Vyhlásenie predkladateľa
Materiál „Návrh štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku
2028“ sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky s rozporom s Ministerstvom financií
SR, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania vznieslo zásadnú pripomienku k
analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy a k návrhu uznesenia vlády SR v nasledovnom znení:
„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.“
K uvedenej pripomienke predkladá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nasledovné
stanovisko:
„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.“
V uvedenom zmysle sa k predkladanému materiálu vyjadrila taktiež Rada vlády SR pre vedu,
techniku a inovácie na svojom rokovaní dňa 15.11.2018 a odporučila vláde SR jeho schválenie
s odporučením uvoľniť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie štátnych
programov výskumu a vývoja v súlade s prílohou č. 1 návrhu uznesenia vlády.

