
Záznam
z rokovania Rady vlády SRpre vedu a techniku konaného dňa 29. 6. 2009

prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh výnosu o stimulo ch pre výskum a vývoj
3. Návrh na účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou
4. Návrh nového modelu financovania vedy a techniky v Slovenskej republike
5. Návrh na zloženie Komisie pre schvaľovanie žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj
6. Návrh štatútu Komisie pre schvaľovanie žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj
7. Rôzne

K bodu 1.
Predseda rady vlády, podpredseda vlády SR a minister školstva, prof. Mikolaj privítal

prítomných, oboznámil ich s programom rokovania a otvoril rokovanie.

K bodu 2.
Úvodné slovo k "návrhu výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj" predniesol generálny

riaditeľ Sekcie vedy a techniky, prof. M. Šupín.

V diskusii k tomuto materiálu odzneli nasledujúce príspevky týkajúce sa:
požiadavky spresniť znenie odkazov v návrhu výnosu,
požiadavky zaradiť hodnotiteľa žiadosti o stimuly za člena oponentskej rady,
explicitného ustanovenia slovenského hodnotiteľa a slovenského odborníka, ktorí budú
posudzovať žiadosť o stimuly v znení návrhu výnosu,
vypracovania odlišných kritérií pre hodnotenie žiadostí o stimuly hodnotiteľmi a pre
hodnotenie odborníkmi, ktorí budú posudzovať projekt výskumu a vývoja.

Závery:
./ Návrh výnosu bude opätovne upravený po legislatívnej stránke .
./ Z dôvodu ochrany anonymity hodnotiteľov a odborníkov hodnotiacich žiadosť o stimuly,

nebudú hodnotitelia a odborníci hodnotiaci žiadosť o stimuly ustanovení za členov
oponentskej rady .

./ Nie je potrebné explicitné ustanovenie v návrhu výnosu, že žiadosť o stimuly musí byť
hodnotená aj slovenským hodnotiteľom a aj slovenským odborníkom, lebo znenie návrhu
výnosu umožňuje takýto výber .

./ Osobitné kritéria budú ustanovené pre hodnotenie žiadosti o stimuly hodnotiteľmi
a osobitné pre jej hodnotenie odborníkmi.

Uznesenie:
Rada vlády odporučila vláde Slovenskej republiky materiál prerokovať a schváliť po

akceptovaní záverov.

K bodu 3.
Úvodné slovo k "návrhu na účasť Slovenskej republiky na spolupráci s Európskou

vesmímou agentúrou" predniesol generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, prof. M. Šupín.
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V diskusii k tomuto materiálu odzneli nasledujúce príspevky týkajúce sa:
./' Úpravy názvov vysokých škôl uvádzaných v Prílohe l materiálu podľa právneho

stavu, čo znamená najprv uvádzať názov vysokej školy, potom názov jej fakulty
a potom názov katedry .

./' Zaradenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Výskumného ústavu pôdy
a pôdoznalectva do zoznamu inštitúcií v Prílohe l,

./' Preformulovania názvu tabuľky v Prílohe l - vypustenie slov "predbežný" a "môžu".

Závery:
./' Vznesené pripomienky a návrhy budú zapracované do materiálu.

Uznesenie:
Rada vlády odporučila vláde Slovenskej republiky materiál prerokovať a schváliť po

akceptovaní záverov.

K bodu 4.
Úvodné slovo k "návrhu Nového modelu financovania vedy a techniky v Slovenskej

republike" predniesol generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, prof. M. Šupín. Úvodné slovo
doplnil predseda Rady vlády a poukázal na nasledujúce významné skutočnosti uvedené v materiáli:

./' Grantové schémy sú uvedené v materiáli, aby boli zrejmé rozhrania v podpore vedy
a techniky zo štátneho rozpočtu a z operačného programu "Výskum a vývoj" a aby sa
predišlo duplicite a prelínaniu podpory z jednotlivých zdrojov podpory .

./' Doplnenia obrázkovej schémy pre jednotlivé grantové schémy.

V diskusii k tomuto materiálu odzneli nasledujúce príspevky týkajúce sa:
./' Úpravy materiálu vo vzťahu k rozpočtovým pravidlám a úpravy bodu B.l návrhu

uznesenia .
./' Podpory účasti organizácií výskumu a vývoja zo SR v európskych iniciatívach len

v tom prípade, ak je deklarovaný záujem samotných organizácií.
./' Zaradenia tabuľky zo strany 4 do prílohy materiálu,
./' Hľadania možností pridruženého členstva SR (spolu s ďalšími krajinami) v nových

európskych infraštruktúrach výskumu a vývoja.
./' Zvyšovania sa členských poplatkov SR v európskych centrách výskumu a vývoja,

napr. v CERNe, z dôvodu rastu HDP Slovenska v predchádzajúcich rokoch .
./' Doplnenia grantových schém pre základný výskum.
./' Zaradenia takých tém výskumu a vývoja do podpory, ktoré budú riešiť morálne

problémy, ktoré spôsobili hospodársku krízu.
./' Podpory riešenia civilizačných hodnôt, ktoré vyplývajú z Vízie rozvoja Slovenska

a Stratégie rozvoja Slovenska .
./' Nedostatočných zdrojov v podpore vedy a techniky na Slovensku, čo zaraďuje

Slovensko na posledné miesto v európskom porovnávaní.
./' Účasti zahraničných zdrojov na podpore výskumu a vývoja v Slovenskej republike

a konštatovania, že zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku si dávajú robiť výskum
vo svojich domovských krajinách .

./' Navrhovaných troch vecných priorít pre aplikovaný výskum a ich doplnenia
o prioritu "Kvalita života", ktorá tiež môže byť spolufinancovaná z podnikateľských
zdrojov .

./' Zamerania materiálu len na podporu aplikovaného výskumu, pričom je potrebné
pozornosť venovať aj základnému výskumu, pokračovaniu podpory 7. rámcového
programu EÚ pre výskum, technický rozvoj a demonštračné aktivity (ďalej len
,,7.RP"), bilaterálnej spolupráci a štátnym programom výskumu a vývoja.
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./ Potreby vytvorenia národného inovačného systému, v ktorom by veda a technika
a inovácie boli navzájom prepojené .

./ Nechápania verejnosti, aký zmysel majú v materiáli uvádzané nove druhy organizácií,
ktoré majú byť podporované cez uvedené grantové schémy .

./ Nedostatku odborníkov pre transfer technológií.

./ Zmeny toku podpory start up a spin off, ktorá by mala ísť "zhora nadol" a nie "zdola
nahor".

Závery:
./ Uvádzanie konkrétnych grantových schém v materiáli má význam pre určenie hranice

medzi tým, čo bude podporované zo štátneho rozpočtu a tým čo zo štrukturálnych fondov
tak, ako to požaduje EK.

./ Do materiálu bude doplnená upravená tabuľka a schéma, ktoré spolu s uvedenými
definíciami prispejú k pochopeniu významu uvádzaných osobitných typov inštitúcií, ktoré
budú podporované prostredníctvom navrhovaných grantových schém .

./ Materiál bude doplnený textom o smerovaní v podpore základného výskumu .

./ Materiál bude upravený tak, aby bolo zrejmé, že podpora účasti v 7.RP, v bilaterálnej
medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci bude pokračovať.

Uznesenie:
Rada vlády odporučila vláde Slovenskej republiky materiál prerokovať a schváliť po

akceptovaní záverov.

K bodu 5.
"Návrh na zloženie Komisie pre schvaľovanie žiadostí o stimuly pre výskum

a vývoj"predniesol generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, prof. M. Šupín.

Závery:
./ K menovitému zloženiu komisie neboli žiadne pripomienky.

Uznesenie:
Rada vlády odporučila podpredsedovi vlády a ministrovi školstva zloženie komisie

akceptovať.

K bodu 6.
Úvodné slovo k "návrhu Štatútu Komisie pre schvaľovanie žiadostí o stimuly pre

výskum a vývoj" predniesol generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, prof. M. Šupín.

V diskusii k tomuto materiálu odzneli nasledujúce príspevky týkajúce sa:
./ Úpravy spôsobu hlasovania komisie tak, aby jej odporúčania boli schval'ované

hlasovaním nadpolovičnej väčšiny všetkých členov komisie a nie hlasovaním
nadpolovičnej väčšiny členov komisie prítomných na rokovaní.

./ Doplnenia štatútu o možnosť, aby aj Rada vysokých škôl, rovnako ako Slovenská
rektorská konferencia, mala možnosť nominovať zástupcu sektora vysokých škôl do
komisie.

Závery:
./ Navrhované úpravy budú zapracované do štatútu komisie ..



Uznesenie:
Rada vlády odporučila podpredsedovi vlády a ministrovi školstva po akceptovaní

pripomienok štatút schváliť a podpísať.

K bodu 7.
V rôznom predseda Rady vlády informoval prítomných o:
opätovnom predložení návrhu novelizácie zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách do
NR SR po jej prepracovaní a vypustení ustanovení, ktoré sa týkali možnosti vysokých škôl
vkladať svoj majetok do špecializovaných organizácií vedy a techniky, ktoré sú obchodnými
spoločnosť arni,
postupnej trans formácií Slovenskej akadémie vied (ďalej len "SAV"), ktorá by sa mala
rozbehnúť pod vedením nového predsedu SAV,
tom, že najväčšie úsilie v podpore vedy a techniky v SR bude aj v najbližšej budúcnosti
sústredené na maximálne využitie štrukturálnych fondov alokovaných na operačný program
"Výskum a vývoj".

V Bratislave 3.7. 2009
Zapísala: M. Cimbáková, riaditel'ka Odboru štátnej a európskej politiky vo vede a technike, SVT Ll:~
Schválil:Ján Mikolaj, predseda Rady vlády SR pre VaT


