
Zdôvodnenie  

potreby poskytnutia dotácií na podporu študentov, doktorandov a postdoktorandov 

zúčastnených vo výskumných centrách ESFRI Roadmap (v ktorých je SR členom, resp. 

pridruženým členom), CERN, SÚJV Dubna a ICGEB 

 

 

Dňa 16.12.2013 bol na 23. PVM schválený materiál Poskytovanie dotácií MŠVVaŠ SR na 

činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v Európskom výskumnom 

priestore formou stážových pobytov študentov, doktorandov a postdoktorandov.  

 

Opodstatnenie poskytovania dotácií - grantovej schémy - na podporu zahraničných pobytov 

študentov, doktorandov a postdoktorandov spočíva v tom, že účastníci stáže uskutočňujú 

riešenie svojho výskumného projektu priamo v daných európskych laboratóriách pod vedením 

skúsených a renomovaných zahraničných vedcov. Cieľom je prispieť mladými ľuďmi ku 

kvalite vykonávaného výskumu a vývoja. Účastníci sa oboznamujú s možnosťami výskumu, 

spôsobom obsadzovania kapacít a pod., pričom si môžu nastavovať svoju budúcu 

profesionálnu profiláciu vo výskume. 

 

Európska organizácia pre jadrový výskum – CERN umožňuje slovenským expertom 

podieľať sa na základnom a aplikovanom výskume svetového významu a mať prístup 

k unikátnym zariadeniam. Slovenská republika sa zúčastňuje na budovaní a využívaní 

celosvetovej vedeckej počítačovej siete WLHC Computing Grid, ktorá umožňuje našim 

vedcom prístup k rozsiahlym výpočtovým kapacitám na svetovej úrovni. Slovenské podniky 

sa môžu uchádzať o získavanie objednávok na dodávky zariadení. Členstvo Slovenskej 

republiky v CERN umožňuje výučbu študentov a výchovu odborníkov pre prácu s jadrovými 

zariadeniami, akými Slovensko nedisponuje. 

 

SUJV Dubna  - Spojený ústav jadrového výskumu Dubna     

Prínosy členstva pre Slovenskú republiku sú v oblasti využívania jadrových technológií     

v medicíne, dozimetrii, metrológii, povrchového opracovávania kovových materiálov, 

štrukturálnej analýzy rôznych materiálov, nanotechnológií a iných priemyselných aplikácií  

z posledných miest medzi vyspelé štáty Európy. Slovenská republika využíva členstvo 

v SUJV k systematickej výchove mladých odborných pracovníkov formou ich krátkodobých 

i dlhodobých pobytov v tomto výskumnom ústave. 

 

ICGEB – Medzinárodné centrum pre genetické inžinierstvo a biotechnológie         

Prínos z členstva pre Slovenskú republiku je hlavne v bezplatnom online prístupe do 

vedeckých databáz a k bioinformatickým softvérom ako aj bezplatný prístup k unikátnemu 

prístrojovému vybaveniu synchrotrónového centra, ktorým Slovenská republika v súčasnosti 

nedisponuje. Zmluvnou súčasťou členstva je i podpora mladých vedeckých pracovníkov ich 

bezplatnou účasťou na vybraných medzinárodných konferenciách a prístupom ku školeniam. 

 

Na základe uvedených členstiev Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných 

centrách možno konštatovať, že mladí výskumníci pracujúci v medzinárodných kolektívoch 

riešiacich problémy z oblasti fyziky, medicíny a biomedicíny nadväzujú v týchto oblastiach 

medzinárodné partnerské vzťahy, čo je predpokladom pre rozvoj ďalšej spolupráce v 

projektoch na európskej a svetovej úrovni.  
 

 
 


