
Členské príspevky SR do MO na r. 2018

Aktuálne členské príspevky + krátky komentár

Výška 

členského 

príspevku:

Mena:

CERN - Európska organizácia pre jadrový výskum, zameraná na základný fyzikálny výskum v oblasti elementárnych častíc a najjemnejšej 

štruktúry hmoty, základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky. Pristúpenie SR v zmysle Dohody o zriadení Európskej 

organizácie pre jadrový výskum CERN (medzinárodná vládna dohoda) - pristúpenie SR 1.7.1993

5 482 000,00 CHF

CESSDA ERIC - Konzorcium pre spoločeskovedné dátové archívy v Európe, zameranie v oblasti spoločenských a humantných vied v rámci 

ESFRI roadmap. Pristúpenie SR zmysle listu ministra č. 2017-4526/12035:1-26C0 z 29. marca 2017, ktorým SR pristúpila k štatútu CESSDA ERIC
3 600,00 EUR

The European XFEL GmbH - Európsky projekt 3,4 km dlhého RTG lasera budovaného v Hamburgu bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných 

kvalít presahujúci všetky súčasné svetové fotónové zdroje. Dohoda o vzniku obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným (podľa nemeckej 

právnej legislatívy z 30.11. 2009). SR je jedným z 9 akcionárskych krajín European XFEL GmbH s 1,12 % podielom akcií. Akcionári majú výhradné 

právo využívať strojový čas vybudovaného laserového zariadenia, ktoré bolo spustené do prevádzky v septembri 2017 a má využiteľnosť v 

prírodných, materiálových, biologických vedách a príbuzných vedných odboroch.Členský príspevok zahŕňa aj financovanie Experimentálnych 

výskumných staníc SFX a XBI.

1 751 509,21 EUR

SÚJV Dubna - Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne (RF) patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové centrá uskutočňujúce fundamentálne 

výskumy v oblasti fyziky mikrosveta. Pristúpenie SR v zmysle ÚV SR č.151 z 9.3.1993 
5 372 545,00 USD

ESA - European Space Agency, Európska vesmírna agentúra  podpora výmeny expertov v oblasti kozmického výskumu a poskytovanie štipendií 

v inštitúciách ESA pre študentov a absolventov vysokých škôl. Pristúpenie SR v zmysle ÚV SR č. 654/2014, Zmluvy o európskom 

spolupracujúcom štáte medzi SR a ESA dňa 16.2.2015 (prezidentská zmluva), platná od 18.1.2016

1 373 614,67 EUR

EUREKA - Európska inicaitíva na podporu trhovo orientovaného výskumu, v rámci EUREKA sa realizuje aj program Eurostars 2 - podpora 

výskumu v malých a stredných podnikoch. Pristúpenie SR v zmysle ÚV SR č. 729/2000,  Memorandum so sekretariátom Eureky o pristúpení SR k 

EUREKA

20 000,00 EUR

ITER - Spoločný európsky podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy. Platenie príspevku je na základe povinného členstva 

vyplývajúceho z asociovanej zmluvy SR do spoločenstva EURATOM
20 578,00 EUR

ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, medzinárodná organizácia zameraná na výskum a vzdelávanie v 

oblasti molekulárnej biológie a biotechnológiách. Členstvo SR v ICGEB umožňuje slovenským vedeckým pracovníkom uchádzať sa o granty, 

zúčastňovať sa európskych a medzinárodných projektov v danej oblasti a tiež poskytovať vzdelávanie, vrátane riešenia záverečných a 

kvalifikačných prác. Pristúpenie SR v zmysle ÚV SR č. 755/1997

11 000,00 USD



EFNIL -  European Federation of National Institutions for Language, predstavuje prestížne spoločenstvo akademických a centrálnych 

jazykových inštitúcií, ktoré sa venujú výskumu, dokumentácii a kultivovaniu úradného jazyka, resp. úradných jazykov v štátoch Európskej únie. 

Pristúpenie SR v zmysle zmluvy č. 0228/2016

3 000,00 EUR

IIR - International Institute for Refrigeration, Medzinárodný ústav chladenia -riešenie vedeckých a technických problémov spojených s 

využívaním chladiacej techniky pre pokrok najmä v energetickom a potravinárskom priemysl. Pristúpenie SR v zmysle ÚV SR č. 958/1992 o 

sukcesii členstva SR v MO a na základe ÚV SR č.231 zo 17. 3. 2004 

10 000,00 EUR

ESS ERIC - Európska sociálna sonda, Európsky sociálny prieskum ako Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru. Hlavným 

produktom ESS sú databázy z realizovaných kôl v oblasti výskumu, ktorý sa orientuje na  jazyk vlád; legislatívy a verejnej správy; a to v súlade s 

demokratickými princípmi. Pristúpenie SR v zmysle listu ministra č. 2016-24716/46974:1-26C0 z 30. novembra 2016

43 000,00 EUR

EMBL - European Molecular Biology Laboratory, Európske laboratórium molekulárnej biológie (ďalej len „EMBL“) patrí medzi svetových lídrov 

vedy a výskumu v oblasti prírodných vied. Hlavným prínosom je možnosť využívať unikátnu infraštruktúru jednotlivých centier, ktorá nemá 

analógiu v SR. Pristúpenie SR v zmysle ÚV SR č. 291/2017 zo dňa 14.6.2017

269 000,00 EUR

EMBC - European Molecular Biology Conference, V Európe patrí k lídrom zaoberajúcim sa výskumom vo všetkých oblastiach vied o živej 

prírode. EMBC poskytuje svojím členom možnosť využívať unikátne vybavenie najmä svojich laboratórií.Možnosť zúčastniť sa výmenných 

mobilít pregraduálnych a postgraduálnych študentov a vysokoškolských pedagógov zo slovenských univerzít.  Pristúpenie SR v zmysle ÚV SR č. 

821 zo 4. októbra 2006

96 318,00 EUR

PRACE AISBL - Partnerstvo pre pokročilé počítanie v Európe v oblasti materiálov a analytických zaridení v ESFRI roadmap. Pristúpenie SR v 

zmysle listu ministra č. 2014-10241/32380:2-sekr. z 25. júla 2014, ktorým sa SR stala riadnym členom PRACE AISBL a listu ministra č. 2017-

2984/6582:1-26C0, ktorým sa SR stala členom modelu PRACE 2.0

83 400,00 EUR

EGI - Európska gridová infraštruktúra, zameraná na poskytovanie pokročilých výpočtových služieb pre vedeckú komunitu v jednotlivých 

zúčastnenných krajinách, ako aj na technologickú a poznatkovú podporu a vzdelávanie v danej oblasti.
25 000,00 EUR

CENI ILL - ILL 20/20 prevádzkuje ťažkovodný jadrový reaktor v Grenobli. Uskutočňiuje sa tu výskum v odboroch fyziky,  chémie a kryštalografie, 

biológie, biochémie, výskumu liečiv, materiálového výskumu, inžinierskych vied, ale aj vo vedách o Zemi (mineralógii, geológii), výskume palív, 

v štúdiu životného prostredia a archeometrii. Dohoda medzi Konzorciom CENI a ILL 20/20 z 3.7.2014. Central European Neutron Initiative 

(skrátene „CENI“) je konzorciom Rakúska, Česka a Slovenska zabezpečujúcim týmto krajinám vedecké členstvo v nadnárodnej neziskovej 

organizácii Institut Max von Laue – Paul Langevin (skrátene „ILL“)

180 000,00 EUR

INSTRUCT ERIC - Výskum integrovanej biologickej štruktúry s potenciálom aplikačných výstupov pre oblasti lekárskych vied, potravinárstva, 

zdravia. Pristúpenie SR v zmysle listu ministra č. 2017/16811:1-26C0
52 020,00 EUR

COST - European Cooperation in Science and Technology, jednorázový príspevok v r. 2018 na základe medzinárodnej Dohody a v zmysle 

rozhodnutia - listu COST 010/2017
3 651,00 EUR

SPOLU: 14 800 235,88



 


