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D. Straka: Chceme zvýšiť účasť SR na rámcových programoch EÚ pre vedu a výskum  

 

 

      Brusel 16. júna (TASR) - Cieľom styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli 

(SLORD), ktorá bola oficiálne otvorená dnes, je podporovať slovenské subjekty pôsobiace v 

oblasti výskumu a vývoja pri zapájaní sa do aktívnej a efektívnej európskej výskumnej 

spolupráce prostredníctvom programov EÚ. Uviedol Vedúci styčnej kancelárie Daniel Straka.  

      Bývalý riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity potvrdil, že 

kancelária rozbehla svoje aktivity už začiatkom januára, avšak oficiálne funguje v Bruseli, v 

tesnej blízkosti hlavných inštitúcií EÚ, až oddnes. 

      V priebehu polroka sa jej zamestnancom podarilo nadviazať užitočné kontakty a vstúpiť 

do IGLO, čo je neformálne združenie styčných kancelárií pre vedu a  výskum v Bruseli. 

Takéto kancelárie má mnoho členských štátov únie, ale aj niektoré krajiny mimo EÚ. Česká 

republika svoju kanceláriu otvorila už v roku 2005, avšak Rakúsko ju nemá dodnes.  

      "Účasť Slovenska v rámcových programoch pre vedu a výskum bola a je nízka. Cieľom 

kancelárie bude túto účasť zvýšiť. Na druhej strane je snaha zlepšiť povedomie EÚ o 

výskume a inováciách na Slovensku, ukázať, že aj u nás sú kvalitní výskumníci," opísal ciele 

kancelárie jej riaditeľ. 

      Straka pripomenul, že hoci na Slovensku máme excelentný výskum, treba tejto oblasti 

trochu pomôcť a naučiť našich ľudí ako sa projekty pripravujú. Lebo sú časté prípady, keď sú 

Slováci dobrí v oblasti výskumu, menej sú už ale úspešní z hľadiska samotnej implementácie 

projektov.  

      "Treba ich naučiť dostávať sa do konzorcií, ktoré takéto projekty riešia," upozornil Straka. 

A dodal, že treba zaistiť, aby slovenskí vedci a výskumníci už nemali problém s tým, na koho 

sa nakontaktovať, kto dokáže poradiť a pomôcť. 

      To má byť podľa neho hlavným cieľom styčnej kancelárie - dohodnúť stretnutia v Bruseli, 

vytvoriť kontakty so správnymi ľuďmi a pripraviť úspešné projekty. 

      "Keď sa na nás obrátia s konkrétnou požiadavkou, my rovno poradíme čo treba robiť, 

ako sa pripraviť, respektíve vieme dohodnúť stretnutie v Bruseli so správnymi partnermi," 

spresnil Straka pre TASR.    

      A dodal, že styčná kancelária zároveň pozorne sleduje, čo sa deje na európskej úrovni a 

posiela domov informácie, že toto a toto je dôležité, na toto sa treba pripraviť, toto sú 

novinky, toto bude Európska komisia vyžadovať a podobne. Tieto informácie bývajú cenné 

už aj preto, že styčné kancelárie pre vedu a výskum ich dostávajú ešte predtým, ako ich 

exekutíva EÚ oficiálne publikuje.  

      Šéf styčnej kancelárie v tejto súvislosti pripomenul, že snahou Európskej komisie je 

pomáhať výskumníkom z nových členských krajín, aby sa zapájali do európskych vedeckých 

programov. Na to je vytvorený vynikajúci nástroj, takzvaný "tíming". Jeho cieľom je 

prepájanie napríklad slovenských výskumných inštitúcií s inštitúciami z vyspelejších krajín a 

vytváranie takzvaných "centier excelentnosti",  na čo EÚ vynaložila okolo 60 miliónov 

eur.  Okrem toho - cez špeciálny program - je tu aj mimoriadna snaha EÚ podporovať účasť 

malých a stredných podnikov na projektoch z oblasti vedy a výskumu. 

 

 

 


