
 

 

Často kladené otázky v rámci zverejneného zámeru výzvy na  podporu posilnenia vzťahov 

so slovenskou diaspórou 

 

Je možné podporiť aj krátke výskumné/odborné návštevy na pracoviskách výskumu a vývoja 

Slovensku, strategické návštevy manažmentu organizácií, kde pôsobia občania SR/príslušníci s SK 

národnosťou s cieľom nadviazania formálnej spolupráce? 

Je to možné, ale výsledkom musí byť zorganizovanie podujatia. Podmienkou je, aby podujatia naplnili 

ciele, ktoré sú uvedené v časti „Oprávnené aktivity“ v zámere výzvy https://www.vlada.gov.sk/zamery-

vyziev/. Ide o propagovanie pobytovej legislatívy, mobility akademického sektora, výskumu a inovácií 

a kariérnych príležitostí na Slovensku. Vždy bude potrebné priradiť podujatie aspoň k jednému z týchto 

cieľov. V prípade, že budete vedieť preukázať, že tento typ podujatí prispel aspoň k jednému z týchto 

cieľov, tak môže byť podporený aj takýto typ podujatia.    

Napĺňanie cieľa 4 „Kariérne príležitosti. Zvyšovanie povedomia o kariérnych príležitostiach  

na Slovensku.“ by bolo optimálne zosúladiť s inými výzvami Komponentu 9. 

Podpora vplyvu investícií z iných komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“) je tu tiež 

zahrnutá, napríklad v rámci Cieľa 3: Výskum a inovácie. Podpora vplyvu investícií z iných komponentov, 

napr. investícií do výskumu, vývoja a inovácií, povzbudením spolupráce medzi domácimi európskymi a 

inými výskumnými inštitúciami, v ktorých pôsobí slovenská diaspóra, napríklad aj podpora rozvoja 

slovenského inovačného ekosystému, mentoring v inkubátoroch a akceleračných programov a pod. 

Predmetom komponentu 9 je zlepšenie úrovne výskumu a vývoja a inovačný potenciál Slovenska. 

Aký je časový rámec čerpania prostriedkov? 

Je potrebné, aby všetky podujatia boli uskutočnené do Q1 2026.     

Je možné podporiť digitálne platformy na združovanie a prepájanie zahraničných a domácich 

Slovákov, ktoré nemusia byť vyslovene portály s pracovnými príležitosťami, no sú prvým krokom  

v udržiavaní kontaktu so Slovenskom a budovaní vzťahov ?                                                                                                                                         

V rámci komponentu 10 Investície 2 je možné podporiť popri podujatiach aj digitálne platformy,  

no z nastavenia Plánu obnovy a odolnosti SR vyplýva, že je potrebné zrealizovať podujatia  

na predmetné témy. Podujatia môžu byť rôzneho typu, ako napríklad konferencie, semináre, 

workshopy, školenia, letné školy, webináre, diskusie, akceleračné programy, kombinácia a iné. 

Novú diaspóru môžeme aj zapájať do diania na Slovensku rôznymi spôsobmi, pridávať ich do skupín, 

získavať ich názory a pohľady na aktuálne témy atď... Nemusí sa jednať priamo o sprostredkovávanie 

kariérnych príležitostí a motivovanie na okamžitý fyzický návrat, no je to tiež forma využívania ich 

know-how. Taktiež tak vznikajú vzťahy a prepojenia, ktoré môžu eventuálne viesť práve aj k návratu 

na Slovensko, aj keď menej priamou cestou. Tento spôsob však zasa môže osloviť aj širšie spektrum 

ľudí, ktorí by nemali záujem sa v danom čase zúčastniť kariérneho podujatia, ide o dlhodobejšie 

udržiavanie a budovanie vzťahu k Slovensku. 

V Pláne obnovy a odolnosti SR sú explicitne uvedené oblasti, na ktoré sa majú realizované podujatia 

zamerať. No popri tom, je dôležité aj vzájomné prepájanie. Zacielenie podujatí je určené primárne  

na návrat Slovákov žijúcich v zahraničí. Preto sú tu témy ako pobytová legislatíva, mobilita študentov, 

povzbudenie spolupráce medzi domácimi európskymi a inými výskumnými inštitúciami, v ktorých 



 

pôsobí slovenská diaspóra a samozrejme aj informácie o kariérnych príležitostiach. Názov Komponentu 

10 je Lákanie a udržanie talentov, takže celá investícia je zameraná týmto spôsobom 

Je možné podporiť tematické neformálne podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor  

na stretnutie novej diaspóry na Slovensku, posilniť vzťahy a prepojenia a tak si udržiavať kontakt  

s podobne zmýšľajúcimi Slovákmi ?  

Áno, dá sa prispôsobiť tak, aby spĺňal aspoň jeden z cieľov, ktoré sú uvedené v časti „Oprávnené 

aktivity“ v zámere výzvy https://www.vlada.gov.sk/zamery-vyziev/ 

Je možné zvýšiť maximálnu sumu podpory na 50 000 eur, aby bola atraktívnejšia a vedela mať 

zásadnejší dopad buď pri väčších podujatiach, alebo pri väčšom počte menších podujatí? 

Komponent 10 Investícia 2 v Pláne obnovy a odolnosti SR je zameraná na počet zrealizovaných podujatí. 

Z dôvodu výšky alokácie na túto investíciu a potrebu dosiahnutia počtu podujatí, nie je možné zvýšiť 

sumu podpory pre jedno podujatie. Príspevok môže byť chápaný aj ako doplnkové financovanie 

podujatia, na ktoré má organizácia aj iné zdroje. V rámci jednej žiadosti je možné realizovať aj viac 

podujatí.  

Je možné objednanie služieb spojených s organizáciou podujatí? 

Áno, je to možné. 

Sú v budúcnosti plánované aj ďalšie výzvy, ktoré by rozšírili pôvodný účel podpory podujatí? 

Pôvodný účel podujatí neplánujeme meniť. Plán obnovy a odolnosti SR, konkrétne Operačná dohoda 

medzi Európskou komisiou a Slovenskom ( k dispozícii tu: 

https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ ) nás zaväzuje zamerať podujatia na účely, ktoré 

sú uvedené v zámere výzvy aj v prípade vyhlasovania ďalších výziev. 

Je možné organizovať podujatia v zahraničí s tamojšími komunitami?  

Podujatia môžu byť zorganizované aj v zahraničí, kde pôsobí slovenská diaspóra. 

Je možné podporiť napr. pri VŠ spoločné študijné programy/konkrétny predmet/y ich príprava 

a/alebo realizácia, vedenie/oponovanie záverečných prác, spolupráca na príprave spoločných 

projektov - či už čisto akademických (univerzita a univerzita) alebo prax a univerzita, mentoring 

študentov/akademikov,  tvorba a výučba predmetov ale aj mimokurikularnych aktivít ? 

V rámci POO Komponentu 10 Investície 2 je uvedený ako merateľný ukazovateľ počet podujatí 

posilňujúcich vzťahy so slovenskou diaspórou, z toho dôvodu nie sú podporované študijné programy, 

tvorba predmetov alebo vedenie záverečných prác. Je možné zorganizovať napríklad letnú školu ako 

podujatie, diskusie alebo workshopy, na ktorých je možné nadviazať spoluprácu a propagovať mobilitu 

akademického sektora. 

Je možné zapojiť základne a stredné školy, pripadne materské školy ? 

V súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR je výzva zameraná na Slovenskú diaspóru, jej návrat na 

Slovensko a využívanie know-how. Stredné školy, základné školy a materské školy nie sú predmetom 

tejto výzvy. Z dôvodu, že ciele podujatí, ktoré je potrebné naplniť, nie sú pre tieto skupiny relevantné. 

Sú opravenými prijímateľmi aj súkromné vysoké školy?  

Oprávnený je aj súkromný sektor. 

Je SAV ako oprávnený žiadateľ? 



 

Áno. 

Navrhujeme formuláciu neviazať na “trvalé vysťahovanie”, ale program otvoriť aj pre veľkú skupinu 

vysokoškolákov. Práve zasiahnutie skupiny vysokoškolákov ešte počas ich štúdia, kedy sa formujú 

ich ďalšie kariérne rozhodnutia a oslabujú alebo posilňujú ich väzby na Slovensku je kľúčové, pretože 

je väčšia šanca že využijú stáže a iné príležitosti na Slovensku a vytvorené väzby ich nakoniec privedú  

k návratu. 

Cieľová skupina nie je obmedzená dĺžkou pobytu v zahraničí, sú to občania Slovenskej republiky žijúci  

v zahraničí a iné osoby slovenskej národnosti žijúce v zahraničí. Cieľom výzvy je prilákať talentovaných 

ľudí späť na Slovensko.  

Vzhľadom na aktuálnu a očakávanú ekonomickú a energentickú situáciu v SR a EÚ navrhujeme 

prehodnotiť implementáciu schémy de minimis od budúceho kalendárneho roka. Neziskové 

organizácie a nadácie, ktoré nie sú podnikateľskými subjektmi, navrhujeme vyňať zo schémy de 

minimis, alebo navýšiť schému pre všetky subjekty aspoň na hodnotu 500 000 Eur pre organizáciu 

na 3 roky. V prípade ponechania jej doterajšej výšky nebude schéma plniť deklarované ciele pomoci 

subjektom, ktoré sa chcú zapojiť do programov EÚ. 

Ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti SR sa riadime záväznými predpismi, ktoré upravujú výšku 

pomoci, konkrétne: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z  18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 

107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Text s významom pre EHP. Nemáme 

kompetenciu navýšiť túto sumu. 

Patria medzi oprávnených prijímateľov nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy? 

Áno. 

Je možnosť organizácie podujatí v zahraničí na miestach, kde diaspóra žije? 

Áno. 

Navrhujeme doplniť do Cieľa 4: Kariérne príležitosti. Zvyšovanie povedomia  o kariérnych 

príležitostiach na Slovensku a v inštitúciách Európskej únie.   

V súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR je cieľom Komponentu 10 Investície 2 najmä lákanie Slovákov 

žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do domovskej krajiny. Navrátilec prináša so sebou vzdelanie  

a skúsenosti, a tým posilňuje ľudský kapitál. Vo vykonávacom rozhodnutí Rady (EÚ) je uvedené: 

zvyšovanie povedomia o kariérnych príležitostiach na Slovensku. Vykonávacie rozhodnutie je dostupné 

tu: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/. Z vyššie uvedeného dôvodu ponecháme túto 

časť bez zmeny. 

Je potrebné mať zahraničného partnera?  

Nie je potrebné mať zahraničného partnera.  

Podporila by výzva aj vydanie nejakej publikácie? 

Výzva je zameraná na realizáciu podujatí posilňujúcich vzťahy so slovenskou diaspórou, ktorých 

zameranie je uvedené v zámere výzvy v časti „Oprávnené aktivity“. Ide o propagovanie pobytovej 

legislatívy, mobility akademického sektora, výskumu a inovácií a kariérnych príležitostí. Vždy bude  

 

 



 

potrebné priradiť podujatie aspoň k jednému z týchto cieľov. Výzva nie je zameraná na podporu vydania 

publikácií. 

Kto je cieľová skupina? 

Cieľová skupina sú občania Slovenskej republiky žijúci v zahraničí a iné osoby slovenskej národnosti 

žijúce v zahraničí.  

Môže byť oprávnenou formou podujatia aj prezentácia/prehliadka diel a prác autorov?   

Podmienkou je, aby podujatia naplnili ciele, ktoré sú uvedené v časti „Oprávnené aktivity“ v zámere 

výzvy https://www.vlada.gov.sk/zamery-vyziev/. Ide o propagovanie pobytovej legislatívy, mobility 

akademického sektora, výskumu a inovácií a kariérnych príležitostí. Vždy bude potrebné priradiť 

podujatie aspoň k jednému z týchto cieľov. V prípade, že budete vedieť preukázať, že 

prezentácia/prehliadka diel a prác autorov prispela aspoň k jednému z týchto cieľov, tak môže byť 

podporený aj takýto typ podujatia. 

Požiadavka na sprístupnenie alebo zverejnenie údajov o podaných projektoch v strojovo 

spracovateľnom formáte (Open data, CSV, XLSX...) v minimálnom rozsahu: názov projektu, anotácia 

projektu, žiadateľ, časové obdobie, kedy sa aktivita plánuje konať, pre koho je projekt určený, ešte 

pred realizáciou prvého projektu.  

Vykonávateľ bude zverejňovať informácie podľa zákona č. 368/2021 Z. z o mechanizme na podporu 

obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Požiadavka na sprístupnenie alebo zverejnenie stručných záverov/vyhodnotení projektov v strojovo 

spracovateľnom formáte (Open data, CSV, XLSX...) po ukončení projektu.  

Vykonávateľ bude zverejňovať informácie podľa zákona č. 368/2021 Z. z o mechanizme na podporu 

obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Môžu sa do výzvy zapojiť aj krajanské organizácie? 

Oprávnení žiadatelia musia mať sídlo na Slovensku, pričom podujatia je možné realizovať aj v zahraničí, 

kde žije slovenská diaspóra. 

Kto bude hodnotiť žiadosti? 

Hodnotiteľmi budú osoby z databázy expertov Európskej komisie. Kto má záujem hodnotiť projekty, 

môže sa registrovať. Ak už v databáze zaregistrovaní ste, je potrebné nastaviť profil tak, aby ste mohli 

byť kontaktovaní aj na výzvy mimo priamo riadených programov a nastaviť kľúčové slovo „diaspora“. 

Hodnotenie projektov bude finančne odmeňované na úrovni hodnotenia projektov Horizontu Európa. 

Každý projekt bude hodnotený minimálne dvomi hodnotiteľmi. Medzi hodnotiteľmi nebudú 

zamestnanci Úradu vlády SR, aby sa predišlo konfliktu záujmov. 

Videocall medzi Pražskou kaviarňou a Úradom vlády SR 

Zápis je dostupný tu: https://www.krajan.sk/projekt.php?id=12556 

Je možné podporiť organizáciu podporných a profesionálnych stretnutí, prednášok, webinárov  

a workshopov, ako aj edukačných podujatí pre slovenských krajanov žijúcich vo Veľkej Británii?  

Áno, je to možné, no podmienkou je, aby podujatia naplnili ciele, ktoré sú uvedené v časti „Oprávnené 

aktivity“ v zámere výzvy https://www.vlada.gov.sk/zamery-vyziev/. Vždy bude potrebné priradiť 

podujatie aspoň k jednému z týchto cieľov. V prípade, že budete vedieť preukázať, že tento typ podujatí 

https://www.krajan.sk/projekt.php?id=12556


 

prispel aspoň k jednému z týchto cieľov, tak môže byť podporený aj takýto typ podujatia.  Cieľom výzvy 

je posilniť vzťahy so Slovákmi v zahraničí najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť 

ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska.  

 

 

Upozorňujeme, že tieto často kladené otázky sa vzťahujú iba na zámer výzvy. Znenie samotnej výzvy 

sa môže od zverejneného zámeru líšiť. 


