


Program Horizon Europe (2021 – 2027)
Programový výbor Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna 
spoločnosť

Programové výbory (PV) sú formálnym fórom, na ktorom sa medzi delegátmi zúčastnených štátov 

(členské štáty a asociované krajiny) a Európskou komisiou (EK) odohrávajú rokovania, v rámci 

ktorých sa pripravujú pracovné programy, ako aj konkrétne výzvy na predkladanie projektových 

návrhov.

Programový výbor pre Klaster 2:

- pracuje ako oficiálna expertná skupina Európskej komisie, ktorá pôsobí ako tematická 

podskupina strategickej konfigurácie pre prípravu programu Horizont Európa (s cieľom posilniť 

zastúpenie humanitných a sociálnych vied).

Zasadnutia výboru zvoláva predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť väčšiny členov po tom, 

ako GR pre výskum a inováciu dalo svoj súhlas. Zasadnutia skupiny sa v zásade konajú v priestoroch 

Komisie alebo v súčasnosti online a sú neverejné.

- V roku 2021 sa uskutočnilo zatiaľ prvé stretnutie 30. 09. 2021 k aktualizácii výziev schválených 

na rok 2022 a na nové obdobie 2023 – 2024. Plánované druhé stretnutie sa bude konať online 

23. 11. 2021.

Na zasadnutiach  majú delegácie možnosť zapojiť sa do diskusie o návrhu výziev pracovného 

programu pre Klaster 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“. Po stretnutí zvyčajne nasledujú 

písomné pripomienky a návrhy delegátov, k prerokúvaným materiálom.



Podporné štruktúry RP tvoria: • národní delegáti, • národní experti, • národné kontaktné body 
(NCP), • Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), • členovia tematických 
pracovných skupín.

Národný delegát v Programovom výbore pre Klaster 2 za SR:
 Katarína Deáková (CVTI SR, SÚ SAV a FIF UK), vymenovaná ministrom školstva, vedy 

výskumu a športu SR.

 - v rámci účasti na programovom výbore: 

• aktívne sa zúčastňuje všetkých zasadnutí PV a zastupuje SR v komunikácii s EK; 

• prezentuje a presadzuje záujmy SR na rokovaniach PV; 

• poskytuje stanoviská a pripomienky k diskutovaným témam; 

• v rámci svojej činnosti sa aktívne zaujíma o prioritné tematické oblasti príslušnej slovenskej 

výskumno-inovačnej komunity a aktívne presadzuje jej záujmy na zasadnutiach PV; 

• prispieva k formovaniu priorít pre obsah pracovného programu svojho PV s prihliadnutím na 

potreby slovenskej výskumno-inovačnej komunity; 

• postupuje v zmysle princípov rokovacieho poriadku PV; 

Na zasadnutiach  majú delegácie možnosť zapojiť sa do diskusie o návrhu výziev pracovného 

programu pre Klaster 2. Po stretnutí zvyčajne nasledujú písomné pripomienky a návrhy delegátov 

k prerokúvaným materiálom.



 v rámci spolupráce s EÚ aktérmi: 
• vyhľadáva spoluprácu s členmi delegácií iných členských štátov EÚ; na tento účel sa zúčastňuje 
prípravných (neformálnych) stretnutí s cieľom dohodnúť sa na spoločných záujmoch, 
stanoviskách, aktivitách alebo spoločnom postupe na rokovaní PV; 
• podľa možnosti vyhľadáva a udržuje kontakty so zástupcami EK zodpovednými za sledovanú 
oblasť programu, prípadne zástupcami relevantných výkonných agentúr EK, s cieľom predvídať 
trendy vývoja programu v dostatočnom časovom predstihu;

 - v rámci spolupráce s národnými aktérmi: 
• v prípade potreby uskutočňuje prípravné stretnutia pred zasadnutiami PV s národnými 
expertmi za SR s cieľom odkonzultovať postup delegácie na rokovaní PV; 
• systematicky spolupracuje s národným kontaktným bodom (NCP) pre svoju oblasť; vrátane 
možnej vzájomnej podpory pri organizácii podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti a 
účasti v RP (informačné dni); 
• pre potreby svojej aktívnej činnosti v PV si národný delegát za administratívnej podpory zo 
strany sekcie vedy a techniky (SVT) MŠVVaŠ SR vytvorí tematicky príslušnú (poradnú) pracovnú 
skupinu, ktorá môže pozostávať zo zástupcov výskumno-inovačných subjektov z verejného aj 
súkromného sektora, príp. iných odborníkov. Cieľom tematickej pracovnej skupiny bude výmena 
stanovísk, formulovanie pripomienok a komentárov k pracovnému programu a integrácia 
slovenských záujmov. Zodpovednosť za konečnú podobu stanoviska za SR a jeho odovzdanie EK 
má priamo národný delegát; 



• v rámci svojej oblasti koordinuje spoluprácu, komunikáciu a šírenie informácií medzi národnými 
expertmi, NCP a členmi tematických pracovných skupín; 
• využíva chránené prostredie internetovej platformy a úložiska pre Horizont Európa s cieľom 
zhromažďovať tu informácie prehľadným a štruktúrovaným spôsobom; 
• na základe výzvy delegáta PV pre strategické konfigurácie poskytuje svoje pripomienky a 
stanoviská k predloženým otázkam a témam vychádzajúc zo skúseností z tematického PV;
• na základe výzvy spolupracuje s príslušným poradným orgánom ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu v otázkach týkajúcich sa rámcového programu a v prípade pozvania sa 
zúčastňuje zasadnutí tohto poradného orgánu; 
• pravidelne poskytuje informácie o svojej činnosti v PV SVT MŠVVaŠ SR; 
• pravidelne hodnotí spoluprácu s národnými expertmi a NCP a toto hodnotenie poskytuje SVT 
MŠVVaŠ SR a CVTI SR; 
• zúčastňuje sa prípadných ďalších koordinačných a informačných stretnutí so zástupcami 
MŠVVaŠ SR a CVTI SR; 
• spolupracuje s MŠVVaŠ SR a CVTI SR pri príprave informačných podujatí k rámcovému 
programu na národnej úrovni;

• zachováva dôvernosť a mlčanlivosť ohľadne dokumentov a diskusie, ktorá prebieha na PV a v 
rámci tematických pracovných skupín.
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