
 
 

 Neformálna sieť prorektorov slovenských vysokých škôl – ProEurópa  

(návrh Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR a MŠVVaŠ) 

Verzia 1.1 

Cieľ: Posilnenie zapojenia akademického sektora do medzinárodnej spolupráce v oblasti 

vzdelávania a výskumu 

Zhodnotenie situácie: 

Slovenský akademický sektor potrebuje prehĺbiť svoju internacionalizáciu a posilniť zapájanie sa do 

medzinárodných sietí a projektov, ktoré prinášajú financie a skvalitňujú vysokoškolské prostredie vo 

všetkých smeroch. Zároveň, mnoho slovenských vysokých škôl (VŠ) deklarovalo zapájanie sa do 

aktuálne bežiaceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa, ako svoju 

prioritu.  

Národná kancelária Horizontu a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), obe 

organizačné súčasti Odboru medzinárodnej spolupráce (OMS) CVTI SR, chcú podporovať akademický 

sektor v jeho snahe o posilnenie postavenia v európskom výskumnom prostredí. Už v súčasnosti 

v rámci aktivít národného projektu SK4ERA: 

- pravidelne poskytujú informácie o svojich podporných činnostiach sieti kontaktných bodov 

na VŠ a výskumných pracoviskách (UNIKO);  

- a podľa potreby poskytujú informácie dôležitého charakteru vedeniu VŠ a iných výskumných 

organizácií.  

Na základe doterajších skúseností, považujeme práve posilnenie vzájomnej komunikácie s vedením 

VŠ za zaujímavú príležitosť na dosiahnutie formulovaného cieľa.  

U vysokých škôl, ktorých vedenie zaradilo zapájanie sa do európskych projektov medzi svoje najvyššie 

priority, konštatujeme posun vpred z hľadiska počtu podaných a úspešných projektov. Z tohto dôvodu 

vidíme potrebu ešte užšie a systematickejšie spolupracovať a podávať informácie a odporúčania 

strategického charakteru riadiacim zložkám VŠ. Chceme tým maximalizovať premenu 

podávaných informácií v konkrétne úspechy, najmä vo forme zapájania sa do programu Horizont 

Európa či ďalších súvisiacich medzinárodných programov a schém, ako aj celkového zvýšenia počtu 

prepojení so zahraničnými pracoviskami. 

Návrh 

OMS CVTI SR v spolupráci s MŠVVaŠ navrhuje ako konkrétnu formu podpory pre riadiace 

zložky slovenských vysokých škôl vytvorenie neformálnej siete s názvom „ProEurópa“. V tejto 

sieti budú združení prorektori a prorektorky VŠ, pracujúci s agendou internacionalizácie 

a zapájania sa do európskych projektov, predovšetkým v kontexte rámcových programov EÚ pre 

VaI (v súčasnosti Horizont Európa). 

Ide v prvom rade o vytvorenie spoločného komunikačného kanálu s prorektormi a prorektorkami VŠ, 

ktorí majú vo svojej agende: 

- vedu/výskum,  

- doktorandské štúdium,  

- medzinárodné vzťahy/marketing,  

- rozvoj,  

- prípadne s ďalšími kľúčovými osobami podľa preferencie VŠ.  



 
 
Nový komunikačný kanál položí základy siete, ktorej cieľom nie je len samotné systematickejšie 

podávanie informácií smerom na vysoké školy, ale aj posilnenie obojstrannej výmeny podnetov a 

informácií. 

V čom môže byť sieť prínosná? 

OMS CVTI SR a MŠVVaŠ dokážu prostredníctvom svojich tímov selektovať a tlmočiť relevantné a 

aktuálne informácie pre členov siete ohľadom: 

● vývoja, ako aj predpokladaných budúcich trendov politík EÚ v oblasti výskumu a vzdelávania; 

● informácií strategického charakteru z prostredia európskych inštitúcií a kľúčových organizácií 

na úrovni EÚ; 

● príležitostí programu Horizont Európa a s ním prepojených iniciatív; 

● dôležitých informácií v oblasti výskumu týkajúcich sa akademického sektoru.  

 

Prorektori a prorektorky slovenských vysokých škôl budú môcť prostredníctvom siete: 

● získavať odborne spracovaný prehľad o aktuálnom dianí a príležitostiach, vrátane konkrétnych 

odporúčaní; 

● komunikovať a vymieňať si informácie s ostatnými členmi siete; 

● pomôcť zamestnancom OMS CVTI SR a MŠVVaŠ lepšie pochopiť potreby vysokých škôl ako 

skupiny i jednotlivo a skvalitniť tak činnosť jeho tímov, vrátane v súvislosti s ich pôsobením 

v expertných skupinách a fórach. 

 

Pre podávanie informácií a odporúčaní relevantných pre akademický sektor sa budú využívať: 

● pravidelné krátke online stretnutia (hodina, raz mesačne) s pridanou hodnotou sprostredkovania 

ad-hoc prezentácií alebo diskusií s odborníkmi zo slovenského, ale aj zahraničného prostredia; 

● príležitostné stretnutia fyzicky v Bruseli (1-2x do roka) s pridanou hodnotou sprostredkovania 

stretnutí s predstaviteľmi európskych inštitúcií a zahraničnými partnermi. 

 

CVTI SR vie sieť podporiť prevádzkovaním spoločnej emailovej adresy. 

 

Návrh vypracovali:  

- Anna Krivjanská, vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR 

anna.krivjanska@cvtisr.sk  

- Monika Bideau Repčíková, vedúca Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli 

(SLORD) monika.repcikova@cvtisr.sk  

Kontakt: Monika Bideau Repčíková, monika.repcikova@cvtisr.sk 
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