RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE
- Z á p i s n i c a z 9. r o k o v a n i a dňa 16. marca 2017 o 10:00 hod.
Zrkadlová sála Úradu vlády Slovenskej republiky
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie viedol: Peter Pellegrini, predseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
(ďalej len „predseda rady“)
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie rokovania
Návrh programu 9.rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Informácia o vymenovaní nových členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii (MŠVVŠ SR)
Zvýšenie podpory súťažného financovania v systéme výskumu a inovácií
(splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie)
Audit systému výskumu a inovácií v SR prostredníctvom medzinárodnej inštitúcie
(splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie)
Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej
republike (predseda rady)
Rôzne
Záver

K jednotlivým bodom programu:
Bod 1: Otvorenie rokovania
Predseda rady otvoril 9. rokovanie Rady vlády SR pre vedu techniku a inovácie (ďalej len
„rada“) a zároveň tajomník skonštatoval, že rada je uznášaniaschopná.
Bod 2: Návrh Programu 9. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Klub 500 predložil požiadavku, aby bolo zmenené poradie jednotlivých bodov programu, t.j.
aby bol prerokovaný bod č.4, následne bod č.7 a až následne body 5 a 6.
Predseda rady dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu
Pozmeňujúci návrh bol schválený.
Záver k bodu 2: Program 9. rokovania rady bol nadpolovičnou väčšinou členov rady
schválený s pripomienkou.
Bod 3: Informácia o vymenovaní nových členov Rady vlády SR pre vedu, techniku
a inovácie
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Predseda rady informoval, že na rokovaní vlády SR dňa 22. februára 2017 boli za členov
Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie opätovne zvolení:
-prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. – nominant združenia výskumne a technicky
orientovaných univerzít
-Ing. Peter Klamo – nominant Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR,
-doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. – nominant Klubu 500,
-Ing. Peter Magvaši, CSc. hosť. prof. – nominant Zväzu automobilového priemyslu SR.

Bod 4: Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
Cieľom návrhu zákona je vytvoriť nový typ právnickej osoby sui generis [§ 18 ods. 2 písm. d)
Občianskeho zákonníka], ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi
verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou, a ktorej hlavným predmetom činnosti
je výskumná činnosť, zahrňujúca aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu. Ich vytvorenie
má posilniť ich právnu samostatnosť, zvýšiť ich ekonomickú silu, ako aj zabezpečiť verejnú
kontrolu výsledkov ich činnosti. V porovnaní s dnešnou právnou formou rozpočtových a
príspevkových organizácii má navrhovaná nová právna forma „verejná výskumná inštitúcia“
umožniť subjektom uskutočňujúcim výskumnú, a prípadne aj vývojovú činnosť lepšie čeliť
hlavným výzvam, s ktorými sú v súčasnosti konfrontované.
Návrh zákona bol prerokovaný Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie 10. februára 2015.
Upravená verzia bola prerokovaná a schválená Legislatívnou radou vlády SR v septembri
2016 a následne predložená aj na rokovanie vlády SR, pričom jej rokovanie o materiáli bolo
prerušené.
Oproti materiálu, ktorý bol predložený na rokovanie vlády v roku 2016 je v návrhu zákona
vykonaných niekoľko zmien týkajúcich sa poistiek ohľadom prioritného majetku. Zredukoval
sa tiež okruh subjektov, ktorým možno trvalo nepotrebný prioritný majetok darovať.
V prípadoch nakladania s majetkom mimo rámca zákona sa doplnila výslovná neplatnosť
právneho úkonu, ako aj požiadavky vo vzťahu k úhrade kúpnej ceny. V nadväznosti na posun
v legislatívnom procese bolo potrebné aktualizovať aj dátum transformácie ústavov
Slovenskej akadémie vied, a to na 1. 1. 2018.
V rámci diskusie MF SR uviedlo, že návrh zákona neobsahuje článok, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pretože
predložený návrh zákona si vyžaduje novelizáciu zákona o rozpočtových pravidlách, MF SR
žiada do návrhu zákona doplniť novelu zákona o rozpočtových pravidlách, konkrétne doplniť
do §14 ods.6 formuláciu „zakladateľ VVI je povinný vypracovať návrh súhrnného rozpočtu
na verejné výskumné inštitúcie vo svojej zakladateľskej pôsobnosti a prerokovať ho s MF SR.
Zároveň v §19 ods.12 slová „verejná vysoká škola a Fond na podporu vzdelávania..“ nahradiť
slovami „verejná vysoká škola, Fond na podporu vzdelávania a verejná výskumná
inštitúcia..“. Súčasne je potrebné prepracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu.
Zároveň bola pripomienkovaná otázka, akých sektorov sa dotýka predmetný návrh zákona
(štátny, verejný), aké závery z toho vyplývajú a kto môže byť zakladateľom verejnej
výskumnej inštitúcie. Zástupca MŠVVŠ SR uviedol, že sa jedná výlučne o štátny sektor.
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Zakladateľmi môže byť ústredný orgán štátnej správy SR alebo Slovenská akadémia vied
(teda nie vysoká škola). V diskusii sa zároveň riešila otázka pomerového financovania.
Predseda rady zároveň navrhol, aby súčasťou návrhu uznesenia vlády SR k tomuto materiálu
bola uložená úloha pre MŠVVŠ SR a SAV predložiť vecný zámer zákona o SAV s termínom
december 2017 a návrh zákona o SAV s termínom 2018.
Súčasne do uznesenia Rady predseda rady navrhol doplniť úlohu predložiť na rokovanie rady
vecný zámer zákona o SAV a návrh zákona o SAV.
Predseda rady navrhol schváliť materiál s uvedenými pripomienkami a doplnením úloh do
návrhu uznesenia vlády SR a uznesenia Rady. Návrh bol jednomyseľne schválený.
Záver k bodu 4: Rada schválila uznesenie rady k materiálu „Zákon o verejnej
výskumnej inštitúcii“ s pripomienkami.

Bod 5: Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v
Slovenskej republike
Predseda rady predstavil materiál „Návrh na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému
výskumu a inovácií v Slovenskej republike“. Materiál bol predložený na základe záverov 8.
rokovania Rady vlády.
Materiál charakterizuje kľúčové problémy slovenského systému VaI, ktorými sú:
 fragmentácia systému výskumu a inovácií v SR
 nedostatočné využívanie existujúcej infraštruktúry výskumu a inovácií
 nízka miera súťažného financovanie systému výskumu a inovácií
 neuspokojivá miera inovácií v podnikateľskom sektore
 absencia nezávislého hodnotenia efektívnosti systému VaI v SR
Materiál zároveň načrtáva riešenia pre dosiahnutie obratu v efektívnosti a výkonnosti systému
výskumu a inovácií v SR. Jeho cieľom je začať odbornú diskusiu a následne pripraviť
v kontexte predkladaných návrhov konkrétne opatrenia na ich realizáciu.
V rámci diskusie k materiálu navrhlo MF SR preformulovať úlohu B.7 uznesenia rady tak,
aby zodpovednosť mali nie všetci členovia rady, ale iba relevantní zástupcovia.
Zároveň MF SR požiadalo o vypracovanie doložky vplyvov a realizácia medzirezortného
pripomienkového konania.
MŠVVŠ SR v rámci diskusie prednieslo pripomienku upraviť v bode B.8 zodpovednosť za
realizáciu úlohy tak, aby bola zabezpečená súčinnosť zo strany týchto ministerstiev pri
vyžiadaní podkladov do Akčného plánu implementácie RIS3 na roky 2017 – 2019. Text
navrhujeme upraviť nasledovne: „Zodpovední: minister školstva v spolupráci s ministrom
hospodárstva a ostatnými relevantnými ministrami“.
Zároveň vo vlastnom materiáli MŠVVŠ SR navrhuje upraviť na str. 2 v kapitole 2, druhý
odsek v znení „Nekoncepčná tvorba verejnej výskumnej infraštruktúry, ktorá spôsobuje
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neefektívne vynakladanie verejných zdrojov, nevytvára dostatok zdrojov pre excelentné a pre
spoločnosť významné riešenia popredných riešiteľských kolektívov“.
Nový text by mal znieť nasledovne: „nedostatočná koordinácia investícii do verejnej
výskumnej infraštruktúry, ktorá spôsobuje nekoncentrované vynakladanie verejných zdrojov,
potrebných pre podporu excelentných a pre spoločnosť významných riešení popredných
riešiteľských kolektívov“
Klub 500 predniesol nasledovné pripomienky k uzneseniu rady:
1) upraviť zodpovednosť v bode B.2 uznesenia nasledovne: „Zodpovední: nadrezortná
pracovná skupina pod vedením predsedu rady vlády“
2) upraviť zodpovednosť v bode B.7 uznesenia nasledovne: „Zodpovedný: predseda rady
vlády v spolupráci so zástupcami podnikateľského sektora a ministrom financií“
V rámci diskusie k materiálu predseda rady navrhol zorganizovať stretnutie ohľadom
problémov s vykazovaním výdavkov na výskum a vývoj v rámci tzv. superodpočtu výdavkov
na výskum a vývoj v zmysle Zákona č.595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v zložení predseda
rady, zástupca MF SR a zástupca podnikateľského sektora (Klub 500). Zástupca MH SR
uviedol, že MH SR má záujem zúčastniť sa predmetného stretnutia.
Prof. Mihina v rámci diskusie požiadal, aby do bodu B.2 uznesenia boli doplnené aj rezortné
ústavy. Súčasne navrhol do uznesenia rady doplniť úlohu B.11 – v nadväznosti na naplnenie
predchádzajúcich uznesení pripraviť novelu zákona č.172/2005 Z.z. o organizácii štátnej
podpory výskumu a vývoja.
Vo vlastnom materiáli v záveroch odporúča doplniť bod 5 nasledovne: zavŕšiť transformáciu
SAV zo štátnej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu a stimulovať (motivovať) ďalších
zriaďovateľov v zmysle zákona o vvi vytvoriť verejné výskumné inštitúcie aj mimo SAV.
Zástupca SAV navrhol v bode B.4 preformulovať zodpovednosť nasledovne: „predseda SAV
v súčinnosti s ministrom školstva“.
Predseda rady sa poďakoval za diskusiu, ubezpečil všetkých diskutujúcich, že sa bude snažiť
zo svojej pozície presadzovať nadrezortný prístup a sformuloval závery. Súhlasil s úpravou
textu na základe pripomienky štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR. Ďalej uviedol, že v uznesení
bude zodpovednosť za úlohy B.2 upravená - nadrezortná pracovná skupina pod vedením
predsedu rady vlády a za úlohu B.7 bude zodpovedný predseda vlády v spolupráci s ostatnými
členmi podľa návrhov p. Rosinu. V kapitole 4 Závery (vlastný materiál) upraviť bod 5 tak,
aby obsahoval okrem zavŕšenia transformácie SAV aj stimulovanie iných výskumných
inštitúcií na zmenu na verejnú výskumnú inštitúciu. Zároveň vo vlastnom materiáli navrhol
preformulovať text v bode 9 „realizovať opatrenia zabezpečujúce smerovanie investícií
výlučne do infraštruktúr garantujúcich ich udržateľnosť a prepojenosť na kľúčové odvetvia
priemyslu a dynamizujúcich vznik a rast kritickej masy výskumných a inovačných tímov“.
Nový text bude znieť: realizovať opatrenia zabezpečujúce smerovanie investícií najmä do
infraštruktúr garantujúcich ich udržateľnosť a prepojenosť na kľúčové odvetvia priemyslu
a dynamizujúcich vznik a rast kritickej masy výskumných a inovačných tímov“:
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Predseda rady dal hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch.
Texty vo vlastnom materiálu (str. 2 v kapitole 2 druhý odsek, bod 9 záverov) boli schválené.
Pripomienky k uzneseniu rady boli schválené.

Záver k bodu 5: Rada schválila materiál a uznesenie rady k materiálu „Návrh na
zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike“
s pripomienkami.

Bod 6: Zvýšenie podpory súťažného financovania v systéme výskumu a inovácií
Materiál predložil splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie.
Rada vlády skonštatovala, že materiál je súčasťou prerokúvaného materiálu „Návrh na
zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej
republike“, teda nebude predmetom osobitnej diskusie.
Záver k bodu 6: Uznesenie rady nebolo schválené, rada k materiálu nerokovala.
Bod 7: Audit systému výskumu a inovácií v SR prostredníctvom medzinárodnej
inštitúcie
Materiál predložil splnomocnenec vlády SR pre výskum a inovácie.
Rada vlády skonštatovala, že materiál je súčasťou prerokúvaného materiálu „Návrh na
zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej
republike“, teda nebude predmetom osobitnej diskusie.
Zároveň predseda rady požiadal o predloženie informácie o návrhu realizácie auditu na
najbližšie rokovanie rady.
Záver k bodu 7: Uznesenie rady nebolo schválené, rada k materiálu nerokovala.

Bod 8: Rôzne
Predseda poďakoval členom rady za aktívnu účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala: Diana Demková, Sekretariát rady

Správnosť overil: Marek Hajduk, tajomník rady

Schválil: Peter Pellegrini, predseda rady
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