
Zápisnica č. 35 zo zasadnutia výboru Snemu SAV, 

ktoré sa konalo 31. 3. 2015 od 15:00 hod. 

 

 

Prítomní: Z. Bartošová, K. Gmucová, F. Gömöry, Ľ. Kľučár, Z. Kusá, Ľ. Lacinová, K. 

Nemoga, J. Palkovič, R. Passia 

Ospravedlnení: Ján Gálik (zúčastnil sa rokovania prostredíctvom konferenčného hovoru, 

avšak na základe pravidiel rokovania výboru Snemu SAV bez hlasovacieho práva) 

 

Program:  

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Prerokovanie pripomienok k AP RIS3 

3. Záver 

 

Ad 1. Zasadnutie výboru otvorila predsedníčka snemu Ľ. Lacinová. Program bol 

jednomyseľne prijatý. Predsedníčka snemu na úvod predstavila vládny dokument Akčný 

plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na 

roky 2014 – 2016 (ďalej len AP RIS3). Zdôraznila potrebu tento dokument zo strany SAV 

pripomienkovať napriek veľmi krátkemu času na pripomienkovacie konanie a predstavila 

spôsob pripomienkovania a časový harmonogram spolupráce s P SAV, predovšetkým 

s prof. J. Koppelom, ktorý bude oficiálne dokument pripomienkovať za SAV (bližšie 

pozri aj prílohu č. 1 tejto zápisnice s komentárom Ľ. Lacinovej). V úvodnej diskusii sa 

členovia výboru zhodli na potrebe umožniť v odôvodnených prípadoch 1.) rokovanie 

výboru snemu pomocou videokonferencie 2.) hlasovanie per rollam. Tieto návrhy výbor 

predloží snemu pri rokovaní o pripravovaných nových interných normách SAV (Štatút 

SAV, prípadne Štatút Snemu SAV).  

 

Ad. 2. Ľ. Lacinová odovzdala slovo Z. Kusej, aby prezentovala prácu pracovnej skupiny 

výboru snemu, ktorej úlohou bolo zosumarizovať pripomienky vedeckých rád 

jednotlivých ústavov SAV k AP RIS3. Následne sa výbor snemu zaoberal jednotlivými 

pripomienkami a pripravil definitívny materiál, ktorý ako stanovisko Snemu SAV 

poskytol P SAV. Materiál je ako príloha č. 2 súčasťou tejto zápisnice. 

 

Ad. 3. Ľ. Lacinová o 17:50 hod. poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie 

výboru Snemu SAV.  

 

 

Príloha č. 1: Všeobecný komentár k Akčnému plánu implementácie Stratégie výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 – 2016. 

 

Príloha č. 2: Pripomienky výboru Snemu SAV k Akčnému plánu implementácie RIS3 

vložené do Portálu právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR.  

 

Zapísal: Radoslav Passia 

Overila: Katarína Gmucová  

 

V Bratislave dňa 7. 4. 2015  

                   Ľubica Lacinová 

            predsedníčka Snemu SAV 



Príloha č. 1 
 

 

Všeobecný komentár k Akčnému plánu implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu SR na roky 2014 - 2016. 

 

Pri pripomienkovaní Akčného plánu prišlo viacero pripomienok, ktoré sa zdali vychádzať 

z predpokladu, že RIS3 je jediným programom a jedinou stratégiou podpory vedy a výskumu 

v SR.  

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR je dokument prijatý 13. 

novembra 2013, ktorý vláda SR pripravila ako východiskový dokument z ex-ante 

kondicionalít pre Viacročný finančný rámec 2014 -2020. Dokument bol schválený Európskou 

komisiou a je pre dané obdobie záväzný. 

Tento dokument sa nevzťahuje na vedu a výskum všeobecne, program RIS3 navrhnutý EK je 

hospodársky program zameraný na globálnu ekonomickú konkurencieschopnosť štátov 

EÚ. Podpora základného výskumu naďalej zostáva úlohou iných programov EÚ a najmä 

zostáva úlohou národných programov podpory výskumu.  

Akčný plán implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na 

roky 2014 – 2016 bol po prvý krát predložený na pripomienkovanie na jar 2014. Súčasný text 

je už zmenený a bol predložený vlastne do druhého kola pripomienkového konania, ktoré 

bolo definované ako skrátené.  

Pri pripomienkovaní tohto dokumentu treba prihliadať na to, že je určený na implementáciu 

vyššie spomenutého dokumentu v priebehu necelých dvoch rokov (do konca roku 2016). Nie 

je možné navrhovať zmeny, ktoré by menili pôvodný schválený dokument. 

Viacero pripomienok sa týkalo agentúry VEGA. Z tabuľky na strane 6 Akčného plánu je 

zrejmé, že Výskumná agentúra bude agentúrou MŠVVaŠ. VEGA ako vnútorná agentúra SAV 

do nej nepatrí, tá časť VEGY, ktorá spravuje projekty vysokých škôl, nespadá do našej 

kompetencie. 

 

Ľubica Lacinová 

Za Výbor Snemu SAV 

http://www.economy.gov.sk/strategia-vyskumu-a-inovacii-pre-inteligentnu-specializaciu-sr/142232s


Príloha č. 2.  

Pripomienky výboru Snemu SAV k Akčnému plánu implementácie RIS3 vložené do Portálu 

právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR. 

 

Pripomienk

a k časti  

(strana, 

odsek, 

riadok.) 

Pôvodný text Navrhovaná úprava 

 

Odôvodnenie 

s. 3, odsek 

6, písmeno 

a 
ZÁSADNÁ 

PRIPOMIEN

KA 

 

a.  integrovaného 

inštitucionálneho riadenia 

výskumu, vývoja a inovácií, ako 

základného prvku prekonania jej 

fragmentácie; 

Doplniť do vety slovo 

„podpory“ , vypustiť slová 

nasledujúce po 

„základného“ 

a preformulovať ju 

nasledovne: 

a.  integrovaného riadenia 

podpory výskumu, vývoja a 

inovácií, ako základného 

predpokladu úspešnej 

implementácie výsledkov v 

praxi; 

Inštitucionálne riadenie výskumu, 

vývoja a inovácií je v priamom 

protiklade s poslaním výskumu, 

vývoja a najmä inovácií. Na druhej 

strane, integrované riadenie 

podpory výskumu je žiaduce. 

s. 5, bod A, 

druhá veta 
 

ZÁSADNÁ 

PRIPOMIEN

KA 
 

Nový prístup k systému riadenia 

VVaI umožní vyhnúť sa duplicite 

procesov a podpory a bude vedieť 

dynamicky určovať oblasti, v 

ktorých je potrebná ďalšia 

finančná podpora, resp. v ktorých 

je potrebná obsahová zmena ich 

zamerania; 

Vypustiť slová „vyhnúť sa 

duplicite procesov a 

podpory“ a upraviť vetu 

nasledovne: , 

„Nový prístup k systému 

riadenia VVaI umožní 

dynamicky určovať oblasti, v 

ktorých je potrebná ďalšia 

finančná podpora...“ 

Zámer vyhnúť sa duplicite podpory 

je v rozpore s bodom C tejto časti, 

ktorý hovorí o využití možnosti 

kombinovať podporu z rôznych 

národných a medzinárodných 

zdrojov. 

Upozorňujeme, že ak aj dochádza k 

duplicite podpory touto internou 

agentúrou a napr. agentúrou APVV, 

tak zo strany VEGA ide o podporu 

finančne marginálnu, ktorá 

spravidla pokrýva nepredpokladané 

výdavky (výškou alebo typom) 

vznikajúce počas riešenia projektu 

APVV. Súčasná čiastočná obsahová 

duplicita projektov VEGA a APVV 

má pôvod aj v tom, že APVV 

projekty spravidla „vyrastajú“ 

z najkvalitnejších VEGA projektov, 

keď sa v procese ich riešenia objaví 

nový potenciál danej tematiky. 

s. 8, bod 9. 

ZÁSADNÁ 

PRIPOMIEN

KA 

 

9. vyjadruje sa k špecializácii 

verejných vedeckých a 

výskumných inštitúcií a navrhuje 

odporúčania pre RV VTI v tejto 

oblasti. 

Bod 9 vypustiť. 

Ustanovením sa zasahuje do 

kompetencií zriaďovateľov 

organizácií výskumu a vývoja. 

s. 7, 10 a 12 

bod 3 
 
 

ZÁSADNÁ 

PRIPOMIEN

KA 

 
 

3. ... Členovia Stálej komisie / 

Rady Výskumnej agentúry / Rady 

technologickej agentúry sú 

predsedom určení zástupcovia: 

 

i. MŠVVaŠ SR, MH SR (pričom 

aspoň jeden člen bude 

zástupca RO a SO), 

ii. Technologickej agentúry, 

iii. útvaru Splnomocnenca vlády 

SR pre výskum a inovácie, 

iv. ostatných organizácií v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

MŠVVaŠ SR, 

v. ďalšie osoby podľa 

rozhodnutia predsedu Rady 

3. Členovia Stálej komisie / 

Rady Výskumnej agentúry / 

Rady technologickej agentúry 

sú predsedom určení 

zástupcovia: 

i. MŠVVaŠ SR, MH SR 

(pričom aspoň jeden člen 

bude zástupca RO a SO), 

ii. Technologická agentúra, 

iii. útvar Splnomocnenca 

vlády SR pre výskum a 

inovácie, 

iv. ostatné organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

MŠVVaŠ SR, 

v. ďalšie osoby podľa 

Ad samostatný odsek vii:  SAV ako 

najväčšia vedecká inštitúcia v SR 

musí mať garantovanú účasť v SK 

RV VTI RIS3. 

 

 



Výskumnej agentúry, 

vi. vybraných vysokých škôl, 

ktoré realizujú výskum, 

vii. výskumných inštitúcií, 

vrátane SAV, 

viii. podnikateľskej sféry. 

rozhodnutia predsedu Rady 

Výskumnej agentúry, 

vi. vybrané vysoké školy, 

ktoré realizujú výskum, 

vii. SAV 

viii. výskumné inštitúcie 

ix. podnikateľská sféra. 

 

s. 14 3.1 A 

odsek 3 
ZÁSADNÁ 

PRIPOMIEN

KA 

 

Tento kontinuálny proces, ktorý 

bude založený na vyššie 

uvedenom entrepreneurial 

discovery, by mal v horizonte do 

roku 2020 zabezpečiť jasné 

prepojenie jednotlivé oblasti 

hospodárskych a výskumných 

špecializácií, ako aj postupne 

eliminovať tie, v ktorých prax 

nasledujúcich rokov a proces 

hodnotení ukáže, že v nich 

príslušné prepojenia a rozvojový 

potenciál neexistujú 

nahradiť slovo „eliminovať“ 

slovom „znižovať“ 

. 

Vysvetlenie: Nejedná sa 

o likvidáciu odborov resp. ústavov, 

ktoré sú mimo RIS3, ale o tie, ktoré 

pod RIS3 patria a neosvedčia sa. 

Netýka sa to smerov, ktoré sú 

podporované inými mechanizmami.  

 

s. 14 3.1. B 

odsek 1 
ZÁSADNÁ 

PRIPOMIEN

KA 
 

Plánované výzvy a podporené 

výskumné projekty budú musieť 

spĺňať minimálnu požiadavku 

prepojenia konkrétnych 

výskumných a inovačných úloh 

na oblasti inteligentnej 

špecializácie a ich príspevku na 

dynamiku hospodárskej 

špecializácie SR, vrátane 

požiadavky jasne 

identifikovateľného príspevku 

každej podporenej výskumnej 

úlohy k relevantným odvetviam 

hospodárstva SR a/alebo 

perspektívnym hospodárskym 

oblastiam identifikovaných 

v RIS3. 

Z odseku vypustiť časť 

začínajúcu slovami 

„vrátane“ až po 

„hospodárstva SR“, doplniť 

slová „spoločenské výzvy“ 

a upraviť nasledovne:  

„Plánované výzvy 

a podporené výskumné 

projekty budú musieť spĺňať 

minimálnu požiadavku 

prepojenia konkrétnych 

výskumných a inovačných 

úloh na oblasti inteligentnej 

špecializácie alebo 

perspektívne hospodárske 

oblasti/ spoločenské výzvy 

identifikované v RIS3.“ 

Tak, ako je odsek formulovaný, je 

vyjadrením uznaia dôležitosti 

spoločenských vied 

Vynechaním časti, ktorá žiada 

u každej podporenej výskumnej 

úlohy preukázať jasne 

identifikovateľný hospodársky 

príspevok sledujeme obranu 

základného výskumu.  Doplnením 

slov “spoločenské výzvy” 

sledujeme lepší súlad dokumentu so 

stratégiou RIS3 

Str. 23 ods. 

2 r. 2 
 

ZÁSADNÁ 

PRIPOMIEN

KA 
 

Budovanie výskumnej 

infraštruktúry musí byť 

strategicky plánované a musí 

poskytnúť vysokú pridanú 

hodnotu, vrátane finančných a 

nefinančných podporných služieb 

pre podnikateľskú sféru a pri jej 

ďalšom budovaní sa musí 

predchádzať duplicitám 

v investíciách do podobnej 

infraštruktúry, ktorá už v blízkom 

regióne, resp. lokalite existuje, 

resp. je v procese výstavby.  

V 2. riadku 2. odseku 

doplniť slová „a 

spoločenskú prax (verejný 

sektor) takto: 

 

...podporných služieb pre 

podnikateľskú sféru 

a spoločenskú prax (verejný 

sektor).. 

Finančné a nefinančné podporné 

služby sú významnou oporou 

a stimulom aj pre výskum  v 

organizáciách verejného sektora 

(verejné výskumné inštitúcie) 

 

 


