Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Názov materiálu:

časový interval MPK: 19.10.2018 - 02.11.2018

Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s
výhľadom do roku 2028

bežný

Spôsob pripomienkového konania:
Zoznam oslovených subjektov:
Počet oslovených subjektov:
Zaslali do stanoveného termínu:
Zaslali po termíne:
Vôbec nezaslali:
Subjekty, ktoré nemali pripomienky:

Počet vznesených pripomienok / z toho zásadných:
Počet akceptovaných pripomienok / z toho počet čiastočne akceptovaných:
Počet neakceptovaných pripomienok / z toho počet zásadných
Rozporové konanie
(s kým, kedy, na akej úrovni a s akým výsledkom):
Počet odstránených pripomienok:

Všetky povinne pripomienkujúce subjekty;
verejnosť
30
30
0
0
8

ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky);
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie);
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky);
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky);
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad);
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky);
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky);
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky);

53/16
45/7
8/1

Vysvetlivky k skratkám v tabuľke:
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Typ: O - obyčajná
Z - zásadná

Číslo org.
útvaru

Vyhodnotenie: A - akceptovaná
C - čiastočne akceptovaná
N - neakceptovaná

Vymaž riadok

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

PMÚSR
(Protimonopo
lný úrad
Slovenskej
republiky)

Do materiálu je potrebné doplniť informáciu, že v čase pred vyhlásením
verejnej výzvy budú jednotlivé štátne programy výskumu a vývoja
posudzované aj z hľadiska pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.
Zároveň je potrebné doplniť tiež informáciu, že vyhlásená verejná výzva
bude obsahovať informáciu týkajúcu sa zabezpečenia súladu s pravidlami
EÚ v oblasti štátnej pomoci, t. j. či sa v rámci implementácie štátneho
programu bude uplatňovať schéma štátnej pomoci alebo schéma
minimálnej pomoci alebo ide o štátny program s podporou činností
výskumu a vývoja mimo pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci.
Zdôvodnenie: Podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej
len „ZFEÚ“) sa pravidlá štátnej pomoci uplatňujú len vtedy, keď je
príjemcom pomoci „podnik“. Súdny dvor opakovane definoval podniky
ako subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť bez ohľadu na ich
právne postavenie a spôsob ich financovania. Hospodárskou činnosťou je
každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. Aj
výskumné organizácie sú príjemcami štátnej pomoci, ak ich verejné
financovanie spĺňa všetky podmienky stanovené v článku 107 ods. 1
ZFEÚ. Vo vzťahu k výskumným organizáciám za hospodársku činnosť
nemožno pokladať najmä výskum a vývoj uskutočňovaný v rámci
primárnych činností výskumných organizácií (napr. nezávislý výskum a
vývoj, rozsiahle šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a
nediskriminačnom základe, transfer poznatkov). Štátna pomoc v zmysle
článku 107 ods. 1 ZFEÚ sa posudzuje na všetkých úrovniach príslušného
projektu, t. j. na úrovni žiadateľa, partnera, ako aj na úrovni cieľovej
skupiny, či užívateľa projektu.

Z

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

MFSR
(Ministerstvo
financií
Slovenskej
republiky)

K vlastnému materiálu: Ukazovatele ako Zrýchlenie a skvalitnenie
rozhodovacích procesov verejnej správy o 10 %, alebo Mediálny ohlas
projektu nie je možné jednoznačne vyhodnotiť bez vyčíslenia
východiskovej hodnoty. Odporúčam nepoužívať nejednoznačné
ukazovatele.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.
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Spôsob zapracovania

Vlož riadok

Poznámka

Číslo org.
útvaru

Typ

Vyhodnotenie

K vlastnému materiálu: Z materiálu nie je zrejmá relatívna dôležitosť
jednotlivých merateľných ukazovateľov. Pri ich množstve tak nie je
možné objektívne vyhodnotiť úspešnosť programov a podprogramov.
Odporúčam doplniť relatívnu váhu jednotlivých ukazovateľov.

O

N

Merateľné ukazovatele boli pracovnými skupinami
pripravujúcimi Návrh štátnych programov výskumu a
vývoja nastavené na zodpovedajúcej úrovni a
nastavenie ich váhy sa v tejto fáze neuvažuje.

K vlastnému materiálu: Odporúčam prepracovať merateľné ukazovatele
ako výsledkové indikátory a uviesť súčasnú a cieľovú hodnotu pri
každom indikátore. Uvedené žiadam z dôvodu, že posúdenie
výsledkových indikátorov vo vzťahu k súčasným hodnotám je
nevyhnutné pre vyhodnotenie efektivity vynaložených zdrojov v danej
oblasti počas a aj na konci plánovaného obdobia. Uvádzanie cieľovej
hodnoty toto posúdenie neumožňuje. Zároveň nie je žiadúce posudzovať
využitie verejných zdrojov cez medzi-stupňové ukazovatele ako sú počty
doktorandov, počty odborných podujatí a pod. Odporúčam sústrediť sa
na relevantné výsledkové ukazovatele s prepojením na konkrétne zámery
štátnych programov (ako napríklad zvýšenie podielu patentov).

O

Č

Merateľné ukazovatele boli pracovnými skupinami
pripravujúcimi Návrh štátnych programov výskumu a
vývoja nastavené na zodpovedajúcej úrovni. Viaceré
merateľné ukazovatele boli v rámci materiálu
prepracované. Špecifikáciou merateľných ukazovateľov
sa bude zaoberať na rokovaní aj RV VTI.

Všeobecne: Po prepracovaní materiálu a v súlade s Jednotnou metodikou
MFSR
(Ministerstvo na posudzovanie vybraných vplyvov žiadam materiál predložiť na
financií
záverečné posúdenie. Pripomienka je zásadná.
Slovenskej
republiky)

Z

Č

Po zapracovaní pripomienok sa materiálom bude
zaoberať RV VTI a následne bude materiál predložený
Komisii pre posudzovanie vybraných vplyvov na
záverečné posúdenie.

MFSR
(Ministerstvo
financií
Slovenskej
republiky)
MFSR
(Ministerstvo
financií
Slovenskej
republiky)

Pripomienka
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Spôsob zapracovania

Poznámka

Číslo org.
útvaru
MFSR
(Ministerstvo
financií
Slovenskej
republiky)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Spôsob zapracovania

K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy a k návrhu uznesenia
vlády SR: V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny,
rozpočtovo nekrytý vplyv, ktorý je v analýze vplyvov na rozpočet
verejnej správy vyčíslený v sume 74 mil. eur v roku 2019, v sume 128
mil. eur v roku 2020 a v sume 130,8 mil. eur v roku 2021. V časti 2.1.1.
analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy sa zároveň uvádza, že
finančné prostriedky je žiaduce zabezpečiť pre Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR na základe obligatórnosti vychádzajúcej zo
schválenia materiálu vo vláde SR v rámci prípravy limitov na jednotlivé
roky. V tejto súvislosti sa v bode B.3. návrhu uznesenia vlády SR ukladá
úloha podpredsedovi vlády a ministrovi financií „v súčinnosti s
ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu zabezpečiť pri tvorbe
štátneho rozpočtu na rok 2019 a ďalšie roky finančné prostriedky na
zabezpečenie plnenia schválených štátnych programov výskumu a vývoja
v zmysle prílohy č. 1 uznesenia, a to každoročne do 30. septembra“. S
predmetným rozpočtovo nekrytým vplyvom zásadne nesúhlasím.
Upozorňujem, že vládou schválený návrh rozpočtu verejnej správy na
roky 2019 až 2021 neuvažuje s požadovanými finančnými prostriedkami.
V nadväznosti na uvedené žiadam rešpektovať úlohu C.17. uznesenia
vlády č. 471/2017 a úlohu C.16. uznesenia vlády č. 453/2018 k návrhu
rozpočtu verejnej správy na príslušné roky. Na základe vyššie uvedeného
žiadam upraviť doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na
rozpočet verejnej správy. Pripomienka je zásadná. Vzhľadom na vyššie
uvedenú pripomienku k rozpočtovo nekrytému vplyvu, žiadam z návrhu
uznesenia vlády SR vypustiť úlohu pre podpredsedu vlády a ministra
financií v bode B.3 a v tejto súvislosti upraviť aj časť „Vykonajú“.
Pripomienka je zásadná.

Z

N

Vzhľadom na to, že štátne programy výskumu a vývoja
na obdobie rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku
2028 predstavujú ucelený systém zapojenia špičkových
a vysoko efektívnych kapacít Slovenskej republiky do
rozhodujúcich aktivít a potrieb štátu v oblasti rozvoja
hospodárstva, ekonomiky a spoločnosti (priority zhora)
a predstavujú nástroj na zabezpečenie plnenia
celoštátnych, nadrezortných a prierezových priorít
výskumu a vývoja, pričom predpokladajú pozitívny
dopad na rozvoj širokého spektra hospodárskych
odvetví. V kontexte vyššie uvedeného, nakoľko sa
nejedná o aktivitu smerovanú výlučne do rezortu
školstva, ale o nadrezortné programy s
celospoločenským a ekonomickým dopadom nie je
relevantné zaťažiť finančnými nárokmi Štátnych
programov výskumu a vývoja na obdobie rokov 2019 –
2023 s výhľadom do roku 2028 jednu kapitolu v plnom
rozsahu v rámci jej existujúcich limitov, ale doplniť
finančné prostriedky na ich realizáciu do kapitoly
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako
kompetentného ústredného orgánu štátnej správy pre
oblasť vedy a techniky s nadrezortnou pôsobnosťou pre
ich využitie v prospech všetkých zainteresovaných
rezortov.
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Poznámka

Číslo org.
útvaru

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

MFSR
(Ministerstvo
financií
Slovenskej
republiky)

K vlastnému materiálu: V predloženom materiáli odporúčam doplniť
prepojenie na opatrenia zo schváleného Národného programu rozvoja
výchovy a vzdelávania (NPRVV). Navrhovaný materiál predpokladá
participáciu vysokých škôl pri riešení výziev štátnych programov.
Zároveň v NPRVV boli definované opatrenia č. 93-101 týkajúce sa
tvorivej činnosti a financovania vedy a výskumu vo vysokom školstve.
Konkrétne opatrenie č. 96 uvádza štátne programy výskumu a vývoja ako
zdroj financovania tvorivej činnosti VŠ popri iných zdrojoch z verejných
financií (APVV). Uvádzané odhadované výdavky v NPRVV nie sú však
prepojené s predloženým materiálom. Je potrebné uviesť, do akej miery
sa počíta s vykrytím odhadovaných nákladov pre opatrenia z NPRVV
realizáciou štátnych programov, prípadne ako realizácia štátnych
programov ovplyvní financovanie tvorivej činnosti vysokých škôl.

O

N

Návrh štátnych programov výskumu vývoja na roky
2019 - 2023 s výhľadom do roku 2028 boli
vypracovávané v súlade s Národným programom
rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) a sú
vzájomne previazané.

SAV
(Slovenská
akadémia
vied)

K vlastnému materiálu: Realizácii štátnych programov by výrazne
pomohlo využitie metodiky, ktorú na popis uplatniteľnosti vedeckého
výstupu v praxi používa Európska Komisia. Pomocou stupnice
Technology Readiness Level (TRL), kde TRL 1 znamená objav
základného princípu, TRL 2 návrh jeho využitia, TRL 3 experimentálne
potvrdenie atď. až po TRL 8 – certifikovaný výrobok a TRL 9 riešenie
úspešné v konkurenčnom prostredí, sa vo výzvach definuje charakter
požadovaného výskumu a uplatnenie jeho výsledkov. Je samozrejmé, že
od aktivít zameraných na TRL 8-9 netreba očakávať publikácie, a
naopak, aktivity v TRL 1-3 by mali vyústiť do publikácií v kvalitných
vedeckých časopisoch. Navrhujeme preto, aby programy 1 až 4 a ich
podprogramy definovali, aká časť aktivít bude spadať do troch skupín
úrovní TRL: 1 až 4 (základný a aplikovaný výskum), 5 až 7 (vývoj
prototypu), a napokon 8 a 9 (vývoj produktu).

Z

Č

Defiinície uplatniteľnosti vedeckých výstupov v praxi
použivanom Európskou komisiou budú definované vo
výzvach k jednotlivým štátnym programom.
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Spôsob zapracovania

Poznámka

Číslo org.
útvaru

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Spôsob zapracovania

SAV
(Slovenská
akadémia
vied)

K programu ŠPVaV č. 5: Nie je zrejmé, aké sú konkrétne termíny na
podávanie projektov, respektíve na spustenie celej výzvy. V časti 5.1.6.
sa uvádza, že "U všetkých výziev predpokladáme rovnakú dobu
realizácie: 01. 2019 – 12. 2023, pričom jednotlivé projekty môžu mať
podľa zamerania a charakteru výskumu aj kratšiu dobu riešenia (min. 36
mesiacov).". V časti 5.1.10 sa však ako Doba riešenia uvádza: "Vo
všetkých paralelných 5 výzvach jednotne: od 06/2019 do 12/2023
Uzatvorenie zmluvy na riešenie výziev (10/2019)." SAV navrhuje jasne
definovať a explicitne od seba oddeliť: - dobu oficiálneho spustenia
výzvy - deadline na podávanie projektov - deadline na uzatváranie zmlúv

O

N

Vzhľadom na to, že predkladaný materiál Návrh
štátnych programov výskumu a vývoja na obdobie
rokov 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028 nie je
výzvou na podávanie projektov, nie je možné zaradiť
ani termíny na podávanie projektov. Tieto budú
predmetom vyhlásenia výziev po schváleni Štátnych
programov výskumu a vývoja na obdobie rokov 2019 –
2023 s výhľadom do roku 2028 vo vláde SR.

SAV
(Slovenská
akadémia
vied)

K vlastnému materiálu: Ambície programu, na ktorý v najbližších 5
rokoch pôjde zo štátneho rozpočtu viac ako 500 miliónov EUR, sú v
oblasti dosahovania vedeckých výsledkov základného a aplikovaného
výskumu príliš nízke. Medzi merateľnými ukazovateľmi chýbajú v
niektorých programov vedecké výstupy vo forme WOS publikácií úplne,
v ďalších sa spomínajú len všeobecne (bez uvedenia počtov), a tam, kde
sa uvádzajú, je ich neadekvátne málo. V porovnaní s požiadavkami na
projekty APVV a ich financovaním ide o nezdôvodnené nízke kritériá.
SAV žiada preto spresniť požiadavky na vedecké výstupy pre každý z
programov aj podprogramov.

Z

Č

Merateľné ukazovatele boli pracovnými skupinami
pripravujúcimi Návrh štátnych programov výskumu a
vývoja nastavené na zodpovedajúcej úrovni. Viaceré
merateľné ukazovatele boli v rámci materiálu
prepracované. Špecifikáciou merateľných ukazovateľov
sa bude zaoberať na rokovaní aj RV VTI.
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Poznámka

Číslo org.
útvaru

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

K programu ŠPVaV č. 1: SAV žiada nahradiť v texte slovo magnezit, t.j.
namiesto "magnezit" uvádzať "nerastné suroviny". Zdôvodnenie: Zúžiť
nerastné bohatstvo Slovenska na jediný nerast je nerelevantné. Magnezit
je významnou neobnoviteľnou surovinou Slovenska, avšak na našom
území sa vyskytuje niekoľko hlavne nerudných surovín ako mastenec,
dolomit, vápenec, sádrovec, bentonit, baryt, zeolit, íly, kremenné piesky
a pod. na cca 300 ložiskách. Ich zásoby dosahujú cca 12 500 Mt.
Väčšinou sa na trhu realizujú po úprave kusovosti/zrnitosti spočívajúcej
v drvení a mletí, prípadne ako menej kvalitné koncentráty. Exportujú sa
aj suroviny priamo po ťažbe, často bez akejkoľvek pridanej hodnoty.
Rozšírenie finalizácie nerastných surovín vrátane magnezitu umožní
rozšírenie sortimentu výrobkov a tým aj diverzifikáciu ich následného
využitia. Cieľom teda bude zvýšenie podielu surovinového priemyslu na
HDP Slovenska cestou inovácií a zavedenia nových produktov s vyššou
pridanou hodnotou. Nemenej významným dopadom bude posilnenie a
stabilizácia zaostalých regiónov novými pracovnými príležitosťami. V
rozvinutých regiónoch možno očakávať miernu diverzifikáciu priemyslu.

Z

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K programu ŠPVaV č. 5: SAV žiada doplniť do názvu tematickej oblasti
č. 1 text "slovenská umelecká tvorba v európskom kontexte" a v
okruhoch otázok a problémov v nasledujúcom texte doplniť prvú
odrážku nasledovne: - Slovensko v multikultúrnej Európe. "Európske
dimenzie umenia na Slovensku a ich význam v národnom kontexte."
Kultúrne dedičstvo pre budúcnosť
K vlastnému materiálu: V rámci Štátneho programu výskumu a vývoja
MŽPSR
(Ministerstvo (ŠPVaV) 2 Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biotechnológií
životného a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia
prostredia navrhujeme v časti 2.1.1 v prvej vete špecifikovať aké globálne zmeny
Slovenskej predstavujú celospoločenský problém. Navrhujeme doplniť bližšiu
republiky) charakteristiku o aké zmeny sa jedná, napr. zmena klímy alebo zmena
klímy na globálnej úrovni. V tretej vete navrhuje doplniť slovo „stav.“
Navrhované znenie: „... zhoršovania stavu životného prostredia...“

Z

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

SAV
(Slovenská
akadémia
vied)

SAV
(Slovenská
akadémia
vied)
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Spôsob zapracovania

Poznámka

Číslo org.
útvaru

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Spôsob zapracovania

MŽPSR
(Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky)
MŽPSR
(Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky)

K Doložke vybraných vplyvov: V druhej vete časti 2, definícia projektu,
navrhujeme pojem „vplyvom zmien prírodného prostredia“ nahradiť
pojmom: „vplyvom zmien životného prostredia“.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K vlastnému materiálu: V tematickej oblasti 3, rozvoj edukačnej kultúry
navrhujeme doplniť nasledovné témy: rozvoj kľúčových kompetencií
(systémové myslenie, kreatívne myslenie, integrovaný prístup k riešeniu
problémov, sebareflexia, mediálna gramotnosť a pod.) a zručností
potrebných pre zabezpečenie udržateľného rozvoja. Zároveň navrhujeme
zahrnutie potreby hodnotenia a posudzovania efektivity
environmentálneho vzdelávania, globálneho vzdelávania, vzdelávania
pre udržateľný rozvoj a vzdelávania k aktívnemu občianstvu.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

MŽPSR
(Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky)
MŽPSR
(Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky)
MŽPSR
(Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky)

K vlastnému materiálu: V rámci ŠPVVaV 5 Spoločenský, humanitný a
umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti navrhujeme v
tematickej oblasti 2 doplniť v rámci odrážky „vzťah spoločnosti a
prírodného prostredia“ dôraz na humánnu ekológiu, ekologický
humanizmus, ekopsychológiu a psychológiu udržateľného rozvoja.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K vlastnému materiálu: V časti 2.1.13 v časti očakávaných výsledkov a
výstupov výskumu v rámci ŠPVaV v oblasti udržateľného hospodárenia
na pôde a životného prostredia v tretej odrážke prosíme nahradiť slovo
„efektami“ slovom „vplyvmi“.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K vlastnému materiálu: V rámci celého textu navrhujeme nahradenie
výrazu v zmeny klímy (plurál) výrazom v zmena klímy (singulár).

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.
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Poznámka

Číslo org.
útvaru
MŽPSR
(Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky)
MŽPSR
(Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky)
MŽPSR
(Ministerstvo
životného
prostredia
Slovenskej
republiky)
RÚZSR
(Republiková
únia
zamestnávate
ľov)

Typ

Vyhodnotenie

K vlastnému materiálu: V časti 2.1.3 v prvej vete navrhujeme doplniť:
„obnoviteľných zdrojov vrátane obnoviteľných zdrojov energie".

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K vlastnému materiálu: Posledná veta v časti 2.1.2 je veľmi dlhá a
náročná, čo môže spôsobovať stratu významu jej obsahu. Navrhujeme
predmetnú vetu preformulovať a zjednodušiť.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K vlastnému materiálu: V časti 2.1.13 navrhujeme druhú vetu
preformulovať nasledovne: „Preto bude vecné zameranie výskumu
závisieť nielen od dosiahnutých výsledkov výskumu a stavu poznania ale
nevyhnutne bude musieť riešiť i vplyv zmeny klímy, stavu životného
prostredia a spoločnosti na celú oblasť riešenú ŠPVaV“.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

1. Zásadná všeobecná pripomienka k materiálu ako celku RÚZ navrhuje
navýšenie finančných prostriedkov zo ŠR pre jednotlivé roky nad rámec
schváleneho rozpočtu vo vláde SR pre rezort MŠVVaŠ SR v oblasti veda
a výskum pre roky 2019 – 2023. Odôvodnenie: Pokiaľ sa majú skutočne
realizovať navrhované ŠPVaV, na príprave ktorých pracoval široký
kolektív odborníkov z podnikateľského sektora, akademického sektora,
sektora VŠ, ÚOŠS a neziskového sektora, nie je možné zabezpečiť
financovanie SPVaV v rámci navrhovaného rozpočtu MŠVVaŠ SR pre
oblasť veda a výskum. Schválenie len obsahovej náplne ŠPVaV bez
finančného krytia by sa stalo len formálnym aktom bez možnosti
naplnenia zámeru sledovaného realizáciou VaV v rámci projektov VaV
riešených v rámci ŠPVaV.

Z

A

Pripomienka bola akceptovaná

Pripomienka
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Spôsob zapracovania

Poznámka

Číslo org.
útvaru

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

SVSR pre
rozvoj
občianskej
spoločnosti
(Splnomocnen
ec vlády SR
pre rozvoj
občianskej
spoločnosti)

Vzhľadom na uvedené ciele štátneho programu uvedené v 4.1.3;
Tematickú oblasť 1 Priestor dát, informácií a jeho využitie; a na
viacerých miestach spomenutý potenciál využitia dát a informácií v
spoločenskej aj hospodárskej praxi, navrhujeme do časti 4.1.7. doplniť
merateľný ukazovateľ, ktorý by preukázal, že v rámci štátneho programu
boli vytvorené také údaje a informácie, ktoré slúžia všetkým (nie iba
členom riešiteľských tímov) na ich ďalšie použitie. Návrh ukazovateľov:
* Počet datasetov (open data) zaregistrovaných na data.gov.sk * Počet
otvorených odborných materiálov (vzdelávacích zdrojov, výskumných
prác,...) Zvyšovanie počtu otvorených údajov, dát, informácií a iných
odborných materiálov, ktoré vznikajú v prostredí verejnej správy, alebo
financovaním z verejných prostriedkov, súčasne napĺňa aj požiadavky
strategických materiálov, ktoré schválila vláda SR (Iniciatíva pre
otvorené vládnutie, Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, a
ďalšie)

Z

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

SVSR pre
rozvoj
občianskej
spoločnosti
(Splnomocnen
ec vlády SR
pre rozvoj
občianskej
spoločnosti)
SVSR pre
rozvoj
občianskej
spoločnosti
(Splnomocnen
ec vlády SR
pre rozvoj
občianskej
spoločnosti)

k 4.1.7 Merateľné ukazovatele štátneho programu, pomocou ktorých je
dosahovanie cieľov možné hodnotiť, ukazovateľ Zrýchlenie a
skvalitnenie rozhodovacích procesov verejnej správy o 10%. Vzhľadom
na ambície a finančnú alokáciu Štátneho programu Informatika a IKT pre
informačnú spoločnosť žiadame zvážiť a podstatne (násobne) zvýšiť
tento merateľný ukazovateľ.

Z

A

Pripomienka bola zapracovaná v plnom rozsahu a
merateľný ukazovateľ bol navýšený na úroveň 50%.

Obyčajná pripomienka: Druhou témou Akčného plánu Iniciatívy pre
otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, ktorá má
súvis s materiálom predloženým do MPK, je téma Otvorené vzdelávacie
zdroje. Tu takisto platí základná téza, že všetky vzdelávacie zdroje, ktoré
vzniknú z verejných zdrojov, majú byť verejne dostupné všetkým.
Dávame na zváženie zamyslieť sa, či z podporených projektov nemôžu
vzniknúť aj vzdelávacie zdroje, ktoré by pozdvihli úroveň vzdelávania na
Slovensku a mohli by byť použité ako otvorené vzdelávacie zdroje. V
tomto prípade apelujeme na nastavení podmienok implementácie
verejných licencií Creative Commons uvedenie autora CC BY do
predkladaného materiálu.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.
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Spôsob zapracovania

Poznámka

Číslo org.
útvaru
SVSR pre
rozvoj
občianskej
spoločnosti
(Splnomocnen
ec vlády SR
pre rozvoj
občianskej
spoločnosti)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

K 4. Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT pre
informačnú spoločnosť. časť 4.1.1 Charakteristika štátneho programu V
druhej vete žiadame doplniť slovo "zdieľania", t.j. veta by znela: Zahŕňa
širokú problematiku, v ktorej jadre sú procesy získavania, prenosu,
zdieľania, transformácie, uchovávania a využívania údajov a znalostí.
Odôvodnenie: Zdieľanie dát, údajov a informácií je kľúčové pre
vytváranie dátového rozvoja SR. Strategické materiály SR (napr.
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy; Iniciatíva pre
otvorené vládnutie; Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania
otvorených údajov verejnej správy a ďalšie) prinášajú okrem iného
požiadavky na čoraz väčšiu dátovú otvorenosť a bezprekážkové
zdieľanie dát a informácií. Zdieľaním dát, údajov a informácií sa zabráni
nepotrebnej duplicite vykonaných aktivít, alebo naopak umožní v prípade
potreby replikovať a overiť dosiahnuté výsledky. Súčasne sa umožní
pokračovať v aktivitách s využitím publikovaných informácií ako
čiastkovým zdrojom. V inej pripomienke analogicky žiadame o uvedenie
licencie, ako sa s publikovanými informáciami môže nakladať. Pri
požiadavke na umožnenie zdieľania dát, údajov a informácií máme na
mysli otvorené zdieľanie (otvorenú, bezvýhradnú licenciu) všade tam,
kde to nie je vyslovene legislatívne zakázané.

Z

A
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Spôsob zapracovania
Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Poznámka

Číslo org.
útvaru
SVSR pre
rozvoj
občianskej
spoločnosti
(Splnomocnen
ec vlády SR
pre rozvoj
občianskej
spoločnosti)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Zásadná pripomienka: Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v
Slovenskej republike na roky 2017 – 2019, schválený uznesením vlády
SR č. 104/2017, obsahuje okrem iného tému Otvorený prístup k
výsledkom vedy a výskumu. Hlavným gestorom plnenia úloh v tejto téme
je MŠVVaŠ SR. Téma vychádza z nosnej myšlienky, že všetky výstupy
vedy a výskumu, ktoré vzniknú z verejných zdrojov, majú byť verejne
dostupné všetkým. Explicitne úloha č. 36 akčného plánu definuje úlohu
„Zabezpečiť implementáciu verejných licencií Creative Commons
uvedenie autora CC BY do dokumentov, metodík, manuálov a postupov
s cieľom ich rozšírenia a využívania autormi a inými nositeľmi práv pri
realizácii vedeckých prác“ s termínom plnenia do 31.10.2017. V
predkladacej správe k Návrhu štátnych programov výskumu a vývoja pre
roky 2019-2023 sa hovorí o zámere • dosiahnuť zvýšenie ekonomickej a
spoločenskej prospešnosti, • dosiahnuť rozvoj kľúčových oblastí
ekonomiky s priamou nadväznosťou na uplatnenie výsledkov a výstupov
výskumu a vývoja v praxi, • vytváranie a podpora multisektorových
riešiteľských tímov, formovanie komplexných nadrezortných tímov, •
cielené orientovanie výstupov z riešenia jednotlivých projektov výskumu
a vývoja na aplikáciu v praxi. Z nášho pohľadu, na dosiahnutie vyššie
citovaných zámerov je nevyhnutné jednoznačne nastaviť podmienky
verejného publikovania výstupov jednotlivých podporených projektov
ako základnej podmienky pre získanie verejných zdrojov. Snahou má byť
podporovať vedu a výskum v širokom kontexte a pre všetkých, nie len
pre podporené projekty tak, aby z výsledkov mohli profitovať všetci. Na
to potrebujeme zabezpečiť implementáciu verejných licencií Creative
Commons uvedenie autora CC BY do predkladaného materiálu. V
predloženou materiáli sa o otvorených licenciách hovorí len v časti 4.1.2
Zámery štátneho programu výskumu a vývoja Informatika a IKT pre
informačnú spoločnosť, str. 103 a v časti 4.1.7 Merateľné ukazovatele
štátneho programu, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné
hodnotiť str. 106. Nepovažujeme to za dostatočné a tiež to nezodpovedá
presnej myšlienke verejných licencií z Akčného plánu Iniciatívy pre

Z

A
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Spôsob zapracovania
Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Poznámka

Číslo org.
útvaru
SRK
(Slovenská
rektorská
konferencia)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Spôsob zapracovania

2. Pripomienky predložila Trnavská univerzita v Trnave: Navrhujeme
zmenu textácie programu "Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj
biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného
prostredia" na "Podpora zdravia a prevencia ochorení, rozvoj
biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného
prostredia" Odôvodnenie: Dobré zdravie je jednou zo šiestich priorít
schválených vládou. Zdravie bolo spojené s poľnohospodármi a
životným prostredím, ale trváme na tom, že chceme vo výskume program
pre Dobré zdravie, ktoré sa dá docieliť jedine na princípe podpory
zdravia a prevencie ochorení, najmä neprenosných, ale aj infekčných.
https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/agenda2030/index.html Nesúhlasíme s textáciou "Kvalita zdravia a výživy",
lebo to nevystihuje prioritu Dobré zdravie. Musíme do výskumných
národných programov dostať Podporu zdravia a prevenciu ochorení - len
tak dosiahneme dobré zdravie, kvalita zdravia je zlý termín, lebo sa
používa Dobré zdravie a kvalita života. Lebo SDG´s uvádzajú ako cieľ 3
Good health and well being. https://www.who.int/sdg/targets/en/
Slovensko sa v rámci svojich medzinárodných záväzkov zaviazalo k
implementácii Agendy 2030 a dňa 27.9.2018 bolo na pôde OSN, na
vysokom politickom stretnutí k neprenosných ochoreniam deklarované,
že budeme bojovať a kontrolovať neprenosné ochorenia, ako napríklad
rakovinu. Slovensko na pôde OSN deklarovalo za rezort zdravotníctva na
najvyššej politickej úrovni, že prispejeme k zníženiu úmrtnosti na
neprenosné ochorenia o jednu tretinu do roku 2030.
https://www.un.org/pga/73/event-detail/prevention-of-non-communicablediseases/ K vlastnému materiálu máme nasledovné pripomienky: str. 46
Program Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biotechnológií a
pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia: doplniť precizovanie textu: Pôvodný text: "Dopady globálnych zmien
predstavujú vážny celospoločenský problém s dosahom na všetky oblasti
hospodárskej sféry a kvalitu života. Zhoršujúci sa zdravotný stav
obyvateľstva, životného prostredia a agrolesníckych systémov sú už dnes

O

A

Pripomienka k názvu čiastočne zapracovaná v súlade s
požiadavkou pri zachovaní pôvodného významu. Ďalšie
časti pripomienky zapracované v plnom rozsahu.
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Poznámka

Číslo org.
útvaru
SRK
(Slovenská
rektorská
konferencia)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Pripomienku predložila Ekonomická univerzita v Bratislave: Pozorne
vnímame koncepciu Návrhu štátnych programov výskumu a vývoja pre
roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028 v kontexte najnovších
trendov. Vítame vytváranie/podporu multisektorových riešiteľských
tímov a dôraz na riešenie nadrezortných a prierezových problémov, čo
vytvára perspektívu spolupráce aj so zvyšnými ŠPVaV nad rámec 5.
ŠPVaV Spoločenskovedný, humanitný a umenovedný výskum
podporujúci vývoj spoločnosti. Analogicky, keďže vysoko oceňujeme
interdisciplinárny/transdisciplinárny prístup, podporu flexibility,
tvorivosti a inovačných schopností, dovoľujeme si uviesť, že
predpokladaný rozpočet v rámci 5. ŠPVaV Spoločenskovedný,
humanitný a umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti, žiaľ,
vnímame ako finančne poddimenzovaný tak v porovnaní s rozpočtovou
alokáciou pre zvyšné ŠPVaV na roky 2019-2023 a 2024-2028, ako aj v
súvislosti s absenciou možnosti navýšenia rozpočtovej alokácie v prípade
záujmu o 35% ako sa uvádza v Návrhu štátnych programov výskumu a
vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028 v prípade iných
(pod)programov.

O

N
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Spôsob zapracovania
Alokácia prostriedkov na jednotlivé štátne programy
výskumu a vývoja bola predmetom odbornej diskusie
počas prípravy materiálu a z tohto hľadiska bola
uvedená alokácia zhodnotená ako adekvátna.

Poznámka

Číslo org.
útvaru
SRK
(Slovenská
rektorská
konferencia)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

3. Pripomienky predložila Univerzita Komenského v Bratislave: AD 5:
Štátny program výskumu a vývoja: Spoločenskovedný, humanitný a
umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti - Tematické oblasti
v rámci tejto súčasti štátneho programu výskumu a vývoja považujeme v
prevažnej miere za veľmi dobre spracované. V rámci Tematickej oblasti
2 „Rozvojové stratégie spoločnosti so zameraním na sociálny a
ekonomický potenciál, právne a politické aspekty, bezpečnosť a životné
prostredie“ však možno poznamenať, že okruhy tém sa primárne
zameriavajú na vnútroštátne otázky, respektíve európsky kontext.
Migrácia, spomenutá v predkladanom materiáli, nepredstavuje však
jedinú výzvu z mimoeurópskeho prostredia, ktorej Slovensko čelí a bude
čeliť. Slovensko i Európska únia už v súčasnosti hľadajú adekvátne
stratégie týkajúce sa posilňovania napríklad ekonomického i politického
vplyvu Čínskej ľudovej republiky v Európe. Vzhľadom na to pokladáme
za dôležité doplniť túto tematickú oblasť o globálnejšie orientovaný
rozmer sociálnych, ekonomických, politických, bezpečnostných a
environmentálnych výziev, ktorým budeme v čoraz globalizovanejšom a
prepojenejšom svete čeliť. Navrhujeme doplniť medzi relevantné otázky
výskumu bod (v sekcii 5.1.2): „Globálne politické, bezpečnostné a
spoločenské výzvy Slovenska ako súčasti Európskej únie“. Výskum
zameraný na riešenie tejto problematiky by mal potrebný globálny
rozmer. Domnievame sa, že predkladaný materiál tak bude mať
komplexnejší a ucelenejší charakter. Ambície programu, na ktorý v
najbližších 5 rokoch pôjde zo štátneho rozpočtu viac ako 500 miliónov
EUR, sú v oblasti dosahovania vedeckých výsledkov základného a
aplikovaného výskumu príliš nízke. Medzi merateľnými ukazovateľmi
chýbajú v niektorých programov vedecké výstupy vo forme WOS
publikácií úplne, v ďalších sa spomínajú len všeobecne (bez uvedenia
počtov), a tam, kde sa uvádzajú, je ich neadekvátne málo. V porovnaní s
požiadavkami na projekty APVV a ich financovaním ide o
nezdôvodnene nízke kritériá. Navrhujeme preto spresniť požiadavky na
vedecké výstupy pre každý z programov aj podprogramov. Realizácii

O

Č

Spôsob zapracovania
Bod "Globálne politické, bezpečnostné a spoločenské
výzvy Slovenska ako súčasti Európskej únie" bol
zaradený v rámci 5.1.2 v temativkej oblasti 2.
Defiinície uplatniteľnosti vedeckých výstupov v praxi
použivanom Európskou komisiou budú definované vo
výzvach k jednotlivým štátnym programom.
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Poznámka

Číslo org.
útvaru
MZSR
(Ministerstvo
zdravotníctva
Slovenskej
republiky)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Zásadné: • Žiadame o zmenu názvu druhej témy Štátneho programu
výskumu a vývoja formou doplnenia slova „biomedicína“ z pôvodného
názvu „Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biotechnológií a
pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného prostredia
(biomedicína, biotechnológie, životné prostredie, pôdohospodárstvo)“ na
„Kvalita zdravia a výživy obyvateľstva, rozvoj biomedicíny,
biotechnológií a pôdohospodárstva, ochrana a skvalitňovanie životného
prostredia (biomedicína, biotechnológie, životné prostredie,
pôdohospodárstvo)“. • V podprograme druhého Štátneho programu
výskumu a vývoja s názvom Podprogram Štátneho programu VaV:
Inovácie v prevencii, diagnostike a terapii civilizačných ochorení
žiadame v bode 2.1.3 Ciele podprogramu ŠPVaV doplniť ďalší bod,
ktorý znie: „11. Systémová podpora rozvoja biobankovej infraštruktúry

O

Č

vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe
a financovanie návrhu, sekcia financovania navrhuje doplnenie uvedenej
časti o výdavky verejnej správy v roku 2022 a v roku 2023. Taktiež
navrhujeme doplniť predkladaciu správu s ohľadom na výdavky verejnej
správy v roku 2023 a jej doplnenie v súvislosti s predpokladaným
finančným zabezpečením plnenia výhľadového zámeru v rokoch 2024,
2025, 2026, 2027 a 2028. • V súvislosti s plánovaným rozpočtom
štátnych programov výskumu a vývoja na jednotlivé roky riešenia a celé
obdobie riešenia, časť A II., navrhujeme zjednotenie, zosúladenie a
správne vyčíslenie plánovaného rozpočtu a výpočtov jednotlivých rokov,
ktoré rozpočet uvádza s časťou B. • V nadväznosti na časť III. a. –
základné podmienky pre členov konzorcia – je potrebné upraviť
podmienku zápisu členov konzorcia do registra partnerov verejného
sektora s ohľadom na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. •
Navrhujeme materiál doplniť o definíciu oprávnených výdavkov projektu
a definovanie percentuálnej výšky spolufinancovania. • Navrhujeme
upraviť hodnotiace kritéria v súvislosti so zapojením mladých riešiteľov
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Spôsob zapracovania
Zmena názvu štátneho programu bola akceptovaná.
Bod 11 - Systémová podpora rozvoja biobankovej
infraštruktúry na Slovensku bol doplnený. Vplyv na
rozpočet verejnej správy je v súlade s Jednotnou
metodikou indikovaný na 3 nasledujúce rozpočtové
roky. Rozpočty boli v celom materiáli
zosúladené.Informácia o definovaní oprávnených
výdavkov a definovaná percentuálnej výšky
spolufinancovania boli zapracované do predkladaného
materiálu. Úprava hodnotiacich kritérii nebola
akceptovaná.

Poznámka

Číslo org.
útvaru
MPRVSR
(Ministerstvo
pôdohospodár
stva a
rozvoja
vidieka
Slovenskej
republiky)
MPRVSR
(Ministerstvo
pôdohospodár
stva a
rozvoja
vidieka
Slovenskej
republiky)
MPRVSR
(Ministerstvo
pôdohospodár
stva a
rozvoja
vidieka
Slovenskej
republiky)
MPRVSR
(Ministerstvo
pôdohospodár
stva a
rozvoja
vidieka
Slovenskej
republiky)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

K textu str. 22: 2.3.3. Koncepcia udržateľného využívania biodiverzity
krajinných ekosystémov..... Doplniť: ....a zdevastovaných oblastí s
environmentálnymi záťažami (napr. po pesticídoch, PCB, gudróny a pod.)

Z

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K textu str. 24: 2.3.8.Definícia výstupov a výsledkov riešenia
podprogramu ŠPVaV Doplniť:... Metodické pokyny na rekultiváciu
kontaminovaných pôd v rôznych regiónoch Slovenska

Z

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K textu str. 23: 2.3.5. Systém udržateľného hospodárenia na pôde je
prostriedkom pre udržanie a zvýšenie produkčnej schopnosti pôd..
Doplniť:... a rekultiváciu kontaminovaných pôd hospodárskou činnosťou
(či už pesticídmi, banskou činnosťou aj priemyselnou činnosťou)

Z

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

K textu str. 24: 2.3.9 Špecifikácia očakávaných kvantitatívnych a
kvalitatívnych prínosov podprogramu ŠPVaV pre ekonomický a
spoločenský rozvoj Doplniť:... Systém inštitucionálnych, politických a
legislatívnych nástrojov pre podporu procesu rekultivácie
kontaminovaných pôd

Z

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.
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Poznámka

Číslo org.
útvaru
ÚPPVII
(Úrad
podpredsedu
vlády
Slovenskej
republiky pre
investície a
informatizáci
u

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Vzhľadom na dĺžku obdobia, ktoré pokrýva predmetný návrh je
vypracovanie obsahovej náplne na základe RIS3 SK nedostatočné.
Navrhujeme sa opierať aj o iné východiskové stratégie. Chýba prepojenie
na medzinárodné globálne záväzky, t.j. Agendu 2030. Predkladaný návrh
môže byť súčasťou ich napĺňania. Absentuje prepojenie na vládou
schválený Národný investičný plán SR na roky 2018 -2030 pilotná
verzia. Samotný cieľ predkladaného návrhu je uplatnenie výsledkov a
výstupov výskumu a vývoja v praxi, podpora zvyšovania konkurencie
schopnosti hospodárstva SR a podpora rozvoja spoločnosti. Tento
dokument by mal rešpektovať aj vládou schválenú Stratégiu
hospodárskej politiky do roku 2030 a pod.

O

A
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Spôsob zapracovania
Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Poznámka

Číslo org.
útvaru

Pripomienka

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.2 (Zámery štátneho programu):
Navrhujem doplniť tematické oblasti tak, aby pokryli všetky špecifické
ciele podľa návrhu nariadenia EP a ER, ktorým sa stanovuje program
Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027, definované v článkoch 3 až 8,
s presnejším opisom v prílohe 1 (návrh riadneho predbežného stanoviska
LP/2018/687): 1. vysokovýkonná výpočtová technika (HPC), 2. umelá
inteligencia, 3. kybernetická bezpečnosť a dôvera, 4. pokročilé digitálne
zručnosti, 5. zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity,
interoperabilita. Odôvodnenie: Návrh programu Digitálna Európa na
obdobie 2021 – 2027 sa časovo aj obsahovo prekrýva s návrhom
štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom
do roku 2028. V bode 3.1.3 (Ciele štátneho programu) je uvedený cieľ
„Prispieť k lepšiemu začleneniu SR do Európskeho výskumného
priestoru (ERA)...“, v bode 3.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho
programu…) je uvedený cieľ „Úspešnosť v zapojení SR do projektov EÚ
v oblasti IKT sa zvýši o 20 %.“, v bode 3.1.9 (Špecifikácia očakávaných
kvantitatívnych a kvalitatívnych prínosov…) je uvedený prínos „Aktívny
vstup riešiteľov do projektov v rámci programov EÚ a medzinárodnej
spolupráce.“, to všetko sa ľahšie podarí naplniť, ak zladíme tematické
oblasti štátneho programu výskumu a vývoja so špecifickými cieľmi
programu Digitálna Európa. Poznámka: So zmenou tematických oblastí v
bode 3.1.2 treba zmeniť aj bod 3.1.6 (Štruktúra štátneho programu).

Typ

Vyhodnotenie

Spôsob zapracovania

O

N

Predmetný štátny program vo svojej štruktúre obsahuje
a pokrýva všetky špecifické ciele stanovené programom
Digitálna Európa 2021-2027. Nevidíme preto dôvod na
zmenu štruktúry a zamerania tematických oblastí.
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Poznámka

Číslo org.
útvaru

Typ

Vyhodnotenie

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.2 (Zámery štátneho programu):
Navrhujem jednoznačne formulovať a konkretizovať, čo sú otvorené
produkty, metódy, nástroje rozšírením prvej vety takto: „Štátny program
Informatika a IKT pre informačnú spoločnosť podporí najmä výskum a
vývoj smerujúci k novým otvoreným produktom, metódam a nástrojom,
ktoré budú viac-účelovo využiteľné. Za otvorené produkty, metódy a
nástroje (napríklad otvorený hardvér, otvorený softvér, otvorené API,
otvorené dáta, otvorené vzdelávacie zdroje) sa považujú tie, ktoré budú
poskytované s verejnou licenciou (napríklad CC-BY 4.0, CC-BY-SA 4.0,
EUPL 1.2, GNU LGPL 3, GNU GPL 3) a ktoré použijú alebo aplikujú
vhodné otvorené štandardy (napríklad dátové formáty, komunikačné
protokoly), ak také existujú.“ Odôvodnenie: Je potrebné sa vyhnúť
nesprávnej interpretácii základných požiadaviek na produkty a výstupy
projektov. V bode 3.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho programu…)
sa predpokladá využitie produktov a výstupov projektov vo verejnej
správe, preto treba rešpektovať špecifické požiadavky na informačné
systémy verejnej správy SR alebo EÚ (napríklad Akčný plán Iniciatívy
pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019, Národná koncepcia
informatizácie verejnej správy SR, Zákon o informačných systémoch
verejnej správy, Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy, Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej
správe, program ISA2).

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho
programu, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť):
Cieľ „Zrýchlenie a skvalitnenie rozhodovacích procesov verejnej správy
o 10 %.“ je nejednoznačný. Ktorých rozhodovacích procesov a v akých
veciach sa cieľ týka? Cieľ treba konkretizovať a rozdeliť na dva –
kvantitatívny a kvalitatívny. Cieľ je málo ambiciózny, navrhujem
zrýchlenie o 50 %.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Pripomienka
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Poznámka

Číslo org.
útvaru

Typ

Vyhodnotenie

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) body 3.1.2 (Zámery štátneho programu),
3.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho programu, pomocou ktorých je
dosahovanie cieľov možné hodnotiť): Terminologická pripomienka: „s
otvorenou licenciou“ -> „s verejnou licenciou“, „otvorených licencií“ ->
„verejných licencií“. Odôvodnenie: Definícia tohto typu licencie je v
zákone 185/2015 Z. z. (autorský zákon) § 76 (Verejná licencia).

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho
programu, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť):
Navrhujem pridať nový merateľný ukazovateľ (cieľ): „Podiel vedeckých
publikácií s otvoreným prístupom (vrátane dát) bude aspoň 80 %. Všetky
záverečné práce budú s otvoreným prístupom (vrátane dát).“
Odôvodnenie: Tento merateľný ukazovateľ (cieľ) je konzistentný s
požiadavkou na otvorenosť v bode 3.1.2 (Zámery štátneho programu) a
zároveň napĺňa úlohy 35 až 42 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie v SR na roky 2017 – 2019, schváleného uznesením vlády SR č.
104/2017. Vedecké publikácie a záverečné práce s otvoreným prístupom
sú také, ktoré autor poskytuje s verejnou licenciou (napríklad CC-BY
4.0, CC-BY-SA 4.0).

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Verejnosť K časti B kap. 5 (Štátny program výskumu a vývoja Spoločenskovedný,
(Verejnosť) humanitný a umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti) bod
4.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho programu, pomocou ktorých je
dosahovanie cieľov možné hodnotiť): Navrhujem pridať nový merateľný
ukazovateľ: „Počet otvorených vzdelávacích zdrojov, záverečných prác a
vedeckých publikácií s otvoreným prístupom (vrátane dát).“
Odôvodnenie: Tento merateľný ukazovateľ napĺňa úlohy 26, 28, 30, 32,
33, 35, 36, 38, 41 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v
SR na roky 2017 – 2019, schváleného uznesením vlády SR č. 104/2017.
Otvorené vzdelávacie zdroje, záverečné práce a vedecké publikácie s
otvoreným prístupom (vrátane dát) sú také, ktoré autor poskytuje s
verejnou licenciou (napríklad CC-BY 4.0, CC-BY-SA 4.0).

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Pripomienka
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Poznámka

Číslo org.
útvaru

Typ

Vyhodnotenie

Verejnosť K časti B kap. 5 (Štátny program výskumu a vývoja Spoločenskovedný,
(Verejnosť) humanitný a umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti) bod
4.1.8 (Definícia výstupov a výsledkov riešenia): Navrhujem pridať nový
bod: „Otvorené vzdelávacie zdroje, záverečné práce a vedecké
publikácie s otvoreným prístupom (vrátane dát) sú také, ktoré autor
poskytuje s verejnou licenciou (napríklad CC-BY 4.0, CC-BY-SA 4.0).“
Odôvodnenie: Tento merateľný ukazovateľ napĺňa úlohy 26, 28, 30, 32,
33, 35, 36, 38, 41 z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v
SR na roky 2017 – 2019, schváleného uznesením vlády SR č. 104/2017.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho
programu, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť):
Cieľ „Počet otvorených licencií a patentov na vytvorené prototypy
nových metód bude viac ako 15.“ nevhodne kombinuje otvorenosť a
komerčnú využiteľnosť prototypov, nie je jasné, čo sa chce dosiahnuť
číslom 15 a či číslo 15 je adekvátne. Navrhujem tento cieľ rozdeliť na
dva: „Počet predaných licencií alebo schválených patentov alebo
úžitkových vzorov na vytvorené prototypy nových metód bude viac ako
15. Všetky produkty, metódy a nástroje, ktoré nebudú chránené patentom
alebo úžitkovým vzorom, budú mať verejnú licenciu.“

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho
programu, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť):
Cieľ „Počet vedeckých a výskumných pracovníkov na zúčastnených
pracoviskách univerzít a ústavov SAV sa stabilizuje a do 2023 sa zvýši o
20% za predpokladu, že sa podarí zabezpečiť ich trvalú udržateľnosť.“
obsahuje podmienku s neistým výsledkom, ktorá umožní nesplniť ho.
Cieľ treba preformulovať tak, aby bol jednoznačný.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Pripomienka
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Poznámka

Číslo org.
útvaru

Typ

Vyhodnotenie

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.7 (Merateľné ukazovatele štátneho
programu, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť):
Cieľ „Úspešnosť v zapojení SR do projektov EÚ v oblasti IKT sa zvýši o
20%.“ zrejme závisí od viacerých iných faktorov, ktoré sú mimo rámca
štátneho programu výskumu a vývoja. Merateľný ukazovateľ pre
splnenie cieľa (lepšieho začlenenia SR do ERA) by skôr mal hodnotiť
zhodu tém projektov SR a projektov EÚ a kvalitu riešiteľov.

O

N

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.8 (Definícia výstupov a výsledkov
riešenia): Navrhujem pridať nový bod: „Významné bude aj obohatenie
vzdelávania na základných školách a stredných školách o základné
koncepty, znalosti a aktuálne trendy vo vede a technike, prostredníctvom
odborových didaktikov.“ Odôvodnenie: Umelé vynechanie alebo
oddeľovanie vzdelávania na ZŠ a SŠ od vzdelávania na VŠ narúša
kontinuitu vo vzdelávaní a konzistentnosť obsahu vzdelávania.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.9 (Špecifikácia očakávaných
kvantitatívnych a kvalitatívnych prínosov štátneho programu pre
ekonomický a spoločenský rozvoj): Navrhujem pridať nový bod:
„Skvalitnenie vzdelávania na ZŠ a SŠ v oblastiach IKT a ich aplikácií.“
Odôvodnenie: Umelé vynechanie alebo oddeľovanie vzdelávania na ZŠ a
SŠ od vzdelávania na VŠ narúša kontinuitu vo vzdelávaní a
konzistentnosť obsahu vzdelávania.
Verejnosť K časti B kap. 4 (Štátny program výskumu a vývoja Informatika a IKT
(Verejnosť) pre informačnú spoločnosť) bod 3.1.9 (Špecifikácia očakávaných
kvantitatívnych a kvalitatívnych prínosov štátneho programu pre
ekonomický a spoločenský rozvoj): Navrhujem pridať nový bod
špecifikácie: „Vedecké publikácie a záverečné práce s otvoreným
prístupom (vrátane dát).“ Odôvodnenie súvisí s návrhom k bodu 3.1.7.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Pripomienka
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Poznámka

Číslo org.
útvaru
MPSVRSR
(Ministerstvo
práce,
sociálnych
vecí a rodiny
Slovenskej
republiky)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

5. Štátny program výskumu a vývoja Spoločenskovedný, humanitný a
umenovedný výskum podporujúci vývoj spoločnosti - k časti 5.1.2,
Zámery štátneho programu, Tematická oblasť 1, str. 111: V súvislosti s
Celoštátnou stratégiou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na roky
2014-2019, odporúčame medzi skúmané javy súčasného spoločenského
vývoja doplniť „Ľudské práva žien a rodová rovnosť. Existujúce formy
nerovnosti žien a mužov“. - k časti 5.1.2, Zámery štátneho programu,
Tematická oblasť 3, str. 112: V súvislosti s Celoštátnou stratégiou
rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na roky 2014-2019, odporúčame
medzi skúmané problémy a zámery odporúčame doplniť: „Eliminácia
negatívnych rodových stereotypov vo vzdelávaní“. - k časti 5.1.3, Ciele
štátneho programu, str. 113: V súvislosti s Celoštátnou stratégiou rodovej
rovnosti a rovnosti príležitostí na roky 2014-2019, odporúčame medzi
ciele doplniť: „Systematická podpora rovnosti príležitostí a rodovej
rovnosti pri uplatnení sa v oblasti VaV pre mužov a ženy, podpora žien a
dievčat v záujme o VaV“.

O

A
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Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

Poznámka

Číslo org.
útvaru
MPSVRSR
(Ministerstvo
práce,
sociálnych
vecí a rodiny
Slovenskej
republiky)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

k Časti B Štátne programy výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s
výhľadom do roku 2028: 4. Štátny program výskumu a vývoja
Informatika a IKT pre informačnú spoločnosť - k časti 4.1.1
Charakteristika štátneho programu, str.103: Na konci textu odporúčame
doplniť: „V zmysle čo najefektívnejšieho využitia existujúceho
intelektuálneho potenciálu budú zároveň systematicky podporované
rovnaké príležitosti mužov a žien pri participácii na projektoch a členstve
vo výskumných tímoch a riešiteľských kolektívoch.“ Odôvodnenie:
Pripomienka tematicky vychádza z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti
a rovnosti príležitostí na roky 2014 – 2019. Rovnosť príležitostí žien a
mužov a rodová rovnosť vo sfére vedy a výskumu má zásadný význam
pre rozvoj vedeckého poznania a vedeckých inštitúcií, vrátane inštitúcií
vysokoškolského vzdelávania. Dosiahnutie rodovej rovnosti v tejto sfére
a plné využitie tvorivého potenciálu žien a mužov bez obmedzení
rodovými rolami je kľúčom k zabezpečeniu konkurencieschopnosti vedy
a výskumu a je dôležitým predpokladom začleňovania Slovenska do
európskeho výskumného priestoru. Nemenej dôležité je to, že
uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti v uvedenej
sfére výrazne prispieva ku kvalite samotného výskumu a k rozvoju a
posilneniu vedeckých a technických inovácií –rovnosť príležitostí sa
spája s excelentnosťou – ako aj širšej využiteľnosti jeho výsledkov.
(Celoštátna stratégia rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na roky 2014
– 2019, str.16 - 17) - k časti 4.1.7 Merateľné ukazovatele štátneho
programu, pomocou ktorých je dosahovanie cieľov možné hodnotiť,
str.106: Z formulácie prvej odrážky Merateľných ukazovateľov nie je
jasné, či môže nastať želané zlepšenie rozhodovacích procesov do r.
2023. Ak sa majú zlepšiť procesy, musia sa výsledky štátneho programu
(ktorý končí v r. 2023) preniesť do verejnej správy, čo pravdepodobne
potrvá istý čas.

O
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Poznámka

Číslo org.
útvaru
MPSVRSR
(Ministerstvo
práce,
sociálnych
vecí a rodiny
Slovenskej
republiky)

Pripomienka

Typ

Vyhodnotenie

Všeobecná pripomienka: Navrhujeme v celom materiáli vysvetliť skratky
v každom programe, v ktorom sú použité (napr. IoT, JÚĽŠ SAV,
DARIAH-ERIC a pod.), resp. doplniť všetky skratky do Zoznamu
použitých skratiek. Odôvodnenie: Uvedené doplnenie odporúčame z
dôvodu zabezpečenia zrozumiteľnosti materiálu, nakoľko jednotlivé
programy predstavujú samostatné celky. Napr. skratka „IoT“ je
vysvetlená priamo v texte programu Štátny program výskumu a vývoja
Materiály a výrobky s vyššou pridanou hodnotou na báze efektívneho
zhodnotenia domácich surovín a odpadov, ale bez vysvetlenia je použitá
aj v ďalších dvoch programoch (Štátny program výskumu a vývoja
Energetická bezpečnosť SR s dôrazom na optimálnu viaczdrojovosť,
energetickú efektívnosť a životné prostredie a Štátny program výskumu a
vývoja Informatika a IKT pre informačnú spoločnosť). Predpokladáme,
že žiadatelia budú čítať len ten program, o ktorý budú mať záujem.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

O

A

Pripomienka zapracovaná v plnom rozsahu.

MŠVVaŠ SR k B2 návrhu uznesenia ukladajúcom ministerke školstva Vypracovať
súhrnnú správu o stave plnenia cieľov štátnych programov výskumu a
vývoja podľa bodu A. 1. a o čerpaní finančných prostriedkov za
predchádzajúci rok, každoročne do 31. mája navruhjeme upraviť text =
každoročne do 31. mája počnúc rokom 2020
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