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Slovak Liaison Office for Research and Development

▪ Založená v Bruseli v roku 2014 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a 
Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 

▪ Zameranie na:

i) monitorovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a inovácií, najmä na 
rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa (predtým Horizont 2020); 

ii) stimuláciu spolupráce medzi inštitúciami v Bruseli a v Slovenskej republike; 

iii) cielenú podporu zapájania sa slovenských subjektov do programu Horizont Európa. 



Kľúčové ciele:

▪ PROGRAMY EÚ (v oblasti výskumu a inovácií)
Nepretržité informovanie slovenských zainteresovaných strán o najnovšom vývoji v oblasti (V&I): otvorené 
výzvy a nástroje v programe Horizont Európa, monitorovanie a hodnotenie vývoja, odborné poradenstvo o 
projektoch; odporúčania na úspešné príklady a najlepšie postupy v EÚ; sprostredkovanie kontaktov a cielených 
informácií v EÚ

▪ ZASTUPOVANIE
Účasť na odborných podujatiach vrátane stretnutí v rámci Európskej komisie, Rady EÚ, Parlamentu a účasť na 
zasadnutiach programových výborov programu Horizont Európa

▪ VYHĽADÁVANIE PARTNEROV 
Poskytovanie cielených informácií zainteresovaným stranám pri hľadaní správneho konzorcia a vstup do 
európskych sietí

▪ ORGANIZÁCIA ODBORNÝCH PODUJATÍ 
Poskytovanie logistického zázemia pre slovenské subjekty; organizácia brokerage podujatí, workshopov, školení, 
seminárov a konferencií

▪ BIZNIS A MSP 
Podpora slovenských podnikov, veľkých spoločností a MSP pri zvyšovaní ich účasti v programe Horizont Európa 

▪ KOMUNIKÁCIA 
Udržiavanie pravidelného vzťahu so slovenskou a európskou partnerskou komunitou: newsletter, sociálne siete, 
brožúry a webová stránka 



Program je určený pre každého: jednotliví výskumní pracovníci; univerzity; verejné výskumné
inštitúcie; súkromný sektor (priemysel, MSP, start-upy, midcaps); štátna správa, verejná správa a
samospráva; neziskový sektor

Pridaná hodnota rámcového programu: prilákanie najlepších talentov; nadnárodná spolupráca,
výmena a vzájomné kontakty; kritické množstvo na riešenie globálnych výziev; konkurenčné
financovanie podporujúce excelentnosť; zviditeľnenie popredného výskumu a inovácií;
nadnárodná mobilita; vytváranie nových príležitostí na trhu; posilnenie európskeho prostredia
výskumu a inovácií

Prečo sa zúčastniť: 
▪ Stručné, jasné a efektívne pravidlá účasti (všetko na jednom mieste)
▪ Vysoká transparentnosť celého procesu: hodnotenie nezávislými odborníkmi (výkonné 

agentúry EK)
▪ Zaujímavé finančné ohodnotenie: priemerný projekt 3,5 mil. EUR (5 rokov)
▪ Neustále zjednodušovanie procesu: strednodobé hodnotenie, konzultácie so 

zainteresovanými stranami
▪ Dlhodobá perspektíva / nové možnosti / bilaterálne a multilaterálne partnerstvá / nové 

projekty / transfer know-how / internacionalizácia

Horizont Európa: III. najväčší program / rozpočet EÚ na programové 
obdobie 2021-2027: 95,5 mld. EUR 

The way to go!



Publikácia „Viac hláv, viac rozumu: Prečo sa zapájať do rámcového 
programu EÚ pre výskum a inovácie

Odkaz na publikáciu: 
https://www.slord.sk/wp-
content/uploads/sites/2/2020/12/Viac-hlav-viac-
rozumu_Preco-sa-zapajat-do-ramcoveho-programu-EU-pre-
VaI_E-verzia.pdf

▪ Internacionalizácia
▪ Výmena know-how so špičkovými pracoviskami
▪ Rozvoj zmysluplného výskumu
▪ Finančný prínos
▪ Nižšia administratívna záťaž
▪ Rast vedecko-výskumného potenciálu
▪ Integrácia do Európskeho výskumného priestoru

https://www.slord.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Viac-hlav-viac-rozumu_Preco-sa-zapajat-do-ramcoveho-programu-EU-pre-VaI_E-verzia.pdf


Ako zvyšovať internacionalizáciu slovenských vysokých škôl? 
Odporúčania kancelárie SLORD 

✓ MAŤ PLÁN
▪ Vypracovať si svoju stratégiu internacionalizácie na úrovni VŠ
▪ Inšpirovať sa úspešnými príkladmi 

✓ MAŤ ĽUDSKÉ KAPACITY
▪ Vybudovať si funkčné oddelenia medzinárodných projektov vybavené kvalifikovaným 

personálom
▪ Pravidelne zabezpečovať jazykovú prípravu a tréning pre administratívnych pracovníkov VŠ
▪ Pravidelne zabezpečovať jazykovú prípravu a tréning pre výskumných pracovníkov na 

medzinárodnú spoluprácu 

✓ MOTIVOVAŤ
▪ Poskytovať interné granty na rozvoj internacionalizácie na úrovni VŠ
▪ Vytvárať vhodné podmienky a zdroje motivácie pre zapájanie sa do medzinárodných iniciatív, 

programov a projektov



Ako zvyšovať internacionalizáciu slovenských vysokých škôl? 
Odporúčania kancelárie SLORD 

✓ VYUŽÍVAŤ DOSTUPNÉ PROGRAMY
▪ Využívať mobilitné programy pre študentov, výskumníkov, akademikov a zamestnancov univerzít 

(Erasmus+, MSCA, štipendijné zahraničné programy, mobilitné granty V4...)

✓ PRIŤAHOVAŤ TALENTY
▪ Neprestajne zatraktívňovať VŠ pre domácich aj zahraničných študentov či výskumníkov  a 

využívať dostupné nástroje (napr. EURAXESS)
▪ Investovať do komunikačných aktivít

✓ BUDOVAŤ KOMUNITU
▪ Nestrácať kontakt: Alumni sieť – udržiavanie kontaktov s absolventami v zahraničí 

Internacionalizácia nie je cieľ, ale cesta.



Príklad: Erasmus+ Európske univerzity

Dve pilotné výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+:

1. pilotná výzva 2019:
▪ podaných 54 návrhov s účasťou 300 vysokoškolských inštitúcií
▪ vybraných 17 aliancií s účasťou 114 vysokoškolských inštitúcií
▪ bez účasti slovenských vysokých škôl

2. pilotná výzva 2020:
▪ podaných 62 návrhov s účasťou 387 vysokoškolských inštitúcií
▪ vybraných 24 aliancií s účasťou 165 vysokoškolských inštitúcií
▪ tri slovenské univerzity súčasťou aliancií: 

1. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, koordinátor aliancie INVEST - INnoVations of REgional
Sustainability: European UniversiTy Alliance

2. Technická univerzita v Košiciach, člen aliancie ULYSSEUS - An open to the world, persons-centred and 
entrepreneurial European University for the citizenship of the future

3. Univerzita Komenského v Bratislave, člen aliancie ENLIGHT - European University Network to promote
Equitable Quality of Life, Sustainability, and Global Engagement through Higher Education
Transformation

+ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pridružený partner aliancie AURORA

https://www.erasmusplus.sk/co_ponuka_program/2020/invest.pdf
https://www.erasmusplus.sk/co_ponuka_program/2020/ulysseus.pdf
https://www.erasmusplus.sk/co_ponuka_program/2020/enlight.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/24046/Aurora-brochure-final.pdf


Ďakujem za pozornosť!

Monika Bideau Repčíková (SLORD): 
monika.repcikova@cvtisr.sk

mailto:monika.repcikova@cvtisr.sk

