PREDKLADACIA SPRÁVA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predkladá na rokovanie vlády SR
informatívny materiál „Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho
porovnanie so zahraničím za rok 2019.“
Materiál sa predkladá na základe § 10 ods. 3 písm. g) zákona č. 172/2005 Z. z. a je
plnením úlohy vyplývajúcej z bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 490 zo 6. júna 2007, v ktorom
je uložené ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu predkladať správu na rokovanie vlády
každoročne do 31. decembra.
Materiál bol vypracovaný s využitím aktuálnych údajov Štatistického úradu SR, údajov
Eurostatu, databázy „E-CORDA“, databázy Web of Science, Výročnej správy Slovenskej
akadémie vied za rok 2019, Výročnej správy Agentúry na podporu výskumu a vývoja za rok
2019, ďalších dokumentov a podkladov zainteresovaných rezortov.
Predkladaný materiál obsahuje vyhodnotenie stavu výskumu a vývoja v Slovenskej
republike za rok 2019 a tiež návrhy opatrení vo vzťahu k ďalším obdobiam.
V nadväznosti na odporúčanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie zo dňa
9. novembra 2017 obsahová štruktúra predkladaného materiálu nadväzuje na úpravy navrhnuté
v predchádzajúcom období smerom k posilneniu analytickej hodnoty a vypovedacej schopnosti
vo vzťahu k formulovaným záverom predkladaného materiálu.
V hodnotenom období roka 2019 dosiahli celkové výdavky na výskum a vývoj podiel
na HDP vo výške 0,83 %, čo predstavuje zníženie oproti predchádzajúcemu roku o 0,01
percentuálneho bodu. V tom podiel výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavoval 0,34 % HDP
a podiel výdavkov z podnikateľského sektora 0,39 % HDP.
Systém slovenskej vedy a techniky disponuje využiteľným potenciálom funkčných
schém podpory výskumu a vývoja, avšak pre ich využitie v plnej miere je potrebné posilniť ich
financovanie. Zvýšenie miery financovania existujúcich schém by umožnilo taktiež súvzťažne
zvýšiť mieru zapojenia podnikateľského sektora do financovania výskumu a vývoja a priame
uplatnenie výsledkov v praxi. Vyššia účasť podnikateľského sektora v spolupráci
s akademickým sektorom vytvorí vhodné podmienky pre rozvoj mladých vedeckých
pracovníkov s víziou ich ďalšieho profesijného rastu v prostredí špičkového výskumu a vývoja.
Je potrebné posilňovať účasť SR v komunitárnych programoch EÚ záujme zvýšenia
participácie slovenských inštitúcií a posilnenia čerpania finančných prostriedkov. Za tým
účelom je nevyhnutné pripraviť vhodné prostredie s proaktívnym pôsobením národných
podporných štruktúr a vyššou mierou koordinácie aktivít zo strany jednotlivých kompetentných
orgánov. Prispieť k tomu môže taktiež ďalšia systematická práca so špičkovými odborníkmi
s praxou zo zahraničia, ktorí v prípade návratu na Slovensko dokážu priniesť nové výskumné
riešenia a kontakty využiteľné v podobe vyššieho čerpania prostriedkov z európskych zdrojov
a zo štrukturálnych fondov v podobe úspešne implementovaných projektov.
Predkladaný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské
prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani
na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný materiál je informatívneho charakteru a nebol predmetom
medzirezortného pripomienkového konania.
MŠVVaŠ SR zároveň predkladá materiál na rokovanie Rady vlády SR pre vedu,
techniku a inovácie.

