poradie je aj v počte účastí na mil. investícií.  

Slovensko sa vo výške požadovaného príspevku na mil. eur investovaných do vedy a výskumu 

umiestnilo v polovici rebríčka. S požadovaným príspevkom 2,77€ na VaV sme nad priemerom 

EÚ28, ktorý je 1,55 €. V počte účastí na mil. eur na VaV sme s 6,50 účasťami opäť uprostred 

rebríčka. Celkovo sme však v roku 2019 investovali z národných zdrojov do VaV iba 0,83% HDP, 

čím sme v porovnaní s inými krajinami EÚ28 na slabom 22. mieste.  
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Graf 14 Porovnanie žiadostí krajín podľa výšky národných výdavkov na VaV 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                     Dáta: E-corda, Eurostat 
 

Žiadosti podľa počtu obyvateľov 

Počet obyvateľov je často používanou premennou pri hodnotení stavu VaV krajín. Intenzitu 

zapájania sa do medzinárodných vedeckých projektov však môže odrážať skôr nepriamo, ak 

medzi počtom obyvateľov a počtom výskumníkov krajiny existuje silná korelácia. 

Pri prepočítaní počtu žiadostí na počet obyvateľov mnohé malé krajiny výrazne predbiehajú 

populačne väčšie krajiny. Napríklad, najvyššiu populáciu v EÚ má Nemecko, ktoré však s 1 425 

účasťami na milión obyvateľov zažiadalo iba 801€ na obyvateľa a nachádza sa tak v dolnej časti 

rebríčka. Podobne je na tom Francúzsko a Veľká Británia. O najvyšší príspevok na obyvateľa 

3 322€ žiadal Cyprus. Ten mal tiež najviac účastí na mil. obyvateľov – 8 475. Na druhom mieste 

vo výške žiadaného príspevku na obyvateľa bolo Luxembursko (2 813€) a na treťom Fínsko 

(2 803€). V počte účastí je druhé opäť Luxembursko a tretie Slovinsko.  

Slovensko sa umiestnilo štvrté od konca so žiadanými 382€ na obyvateľa. Ešte o priečku horšie 

sme na tom s počtom účastí na mil. obyvateľov (900), pričom oba ukazovatele sú výrazne 

pod priemerom EÚ28. Počtom obyvateľov je Slovensku podobné Nórsku (5,4 milióna 

obyvateľov), to však dosiahlo skoro štyrikrát viac (3 689) žiadostí na mil. obyvateľov a žiadalo 

o 6 krát viac eur (2 398) na občana.     
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Graf 15 Porovnanie žiadostí krajín podľa výšky národných výdavkov na VaV 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                     Dáta: E-corda, Eurostat 
 

Žiadosti v čase  

Počet žiadostí v časovom rozložení závisí od mnohých faktorov. Organizáciám, ktoré majú 

opakovaný záujem zapojiť sa do Horizontu trvá istú dobu kým si nájdu partnerov, kým 

vypracujú žiadosť a vypracujú projektový zámer. Keďže počas jednotlivých časových období sú 

otvárané rozličné výzvy aj v rámci národných schém, niektoré obdobia sú frekventovanejšie 

na žiadosti ako iné. Samozrejme, časové obdobie podávania žiadostí závisí od termínu 

otvárania jednotlivých výziev a ich uzávierok.  

Najvyššiu aktivitu slovenských inštitúcií sme zaznamenali v roku 2015 a následne v roku 2020. 

Naopak najvyššiu výšku žiadaného príspevku EÚ sme mali v roku 2020 (374 mil. €). Disponibilné 

dáta ešte nezahŕňajú všetky čísla za rok 2021. Z porovnania je vak jasné, že rozdelenie 

slovenských aktivít v čase je viac-menej rovnomerné a nevykazuje väčšie výkyvy, až na rok 2018.  
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Graf 16 Výška požadovaného príspevku a počet slovenských účastí v žiadostiach  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Slovenské žiadosti podľa regiónov  

Najvyšší počet žiadostí na Slovensku podali výskumné inštitúcie z Bratislavského kraja (2 556), 

čo tvorí až 52% všetkých slovenských účastí v žiadostiach. Subjekty v tomto kraji žiadali 

o príspevok 1 101 miliónov €, čo je až 52% z príspevku o ktoré žiadalo Slovensko. Druhé 

najaktívnejšie boli subjekty v Košickom kraj, ktoré žiadali 278 mil. € (13,38%) a zaznamenali 613 

účastí (12,53%). Najmenej žiadostí bolo podaných v Trenčianskom kraji, kde subjekty so 104 

účasťami (2,13%) žiadali o druhý najnižší príspevok 81 mil. € (3,93%). Najmenej financií žiadali 

subjekty v Banskobystrickom kraji  - 69,8 mil. €, čo predstavuje 3% z celkových požadovaných 

financií za Slovensko. V tomto porovnaní sú pozorovateľné priepastné rozdiely v koncentrácii 

excelentnej vedy v regiónoch Slovenska. Kým vo veľkých mestách ako sú Bratislava a Košice sa 

sústreďujú univerzity a vedecké inštitúcie, v menších mestách je ich výskyt skôr zriedkavý 

a vo výskume skôr prevažujú súkromné firmy.     
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Graf 17 Porovnanie slovenských žiadostí podľa regiónov 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 

 

Podľa výšky žiadaného príspevku akademická sféra (univerzity a výskumné organizácie) výrazne 

dominovala v Banskobystrickom kraji, menej výrazne v Bratislavskom a Košickom kraji. Najväčší 

podiel na žiadanom príspevku mali univerzity v Žilinskom kraji, čo je výsledkom aktivít vedecky 

silne orientovanej Žilinskej univerzity v Žiline. Špecifikom je Prešovský kraj s dominanciou firiem 

a verejných inštitúcií a naopak extrémne nízkym zastúpením akademického sektora. Z tohto 

sektora pôsobí v kraji iba jedna, avšak pomerne veľká humanitne orientovaná univerzita, ktorá 

je paradoxne najväčším zamestnávateľom v regióne. Jej zapojenie do výziev Horizontu 2020 je 

však pomerne nízke, čo však môže reflektovať aj humanitnú orientáciu tejto univerzity.  

 

Graf 18 Rozdelenie žiadaného príspevku v žiadostiach podľa typu organizácie v jednotlivých 
krajoch 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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V zásade podobnú štruktúru zapojených subjektov prezentuje aj nasledujúci graf, ktorý 

zobrazuje počty účastí jednotlivých typov v subjektoch v krajoch. Z neho je zrejmé, že najvyšší 

počet účastí v projektových návrhoch mali univerzity v Košickom kraji a naopak najnižšiu 

v Prešovskom kraji.          

 

Graf 19 Rozdelenie účastí v žiadostiach podľa typu organizácie v jednotlivých krajoch 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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Graf 20 Porovnanie žiadostí v krajoch podľa počtu pracovníkov VaV 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                         Dáta: E-corda, ŠÚ SR 
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Tabuľka 5 Prehľad subjektov s najvyššou výškou požadovaného príspevku 
Inštitúcia Štát Príspevok EK Účasti 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
CNRS 

FR 7 512 633 523,13 9 342 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER 
ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 

DE 4 941 452 655,72 1 312 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IT 3 758 007 486,75 5 548 
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AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 

ES 3 552 016 803,84 5 490 

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX 
ENERGIES ALTERNATIVES 

FR 2 774 009 483,84 3 368 

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER 
WISSENSCHAFTEN EV 

DE 2 762 373 007,73 3 042 

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE 
UNIVERSITY OF OXFORD 

UK 2 721 766 480,74 3 478 

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN BE 2 708 958 089,66 4 470 

UNIVERSITY COLLEGE LONDON UK 2 539 751 734,15 3 506 
KOBENHAVNS UNIVERSITET DK 2 533 501 783,30 3 891 

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

UK 2 414 292 775,73 3 610 

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DK 2 207 327 474,70 3 084 
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND 
MEDICINE 

UK 2 145 622 389,30 3 133 

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT NL 2 007 702 831,36 3 212 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Najaktívnejšie subjekty v SR 

Na Slovensku sa do Horizontu 2020 zapojilo 1 170 subjektov, ktoré zaznamenali 4 863 účastí 

v žiadostiach, ktoré boli hodnotené ako eligible. Pri sledovaní aktivity jednotlivých subjektov 

je podstatné sledovať počet účastí a výšku požadovaného príspevku.  

Prvých 10 najaktívnejších subjektov na Slovensku sú najmä univerzity. Ide o veľké organizácie, 

ktoré tak disponujú aj najväčším počtom vedecko-výskumných pracovníkov. Najaktívnejším 

subjektom na Slovensku je Slovenská technická univerzita v Bratislave, ktorá žiadala 

o 137,68 mil. € a zároveň dosiahla aj najvyšší počet účastí (300). Okrem univerzít sa v rebríčku 

nachádzajú aj 4 firmy a dva ústavy SAV a SAV ako inštitúcia. Druhou najaktívnejšou inštitúciou 

bola Univerzita Komenského v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach.   

Tabuľka 6 Prehľad slovenských subjektov s najvyšším požadovaným príspevkom 
Inštitúcia Príspevok EÚ Účasti 

SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 137 689 578,44 300 
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 86 860 670,11 205 

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 59 937 496,72 145 
SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE 48 972 372,44 104 

TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 47 339 374,73 183 
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 45 847 384,10 105 

GA DRILLING AS 41 130 762,48 25 
SLOVENSKA AKADEMIA VIED 38 929 501,44 54 

MAINDATA, spol. s r.o. 37 642 542,00 18 
USTAV INFORMATIKY,  SLOVENSKA AKADEMIA VIED 31 651 103,44 50 

TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA 
V TRENCINE 

30 522 263,56 17 
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MULTIPLEXDX S.R.O. 26 367 731,51 15 
R-DAS, SRO 22 520 105,00 25 

USTAV ANORGANICKEJ CHEMIE SLOVENSKA AKADEMIA 
VIED  

20 337 803,84 20 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Tabuľka 7 Prehľad slovenských subjektov s najvyšším počtom účastí 
Inštitúcia Príspevok EÚ Účasti 

SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 137 689 578,44 300 

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 86 860 670,11 205 
TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 47 339 374,73 183 

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 59 937 496,72 145 
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 45 847 384,10 105 

SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE 48 972 372,44 104 
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 14 630 290,72 79 

CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

7 966 809,39 64 

PEDAL CONSULTING SRO 9 035 338,25 57 
SLOVENSKA AKADEMIA VIED 38 929 501,44 54 

USTAV INFORMATIKY,  SLOVENSKA AKADEMIA VIED 31 651 103,44 50 
BIOMEDICINSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 16 848 256,73 49 

TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLENE 9 077 026,90 43 
SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA 3 614 915,45 43 

ISEM-INSTITUT PRE MEDZINARODNU BEZPECNOST A 
KRIZOVE RIADENIE, NO 

9 008 186,50 41 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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4. PARTICIPÁCIA V PROJEKTOCH HORIZONTU 2020 

Horizont 2020 umožňoval participovať v projektoch výskumných inštitúciám prakticky 

zo všetkých štátov sveta. Napriek tomu, že primárnym cieľom bola podpora výskumu a inovácií 

v členských štátoch EÚ, tak medzinárodná spolupráca hrala vo výzvach významnú úlohu. 

Zároveň v Horizonte 2020 participovali inštitúcie z krajín, ktoré mali rôznu úroveň a kvalitu 

výskumu a inovácií. Tento fakt je dôležité mať na zreteli, keď porovnávame účasť krajín v tomto 

programe. Dôležitými faktormi je aj výška HDP, investície do  výskumu a inovácií v krajine a 

počet obyvateľov. Okrem toho má vplyv aj historický vývoj krajiny, popularizácia vedy, 

dôležitosť vedy v rámci spoločenských a politických priorít, mobilita výskumníkov, prítomnosť 

a aktivita organizácií podporujúcich vedu a výskum, a iné. Participácie krajín je preto relevantné 

porovnávať aj na základe komplexnejších koeficientov ako sú celkový počet grantov a výška 

európskych príspevkov.  

Participácia v projektoch Horizontu 2020 na rozdiel od porovnávania účasti v žiadostiach nám 

dáva prehľad o tom, ako dokážu jednotlivé inštitúcie a krajiny pretaviť svoje nápady 

do reálnych projektov. Ako sme už uviedli, tak Horizont 2020 predstavoval mimoriadne 

konkurenčné prostredie, v ktorom sa úspešnosť získania projektu alebo finančných 

prostriedkov pohybuje na úrovni 14,03%, resp. 11,95%. To vytvára tlak tak na výskumné 

inštitúcie, ako aj na krajiny, keďže financie z Horizontu 2020 poskytovali možnosť rozvíjať 

medzinárodnú spoluprácu.  

Porovnanie krajín podľa počtu získaných projektov 

Štatisticky najviac grantov a najvyšší príspevok EÚ získali technologicky vyspelé krajiny ako 

Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Taliansko či Holandsko. Tieto krajiny sú 

na popredných miestach aj z hľadiska veľkosti ekonomík, podľa poradia spomenutého v sekcii 

o žiadostiach. Minimálne prvých päť priečok v poradí veľkosti ekonomík sa zhoduje s krajinami 

s najväčším objemom grantov a príspevkov. Do týchto top piatich krajín ide až 55% celkového 

rozpočtu Horizontu 2020 a až 60% príspevku EK, ktorý získali členské štáty EÚ.  

Aj keď táto korelácia by mohla naznačovať, že veľkosť ekonomík priamo súvisí 

s angažovanosťou vo  výskume a inováciách, existujú aj mnohé výnimky vymykajúce sa tomuto 

trendu. Napríklad, Poľsko síce patrí medzi väčšie európske ekonomiky z hľadiska HDP, ale 

vo výške európskeho príspevku sa umiestňuje až na pätnástom mieste z členov EÚ.  

Medzi krajinami EÚ existujú podstatné rozdiely, a to tak pri výške príspevku EÚ, ako aj pri počte 

participácií v projektoch. Najúspešnejšiemu Nemecku sa podarilo získať až 20 452 participácií 

a 9,96 mld. €. Druhou najviac participujúcou krajinou je Veľká Británia, ktorá na 17 286 

participácií získala 7,8 mld. €. Tretí najvyšší príspevok 7,44 mld. € dostalo Francúzsko s 16 874 

participáciami. Španielsko napriek nižšiemu získanému príspevku (6,34 mld. €) dosiahlo druhý 

najvyšší počet participácií (18 708).    
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Slovensko je hlboko pod európskym priemerom v oboch parametroch. Celkovo získalo iba 

137,98 mil. € eur na 689 participácií. V absolútnych počtoch je tak na chvoste EÚ a zaostáva aj 

za ostatnými členmi V4. Napríklad, susedné Česko dosiahlo 1 855 participácií  a získalo 

príspevok 485,32 mil. €. Menší príspevok ako Slovensko získali iba 4 členské krajiny EÚ: 

Chorvátsko, Lotyšsko, Litva a Malta. Pre lepšie porovnanie je však potrebné analyzovať krajiny 

aj podľa ich základných ukazovateľov. 

 

 
Graf 21 Rozdelenie krajín podľa výšky získaného príspevku (mil. €) a počtu participácií (tis.) 

 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                    Dáta: E-corda 
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Participácia podľa typu organizácie 

Až 68,65% získaného finančného príspevku z programu Horizont 2020 získali vo Veľkej Británii 

univerzity, pričom priemer EÚ je 37,87%. To poukazuje na skutočnosť že v UK je okrem 

vzdelávania rozvinutý aj silný univerzitný výskum. Naopak, vo Francúzsku dominujú vo výskume 

práve veľké výskumné ústavy a univerzitný výskum tam nezohráva dominantnú úlohu. 

Na Slovensku získali univerzity 34,3% z celkového príspevku EÚ pre Slovensko. Vzhľadom 

na dlhodobo kritizovaný vysoký počet slovenských vysokých škôl sa táto hodnota javí ako 

pomerne nízka. Naopak, aktivitu tu prebrali slovenské súkromné spoločnosti, ktoré získali 

40,44% príspevku EÚ, čo výrazne prevyšuje priemer EÚ (28,7%). Je otázne či tento fakt súvisí 

s prioritnou podporou aplikovaného výskumu a vývoja pre potreby priemyselnej praxe 

v ostatných rokoch na Slovensku z titulu nastavenia posledného operačného programu 

Výskum a inovácie (resp. Operačného programu Integrovaná infraštruktúra). Ďalším 

vysvetlením by mohla byť vyššia atraktívnosť výziev Horizontu 2020 pre súkromné spoločnosti 

z dôvodu výrazne menšej byrokratickej náročnosti podávania, ako aj férovejšieho hodnotenia 

projektov, alebo možnosti uplatnenia vyšších miezd v rozpočte projektu.      

 

Graf 22 Rozdelenie získaného príspevku EK podľa typu organizácie  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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najaktívnejší súkromný sektor, ktorý ich získal až 249. Slovenské firmy tak prekonali aj 34,92% 

priemer súkromných spoločností porovnávaných krajín. Na slovenské výskumné ústavy pripadá 

17,7% participácií, čo je tesne pod priemerom pre výskumné organizácie hodnotených krajín.  

 

Graf 23 Rozdelenie počtu participácií podľa typu organizácie  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Participácia podľa zdrojov financovania 
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Graf 24 Rozdelenie zdrojov financovania projektov Horizontu 2020 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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Graf 25 Postavenie krajín v projektoch Horizontu 2020 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Koordinácia projektov si okrem vyššej zodpovednosti vyžaduje aj vyššie finančné náklady. 

Analýzy príspevku EÚ nám ukazujú, že v priemere majú koordinátori v krajinách EÚ 2,73 

násobne vyšší príspevok EÚ ako partneri v projektoch. V priemere dosahujú krajiny EÚ13 vyšší 

násobok príspevku ak koordinujú projekty, ako krajiny EÚ15, a to 2,98 oproti 2,60. 

Na Slovensku je to ešte podstatne viac, a to až 4,46 násobok. Na Slovensku je tak tento rozdiel 

druhý najvyšší, po Lotyšsku. Naopak najmenšie rozdiely sú na Malte, Rumunsko a v Grécku.  

 

Graf 26 Násobok rozdielu medzi príspevkom EÚ podľa úlohy v projekte (koordinátor-partner) 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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je to už 646 595€ (13. miesto). To môže mať súvis aj s koordináciou väčší projektov (napr. 

BIOSKOP a Teaming for Excellence). V prípade, že sme partneri, tak len 144 926€ (25. miesto). 

Výška príspevku na projekt do veľkej miery odzrkadľuje úlohu partnerov v projekte, ale aj 

národné a inštitucionálne platové podmienky výskumníkov.  

Graf 27 Priemerný príspevok EÚ na projekt a priemerný príspevok pre koordinátora 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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Graf 28 Rozdelenie participácií podľa pilierov a tém  

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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Graf 29 Porovnanie úspešnosti krajín podľa počtu výskumníkov v FTE (priemer 2014-2019) 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                        Dáta: E-corda, OECD 
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Graf 30 Porovnanie úspešnosti krajín podľa výšky HDP (priemer 2014-2020) 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                     Dáta: E-corda, Eurostat 
 

Participácia v Horizonte 2020 podľa národných investícií do výskumu a inovácií  

Cyprus dosiahol nielen najvyšší príspevok v prepočte na mil. € národných zdrojov na VaV, ale 

podarilo sa mu získať aj najvyšší počet participácií na mil. € investovaných do VaV. Hoci získal 

príspevok iba 320 mil. €, pri prepočte na národné výdavky na VaV je to 15 násobne viac ako je 

priemer EÚ28. Osemnásťkrát sa mu podarilo prekonať aj európsky priemer 0,49 účastí na mil. € 

na VaV, keďže v tomto prepočte získal až 8,92 participácií. Aj v tomto poradí sa mnohým malým 

krajinám poradilo prekonať krajiny s vysokými investíciami do VaV. Z pohľadu získaného 

príspevku na druhom mieste skončilo Grécko s 882 tis. € na mil. € národných výdavkov na VaV 

a tretie Estónsko (827 tis. €). Nemecko sa umiestnilo na poslednom mieste s 103 tis. € na mil. € 

VaV, pričom Švédsko, ktoré investuje percentuálne najviac z HDP, je na 23. mieste. Slovensko 

získalo 183 395€ na mil. eur na VaV, čím sa umiestnilo na 22. mieste. 

Z pohľadu participácií bola po Cypre druhá najúspešnejšia Malta (3,7 part./mil. € VaV) a tretie 

Lotyšsko (3,64 participácií). Najmenej úspešné bolo Nemecko (0,21 part./mil. € VaV), 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

CY EE EL SI BE NL FI DK PT ES AT SE NO LV IE CH LU MT IT FR UK DE BG HU HR CZ LT SK RO PL

Príspevok EK na mil. HDP Počet participácií na mld. HDP

EÚ28 priemer: 3 982

EÚ28 priemer: 10,07 



 Slovensko v európskom výskumnom priestore II. 
 

54 
 

Švajčiarsko (0,25 part./mil. VaV) a Francúzsko (0,33 part./mil. € VaV). Slovensko dosiahlo 0,91 

participácií na mil. € na VaV, čím sa umiestnilo na 13. mieste.   

Z porovnania teda vyplýva, že krajiny ktoré majú rozvinutý a fungujúci národný systém 

financovania výskumu majú nižší podiel účastí a získaného príspevku EÚ ako tie, ktoré investujú 

na národnej úrovni podpriemerne.  

 

Graf 31 Porovnanie úspešnosti krajín podľa výšky národných výdavkov na VaV (priemer 2014-
2019) 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                     Dáta: E-corda, Eurostat 
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a Bulharsko (22,70€). Slovensko so získanými 25,38€ na občana skončilo ako štvrté najhoršie 

hlboko pod priemerom EÚ28 (125€/obyvateľ).  

Z pohľadu počtu participácií na milión obyvateľov dopadlo najhoršie Poľsko (74 part.), 

Rumunsko (82 part.) a ako tretie najhoršie Slovensko (126 part./mil. obyvateľov). 

 

Graf 32 Porovnanie úspešnosti krajín podľa počtu obyvateľov (priemer 2014-2020) 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                     Dáta: E-corda, Eurostat 
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Graf 33 Výška získaného príspevku a počet slovenských participácií v jednotlivých rokoch 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Participácia slovenských inštitúcií z geografického hľadiska  

Najviac participácií (487) zaznamenali výskumné inštitúcie v Bratislavskom kraji. V ostatných 

krajoch je počet grantov výrazne menší, napríklad v Žilinskom kraji je počet participácií iba 53 

a v treťom najúspešnejšom z hľadiska participácie, Košickom kraji, je to iba 39. Najmenej 

participácií majú výskumné inštitúcie z Prešovského (18) a Trenčianskeho kraja (10).  

Najvyšší finančný príspevok 85,41 mil. € získali inštitúcie v Bratislavskom kraj, s výrazným 

odstupom nasleduje Trenčiansky a Košický kraj. Najmenej financií získali subjekty 

v Prešovskom kraji (1,85 mil. €).  

 

Graf 34 Výška získaného príspevku a počet slovenských participácií v jednotlivých krajoch 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                Dáta: E-corda 
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Pri porovnaní priemernej výšky príspevku EÚ na jednu participáciu v kraji bol s veľkým 

náskokom najúspešnejší Trenčiansky kraj (1,33 mil. €/participácia). Je to vďaka projektu 

FunGlass, v rámci ktorého získala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako 

koordinátor projektu až 12,6 mil. €. Za ním nasleduje Košický a Nitriansky kraj. Bratislavský kraj 

síce výrazne prevyšuje ostatné časti Slovenska v počte úspešných participácií, avšak jeho 

priemerný príspevok na participáciu predstavuje 180 tis. €, čím sa tento kraj umiestnil v poradí 

až na štvrtom mieste. Prešovský a Banskobystrický kraj zaznamenali nielen najnižší finančný 

príspevok a počet participácií, ale aj najnižší príspevok na počet participácií.     

 

Graf 35 Výška získaného príspevku na počet participácií v jednotlivých krajoch 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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Graf 36 Rozdelenie získaného príspevku podľa typu organizácie v jednotlivých krajoch 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                      Dáta: E-corda 
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Graf 37 Rozdelenie participácií podľa typu organizácie v jednotlivých krajoch 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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Najúspešnejšie subjekty podľa participácií 

Subjekty, ktoré získali najvyšší príspevok 

Najviac financií získalo francúzske Národné centrum pre vedecký výskum (CNRS), nasledované 

opäť francúzskym French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) 

a nemeckým Max-Plant-Gesellschaft. V prvej desiatke sa umiestnili aj 3 britské univerzity. 

Každá z najúspešnejších veľkých európskych akademických inštitúcií získala z Horizontu 2020 

stovky miliónov € (300 mil. až 1,1 mld. €). Na Slovensku získala paradoxne najviac financií nie 

akademická, ale súkromná organizácia ENERGOCHEMICA TRADING AS a to vo výške 15,8 

mil. €. Zo slovenských akademických subjektov získala najviac Trenčianska univerzita AD 

v Trenčíne (12,7 mil. €), a Univerzita Komenského v Bratislave (8,7 mil. €). To je však 30 až 80 

násobne menej ako najúspešnejšie západoeurópske organizácie. V prípade ak by bola 

Slovenská akadémia vied braná ako jedná právna entita, tak by kumulatívne za všetky ústavy 

dosiahla podstatne lepší výsledok.  

Tabuľka 8 Prehľad subjektov s najvyšším získaným príspevkom 

Poradie Inštitúcia Štát Príspevok EK Participácie 

1. 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE CNRS FR 1 175 180 854,92 1 856 

2. 
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET 
AUX ENERGIES ALTERNATIVES FR 704 246 263,00 778 

3. 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. DE 664 852 013,77 1 099 

4. 
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV DE 659 654 543,87 666 

5. 
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS 
OF THE UNIVERSITY OF OXFORD UK 512 508 399,38 713 

6. 
THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS 
OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK 458 037 519,34 744 

7. 
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE 
HOCHSCHULE ZUERICH CH 429 634 723,08 593 

8. UNIVERSITY COLLEGE LONDON UK 419 747 111,30 654 

9. KOBENHAVNS UNIVERSITET DK 373 023 376,21 703 

10. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN BE 366 541 848,41 663 

11. 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ES 361 866 173,17 838 

12. 
ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE 
LAUSANNE CH 360 096 929,50 479 

13. 
DEUTSCHES ZENTRUM FUR LUFT - UND 
RAUMFAHRT EV DE 334 470 370,36 465 

14. 
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE 
TECHNOLOGY AND MEDICINE UK 323 524 452,02 554 

15. 
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA 
RECHERCHE MEDICALE FR 322 814 324,63 403 
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16. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT NL 315 081 523,40 536 

17. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IT 304 039 282,01 773 

599. ENERGOCHEMICA TRADING AS SK 15 825 607,35 2 

729. 
TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA 
DUBCEKA V TRENCINE SK 12 689 962,50 2 

1041. UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE SK 8 714 113,35 29 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 

 

Subjekty s najvyšším počtom participácií 

Podobne ako pri získanom príspevku, najviac účastí získalo francúzske národné výskumné 

centrum Centre National De La Recherche Scientifique CNRS, ktoré získalo až 1 856 participácií 

a podarilo sa mu na svoje projekty získať až 1,17 mld. eur. To je skoro 2,5 násobne viac 

participácií a 8 násobne väčší príspevok ako sa podarilo získať celej Slovenskej republike. Počet 

participácií ostatných najúspešnejších západoeurópskych inštitúcií sa pohybuje v stovkách 

(600-1000 participácií/organizácia). V tomto porovnaní získali najúspešnejšie slovenské 

inštitúcie 15 až 20 krát menej participácií (STU 44 participácií, CVTI SR 36 part. a SAV 34 part.)11.     

Tabuľka 9 Prehľad subjektov s najvyšším počtom participácií 

Poradie Inštitúcia Štát Participácie Príspevok EK 

1. 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE CNRS FR 1 856 1 175 180 854,92 

2. 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. DE 1 099 664 852 013,77 

3. 
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ES 838 361 866 173,17 

4. 
COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET 
AUX ENERGIES ALTERNATIVES FR 778 704 246 263,00 

5. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE IT 773 304 039 282,01 

6. 
THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS 
OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK 744 458 037 519,34 

7. 
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS 
OF THE UNIVERSITY OF OXFORD UK 713 512 508 399,38 

8. KOBENHAVNS UNIVERSITET DK 703 373 023 376,21 

9. 
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR 
FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV DE 666 659 654 543,87 

10. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN BE 663 366 541 848,41 

11. UNIVERSITY COLLEGE LONDON UK 654 419 747 111,30 

12. 
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE 
HOCHSCHULE ZUERICH CH 593 429 634 723,08 

13. 
IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE 
TECHNOLOGY AND MEDICINE UK 554 323 524 452,02 

14. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT NL 536 315 081 523,40 

 
11 Pri SAV ide o informáciu za Úrad SAV bez jednotlivých ústavov.  
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510. 
SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V 
BRATISLAVE SK 44 6 445 369,01 

637. 
CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH 
INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY SK 36 1 936 611,25 

678. SLOVENSKA AKADEMIA VIED (bez ústavov) SK 34 7 551 287,18 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Najúspešnejšie subjekty na Slovensku   

Slovensko získalo z Horizontu 2020 137,98 mil. € a 689 úspešných participácií v 510 projektoch. 

Medzi najúspešnejšie subjekty na Slovensku patria najmä naše výskumne orientované 

univerzity. Ide o veľké organizácie, ktoré tak disponujú aj najväčším počtom vedecko-

výskumných pracovníkov. Z pohľadu získaného príspevku je však najúspešnejšou firma  

ENERGOCHEMICA TRADING AS, ktorá v rámci pozície koordinátora projektu PHotonic 

REServoir COmputing získala až 13,5 mil. €. Druhou najúspešnejšou bola Trenčianska univerzita 

AD v Trenčíne v rámci už spomínaného projektu FunGlass. Treťou najúspešnejšou bola 

Univerzita Komenského v Bratislave so získaným príspevkom 8,71 mil. €.  Z pohľadu participácií 

bola najúspešnejšia STU v Bratislave, ktorá získala 44 participácií a CVTI SR 36 participácií.   

Z pohľadu získaného príspevku, 10 najúspešnejších slovenských organizácií spolu získalo 

až 64,9 mil. €, čo je takmer polovica získaného príspevku Slovenska, pričom celkový počet 

participujúcich slovenských subjektov v Horizonte 2020 predstavuje 233. To naznačuje, že 

excelentná veda na Slovensku má tendenciu sa sústreďovať v malom počte väčších inštitúcií. 

Tabuľka 10 Prehľad slovenských subjektov s najvyšším získaným príspevkom 

Inštitúcia Príspevok EÚ Participácie 

ENERGOCHEMICA TRADING AS 15 825 607,35 2 
TRENCIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBCEKA V 
TRENCINE 12 689 962,50 2 

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 8 714 113,35 29 

SLOVENSKA AKADEMIA VIED 7 551 287,18 34 

SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 6 445 369,01 44 

TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 3 146 448,75 15 

FARMA OBORIN SRO 3 069 500,00 1 

SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE 2 588 185,00 9 

MULTIPLEXDX S.R.O. 2 449 527,50 1 
NARODNE POL'NOHOSPODARSKE A POTRAVINARSKE 
CENTRUM 2 446 506,88 8 

USTAV INFORMATIKY,  SLOVENSKA AKADEMIA VIED 2 439 779,26 9 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH 2 107 478,34 6 

BAVENIR SRO 2 102 587,50 3 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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Tabuľka 11 Prehľad slovenských subjektov s najvyšším počtom participácií 

Inštitúcia Participácie Príspevok EÚ 

SLOVENSKA TECHNICKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 44 6 445 369,01 
CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 36 1 936 611,25 

SLOVENSKA AKADEMIA VIED 34 7 551 287,18 
LETOVE PREVADZKOVE SLUZBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
STATNY PODNIK 33 1 403 773,49 

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE 29 8 714 113,35 

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE 16 1 468 284,34 

TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH 15 3 146 448,75 

PEDAL CONSULTING SRO 11 1 648 501,00 

SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA 11 955 054,20 

SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE 9 2 588 185,00 

USTAV INFORMATIKY,  SLOVENSKA AKADEMIA VIED 9 2 439 779,26 
ISEM-INSTITUT PRE MEDZINARODNU BEZPECNOST A KRIZOVE 
RIADENIE, NO 9 1 799 573,75 

BIOMEDICINSKE CENTRUM SLOVENSKEJ AKADEMIE VIED 9 1 664 316,34 
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5. VŤAHY MEDZI ŽIADOSŤAMI, PROJEKTMI A SOCIO-
EKONOMICKÝMI INDIKÁTORMI 

Žiadosti a socio-ekonomické indikátory 

Na základe vyššie realizovaných porovnaní medzi počtom účastí v žiadostiach a žiadanom 

príspevku EÚ k počtu výskumníkov, výške HDP, investíciám do VaV a počtu obyvateľov sme sa 

zamerali aj na štatistické porovnanie týchto vzťahov. Ide o sériu jednoduchých modelov, ktoré 

sa snažia odpovedať na otázku škálovania agregovaných objemov dimenzií medzi sebou 

mocninovou závislosťou.  

Ako príklad uvádzame model vzťahu veľkosti komunity v sektore výskumu a vývoja a počtu 

účastí v Horizonte 2020. Pozreli sme sa však aj na sedem iných modelov vzťahov (Obrázok 1).  

 

Obrázok 1 Usporiadania ôsmich modelovaných vzťahov 

 

 

Zdroj: SOVVA       
 

Grafické znázornenie zobrazuje usporiadania ôsmich modelovaných vzťahov, v ktorých sú 

postupne spojené objemy štyroch dimenzií národných inovačných ekosystémov štátoch EÚ 

s registrovaným dopytom voči Horizontu 2020 vcelku v zmysle počtu žiadostí (Projekty) 

a žiadaného príspevku EÚ (Zdroje). Model je odhadnutý v ôsmich nezávislých krokoch, nie ako 

jedna štruktúra, na ktorú by bolo potrebné vychádzať z panelových dát. Pracujeme iba s 30 

pozorovaniami.  

Slovensko je v každom zo vzťahov identifikované pod očakávaným objemom výsledku 

s výnimkou vzťahov Investície –> Výskumníci a Projekty –> Zdroje. Slovenské prostredie 

nedosahuje štandard v ničom, čo je obvyklé pre typickú európsku ekonomiku v období 2014–

2019. Štatisticky súčasne prekračujeme štandard v tvorbe pracovných miest vo výskume a 

vývoji vzhľadom na objem investovaných zdrojov, ako aj v objeme žiadaných zdrojov vzhľadom 
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na počet vygenerovaných projektových zámerov. Prostredie má záujem pracovať na drahších 

projektoch než je v Európe bežné. 

Populácia v krajine svojou činnosťou generuje hospodársku produkciu. Jej časť sa investuje 

do výskumu a vývoja vrátane investícií do ľudských zdrojov. Na výskume a vývoji potom môže 

pracovať špecializovaná výskumnícka komunita istého objemu. Komunita priebežne tvorí a 

žiada o podporu výskumnej činnosti aj z medzinárodných verejných zdrojov programu 

Horizontu 2020. Čím viac projektov v krajine vznikne, na tým väčšie zdroje môže národný 

inovačný systém v konkurencii s ostatnými dosiahnuť. Popri tejto línii otestujeme aj vzťah tvorby 

projektov s veľkosťou populácie, HDP a investícií do výskumu samostatne, ako je naznačené 

na obrázku. 

Lineárny regresný model pre vzťah počtu výskumníkov a počtu prihlášok v Horizonte 2020 sme 

skonštruovali pre celkový počet účastí v rámcovom programe. Na pravú stranu modelu sme 

umiestnili priemerný počet výskumníkov v národnom inovačnom ekosystéme vyjadrený vo full-

time ekvivalente podľa dát Eurostatu za obdobie rokov 2014–2019. Model je skonštruovaný 

v double-log špecifikácii, ktorá umožňuje zachytiť očakávaný nelineárny – mocninový typ 

vzťahu medzi veľkosťou výskumníckej komunity a produkciou v podobe projektových prihlášok 

do grantového programu v priebehu rokov. Model má jednoduchý tvar, ktorý sa snaží odmerať 

škálovanie ľavej strany pravou v zmysle mocninovej závislosti. Objem jednej aj druhej strany je 

vyjadrený v tisícoch osôb/projektov. 

Veľkosti série exponentov ukazujú, že medzi národnými ekonomikami v Európe je prítomné 

lineárne škálovanie medzi populáciami a ich hospodárskou produkciou. Sublineárne 

škálovanie je v systéme vzťahov prítomné vo všetkom ostatnom s výnimkou investícií do VaV 

vzhľadom na veľkosť hospodárstva, ako aj v objeme žiadaného príspevku EÚ vzhľadom 

na počet vygenerovaných účastí v Horizonte 2020. Dvojnásobná produkcia hospodárstva 

v jednej krajine v porovnaní s inou znamená významne viac než dvojnásobne veľké investície 

do VaV, ale súčasne k menej než dvojnásobnému počtu projektových zámerov. 

Zdvojnásobenie počtu zámerov vedie k významne viac než dvojnásobným žiadaným zdrojom. 

Odhadnutý model naznačuje, že napriek jednoduchému tvaru zachytáva dobre realitu v zmysle 

škálovania produkcie účastí jednotlivými krajinami. Až okolo 82% variácie prihlášok sa dá 

vysvetliť variáciou veľkosti akademickej komunity. Nameraná elasticita 0,679 signalizuje, že 

1% -tný nárast veľkosti akademickej komunity systematicky vedie k 0,679%-nému nárastu 

množstva účastí. Parametre možno k premenným pripísať v nasledujúcom tvare rovnice: 

log(Projekty) ~ 0,674 + 0,679 log(Výskumníci) 

Projekty ~ 1,963 Výskumníci0,679 

Z riešenia modelu sa dá pomocou predikcie a súvisiaceho intervalu spoľahlivosti v danom 

súbore participujúcich krajín usúdiť, kde približne leží pozorovaná produkcia jednotlivých krajín 

vzhľadom na očakávateľný štandard. Slovensko je v tomto súbore na konci rebríčka. Produkuje 

extrémne málo účastí, len na úrovni tretiny (32%) až polovice (48%) potenciálu očakávaného 
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vzhľadom na štandard zahrnutých krajín. V skupine podpriemerne produkujúcich krajín sa 

nachádza spolu s Chorvátskom, Bulharskom, Maďarskom, Litvou, Českom a Poľskom, pričom 

Slovensko je štatisticky neodlíšiteľné len od trojice krajín na konci poradia – Litvy, Česka a 

Poľska. Ako vyplýva z nasledujúcej tabuľky, tak Slovensko dosahuje len relatívnu produktivitu 

39% účastí vzhľadom na veľkosť svojej výskumnej komunity.  

Tabuľka 12 Riešenie regresného modelu 

Krajina Žiadosti Výskumníci Priemer Interval Typ 

AT 28,0 47,3 103,9 85,3 126,6 Fit 

BE 44,3 55,5 147,7 120,3 181,3 Above 

BG 7,4 15,3 59,0 48,4 72,0 Under 

CY 7,3 1,0 365,7 235,3 568,4 Above 

CZ 11,6 39,1 49,0 40,5 59,3 Under 

DE 117,2 407,0 100,8 69,0 147,2 Fit 

DK 25,9 43,6 101,5 83,6 123,3 Fit 

EE 6,3 4,6 113,5 85,3 151,1 Fit 

EL 38,9 34,3 179,4 148,7 216,5 Above 

ES 122,1 131,4 226,4 173,3 295,7 Above 

FI 24,1 37,8 104,0 86,0 125,8 Fit 

FR 84,2 290,9 91,0 64,5 128,3 Fit 

HR 5,5 7,5 71,2 55,8 90,8 Under 

HU 11,7 30,4 58,4 48,5 70,3 Under 

CH 28,1 44,9 108,1 88,9 131,5 Fit 

IE 19,3 23,9 113,9 94,5 137,2 Fit 

IT 120,9 138,5 216,2 164,7 283,8 Above 

LT 4,6 8,8 53,7 42,6 67,6 Under 

LU 3,6 2,8 91,2 65,4 127,3 Fit 

LV 3,8 3,5 83,5 61,2 114,0 Fit 

MT 1,8 0,9 99,4 62,9 157,2 Fit 

NL 60,7 90,1 145,4 114,8 184,1 Above 

NO 19,4 32,6 92,5 76,7 111,5 Fit 

PL 20,2 100,4 44,9 35,2 57,4 Under 

PT 28,2 43,5 110,7 91,2 134,5 Fit 

RO 12,0 17,6 87,1 71,8 105,6 Fit 

SE 31,9 71,6 89,3 71,7 111,3 Fit 

SI 11,6 9,1 132,0 105,0 166,0 Above 
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SK 4,9 15,3 39,1 32,0 47,7 Under 

UK 106,7 294,9 114,2 80,9 161,3 Fit 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Slovensko je komparatívne voči európskemu prostrediu najmenej výkonné vo vzťahu populácie 

a počtu výskumníkov k počtu účastí. Obidve premenné sa viažu na ľudské zdroje vo výskume, 

kde máme rezervu voči štandardu až na úrovni dvoch tretín obvyklej kapacity. Na populačnú 

veľkosť krajiny sa zúčastňujeme malého počtu projektov. Odpoveď nachádzame na opačnom 

póle, kde medzi európskymi ekonomikami vynikáme v schopnosti zamestnávať výskumníkov 

vzhľadom na naše investície do VaV. Podľa štandardov zamestnávame ľudí na úrovni viac než 

1,5–násobku toho, čo by sa dalo očakávať. Ľudia tu pracujú za neadekvátne nízke mzdy. 

Slovenské hospodárstvo je pod očakávaným stupňom výkonnosti (60%) vzhľadom 

na populačnú veľkosť, z ktorej veľká časť v produktívnom veku je fakticky v emigrácii. Navyše 

ani z vyprodukovaného bohatstva neinvestujeme do VaV dosť, hoci tento podiel nie je 

extrémny voči európskemu štandardu (76%). 

 

Tabuľka 13 Výsledky pre Slovensko vybrané zo všetkých ôsmich modelov 

Model Priemer Interval Typ 

Populácia –> HDP 59,7 46,1 77,2 Under 

HDP –> Investície 75,7 62,0 92,5 Under 

Investície –> Výskumníci 157,4 123,5 200,7 Above 

Výskumníci –> Projekty 39,1 32,0 47,7 Under 

Populácia –> Projekty 34,3 27,2 43,3 Under 

HDP –> Projekty 49,3 41,0 59,3 Under 

Investície –> Projekty 55,8 44,8 69,6 Under 

Projekty –> Zdroje 113,2 102,3 125,2 Above 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                  Dáta: E-corda 
 

Model vzťahu medzi počtom účastí v projektových žiadostiach a počtom výskumníkov je 
znázornený bielou regresnou líniou a intervalom spoľahlivosti 95%. Voči tomuto intervalu je 
vypočítané relatívne vyjadrenie v tabuľke. Slovensko sa nachádza ďaleko pod regresnou líniou 
aj pod dolným okrajom rozpätia 95%-ného intervalu spoľahlivosti. V predikčnom intervale sú 
všetky krajiny okrem Cypru. Slovensko je štatisticky hlboko pod úrovňou predikovanou 
pre štandardnú európsku ekonomiku v tomto období. Nachádza sa však v tejto zóne spolu 
s blízkymi krajinami regiónu. 
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Graf 38  Vzťah medzi účasťami v žiadostiach a počtom výskumníkov 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
 

Projekty a socio-ekonomické indikátory 

V druhej časti sme sa zamerali na porovnanie vybraných indikátorov (počet výskumníkov 
vo FTE, výška HDP, investície do VaV a počet obyvateľov) k počtu participácii a výške príspevku 
EÚ v už získaných projektoch. K počtu vygenerovaných žiadostí a výšky žiadaného príspevku 
EÚ tak pridávame rozmer získaných participácií v projektoch a získaného príspevku EÚ, ktoré 
prepojíme evaluačným mechanizmom Horizontu 2020. Štyri modely budú analogické 
predchádzajúcej sérii a tri nové modely tým vznikajú v časti výstupov medzi žiadanými a 
získanými položkami. 
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V sérii modelov od vstupov nie je interpretačne žiadny rozdiel, či už sledujeme škálovanie 

žiadaných alebo získaných projektov. V každom smere Slovensko zaostáva za medzinárodným 

štandardom. Na strane výstupov identifikujeme objektívne fungujúci evaluačný mechanizmus 

grantov Horizontu 2020. Slovensko získava vzhľadom na počet žiadaných zámerov adekvátny 

počet projektov a získavané projekty sú adekvátne finančne pokryté. Slovensko nie je 

v konkurencii ostatných národných hráčov ani zvýhodnené ani znevýhodnené. V poslednom 

sledovanom vzťahu identifikujeme korekčný mechanizmus. Vzhľadom na objem žiadaných 

zdrojov krajina získava štatisticky podpriemerný podiel v reálnych finančných tokoch 

z grantového programu. To však korešponduje s predtým zisteným nadštandardným objemom 

žiadaných zdrojov na počet žiadaných zámerov. 

Obrázok 2 Schéma dodatočných súvislostí výkonnosti národných VaI systémo s participáciami a 
príspevkom EÚ 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                      Dáta: E-corda 
 

Nasledovná predikcia je vyjadrená relatívne v percentách závislej premennej voči očakávaniu 

vyplývajúcemu z nameraných vzťahov v európskom kontexte obdobia 2014–2019. 

 

Tabuľka 14  Výsledky siedmych modelov pre SR 

Model Priemer Interval Typ 

Populácia –> Získané projekty 32,3 41,7 25,0 Under 

HDP –> Získané projekty 48,0 57,3 40,2 Under 

Investície –> Získané projekty 55,1 67,8 44,8 Under 
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Výskumníci –> Získané projekty 37,2 45,8 30,2 Under 

Projekty –> Získané projekty 100,0 106,4 93,9 Fit 

Získané projekty –> Získané zdroje 89,5 103,7 77,3 Fit 

Zdroje –> Získané zdroje 77,7 87,0 69,3 Under 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                      Dáta: E-corda 
 

Grafické znázornenie použitého double-log modelu pre vzťah (a) počtu účastí a získaných 

participácií, (b) objemu žiadaného a získaného príspevku EÚ. Modely sú znázornené bielou 

regresnou líniou a intervalom spoľahlivosti 95%. Slovensko je v prvom vzťahu štandardným 

hráčom. V druhom prípade vzťah žiadaného a získaného príspevku EÚ interpretujeme ako 

korekčný mechanizmus Horizontu 2020, kde Slovensko získava od 69% do 87% očakávaného 

objemu žiadaných prostriedkov vzhľadom na skúsenosť všetkých ostatných. Pod hladinou 

spoľahlivosti sme spolu s Poľskom, Slovinskom, Fínskom, Litvou, Portugalskom, Rumunskom, 

Bulharskom a tromi krajinami, kde prideľovanie zdrojov koriguje žiadané objemy ešte 

prísnejšie ako u nás – Španielskom (77%), Maďarskom (74%) a Talianskom (67%). 
 

Graf 39  Vzťah medzi participáciami v projektoch a počtom výskumníkov 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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Graf 40  Vzťah medzi získaným príspevkom EÚ a počtom výskumníkov 

 
Zdroj: SOVVA                                                                                                                                     Dáta: E-corda 
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6.  ZÁVERY A SYNTÉZA ÚDAJOV 
Horizont 2020 predstavoval v rokoch 2014-2020 pre slovenských vedcov ďalšiu možnosť 

výrazne zvýšiť kvalitu slovenskej vedy. Podčiarkuje to aj fakt, že Slovensko v tom čase už 

disponovalo obnovenou výskumnou infraštruktúrou obstaranou v rámci programového 

obdobia 2007-2013. Rozpočet programu Horizont 2020 predstavoval viac ako 80 miliárd eur, 

k 6. 4. 2021 bolo podporených vyše 35 tis. projektov, pričom v nich bolo zapojených 40 tis. 

organizácií v štruktúre: 33% univerzity, 21% výskumné organizácie, 34% podniky, 5,5% verejný 

sektor a 6% organizácie civilného sektora. Ako vyplynulo z výsledkov našej analýzy, slovenskí 

vedci dostatočne nevyužili príležitosti na výraznejšie zapojenie so do tohto jedinečného 

nástroja podpory európskej vedeckej excelentnosti. Vo väčšine kvantitatívnych, ale najmä 

kvalitatívnych porovnávaní sme sa umiestnili na posledných miestach medzi krajinami EÚ. 

V úvode tejto analýzy boli stanovené cieľové otázky, na ktoré mala analýza odpovedať. O ich 

zodpovedanie sa pokúsime v nasledujúcich častiach.   

Disponuje SR ekonomickým potenciálom, ktorý umožňuje úspešnú participáciu 
v rámcových programoch? 

Aj vzhľadom na to, že od roku 2012 národné investície do VaV na Slovensku stagnujú na úrovni 

okolo 0,8% HDP (s výnimkou roku 2015) (graf 49) patrí slovenský národný systém podpory VaV 

stále k najslabším v rámci EÚ, pričom hlavný zdroj financovania VaV tvoria stále zdroje EŠIF.  

 

Graf 41 Vývoj výšky investícií do VaV ako % HDP na Slovensku za roky 2008-2019 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                    Dáta: Eurostat 
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V roku 2019 vynaložili členské štáty Európskej únie (EÚ) na výskum a vývoj viac ako 306 miliárd €. 

Intenzita výskumu a vývoja, t. j. percentuálny podiel investícií do výskumu a vývoja na HDP 

predstavoval v roku 2019 2,19 % v porovnaní s 2,18 % v roku 2018 (graf 50). Pred desiatimi rokmi 

(2009) bola intenzita výskumu a vývoja 1,97 %. Slovensko však stále patrí medzi osem členských 

štátov EÚ s intenzitou výskumu a vývoja pod 1 % HDP: Rumunsko (0,48 %), Malta (0,61 %), 

Cyprus (0,63 %), Lotyšsko (0,64 %), Írsko (0,78 %), Slovensko (0,83 %), Bulharsko (0,84 %) a Litva 

(0,99 %) (graf 50).12 Mohlo by sa zdať, že tento ukazovateľ je tak dôležitý faktor úspešnosti krajín 

v zapájaní sa do excelentného výskumu. Ako uvádza nedávna monitorovacia správa EK13, čím 

viac investuje krajina do svojich národných VaV kapacít, tým viac prostriedkov získava 

z Horizontu 2020. To reflektuje závery SRIP správy14, ktoré poukazujú na pozitívnu koreláciu 

medzi národnými investíciami do VaV a vedeckou kvalitou, ktorá predstavuje základné 

hodnotiace kritérium financovania z rámcového programu. Obdobne Pazour et al. (2018)15 

potvrdil hypotézu, že nízka miera participácie v rámcových programoch odráža relatívne slabé 

stránky VaI systémov v krajinách EÚ13, nakoľko tieto krajiny vykazujú nižšie investície do VaV 

a nižšiu inovačnú výkonnosť. Z našej analýzy je však zrejmá nižšia závislosť medzi počtom účastí 

v žiadostiach a počtom úspešných participácií a národnými výdavkami na VaV. Potvrdzujú to aj 

údaje ekonomicky silných krajín, kde napr. Nemecko a Francúzsko investujú vysoký podiel HDP 

do VaV, avšak ich žiadaný a získaný príspevok a účasti v projektoch v pomere k národným 

výdavkov na VaV sú nízke.  

Graf 42 Investície do VaV ako % HDP (2019) 

 

Zdroj: SOVVA                                                                                                                                    Dáta: Eurostat 
 

 
12 Výdavky na výskum a vývoj v EÚ v roku 2019  
13 Keeping our eyes on the Horizon – Monitoring flash series 
14 Science, Research and Innovation performance of the EU 2020   
15 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
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S tým súvisí samotná výška HDP krajiny. Z našej analýzy je zrejmá závislosť medzi zapájaním sa 

do výziev Horizontu 2020, úspešnosťou participácií a výškou HDP krajiny, pričom z výsledkov 

regresie vyplynulo, že výrazne pod odhadovanými možnosťami počtu účastí a participácií 

na základe výšky HDP sa umiestnili najmä nové členské krajiny EÚ. Najhoršie tu využila svoj 

potenciál Malta, Island, Luxembursko, Lotyšsko a Slovensko (takmer 3 násobne nižší počet 

účastí oproti odhadovanej účasti, ako aj participácii). Slovensko tak nedostatočne investuje 

svoje národné zdroje do VaV čo naznačuje aj stagnácia investícií do VaV ako %HDP za roky 

2016-2019. Takéto nízke národné financovanie VaV malo nepochybne vplyv na účasť Slovenska 

v Horizont 2020, pričom toto negatívum podčiarkuje fakt, že zvýšením financovania výdavkov 

do VaV v rokoch 2008-2015 stoja najmä štrukturálne fondy.  

  

Disponuje Slovensko  ľudskými zdrojmi, ktoré umožňujú úspešnú participáciu 
v rámcových programoch? 

Pri prepočte žiadaných a získaných financií, ako aj počtu účastí a participácií na počet 

výskumníkov krajiny, skončilo Slovensko na posledných priečkach medzi európskymi krajinami. 

Pri prepočte odhadovaných a skutočných účastí, ako aj participácií na základe počtu 

výskumníkov krajiny, Slovensko dosiahlo 3 násobne nižšie hodnoty oproti potenciálu.  

Od roku 2000 zaznamenávame stúpajúci trend počtu výskumníkov (graf 51). To by malo 

vytvárať predpoklady ich zvýšeného zapájania sa do výziev rámcových programov. 

Graf 43 Vývoj počtu slovenských 
výskumníkov (FTE) v rokoch 2007-2019 

 

 
Zdroj: SOVVA                                    Dáta: ŠU SR    
 

Graf 44 Prepočet počtu publikácií na 
výskumníkov (FTE) podľa databázy Web of 
Science (vývojový trend v rokoch 2007-2019) 

 
         Zdroj: SOVVA                          Dáta: ŠU SR 

 

Hoci ostatné roky zaznamenávame stúpajúci trend počtu výskumníkov, k 6. 4. 2021 má 
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priečku odzadu medzi členskými štátmi EÚ. K tomuto dátumu predstavoval finančný príspevok 

EK pre Slovensko 135,8 mil. €. Slovensko tak ako v 7.RP, aj v  Horizonte 2020, opätovne 

obsadzuje posledné priečky medzi krajinami EÚ. Kvalitatívna výkonnosť slovenských 

výskumníkov sa však za ostatné roky zvyšuje (graf 44). Tlak na vedcov, aby publikovali výsledky 

výskumu v zahraničných karentovaných časopisoch, je v prostredí slovenských univerzít a SAV 

v posledných rokoch značný. To by malo predstavovať ďalší faktor zvýšenia slovenskej účasti 

v rámcových programoch. Čo je teda z pohľadu ľudských zdrojov príčinou opätovne nízkej 

participácie v Horizonte 2020? V rokoch 2007-2013 bola vyzdvihovaná najmä skutočnosť záťaže 

slovenských vedcov prípravou a implementáciou projektov štrukturálnych fondov, ktorí tak 

nemali čas a kapacity sa zapájať do 7. RP. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj (2007-

2013) predstavovali investície do vedy na Slovensku sumu viac ako 1 mld. €, čo boli toho času 

nebývalé prostriedky určené najmä na modernizáciu výskumnej infraštruktúry.  

Pri pohľade na posledné programové obdobie 2014-2020 sa zdá byť situácia obdobná. 

V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a 

inovácií prioritné osi 9 - 12 s alokáciou viac ako 3 mld. € (zdroje EÚ + národné 

spolufinancovanie). Na samotné prioritné osi 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií a 10 

Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji je alokovaných z ERDF viac ako 1,13 

mld. €, pričom administratívna náročnosť prípravy a implementácie týchto projektov poklesla 

len v minimálnej miere.  

 

Graf 45 Porovnanie alokácie vyhlásených výziev OPII (VaV výzvy), žiadanej výšky príspevku EK 
(z Horizontu 2020) a počtu žiadaných účastí (Horizontu 2020) slovenskými subjektmi  

     

Zdroj: SOVVA                                                                                                                              Dáta: E-corda, VA 
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Graf 45 prezentuje alokácie vyhlásených výziev OPII (VaV výzvy), žiadanej výšky príspevku EK 

(z Horizontu 2020) a počtu účastí (Horizont 2020) slovenskými subjektmi v jednotlivých rokoch 

programového obdobia 2014-2020. Z grafu vyplýva iba mierne nižšie zapájanie sa slovenských 

subjektov do výziev Horizontu 2020 v čase vyhlasovania výziev OPII. V rokoch 2014 a 2015 

neboli ešte vyhlásené žiadne VaV výzvy vtedajšieho Operačného programu Výskum a inovácie 

až roku 2016 vo výške 23,6 mil. €. Až v roku 2017 a 2018 došlo k otvoreniu viacerých VaV výziev 

EŠIF, pričom v rokoch 2019 a 2020 došlo k výraznému poklesu alokácie týchto výziev. Záujem 

o účasť slovenských subjektov v projektoch Horizontu 2020 bol síce v rokoch 2018 a 2019 nižší, 

ale nie výrazne, pričom v rokoch 2014 a 2015, kedy neboli vyhlásené žiadne výzvy z EŠIF, ešte 

dobiehala implementácia projektov operačného programu Výskum a vývoj (2007-2013). V roku 

2020 badáme vyšší záujem o výzvy Horizontu 2020, avšak výrazný pokles záujmu o výzvy 

Horizontu 2020 z dôvodu vyhlásenie výskumno-vývojových výziev EŠIF nie je možné 

konštatovať. Zdá sa, že v programovom období 2014-2020 teda výzvy štrukturálnych fondov 

výrazne neovplyvnili záujem slovenských vedcov o zapájanie sa do Horizontu 2020.  

Z pohľadu ľudských zdrojov tak do popredia vystupuje ich kvalita. Excelentnosť vedcov je 

v rámcových programoch jedným z najdôležitejších faktorov úspechu. Bližší pohľad na kvalitu 

slovenského akademického prostredia a participáciu v Horizonte 2020 nám poskytne mieru 

prepojenosti týchto ukazovateľov. Komplexná akreditácia slovenských vysokých škôl16 z roku 

2015 hodnotila VaV činnosť fakúlt VŠ na základe troch atribútov: atribút výstupov (váha min. 

55%)17, atribút prostredia (váha min. 15%)18 a atribút ocenenia (váha min. 20%)19. Atribúty boli 

zaradené do kategórií: A (špičková kvalita) až D (podpriemerná kvalita). Hodnotenie výskumu 

VŠ bolo založené na troch kritériách: KZU-1: Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti 

vysokej školy; KZU-2: Výstupy výskumu študentov  a absolventov doktorandského štúdia a KZU-

3: Podiel  oblastí  výskumu,  v ktorých  vysoká  škola  poskytuje  aj  doktorandské študijné 

program. Na zhodnotenie vzťahov medzi týmito kritériami a výškou finančného 

príspevku/počtu účastí sme použili metódu korelačnej analýzy. Jednotlivé premenné a ich 

výsledné korelačné koeficienty sú uvedené v tab. 29.    

 

 
16 http://www.akredkom.sk 

17 V súlade so smernicou č.13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej 
činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, resp. vyhláškou č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. 

18 Rozsah a výsledky doktorandského štúdia, kvalita akademických zamestnancov, objem 
grantov, kvalita výskumnej činnosti. 

19 Počet citácií WoS, ocenenia a vyznamenania. 
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Tabuľka 15 Korelačné koeficienty kvality vedecko-výskumnej činnosti VŠ a participácie 
v projektoch EŠIF a Horizontu 2020 

 
OPVaV 
získaný 

NFP 

OPVaV 
počet 

particip
ácií  

OPII 
získaný 

NFP 

OPII 
počet 

particip
ácií 

H2020 
žiadaný 
príspev

ok  

H2020 
žiadané 
účasti  

H2020 
získaný 
príspev

ok   

H2020 
počet 

particip
ácií  

KZU-1 0,27 0,26 0,26 0,28 0,28 0,33 0,16 0,28 

KZU-1(kat. A) 0,46 0,46 0,44 0,46 0,47 0,48 0,34 0,44 

KZU-2 0,31 0,30 0,31 0,33 0,28 0,31 0,23 0,26 

KZU-2(kat. B) 0,38 0,38 0,39 0,41 0,34 0,34 0,25 0,29 

KZU-3 0,31 0,30 0,26 0,29 0,28 0,32 0,13 0,29 

SCOPUS 2014-2020 
(všetky dokumenty) 

 
0,96 

 
0,96 

 
0,90 

 
0,90 

 
0,88 

 
0,94 

 
0,59 

 
0,90 

SCOPUS 2014-2020 
(dokumenty s 

podporou ERDF) 

 
0,94 

 
0,96 

 
0,92 

 
0,89 

 
0,91 

 
0,89 

 
0,60 

 
0,92 

Vedecké práce 
v karentovaných 
časopisoch (ADC, 

ADD) * 

 
0,82 

 
0,82 

 
0,76 

 
0,71 

 
0,77 

 
0,79 

 
0,61 

 
0,77 

Podiel karentov v 
rámci vysokej školy 

* 

 
0,29 

 
0,28 

 
0,26 

 
0,27 

 
0,30 

 
0,28 

 
0,25 

 
0,24 

Podiel karentov v 
rámci SR * 

0,82 0,82 0,76 0,71 0,77 0,79 0,61 0,77 

Počet pedagógov 
a výskumníkov * 

 
0,85 

 
0,86 

 
0,80 

 
0,75 

 
0,79 

 
0,83 

 
0,58 

 
0,83 

Zdroj: SOVVA                           Dáta: E-corda, VA, ASFEU, MH SR, akredkom.sk, SCOPUS, * Výročná správa   
                                                                                                             o stave vysokého školstva za rok 2019  
 

Z tabuľky 15 vyplýva, že silná korelácia existuje najmä medzi počtom publikácií v databáze 

SCOPUS a zapájaním sa subjektov do všetkých troch grantových schém (OPVaV 2007-2013, 

OPII 2014-2020 a H2020 2014-2020). Iba pri získanom príspevku z Horizontu 2020 a počtom 

publikácií v databáze SCOPUS bola zistená menšia tesnosť korelácie. Zaujímavosťou je vyššia 

miera korelácie medzi získaným príspevkom a participáciami OPVaV a počtom vedeckých prác 

v karentovaných časopisoch. Zdá sa, že úspešnosť v OPVaV pozitívne ovplyvnila následnú 

produkciu publikácií v karentovaných časopisoch (za rok 2019) na základe čoho je možné 

konštatovať, že investície ERDF do výskumnej infraštruktúry v rokoch 2007-2013 pozitívne 

ovplyvnili kvalitu vedeckých výstupov slovenskej vedy v nasledujúcom období. Naopak 

výsledky komplexnej akreditácie VŠ nijako neodrážajú zapojenie VŠ do projektov EŠIF 

a Horizontu 2020. 

Pri pohľade na SAV je možné potvrdiť mierne stúpajúcu kvalitatívnu výkonnosť jej výskumníkov 

(graf 46). Prepočet počtu citácií databázy WoS na výskumníka počas jednotlivých rokov výrazne 

stúpa a počet publikácií v databáze CCC na výskumníka má mierne stúpajúci trend.    
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Graf 46 Prepočet počtu publikácií databázy CCC a citácií databázy WoS na počet výskumníkov 
SAV   

 

Zdroj: SOVVA                                                          Dáta: Výročné správy SAV  Výročné správy organizácií SAV 
 

Zaujímavý pohľad môže poskytnúť porovnanie výšky príspevku a participácií subjektov SAV 

vo VaV projektoch OPVaV (2007-2013), OPII (2014-2020) a H2020 (2014-2020).   

        

Graf 47 Časové porovnanie výšky príspevku a participácií subjektov SAV vo VaV projektoch 
OPVaV, OPII a Horizontu 2020 

  

Zdroj: SOVVA                                                                                                   Dáta: E-corda, VA, ASFEU, MH SR 
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Z grafu 47 je zrejmý výrazne vyšší príspevok ERDF v rámci OPVaV  v rokoch 2008-2013. Najmä 

získaný príspevok zo súčasného OPII pre subjekty SAV sa v porovnaní s predošlým 

programovým období zdá ako neprimerane nízky, čo je spôsobené aj ešte stále prebiehajúcou 

implementáciou OPII, ale aj zlým spôsobom implementácie operačného programu. Zapájanie 

sa SAV do Horizontu 2020 bolo v jednotlivých rokoch pomerne rovnomerné a rovnomerný bol 

aj získaný príspevok v jednotlivých rokoch. Určitú výnimku predstavuje rok 2020 kedy došlo 

k výraznému zvýšenie získaného príspevku EK subjektmi SAV. Z grafu 47 nevyplýva vplyv 

vyhlásených VaV výziev OPII na záujem o zapájanie sa subjektov SAV do výziev Horizontu 2020 

– v roku 2018 došlo k vyhláseniu výziev OPII s pomerne vysokou alokáciou, no zapájanie sa 

do výziev Horizontu 2020 v tomto roku iba mierne pokleslo oproti predošlým rokom. 

Obdobne, zazmluvnený príspevok EK a počet participácií v Horizonte 2020 je v jednotlivých 

rokoch značne vyrovnaný na základe čoho je možné konštatovať, že pri subjektoch SAV nemali 

vyhlásené VaV výzvy EŠIF vplyv na intenzitu zapájania sa subjektov SAV do Horizontu 2020.      

Vyššie uvedené poukazuje na skutočnosť, že hoci kvalitatívna výkonnosť slovenských vedcov 

stúpa a projekty EŠIF zrejme výrazne neovplyvňujú zapájanie sa do výziev Horizontu 2020, 

problém nízkej participácie treba hľadať inde. Z tohto pohľadu sa do popredia dostáva otázka 

fungujúcich partnerstiev so zahraničnými výskumnými organizáciami. Dôvod nízkej úspešnosti 

v Horizonte 2020 by mohol súvisieť so slabým sieťovaním slovenských vedcov so zahraničím. 

To by mohol podporovať aj fakt, že na základe nízkej účasti v 7. RP sa ani nemohli vytvoriť širšie 

kontakty so zahraničnými výskumnými organizáciami. Do výziev OP VaV a OPII sa totiž nemohli 

zapájať zahraniční vedci, a tak sa na ich riešení podieľali takmer výlučne iba slovenskí 

výskumníci, takže akákoľvek nadnárodná spoluprácu tu absentovala. Slabý networking vedcov 

z nových členských štátov EÚ vyzdvihujú aj výsledky Pazoura et al (2018)20, ktorí potvrdili 

hypotézu, že potenciálni participanti z EÚ13 majú slabšie kontakty na spolupracujúce siete 

v rámcových programoch než participanti z EÚ15, ktorí majú viacej kontaktov a ústrednejšiu 

pozíciu v networkingu. Enger (2017)21 zistil, že tendencia podávania žiadostí (a obzvlášť 

úspešných žiadostí) je naklonená v prospech účastníkov s vysokou úrovňou networkingu. 

Uvádza, že na základe mechanizmu kumulatívnej výhody bude participácia 

v rámcových programoch narastať v prospech lepšie zosieťovaných účastníkov. Obdobne 

v diskusiách na národnej úrovni22 boli vyjadrené obavy ohľadom rozdelenia participácie 

v Horizonte 2020 medzi staré a nové členské krajiny EÚ. Ozývali sa hlasy, že vedci z EÚ13 

nevedia získať financovanie z Horizontu 2020 nie kvôli nedostatku kompetencií, ale z dôvodu 

nedostatočného prístupu k dominantným kolaboratívnym sieťam.    

 
20 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
21 Closed Clubs: Cumulative Advantages and Participation in Horizon 2020 
22 Commission staff working document – Interim evaluation of Horizon 2020 
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Ukazuje sa tak, že dôležitejšiu úlohu ako zlepšujúca sa excelentnosť slovenských vedcov, 

zohrávali v Horizonte 2020 kontakty a medzinárodný networking. Práve na tento faktor by sa 

mali zamerať slovenskí vedci v nasledujúcom rámcovom programe Horizont Európa.   

 

Majú slovenskí vedci vytvorené také podmienky, ktoré by umožňovali úspešnú 
participáciu v Horizonte 2020? 

Z prostriedkov štrukturálnych fondov sa v programovom období 2007-2013 vybudovala 

rozsiahla výskumná infraštruktúra v odhadovanej hodnote cca 800 mil. €. Ako hodnotíme 

vyššie, pozitívny vplyv projektov Operačného programu Výskum a vývoj sa prejavil vo zvýšenej 

kvalitatívnej výkonnosti slovenskej vedy v nasledujúcich rokoch. Záverečná správa hodnotenia 

VVaI potenciálu SR23 z roku 2020 uvádza, že 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. 24 

Z výsledkov našej analýzy však vyplýva, že sa to neprejavilo vo zvýšenom zapájaní sa Slovenska 

do projektov Horizontu 2020. Z projektov OPVaV sa na Slovensku ako dôležitý míľnik začali 

z prostriedkov EŠIF budovať vedecké parky a výskumné centrá, ktoré boli podporené aj 

v nasledujúcom programovom období, no ich vplyv na zapojenie sa do Horizontu 2020 je 

otázny. 

Z operačného programu Výskum a inovácie (2014-2020) bola z ERDF alokovaná na výskumné 

aktivity viac ako 1 mld. €, čo pri započítaní zdrojov štátneho rozpočtu a spolufinancovania 

žiadateľov predstavuje výdavky vo výške viac ako 1,3 mld. €. Takmer vo všetkých výzvach boli 

oprávnené aj kapitálové výdavky, takže tento operačný program poskytoval obdobné 

možnosti budovania výskumných infraštruktúr ako pôvodný OP Výskum a vývoj.  

Tieto prostriedky EŠIF mali zabezpečiť aj zvyšovanie excelentnosti slovenských vedcov a ich 

zvýšené zapájanie sa do projektov medzinárodnej spolupráce, no tieto rozsiahle investície sa 

neprejavili vo zvýšenom zapájaní sa Slovenska do Horizontu 2020. 

Okrem materiálno-technických podmienok práce vedcov je na Slovensku často kritizovaná 

nízka výkonnosť systému VaI. Zo socio-ekonomických  a manažérskych faktorov je 

vyzdvihovaná najmä fragmentácia slovenskej vedy. Podľa nedávnej analýzy SOVVA25, systém 

 
23 Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa  
24 Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR: Záverečná správa  
25 Ako zlepšiť výskum a inovácie na Slovensku?  
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riadenia je považovaný za slabý a roztrieštený a koordinácia medzi zodpovednými inštitúciami 

je nedostatočná. Od roku 2007 bolo na Slovensku pre oblasť VaV prijatých až 14 strategických 

dokumentov, z ktorých sa však realizovala len polovica. Vo viacerých kľúčových strategických 

dokumentoch chýbali konkrétne a merateľné ciele. Ako uvádza Magvaši et al. (2016)26, 

fragmentácia slovenskej vedy sa dotýka jednak organizačnej štruktúry VaI, zdrojov, tematických 

riešení, nízkej úrovne kritickej masy riešiteľských kapacít, duplicitného budovania infraštruktúry 

z verejných zdrojov a nepreviazania výskumnej činnosti s inovačnou. Financovanie VaI je 

značne nevyvážené. Podnikateľské zdroje do VaV sú nízke, pričom najväčší podiel z celkových 

zdrojov tvoria zahraničné zdroje z prostriedkov EŠIF. Zlyhávanie systému riadenia VaV 

na Slovensku sa prejavuje v organizačnej štruktúre VaI v SR, v zdrojoch, v tematickom riešení, 

nízkej úrovni kritickej masy riešiteľských kapacít, duplicitného budovania infraštruktúry 

z verejných zdrojov, nepreviazania výskumnej činnosti s inovačnou. Slovensku sa nedarí vytvoriť 

efektívne a udržateľné fungujúce výskumné a inovačné centrá medzi akademickou 

a súkromnou sférou. Rámec inovačnej politiky je na Slovensku roztrieštený – spolupráca medzi 

príslušnými ministerstvami nie je zosúladená. Podľa nedávnej správy NKÚ27 SR neriadi politiku 

podpory VaV systematicky a v dôsledku fragmentácie riadiaceho politického 

a administratívneho rámca a nedostatočnej koordinácie hlavných aktérov neboli v období 

rokov 2007 – 2017 vytvárané vhodné podmienky na zlepšovanie výsledkov slovenského VaV 

z hľadiska medzinárodného porovnania.  

Slovenskí vedci mali teda už v roku 2015 vďaka štrukturálnym fondom vytvorené dostatočné 

materiálovo-technické podmienky, avšak tie sa prejavili skôr zvyšovaním kvalitatívnej 

výkonnosti vedcov a nie zvýšeným zapájaním sa do Horizontu 2020. 

Aké sú hlavné faktory a bariéry ovplyvňujúce úspešnosť SR v Horizonte 2020? 

V roku 2020 realizovalo CVTI SR dotazníkový prieskum28 za účelom identifikácie dôvodov slabej 

účasti slovenských subjektov v  Horizonte 2020. Pri respondentoch ktorí nepodali, ani 

neimplementujú projekt Horizontu 2020, ako hlavné dôvody nepodania uviedli najmä 

nedostatočnú časovú a finančnú kapacitu na prípravu projektového návrhu (56,3 %), odradenie 

nízkou mierou úspešnosti projektových návrhov (43,8 %), resp. (25%) respondentov odradila 

náročnosť projektu.29 Nedostatočná časová a finančná kapacita bola často vyzdvihovaná najmä 

v programovom období 2007-2013 v súvislosti s prípravou a implementáciou projektov 

štrukturálnych fondov. Programové obdobie 2014-2020 prinieslo čiastočné zníženie 

administratívnej záťaže implementácie projektov EŠIF. Z našich údajov však vyplýva, že tento 

faktor už nezohrával hlavnú bariéru zapájania sa slovenských vedcov do Horizontu 2020. Nízka 

 
26 Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v SR 
27 Systém financovania výskumu a vývoja z verejných zdrojov v SR  
28 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v 
programe Horizont 2020. 
29 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v 
programe Horizont 2020. 
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miera úspešnosti projektových návrhov ako faktor nepodania projektu môže vychádzať 

z pragmatického rozhodnutia „strácania času“ s prípravou projektu, no má súvis aj 

s dostupnosťou národných zdrojov financovania VaV. Obdobne ako v predošlom 

programovom období, aj v súčasnosti sú totiž pre slovenských vedcov k dispozícií dostupné 

nemalé zdroje EŠIF, ktoré sú na Slovensku hlavným zdrojom financovania VaV, avšak ich 

implementácia je byrokraticky náročná. Avšak aj v ekonomicky silných krajinách západnej 

Európy ako Nemecko, alebo Francúzsko, sme zistili, že hoci tieto krajiny investujú do výskumu 

a vývoja vysoké percentá ich HDP, ich žiadaný príspevok z Horizontu 2020 v prepočte 

na milión  € národných zdrojov na VaV je nízky. To poukazuje na fakt, že tieto krajiny majú 

rozvinutý silný národný systém financovania VaV a nie sú tak závislé na zdrojoch rámcových 

programov EÚ. V rámci spomínaného prieskumu 25% respondentov uviedlo, že ich odradila 

náročnosť projektu. Na rozdiel od projektov štrukturálnych fondov však nejde o náročnosť 

administratívnu, ale náročnosť kvality predloženého projektového návrhu. Excelentnosť návrhu 

je základom úspešnosti v rámcových programoch, avšak nemenej podstatným je aj spôsob 

implementácie projektu a diseminácia jeho výsledkov. Pre vypracovanie kvalitnej žiadosti sú 

potrebné špeciálne zručnosti a know-how. Na Slovensku dlhodobo absentovali oddelenia 

výskumných inštitúcií, ktoré by sa špecializovali na projektové riadenie medzinárodných 

projektov, a tak slovenskí vedci a výskumníci museli často spracovávať aj administratívne a 

manažérske časti spojené s riadením navrhovaných projektov, ktoré však v krajinách západnej 

Európy robili vyškolení projektoví manažéri.  

Rauch a Sommer-Ulrich (2012)30 identifikovali 4 základné požiadavky pre úspešnú participáciu 

v RP – 1. Vedecká excelentnosť, 2. Konektivita, 3. Skúsenosti a manažérske zručnosti a 4. 

Financovanie VaV. Ich relevancia vo vzťahu k slovenským podmienkam a výsledkom našej 

analýzy je nasledovná:  

Z výsledkov našej analýzy vyplýva, že vedecká excelentnosť slovenských výskumníkov sa 

v ostatných rokoch mierne zvyšuje. Svedčí o tom stúpajúci trend počtu kvalitných publikácií 

slovenských vedcov v karentovaných časopisoch. Z našich výsledkov vyplynulo, že je to aj 

vďaka obstaraniu modernej výskumnej infraštruktúry z EŠIF v období rokov 2007-2013. 

Vo všeobecnosti platí, že čím vyššie je uznanie výsledkov vedcov danej krajiny medzinárodnou 

komunitou, tým je aj účasť v rámcových programoch úspešnejšia. Tento stúpajúci trend 

kvalitatívneho zvyšovania výstupov vedy na Slovensku sa však neprejavil vo zvýšenej participácií 

v  Horizonte 2020.         

Konektivita sa ukazuje byť najdôležitejším faktorom zapájania slovenských výskumných 

inštitúcií do rámcových programov. Pazour et al. (2018)31 potvrdil hypotézu, že potenciálni 

participanti z EÚ13 majú slabšie kontakty na spolupracujúce siete v rámcových programoch 

než účastníci z EÚ15, ktorí majú viacej kontaktov a ústrednejšie pozíciu v sieťach. Vo svojej 

 
30 Participation of the Central and Eastern European EU Member States in the 7th FP 
31 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
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analýze zistil, že v networkingu rámcových programov dominovali organizácie z EÚ15, a to 

najmä malá skupina (tzv. TOP15), ktoré formujú „jadro“ networkingu. Iba niekoľko organizácií 

z EÚ13 sa kvalifikovala ako uzly, ktoré im poskytovali silnú pozíciu v sieťach spolupráce RP. 

Priemerná pozícia networkingu organizácií z EÚ13 bola slabšia ako v prípade EÚ15. 

Organizácie z EÚ13 mali oveľa menšiu intenzitu spolupráce s TOP15 a TOP20 organizáciami, 

než organizácie z EÚ15.   

Čím širšie sú národné a medzinárodné siete networkingu medzi výskumnými inštitúciami, tým 

je účasť úspešnejšia. Fungujúce partnerstvá so zahraničnými výskumnými organizáciami 

na Slovensku výrazne absentujú. Ukazuje sa, že dôvod nízkej úspešnosti v Horizonte 2020 je 

podmienený najmä slabým zosieťovaním slovenských vedcov so zahraničím. Tento faktor 

predstavuje najväčšie riziko úspešnosti v nasledujúcom rámcovom programe Horizont Európa.   

Skúsenosti a manažérske zručnosti slovenských výskumníkov sú z dôvodu nízkej participácie 

v 7. RP obmedzené a nemohli sa tak prejaviť v participácii v projektoch Horizontu 2020. 

Slovenské organizácie vystupovali v kľúčovej pozícií koordinátorov projektov iba v minimálnom 

rozsahu, pričom koordinovať medzinárodné projekty s participantmi z viacerých krajín je 

náročné, avšak táto skúsenosť prináša koordinátorovi získanie dôležitých zručností 

nevyhnutných pre dosahovanie úspechu v rámcových programoch. Navyše pozícia 

koordinátora prináša aj dôležitý „pull efect“ zapojenia ďalších domácich výskumných tímov 

do riešenia medzinárodných projektov. Platí, že čím častejšie inštitúcie participujú v rámcových 

programoch, tým pravdepodobnejšia je ich opakovaná participácia. Opakovaná participácia 

a koordinácia projektu vedie k vyšším participáciám do budúcnosti. Koordinátori často 

zapájajú do svojich projektov ďalšie inštitúcie z vlastných krajín a dostávajú aj vyšší príspevok 

EK. Na vypracovanie kvalitného projektového návrhu sú potrebné osobitné zručnosti a know-

how. Pazour et al. (2018)32 potvrdil hypotézu, že kvalita projektových návrhov RP zahrňujúcich 

účastníkov z EÚ13 je nižšia ako pri návrhoch bez participantov z EÚ13. 

Financovanie výskumu a inovácií na Slovensku je kľúčovou otázkou posledných rokov, pričom 

čím rozsiahlejšie sú finančné zdroje pre výskumníkov, tým úspešnejšia je participácia v RP. 

Z výsledkov našej analýzy vyplýva, že čím viac štát investoval do VaV na národnej úrovni, tým 

viac získal aj z Horizontu 2020. Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3 SK33 stanovila ako 

jeden z čiastkových cieľov do roku 2020 zvýšiť podiel celkových výdavkov na VaV minimálne 

do výšky 1,2% HDP. Posledné údaje však ukazujú, že za rok 2019 predstavoval tento podiel 

0,83% HDP, čo je však ešte menej ako v roku 2018 (0,84% HDP).     

 

 

 

 
32 Overcoming innovation gaps in the EU-13 Member States 
33 Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR  
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ZÁVER 

Ako je možné vidieť z predchádzajúcich štatistík, Horizont 2020 pomohol rozvíjať excelentnú 

vedu a inovácie v rôznych častiach sveta, ale najmä v členských krajinách EÚ. Urýchlil tak proces 

modernizácie a inteligentného rozvoja a umožnil tak rýchlejšiu implementáciu a dodanie 

produktov  výskumu a inovácií konečným spotrebiteľom.  

V rámci EÚ bolo v čistých počtoch vidieť jasnú kompetitívnu prevahu západných technologicky 

vyspelejších krajín, ktorým sa z krajín mimo EÚ približovali iba podobne rozvité krajiny, ako je 

Švajčiarsko, Izrael či Nórsko. Pri porovnávaní cez rôzne charakteristiky prekvapivo získaval často 

prvenstvo Cyprus, ktorý na svoj malý počet výskumníkov, obyvateľov a HDP bol nadmieru 

aktívny v žiadostiach a úspešný v získavaní participácií. Práve pri podobných prepočtoch sa 

častokrát veľké európske krajiny, ako je Nemecko či Francúzsko, ocitli na posledných 

priečkach. Keďže ich žiadosti boli najviac prijímané, je jasné, že tieto slabé umiestnenia sú len 

znakom toho, že tieto krajiny nemajú tendenciu byť pri financovaní vedy a výskumu naplno 

závislé od príspevkov Európskej komisie.  

Slovenská aktivita v Horizonte 2020 bola celoplošne podpriemerná. Počty podaných žiadostí 

aj získaných participácií v prepočtoch na počet obyvateľov, počet výskumníkov, výšku HDP či 

HDP vo vede a výskume ukázali, že Slovensko vo väčšine prípadov nedokázalo dosiahnuť 

priemer EÚ28 a pri porovnávaní s inými krajinami takmer vždy končí na posledných priečkach. 

Zároveň, pri analýze jednotlivých regiónov sa ukázalo, že ťahačom Slovenska v Horizonte je 

najmä Bratislavský kraj, pričom ostatné regióny vyvinuli omnoho nižšiu aktivitu. 

Je mnoho faktorov, ktoré môžu prispievať k tomuto slabému výkonu. V prvom rade Slovensko 

investuje zo svojho rozpočtu veľmi malé percento financií do  výskumu a inovácií, takže chýbajú 

zdroje na vybudovanie správne fungujúceho vedeckého ekosystému. Nedostatok finančnej 

podpory zo štátu obmedzuje progres vedy na Slovensku, ktoré ako dôsledok nedokáže 

produkovať dostatočne veľa excelentných ideí na to, aby mohlo konkurovať technologicky 

vyspelejším a vedecky skúsenejším krajinám. Slovenskí vedci sú tak do veľkej miery závislí 

od investícií a poznatkov zvonka. Aj to potom prispieva k zvýšenému počtu vedcov, ktorí sa 

rozhodnú odísť do zahraničných krajín, kde výskum prekvitá, ponúka lepšie pracovné možnosti 

a vyhovujúcejšie platové podmienky. Ak bude tento trend pokračovať ďalej, Slovensko bude 

mať o pár rokov problém s pracovnou silou vo výskume a tiež s prilákaním investícií. Ak je aj 

dostatok vedcov, Slovensko má očividne problém napĺňať požiadavky programov ako je 

Horizont 2020 aj kvôli administratíve. Nízka úspešnosť žiadostí svedčí aj o slabo napísaných 

žiadostiach a nedostatočnej komunikácii s podpornými službami Horizontu, pričom 

do popredia vystupuje ako významný faktor absencia kontaktov a networkingu 

s medzinárodnými sieťami.   

Slovensko v Horizonte 2020 je príkladom toho, že získať granty sa dá, avšak, na cestu 

k excelentnej vede treba najmä podporu na národnej úrovni. Slovensko má potenciál robiť 
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progres v stave vedy pokiaľ bude aplikovať štrukturálne zmeny, podporovať popularizáciu vedy 

a najmä zvýši financovanie tohto sektoru. 
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