
 
 
 
 
 
 
          
 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Brusel, 10.jún 2016 

Konferencia k postaveniu mladých výskumníkov v Európe 

Podpora a rozvoj talentu je hlavnou prioritou slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti 

vzdelávania, mládeže, výskumu, vedy a športu. Práve rozvoj a podpora kariérneho rastu je jednou 

z priorít v oblasti výskumu. V priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ sa 13. júna 2016 uskutoční 

medzinárodná konferencia k postaveniu mladých výskumníkov v Európe – Young Researchers 

Conference.  

Mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú venovať vede, čelia na začiatku svojich kariér viacerým výzvam 

a problémom (financovanie, mobility, kariérny rast, vzdelávanie a podobne). Na druhej strane, 

členské štáty, ako aj EÚ čelia problémom s únikom mozgov a s vyššou atraktivitou výskumného 

prostredia v zahraničí, najmä v USA. Ročne tak strácame tisíce talentovaných mladých ľudí, ktorí 

svoju kariéru rozvíjajú mimo Európy.  

Cieľom podujatia je otvoriť a prediskutovať tieto výzvy, ako aj načrtnúť možné riešenia, ktoré by mali 

byť reflektované počas nášho predsedníctva. Výstupy z konferencie budú využité pri príprave 

deklarácie mladých výskumníkov (Bratislavská deklarácia), ako aj pri príprave záverov Rady pre 

konkurencieschopnosť k mladým výskumníkom.  

Konferenciu otvoria úvodnými príhovormi generálni riaditelia DG Research a Innovation Robert-Jan 

Smits a DG Joint Research Centre Vladimír Šucha, ako aj rektor Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave Robert Redhammer. Na konferencii sa zúčastnia aj členovia medzinárodnej skupiny 

mladých vedcov, ktorí pripravujú Bratislavskú deklaráciu. Slovensko v nej zastupuje Zuzana Kúkelová 

pôsobiaca v Microsoft´s research lab v Cambridge a Emília Petríková, ktorá študuje na Karlovej 

univerzite v Prahe a ktorá sa podujatia aj osobne zúčastní. 

Podujatie organizuje Stále zastúpenie SR pri EÚ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

Európska komisia a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj.  

Konferencia sa začína o 14:00 v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, Avenue Cortenbergh 107, 

1000 Brussels.  

Viac informácií a program môžete nájsť tu: http://slord.sk/sk/podujatia-slord/young-researchers-

conference-2016.html?page_id=2594 

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:  
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498; martina.slusna@minedu.sk 
 
Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR:  
Eva Vašková, 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk 
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