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Skúsenosti zo Slovenska 



LAMatCU 
•  Projekt: Establishing Laboratory of Advanced 

Materials at the Comenius University  
•  Cieľ:  
The key objective of this proposal is to establish 
a new Laboratory for Advanced Materials (LAM) 
at Comenius University (CU) under the direction 

of the appointed ERA Chair holder. LAM is 
meant to be a world-class research 

interdisciplinary laboratory focused on 
advanced materials research, particularly for 

applications in the areas such as energy 
conversion and storage, electronics, and 

optoelectronics.  



Excelentnosť 

•  ERA Chair projekt je síce CSA, ale žiadosť musia 
napísať výskumníci 
– Výstižné vymedzenie výskumnej oblasti a 

relevantných aktivít a očakávaných efektov 
projektu na výskumnú oblasť 

– Definované konkrétne a vyvážené kritéria pre 
výber ERA Chaira a zostavená výberová 
komisia (menovite – špičkové osobnosti) 

 

 
 



Excelentnosť: SWOT 

•  Vyzdvihnúť silné stránky a príležitosti 
– Kľúčoví výskumníci sa predstavili menovite a 

s referenciami na ich profil (vrátane 
Researcher ID, SCI, h-indexu) + pestré 
vekové zloženie 

– Dobre zmapovaná výskumná infraštruktúra 
UK a partnerov 

•  Realistický opísať slabé stránky a výzvy 
– Od medzinárodného aspektu po interný 

organizačný rozmer  



Stratégia projektu 
•  Sústrediť sa na udržateľnosť 
•  Existuje motivačné a zaujímavé prostredie 

–  Prírodovedecká fakulta UK má nastavený 
výkonový model hodnotenia pracovníkov 

–  Projekt nastavil model odmeňovania 
–  Výskumné kapacity na PriF UK a ďalších 
častiach univerzity   

•  Dostatok a dostupnosť vhodných kandidátov  
–  Prehľad o dostupných špičkových 

výskumníkoch v danej oblasti zo zahraničia ako 
aj iných (post-docov) 

•  Podporné zložky sú zriadené a rozvíjajú sa 

 



Udržateľnosť 

•  ERA Chair bude určovať vedecké smerovanie 
LAM 

•  ERA Chair má jasne určené a významné 
umiestnenie v rámci organizácie 
–  LAM na úrovni Prírodovedeckej fakulty (spája 

niekoľko katedier), ERA Chair Holder podlieha 
dekanovi + využíva kapacity Vedeckého 
parku UK 

•  Spolupráca s firmami a/alebo inými 
„odberateľmi“ výsledkov činnosti LAM 

 



Manažment projektu 

•  4 pracovné balíky:  
•  Management of the contract 
•  ERA Chair holder recruitment and selection 
•  Establishing and running LAM 
•  Dissemination, communication and outreach   

•  Tím zložený zo senior a junior výskumníkov a 
manažérov 

•  Prestížne vedecké konferencie a iné podujatia 
(ako chemické olympiády) + bežné PR nástroje  

•  Primeraný podiel manažmentu na projekte: 5%   
 

 



Zhrnutie 
•  Žiadosť treba napísať tak konkrétne, ako 

by ste ju išli implementovať 
•  Treba mať ujasnenú stratégiu pre 

pôsobenie ERA Chair Holdera  
•  Činnosti v projekte plánovať tak, aby 

postupne vytvárali podmienky 
udržateľnosti tímu ERA Chaira 

•  Vyhnúť sa generickým formuláciám 



 
 
 

Ďakujem za pozornosť 
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