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Záznam

z rokovania Rady vlády SR pre vedu a techniku konaného dna 30.1.2007

prítomní: podla priloženejprezencnej listiny

program rokovania:

1. Otvorenie

2. Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu
a techniku

3. Informácia o formich ftnancovania vedy a techniky v SR
4. Prerokovanie návrhu Stratégie popularizácie vedy a techniky v spolocnosti
5. Informácia o návrhu Zásad zákona, ktorým sa melÚ a dopÍna zákon c. 131/2001 Z. z.

o vysokých školách v znelÚ neskorších predpisov
6. Záver

K bodu 1.

Predseda rady vlády, podpredseda vlády SR a minister školstva, prof. Mikolaj privítal
prítomných a navrhol upravit program rokovania rady vlády. Rada vlády úpravu programu rokovania
schválila.

K bodu 2.
Predseda rady vlády otvoril diskusiu k návrhu Rokovacieho poriadku Rady vlády SR pre

vedu a techniku.

V diskusii odzneli nasledujúce pripomienky:
./ v cl. 2 ods.7 rokovacieho poriadku - neviazat spôsobilost rady vlády rokovat a uznášat sa

s úcastou stálych expertov na rokovalÚ, ale len s úcastou clenov rady vlády;
./ v cl. 2 ods. 11 rokovacieho poriadku - pri rovnosti hlasov nedávat predsedajúcemu možnost

mat rozhodujúci hlas;
./ v cl. 4 ods. 3 rokovacieho poriadku - nedat predsedovi rady vlády výhradné kompetencie

pre zverejnovanie výsledkov a uznesení z rokovaní rady vlády.

Na záver diskusie bolo odporucené predložit rokovací poriadok na podpis predsedovi rady vlády
po jeho úprave v zmysle vznesených pripomienok.

K bodu 3.
Predseda rady vlády informoval o formách ftnancovania vedy a techniky a o tendenciách

v ich budúcom smerovalÚ.

Financovanie vedy a techniky v SR sa v roku 2007 bude realizovat prostred1Úctvom:
./ Agentúry na podporu výskumu a vývoja (dalej len ,,APVV''),
./ Vedeckej grantovej agentúry (dalej len "VEGA'') a Kultúrno-edukacnej grantovej agentúry

(dalej len "KEGA''),
./ projektov štátnych programov výskumu a vývoja a štátnych programov rozvoja infraštruktúry

výskumu a vývoja (dalej len "ŠP VaV''),
./ štrukturálnych fondov - Európskeho fondu regionálneho rozvoja (dalej len "ERDF'') a

Európskeho sociálneho fondu,
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APVV
Cinnost' APVV bude smerovaná na:

1. poskytovanie fInancnej podpory zo štátneho rozpoctu len za spoluúcasti súkromných
zdrojov (bude platit aj pre projekty základného výskumu a projekty organizácií verejného
sektora),

2. prípravu koncepcie tzv. "public- private partnership projects" - PPP projektov a jej realizáciu
vypisovaním výziev pre verejnú sútaž,

3. podporu projektov 7. rámcového programu EÚ pre výskum, technický rozvoj
a demonštrácie (dalej len ,,7.RP").

APVV bude podporovat úcast vysokých škôl a ústavov SAV v 7. RP (v rozpocte EK na 7.RP je asi
1,7 bilióna Sk). P. podpredseda vlády SR a minister školstva prislúbil vykonat všetky kroky pre
získanie podpory z rozpoctu SR na potrebné 25%-né dofInancovanie úspešných slovenských
projektov. APVV v týchto intenciách pripraví schémy podpory.

VEGA. KEGA

Budú pripravené opatrenia na zmenu pravidiel poskytovania podpory z VEGA a I<EGA. Budú
požadované priebežné a záverecné oponentúry, ako kontrola riešenia projektov podporovaných
z VEGA a I<EGA.

Bude vykonaný audit VEGA a I<EGA a do troch mesiacov budú známe výsledky.

ŠPVaV

Pokracujúce projekty ŠPVaV z vysokých škôl a SAV budú dofmancované a až na základe analýzy ich
výsledkov budú zverejnené nové ŠPVaV.

Štrukturálne fondy
Pre podporu výskumu a vývoja vláda SR schválila operacný program "Výskum a vývoj". Dôležitou
úlohou je pripravit koncepciu výziev pre vypisovanie verejných sút aží na získanie prostriedkov
z ERDF prostredníctvom OP "Výskum a vývoj" Koncepcia výziev bude prezentovaná na rade vlády
v marci 2007.

.
V diskusii k tejto informácii odzneli nasledujúce stanoviská a príspevky:

napriek tomu, že aplikovaný výskum bude podporovaný aj prostredníctvom operacného
programu "Konkurencieschopnost a hospodársky rast", ktorého riadiacim orgánom je MH
SR, kompetencie pre aplikovaný výskum zostanú na MŠ SR a kompetencie pre inovácie
budú na MH SR,

materiály MH SR "Inovacná stratégia" a "zákon o inováciách" budú prerokované na
budúcom rokovaní rady vlády,

pozitívne hodnotenie snahy podpredsedu vlády SR a ministra školstva získat zo štátneho
rozpoctu zdroje na 25%-né dofInancovanie úspešných projektov 7.RP,

APVV vypracuje schémy a kritériá pre poskytovanie prostriedkov na dofmancovanie
úspešných projektov 7.RP,

zostavenie priorít pre podporu úspešných projektov 7.RP prostredníctvom APVV,

nízky objem prostriedkov získaných zo 6. RP slovenskými organizáciami výskumu a vývoja,
koordinovat postup poskytovania prostriedkov zo štrukturálnych fondov nielen medzi MŠ
SR a MH SR, ale aj medzi inými ministerstvami,

smerovanie podpory výskumu nielen na aplikovaný výskum, ale aj na spolocenské
a humanitné vedy,

pripravit poradenské tímy MŠ SR pre prípravu výziev ku OP "Výskum a vývoj".
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K bodu 4.

Úvodné slovo k materiálu MŠ SR predniesol generálny riaditel Sekcie vedy a techniky, prof.
Šupín.

V diskusii k materiálu odzneli nasledujúce stanoviská a pripomienky:
./ ocenenie vypracovania stratégie ako 1. materiálu takéhoto charakteru,
./ v návrhu uznesenia, bod B.2 upravit zoznam subjektov, ktorým sa ukladá úloha,
./ do aktivít zabezpecovaných Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky

v spolocnosti zahrnút aj výstavy, stále expozície a tvorbu popularizacných ftlmov,
./ zriadit národné centrum pre popularizáciu až v roku 2008 je neskoro,
./ zainteresovat podnikatelské subjekty do procesu popularizácie vedy a techniky,
./ prezentovat prostredníctvom národného centra aj výsledky riešenia projektov

podporovaných APVV,
./ zriadit centrálny informacný portál pre vedu a techniku a prepojit ho s národným

centrom pre popularizáciu,
./ popularizáciu vedy a techniky realizovat aj

historickými technickými vymoženost ami
v minulosti.

oboznamovaním žiakov so známymi
zavedenými na území Slovenska

Rada vlády na záver odporucila vláde SR materiál schválit po zohladnení pripomienok.

K bodu 5.

Podpredseda vlády SR a minister školstva, prof. Mikolaj informoval radu vlády o návrhu
zásad novelizácie zákona o vysokých školách. Prítomným clenom a stálym expertom rady vlády bola
táto informácia poskytnutá aj v písomnej podobe.

Do konca februára 2007 bude návrh novelizácie zákona predložený na prerokovanie vo vláde
SR.

Na záver boli prítomní vyzvaní predsedom rady vlády, aby na e-mailovú adresu prof.
Plavcana, zastupujúceho generálneho riaditela Sekcie vysokých škôl, zaslali metodologické návrhy na
dopracovanie zásad novelizácie (nie už nové námety) v termíne do 5. februára 2007.

Pre spätnú informáciu bude návrh zásad novelizácie zákona a vyhodnotenie zapracovarua
pripomienok k nim zaslaný clenom a stálym expertom rady vlády.

Oficiálne návrh zásad novelizácie zákona bude prezentovaný dna 13. februára 2007 na pôde
Slovenskej rektorskej konferencie.

K bodu 6.

Na záver predseda rady vlády podakoval prítomným za úcast na rokovaní.

V Bratislave 6.2. 2002

Zapísala: M. Cimbáková, riaditelka Odboru stratégie a analýz, SVaT
Schválil:Ján Mikolaj, predseda Rady vlády SR pre VaT

~

3



Prezencná listina

zasadnutie clenov
Rady vlády SR pre vedu a techniku

30. január 2007

1.
Meno

Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.

2. Ing. Lubomír Palcák

3. Ing. Peter Weber

4. prof. RNDr. Libor Vozár, DrSc.

5. I prof. Ing. Dušan Húska, PhD.

6. Dr. h. c. mult. Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

7. prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. M.D

8. prof. Ing. Milan Sikula, DrSc.

9. prof. Dr. Emília Hrabovec

10. I prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

11. I Ing. Ján Pociatek

12. I doc. Ing. Lubomír Jahnátek, CSc.

13. I prof. Ing. Stefan Luby, DrSc.

14. I prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.

15. I prof. Ing. Viktor Smieško, CSc.

16. I Ing. Ján Sedivý, CSc.

17. Iprof. h. c. prof. Ing. Mikuláš Supín, CSc.

18. I RNDr. Marta Cimbáková

19. I Mgr. Elena Kupferschmidtová

12.t' Dv: lj'~lej" ttCi-;:> tio It"'h / C:./:':.

~YJ ~\.\'< ':/ i: L C; C~\ 1-"<,.;::,.lv


