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Rastúca dôležitosť informácií a know-how v jednotlivých odvetviach 

hospodárstva i celkové fungovanie spoločnosti si vyžadujú neustále investície 

do výskumných a vývojových aktivít. Diferencovanosť vedných oblastí a 

rôznorodosť súčasného výskumu je možná prostredníctvom existencie 

špecializovaných vedeckých pracovísk, tzv. centier excelentnosti. Aj Slovensko 

má možnosť priblížiť sa vytvorením týchto centier k celosvetovým štandardom 

a využiť svoje vedecké kapacity. 

Názov centrum excelentnosti sa v slovenčine používa pre 

terminologickú kompatibilitu s väčšinou dokumentov Európskej komisie. 

Centrá excelentnosti sú centrá, ktorých úlohou je produkovať poznanie na 

svetovej úrovni, podporovať špičkový výskum a podieľať sa aj na vedecko-

výchovnom procese, najmä formou doktorandského štúdia. Centrá excelentnosti 

ako najkvalitnejšie organizácie výskumu a vývoja zvyšujú potenciál kvalitných 

výstupov výskumu, a tým aj možnosť ich lepšieho uplatnenia v praxi. Takéto 

centrá majú svoju inštitucionálnu a personálnu zložku, dostatočnú riešiteľskú 

kapacitu, jasný program a ciele výskumnej činnosti. Centrá vznikali a vznikajú 

aj spojením pracovných kolektívov z viacerých inštitúcií. 

Centrá excelentnosti sú výskumnými jednotkami, ktoré robia 

koncentrovaný výskum v niektorej vednej oblasti. Vyznačujú sa vysokou 

odbornou kvalifikáciou, inovatívnym prístupom a kreatívnosťou. Cieľom 

vytvárania centier excelentnosti je podporiť špičkový výskum na pracoviskách 

Slovenskej akadémie vied (SAV), vysokých škôl a ďalších výskumných 

inštitúcií. Program vytvárania centier má tiež za cieľ pripraviť 

vedeckovýskumné kolektívy na lepšiu medzinárodnú vedeckú spoluprácu a 

európske sieťovanie excelentných pracovísk.  
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Podpora centier excelentnosti je aj jednou z priorít operačného programu 

Výskum a vývoj. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej aj „ASFEU“) v predchádzajúcich dvoch 

rokoch vyhlásila šesť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, zameraných na podporu excelentných výskumných pracovísk. Na 

tento účel bolo vyčlenených celkovo viac ako 230 mil. eur.  

Príležitosť získať finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja mohli využiť oprávnení žiadatelia – verejné vysoké školy, štátne vysoké 

školy, Slovenská akadémia vied a jej ústavy. O pomoc mohli požiadať aj 

mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá 

štátnej pomoci, t. j. také, ktoré predložili projekt zameraný na svoju 

nehospodársku činnosť.  

Výzvy boli vyhlásené v rámci opatrenia 2.1 Podpora sietí excelentných 

pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 

nadregionálnej spolupráce a pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných 

pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji. 

Prvé kolo výziev vyhlásila ASFEU v máji 2008. Výzvy boli určené na podporu 

excelentného výskumu s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre 

ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. V rámci opatrenia 2.1 bolo podaných 

55 žiadostí a v rámci opatrenia 4.1 predstavoval celkový počet 33 žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok. Žiadatelia predložili celkom 88 žiadostí, z čoho 

45 bolo úspešných. 

Najlepšie vedecké pracoviská podporené v prvom kole výziev sa mohli 

opäť uchádzať o finančnú podporu prostredníctvom ďalších dvoch výziev, 

vyhlásených vo februári 2009. Druhé kolo výziev prispelo najmä k zlepšeniu 

infraštruktúry úspešných centier. Tieto výzvy boli ďalšou príležitosťou podporiť 

najlepšie vedecké pracoviská, ktoré spĺňajú aj náročné medzinárodné kritériá. 

Za opatrenie 2.1 bolo prijatých 28 žiadostí, pričom 22 z nich bolo úspešných. 

Za Bratislavský kraj, v rámci opatrenia 4.1, bolo zo 17 prijatých žiadostí 

schválených 13 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Šancu pre neúspešných žiadateľov z prvého kola výziev, ako aj šancu pre 

ďalšie excelentné pracoviská, predstavovali ďalšie dve výzvy, ktoré boli 

vyhlásené koncom júla minulého roku. 

Projekty predložené v rámci týchto výziev sa nemohli zameriavať na už 

podporené odbory vedy a techniky v prvých dvoch výzvach. Týmto opatrením 

sa zabezpečí jedinečné postavenie každého centra excelentnosti v danom odbore 

vedy a techniky. V rámci opatrenia 2.1 ASFEU prijala 56 žiadostí. Pre opatrenia 

4.1 bolo doručených 33 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z celkovo 89 

prijatých žiadostí bolo 22 žiadostí schválených na základe splnenia výberových 

kritérií. 

Pre získanie finančnej podpory zo zdrojov EÚ museli centrá excelentnosti 

spĺňať nasledujúce kritériá: 

 vykonávať základný výskum prevažne v jednom odbore vedy a techniky, 

 zúčastňovať sa na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a 
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vývoja, ktoré vznikli na základe medzinárodných zmlúv alebo 

medzinárodných dohôd, 

 zúčastňovať sa na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu 

a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie 

v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov rámci iniciatív Európskej únie v 

oblasti výskumu a vývoja, 

 využívať výsledky základného výskumu vo vysokoškolskom vzdelávaní 

alebo vo vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja, 

 zamestnávať zamestnancov v oblasti základného výskumu s ukončeným 

tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania, 

 stav ich technickej infraštruktúry základného výskumu spĺňa požiadavky na 

dosiahnutie cieľov projektov základného výskumu, 

 výsledky ich základného výskumu sú porovnateľné s výsledkami základného 

výskumu dosahovanými v štátoch Európskej únie. 

Žiadatelia o podporu na financovanie centier excelentnosti museli 

preukázať silnú výskumnú a vzdelávaciu základňu, presvedčivú víziu rozvoja 

výskumnej infraštruktúry a komplexný plán pre dosiahnutie európskej úrovne v 

určitej oblasti vedy a techniky. 

ASFEU podporila projekty zamerané na výskum v rôznych odboroch 

vedy a techniky. Prostredníctvom výziev na podporu centier excelentnosti 

získali oprávnené subjekty finančné prostriedky na realizáciu projektov 

zameraných napr. na výskum v oblasti fyzikálnych a medicínskych vied, 

informačno-komunikačných technológií, chémie či biológie. Finančnú pomoc 

získali aj projekty zamerané na výskum obnoviteľných zdrojov energie, náhlych 

cievnych mozgových príhod, ale aj kvantových technológií. Okrem iného sa 

tieto centrá excelentnosti sústreďujú na vznik, elimináciu a hodnotenie 

kontaminantov v potravinách, zaoberajú sa výskumom nákazy zvierat a zoonóz, 

systémom a službami inteligentnej dopravy, progresívnych materiálov, či 

vplyvov kozmického počasia. Ďalšie centrá budú vykonávať výskum v oblasti 

geológie, dopravných technológií, verejného zdravotníctva, medzinárodných 

vzťahov či histórie. Zamerajú sa aj na riešenie nemenej aktuálnej problematiky 

bezpečnosti technických systémov, integrovaného manažmentu povodia, 

technológií skúmajúcich DNA ako aj chirurgie.  

Na základe týchto výziev sa úspešne realizujú projekty centier 

excelentnosti v SAV a jej ústavoch, na Univerzite Komenského, Ekonomickej 

univerzite, Slovenskej zdravotníckej univerzite, Akadémii policajného 

zboru či na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Z 

mimobratislavských inštitúcií získala finančnú podporu pre excelentné centrá 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita vo 

Zvolene, Žilinská univerzita, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach či 

Prešovská univerzita. Z ďalších pracovísk bolo úspešné Medzinárodné 

laserové centrum v Bratislave, Slovenské centrum poľnohospodárskeho 

výskumu v Nitre, Národné lesnícke centrum vo Zvolene a Výskumný ústav 
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potravinársky v Bratislave. Kompletný zoznam prijímateľov NFP v rámci 

výziev zameraných na podporu centier excelentnosti je zverejnený na stránke 

ASFEU. 

Najviac projektov podporených prostredníctvom týchto výziev, 

spolufinancovaných z operačného programu Výskum a vývoj, realizuje 

Univerzita Komenského v Bratislave. V počte týchto vedeckovýskumných 

pracovísk nezaostáva ani Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická 

univerzita v Košiciach či Slovenská technická univerzita v Bratislave. Veľký 

podiel projektov centier excelentnosti predstavujú centrá excelentnosti zriadené 

v SAV. 

Z geografického hľadiska je najväčší počet centier zriadený v Brati-

slavskom kraji (obr. 1). Spomedzi ďalších krajov je najúspešnejší Košický a 

Žilinský kraj. Nezaostávajú však ani ďalšie samosprávne kraje, ktoré úspešne 

realizujú projekty zamerané na podporu centier excelentnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1:  Počet centier excelentnosti v jednotlivých VÚC v rámci SR 

 

Výsledky výskumu v podporených centrách excelentnosti pomôžu riešiť 

akútne problémy spoločnosti a umožnia kvalitatívny a kvantitatívny nárast 

vedeckej činnosti na Slovensku. Viaceré projekty sa zaoberajú napr. riešením 

tzv. civilizačných výziev. Jedným z takýchto projektov je aj projekt Univerzity 

Komenského v Bratislave s názvom „Vybudovanie centra excelentnosti pre 

náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave“. 

Integruje teoretický a klinický výskum v oblasti prevencie, diagnostiky a terapie 

cievnych mozgových príhod s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

informovaním verejnosti o možnostiach prevencie. Projekt má veľký význam 

pre vedeckú prax ako aj zlepšenie zdravia a kvality života v spoločnosti, 

nakoľko cievne mozgové príhody patria k najčastejším civilizačným 

ochoreniam súčasnosti. V rámci tejto priority je zámerom projektu rozvoj 

zdravého životného štýlu formou prevencie cievnych mozgových príhod na 

Slovensku a prepojenie poznatkov molekulárnej medicíny do klinickej praxe. 

Realizácia uvedených činností spočíva v budovaní infraštruktúry, ktorá je 
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použitá na vybudovanie excelentného pracoviska zameraného na výskum v 

uvedenej oblasti. Aktivity centra prepájajú poznatky teoretických a klinických 

medicínskych odborov. Činnosť je realizovaná štandardnými metódami 

využívanými v rámci základného a aplikovaného klinického výskumu, t.j. 

štandardnými diagnostickými, najmä klinickými, biochemickými, 

imunologickými, genetickými, biologickými a fyzikálnymi metódami, ktoré je 

možné uskutočniť v podmienkach teoretických a klinických výskumných 

pracovísk Lekárskej fakulty UK v Bratislave s využitím infraštruktúry 

zabezpečenej v rámci projektu. Projekt je podporovaný publikačnou činnosťou 

a informačnou kampaňou pre širokú verejnosť.  

Prostredníctvom projektu „Dobudovanie Centra excelentnosti pre 

náhle cievne mozgové príhody na Lekárskej fakulte UK v Bratislave“, 

schválenom v rámci druhého kola výziev na podporu centier excelentnosti, 

môže univerzita realizovať ďalšie aktivity potrebné pre fungovanie 

vybudovaného centra. 

Nemenej aktuálnu problematiku rieši Slovenská technická univerzita v 

Bratislave v projekte „Výskumné centrum excelentnosti integrovanej 

protipovodňovej ochrany územia“. Centrum sa orientuje na skúmanie a 

navrhovanie metód, prvkov a vykonávanie činností, ktoré slúžia na 

zabezpečovanie ochrany ľudí a ekosystémov pred extrémami hydrologického 

režimu. Sústredí sa na poskytovanie vodohospodárskych služieb pre 

obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo, výrobu vodnej energie a vodnú 

dopravu. Okrem ochrany pred povodňami sa orientuje tiež na systematický 

monitoring množstva a ekologickej kvality vôd a zavedenie nových metód pre 

vodné plánovanie a manažment povodí. Nepochybne, jedným z najvýz-

namnejších cieľov projektu je zabezpečenie ochrany obyvateľstva, majetku a 

životného prostredia pri živelných pohromách, ako aj využívanie modernej 

vedecko-výskumnej infraštruktúry v súlade s environmentálnymi, sociálno-

ekonomickými a kultúrnymi princípmi trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prostredníctvom 

projektu „Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity“ v 

širšom kontexte prispieva k ochrane životného prostredia. Nákupom výskumnej 

technológie do centra excelentnosti modernizuje technologické zabezpečenie 

výskumu, čím sa zefektívňuje samotný systém výskumných projektov. 

Projektovým zámerom sa podporuje zapájanie centra do domácich a 

medzinárodných výskumných projektov. Vytvorené centrum excelentnosti 

zabezpečuje zvýšenie konkurencieschopnosti slovenského výskumu v 

medzinárodnom meradle a poskytnutím výskumných priestorov pre študentov a 

pedagógov žiadateľa sa zlepšujú aj vzdelávacie podmienky na vysokej škole. 

Centrum podporuje excelentný výskum pre uchovanie a využívanie 

agrobiodiverzity s cieľom realizácie potravinovej bezpečnosti a produkcie 

ekopotravín. Zvýšením kvality pracoviska sa zlepšuje výskum v oblasti 

konzervovania, ochrany, udržania a systematického využívania zvierat a obnovu 

a rozširovanie prírodného prostredia. Podpora budovania a využívania 

informačných a komunikačných technológií pre jednotný výskumný a 
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vzdelávací priestor v oblasti agrobiodiverzity a bioinformatiky predstavuje ďalší 

dôležitý prvok excelentného pracoviska. 

Ako úspešný žiadateľ v druhom kole výziev môže univerzita v rámci 

projektu „Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus“ 

napomôcť ďalšiemu napredovaniu centra excelentnosti. 

K úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na podporu 

centier excelentnosti patrí aj Slovenská akadémia vied a jej ústavy. Mnohé z 

nich realizujú projekty, ktoré majú významný prínos pre hospodársku a 

spoločenskú prax. 

Globálne zmeny podnietili aj riešenie projektu Parazitologického ústavu 

SAV „Centrum excelentnosti pre parazitológiu“. Vzniklo tak excelentné 

dynamické vedeckovýskumné, vedecko-organizačné a vzdelávacie pracovisko 

pre komplexný základný výskum parazitov ľudí, zvierat a rastlín v meniacich sa 

klimatických, spoločenských i politických podmienkach zjednotenej Európy. 

Pracoviská centra excelentnosti sú prepojené na celonárodnú sieť 

parazitologických pracovísk. Vytvorili sa informačno-technické zariadenia na 

zhromažďovanie, triedenie a spracovanie dát do centrálnej databázy. V rámci 

projektu sa buduje a modernizuje infraštruktúra pre komplexný parazitologický 

výskum, zavádzajú sa nové informačno-komunikačné technológie a integrácia 

centra excelentnosti do európskej výskumno-vývojovej siete v parazitológii. Za 

prínos projektu možno považovať aj zapojenie doktorandov i študentov nižších 

foriem štúdia do výskumu zameraného na skvalitnenie vedeckej i metodo-

logickej stránky výskumu parazitov. Študenti a špičkoví pracovníci môžu 

využívať kvalitne vybavené laboratóriá a zaradiť sa tak medzi odborníkov 

uznávaných nielen doma ale i vo svete. 

Za unikátny projekt svojho druhu možno označiť aj projekt s názvom 

„Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia“, ktorý 

realizuje Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici. Centrum je 

orientované na výskum slnečnozemských vzťahov, výskum energetických 

kozmických častí meraných na zemskom povrchu a v kozme, ako aj na 

skúmanie javov kozmického počasia. Riešený projekt Centra kozmických 

výskumov rozvíja najperspektívnejšie smery doterajšieho výskumu 

zúčastnených organizácií s dopadmi na životné prostredie a život človeka na 

Zemi. Zámerom je pokračovať v poznávaní procesov prebiehajúcich v kozme, 

ktoré nemožno študovať v pozemských laboratórnych podmienkach, 

pozemnými pozorovaniami, analýzou meraní a teoretickou simuláciou študova-

ných procesov. Ďalším cieľom je začlenenie Centra do medzinárodných 

vedeckovýskumných štruktúr, zverejňovanie a distribúcia výsledkov vedeckej 

činnosti v odbore astrofyzika. Centrum kozmických výskumov sa stane 

plnohodnotným strediskom zapojeným do svetovej siete pracovísk pre tzv. 

kozmické počasie. Modernizácia pracovísk, ich komunikačné prepojenie s 

observatóriami a ďalšia pomoc v oblasti informačno-komunikačných techno-

lógií pre Centrum zabezpečuje vysoký štandard pre riešenie úloh a realizáciu 

zberu údajov nevyhnutných pre vedeckovýskumnú činnosť pracovníkov. 
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Centrá excelentnosti vykonávajú svoju výskumnú činnosť s využitím 

najnovších informačno-komunikačných technológií, ktoré tvoria jeden z 

hlavných pilierov tzv. znalostnej ekonomiky. Jedným z takýchto projektov je aj 

projekt Žilinskej univerzity, ktorý rieši pod názvom „Centrum excelentnosti 

pre systémy a služby inteligentnej dopravy“. Poslaním projektu je vytvorenie 

excelentného pracoviska pre výskum a vývoj systémov a služieb inteligentnej 

dopravy ako základného predpokladu rozvoja infraštruktúry spoločnosti s 

využitím znalostných technológií. Keďže inteligentná doprava je významne 

interdisciplinárna problematika, projekt predstavuje podporu výskumu s 

vysokou pridanou hodnotou. Podľa slov rektora Žilinskej univerzity, Jána 

Bujňáka, najväčšia vízia projektu spočíva vo vytvorení moderného pracoviska 

univerzity s hlavným poslaním riešiť neustále narastajúce problémy 

optimalizácie využívania nateraz pomerne izolovaných dopravných systémov, 

ale aj poskytovania spätnej väzby pre aktualizáciu prípravy odborníkov v tejto 

špecializácii. Ide predovšetkým o vytváranie moderných medziodborových 

študijných programov, ale aj optimálne na nadnárodnej úrovni rozširujúcu 

synergiu univerzity s priemyselnými partnermi. Projekt zahŕňa riadenie 

krízových situácií, problematiku bezpečnosti dopravných procesov, ekonomické 

a mimoekonomické efekty inteligentnej dopravy. 

Rozvoj informačných a komunikačných technológií je predmetom 

projektu „Centrum informačných a komunikačných technológií pre 

znalostné systémy“, na ktorý získala nenávratný finančný príspevok 

Technická univerzita v Košiciach. Ako súčasť centra sú postupne v rámci 

realizácie projektu zriaďované tri nové špecializované laboratóriá vybavené 

špičkovými technickými a programovými prostriedkami, ktoré budú 

podporovať vedeckovýskumnú činnosť centra. Cieľom projektu je zvýšenie 

kvality a rozsahu výskumu a vývoja v oblasti informačných a komunikačných 

technológií s dôrazom na znalostné systémy a technológie. Vybudovanie Centra 

informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy významne 

umocní efektívnosť transferu najnovších poznatkov vedy a inovácií do 

vzdelávacieho procesu v oblastiach informatiky, telekomunikácií a umelej 

inteligencie, čím sa výrazne zvýši jeho kvalita. Aplikáciou najnovších 

informačných a komunikačných technológií sa univerzita stane lídrom v 

realizácii súčasných trendov a novodobých metód moderného vzdelávania. 

Projekt takto prispeje aj k zvýšeniu kvality vzdelávania na Slovensku. 

Rozvojom vedeckovýskumnej činnosti v rámci tohto projektu sa podporuje aj 

realizácia existujúcich projektov spoločného výskumu univerzity a významných 

zahraničných výskumných a vývojových pracovísk. Projekt zároveň prispeje k 

rozvoju spolupráce s podnikateľskými subjektmi uskutočňovanej najmä formou 

spoločných projektov aplikovaného výskumu a vývoja a transferu technológií. 

Prostredníctvom financovania projektov excelentných pracovísk sa 

podporuje koncentrácia výskumu, jeho efektívna integrácia so vzdelávaním, 

vrátane vytvorenia nových miest pre doktorandov a mladých vedeckých 

pracovníkov. Centrá excelentnosti pomáhajú odstraňovať rozdrobenosť 

výskumu, jeho relatívne malý dopad na spoločnosť a nízku schopnosť zapájať 
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sa do medzinárodnej spolupráce. Program podpory centier excelentnosti 

prostredníctvom operačného programu Výskum a vývoj predstavuje priamu 

cestu k zvýšeniu efektívnosti výskumu a eliminácii jeho najvážnejších 

nedostatkov. 

Vedeckovýskumnú činnosť úspešných centier excelentnosti ocenil aj 

minister školstva, ktorý v máji 2009 slávnostne udelil titul „centrum 

excelentnosti“ 45 schváleným projektom, úspešným centrám z prvého kola 

výziev vyhlásených ASFEU. 

V septembri minulého roku mala aj verejnosť možnosť bližšie sa 

oboznámiť s činnosťou centier excelentnosti na podujatí Príklady dobrej praxe, 

kde vystúpili zástupcovia niektorých úspešných centier. Podujatie 

zorganizované ASFEU sa konalo pod záštitou ministra školstva. Takmer stovka 

účastníkov sa získala informácie o projektoch na zriadenie centier excelentnosti 

podporených v rámci operačného programu Výskum a vývoj. 

Zakladanie centier excelentnosti napĺňa jeden hlavných cieľov 

operačného programu Výskum a vývoj, ktorým je rovnovážny rozvoj 

jednotlivých regiónov Slovenska. Špičkové výskumné pracoviská pomáhajú 

znižovať regionálne rozdiely, ktoré sú dané geograficky, historicky, kultúrne, 

ekonomickým rozvojom, etnickým zložením či dávnym kultúrnym a 

administratívnym členením. Regionálny rozvoj prináša inovatívny pohľad na 

zvyšovanie konkurencieschopnosti, životnej úrovne a znižovanie nezamestna-

nosti, teda celkový nárast Hospodársky rozvoj Slovenska je totiž vo veľkej 

miere určovaný výkonnosťou regiónov a hospodárskou politikou využívania ich 

potenciálu. Uvádzané projekty, ale i mnohé iné, realizované prostredníctvom 

finančnej podpory z európskych štrukturálnych fondov, nesporne urýchlia 

nielen regionálny rozvoj, ale napomôžu aj rozvoj na národnej a medzinárodnej 

úrovni. Realizáciou projektov centier excelentnosti sa získajú cenné poznatky 

využiteľné nielen pre potreby jednotlivých regiónov, ale aj výsledky 

širokospektrálne uplatniteľné v hospodárskej a spoločenskej praxi v celej 

Slovenskej republike.  

Realizáciou projektov na podporu činností centier excelentnosti sa 

zároveň zvyšuje zapojenie do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce s 

pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor. Výsledky výskumu a 

vývoja, určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike, sa 

následne premietnu sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov. 

Slovensko sa prostredníctvom tohto vedeckého rozvoja stane krajinou s vysoko 

kvalifikovanými odborníkmi, špičkovým vzdelávaním, koncentrovaným 

priemyselným výskumom, technologicky vyspelými priemyselnými firmami s 

vysoko kvalitnými výsledkami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Rozvoj 

vedy a výskumu prispeje k skvalitňovaniu života spoločnosti a posilňovaniu 

ekonomiky. Slovensko má tak prostredníctvom vytvárania centier excelentnosti 

šancu stať sa rovnoprávnym a rovnocenným členom EÚ. Pretože cesta k tomuto 

cieľu vedie najmä cez posilnenie a zefektívnenie vedecko-technického 

potenciálu.  


