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Výzvy na podporu centier excelentnosti

Operačný program Výskum a vývoj 

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.05.2008 
Dátum uzávierky výzvy: 25.08.2008 

Cieľ výziev: 
� podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických 

centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore; 
� stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk s dôrazom na 

IKT a IKT siete (IKT - informačno-komunikačné technológie);
� podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, 

najmä v európskom výskumnom priestore.

O nenávratný finan čný príspevok sa mohli uchádza ť: 
� verejné vysoké školy, 
� štátne vysoké školy, 
� Slovenská akadémia vied,
� organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré

sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci,
� mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.



Vyhodnotenie výzvy na podporu centier 
excelentnosti 

SR okrem Bratislavského kraja
Min. výška príspevku: 10 mil. Sk
Max. výška príspevku: 40 mil. Sk

Počet prijatých žiadostí: 55
Žiadaná výška príspevku: 1 972 mil. Sk

Najviac žiadostí o NFP podali žiadatelia z Košického (18),
Bratislavského (10) a Nitrianskeho (9) kraja. 

Počet žiadostí, ktoré prešli formálnou kontrolou: 41
Počet schválených žiadostí: 28
Celková schválená výška príspevku: 1 020 mil. Sk
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Počet prijatých žiadostí pod ľa sektorov

Počet prijatých žiadostí o NFP podľa sektorov
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Slovenská akadémia vied a jej ústavy

organizácie, rep. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa
nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa
nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci



Zoznam schválených žiadostí
Por. č. Žiadate ľ Názov projektu

Výška NFP
 v SKK

1. Národné lesnícke centrum Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa 38 704 769,00
2. Technická univerzita vo Zvolene      Centrum excelentnosti: Adaptívne lesné ekosystémy 35 722 082,40
3. Prešovská univerzita v Prešove Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka 39 532 352,18
4. Technická univerzita v Košiciach                Centrum excelentného výskumu získavania a spracovania zemských zdrojov 37 134 075,00
5. Slovenská poľnohospodárska univerzita                                       Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity 36 333 415,00

6. Slovenská technická univerzita v Bratislave                                
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch 

spracovania kovových a nekovových materiálov
39 969 382,82

7. Ústav materiálového výskumu SAV                 Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano submikrónovou štruktúrou 39 999 500,00

8. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici                                     
Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej 

bezpečnosti
9 464 082,60

10. Žilinská univerzita v Žiline Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo 39 549 979,72
9. Technická univerzita v Košicicach Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy 37 773 900,00
11. Žilinská univerzita v Žiline                  Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy 39 979 189,75
12. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach                                                        CaKS- Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov 34 688 699,95
13. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach INFEKTZOON- Centrum exelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy 37 113 073,35

14. Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu 
Laboratórium šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych 

zdrojov
38 144 488,73

15. Astronomický ústav SAV               Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia 39 999 600,00
16. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach                                              Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu / SEPO / 39 473 662,80

17. Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu 
Biologicko-experimentálne laboratórium kvality, utilizácie a bezpečnosti nutričných 

zdrojov v živočíšnej produkcii
39 480 907,00

18. Univerzita Komenského v Bratislave                             Centrum experimentálnej a klinickej respirológie 39 989 300,95
19. Slovenská technická univerzita v Bratislave                           Centrum excelentnosti 5- osového obrábania 39 933 894,31
20. Prešovská univerzita v Prešove Vybudovanie lingvokulturiologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra 17 443 126,56

21. Technická Univerzita v Košiciach 
Podpora Centra excelentného integrovaného výskumu progresívnych stavebných 

konštrukcií, materiálov a technológií
39 029 800,00

22. Univerzita Komenského v Bratislave                                                         Centrum excelentnosti  pre perinatologický výskum 39 997 968,21

23. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach                                 
Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií- srdcového a 

mozgového infarktu (CEVA) 
26 025 399,34

24. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach                                                         
Extrem-Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach
39 997 972,55

25. Parazitologický ústav SAV              Centrum excelentnosti pre parazitológiu 39 992 400,00

26. Žilinská univerzita v Žiline                                   
Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich 

komponenty
39 731 561,58

27. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV                              Centrum excelentnosti pre výskum fyziológie tráviaceho traktu- CEFT 39 579 415,42

28. Ústav experimentálnej fyziky SAV                                                                           
Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v 

nano- a biotechnológiách
34 939 250,00



Vyhodnotenie výzvy na podporu centier 
excelentnosti 
Bratislavský kraj

Min. výška príspevku: 10 mil. Sk
Max. výška príspevku: 40 mil. Sk

Počet prijatých žiadostí: 33
Žiadaná výška príspevku: 1 154 mil. Sk

Počet žiadostí, ktoré prešli formálnou kontrolou: 24
Počet schválených žiadostí: 17
Celková schválená výška príspevku: 655 mil. Sk



Počet prijatých žiadostí pod ľa sektorov

Počet prijatých žiadostí o NFP podľa sektorov
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organizácie, rep. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj
zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa
nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa
nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci



Zoznam schválených žiadostí

Por. č. Žiadate ľ Názov projektu
Výška NFP

 v SKK
1. Univerzita Komenského v BA Centrum excelencie fyziky komplexných systémov 39 995 000,00

2. Ústav krajinnej ekológie SAV Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu 40 000 000,00

3. Slovenská technická univerzita v BA                          
Podpora budovania centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a 

služby
39 935 786,52

4. Univerzita Komenského v Bratislave                          
Globálne a lokálne procesy na Slovensku:rozvoj spoločenských inovácií v 

podmienkach internacionalizácie EÚ
37 462 569,56

5. Slovenská technická univerzita v BA                          Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky 38 366 511,85

6. Slovenská technická univerzita v BA         Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie 39 958 484,80

7. Ústav anorganickej chémie SAV 
Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v 

extrémnych podmienkach
39 999 370,00

8. Elektrotechnický ústav SAV       Centrum excelentnosti pre nové technológie v elektrotechnike 39 626 252,29

9. Univerzita Komenského v Bratislave      
Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne mozgové príhody na 

Lekárskej fakulte UK v BA
39 827 068,50

10. Výskumný ústav potravinársky       
Vybudovanie "HiTech" centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia 

prítomnosti kontaminantov v potravinách
22 246 600,00

11. Virologický ústav SAV                               
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 

(TRANSMED) 
40 000 000,00

12. Fyzikálny Ústav SAV                        QUTE - Centrum excelentnosti kvantových technológií 39 532 000,00
13. Slovenská technická univerzita v Bratislave                        Centrum excelentnosti integrálnej protipovodňovej ochrany územia 38 882 311,00

14. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV                                                         
Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre 

strojárske, stavebné a medicínske aplikácie
39 897 773,36

15. Univerzita Komenského v Bratislave Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie 39 929 576,05

16. Medzinárodné laserové centrum                     
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre 

elektroniku a fotoniku (NanoNet)
39 888 640,00

17. Univerzita Komenského v Bratislave 
Centrum excelentnosti pre využitie inform. biomakromolekúl v prevencii 

ochorení a pre zlepšenie kvality života
39 819 041,00



Ďakujem za pozornosť


