
Pripomienky k materiálom RVVIT 
 
Príloha 1 - Akčný plán 
 
st.11.: Opatrenie: Vytvorenie analytickej jednotky na analýzu výskumných a inovačných 
politík 
 
Nesúhlasím s ďalšími štátnymi zamestnancami a úradníkmi. V štátnej správe je dnes 
nadbytok ľudí, ktorí by toto mali robiť. Je nutné, aby boli zásadným spôsobom redukovaní 
ľudia na ministerstvách (MH, MŠVVaŠ, MIRRI - úplne zbytočné ministerstvo a ministerka), 
VÚC (ďalší referenti, ktorí píšu analýzy a stratégie) a v štátom financovaných agentúrach 
(SBA, SIEA, NPC, VAIA, Plán obnovy...), ktorí spotrebovávajú obrovské množstvo 
prostriedkov, ktoré by mali ísť inovátorom a nie administrátorom, pisateľom stratégií a 
analýz. V prvom kroku by mal byť znížený počet týchto ľudí minimálne o 1000, vznik nového 
úradníckeho miesta by mal byť podmienený zrušením 2-3 starých. 
 
str. 13 - Opatrenie: Zosieťovanie a modernizovanie verejných regionálnych a inovačných 
centier. Zase peniaze do štátnych inštitúcií? Nie! Treba podporovať inovátorov, nie 
úradníkov a budovy.  
 
str. 14 - Tieto prostriedky treba navýšiť, je tu jasný nepomer voči štátnym ekosystémom, 
ktoré sa neosvedčili (str. 13) 
 
str. 16 - Opatrenie: Pripravenie  záväznej metodiky riadenia, financovania a hodnotenia 
podpory výskumu, vývoja a inovácií - má to byť v 3. kvartáli, v akom je to stave, hovorí sa o 
tom roky a nič sa nezmenilo, je to iba horšie a horšie. 
 
str. 18 -  Opatrenie: Vytvorenie jednotného rozhrania na podávanie a riešenie projektov 
(jednotné kontaktné miesto) pre všetky agentúry a zdroje financovania. Ďalší portál, hotové 
2024 (podľa skúseností z portálov, ktoré robí štát nefunkčné a nepoužiteľné) - výzvy ale bežia 
už teraz. Ďalšie zbytočné vyhadzovanie peňazí. 
 
str.30 - Opatrenie: Zavedenie informačného centra na registrovom súde pre právnu a 
technickú podporu pri online zakladaní spoločností a postupné rozširovanie digitalizácie 
procesov. Ďalší úrad, 10 úradníkov a 0,5 mil. eúr ročne. 
 
str. 32 - Opatrenie: Podporenie profesionálneho technologického transferu na  verejných 
výskumno-vývojových  organizáciách a posun CVTI SR a ÚPV SR smerom ku konzultačnej a 
vzdelávacej činnosti. CVTI a ÚPV sú už teraz v pomere náklady/prínos zrelé na zásadnú 
reorganizáciu. Najskôr treba činnosti zefektívniť a potom tam dávať ďalšie peniaze. 
 
str. 44 - Opatrenie: Stabilné navyšovanie inštitucionálnych zdrojov na vysoké školy. 27 mil. 
eur - odmena za vykonávanie reforiem – tak toto už je úplný výsmech. Vysoké školy 
potrebujú tvrdé reformy zhora, krízový manažment a nie uplácanie, za to, že sa budú tváriť, 
že robia reformy.  
 



str. 56 - Opatrenie: Vytvorenie schémy a mechanizmov na podporu základnej výskumnej 
infraštruktúry. 4 nový FTE? Ako ľudia sediaci na ministerstve školstva zvýšia kvalitu 
výskumnej infraštruktúry na SAV a univerzitách? 
 
str. 86 - Opatrenie: Vytvorenie útvaru pre rozvoj a integráciu talentu. Zase centralizovanie 
tejto agendy na nejakú jednotku úradníkov. Treba podporiť pracoviská (univerzity, firmy, 
inovačné centrá, projekty), za ktorými títo talentovaní ľudia smerujú. Treba odstrániť 
byrokraciu v legislatíve, upraviť prostredie a nie pridať úradníkov, aby pomáhali túto 
byrokraciu zvládať. Toto je návrat do socializmu, fakt sa to celé ťažko číta, vyhadzovanie 
peňazí. 
 
Strategické materiály v tejto podobe nepodporím. Treba pripraviť jasný plán redukcie 
úradníkov a štátnych "inovačných" agentúr a úradov, kde sa strácajú peniaze. Treba najskôr 
reformovať inštitúcie a až potom im dávať peniaze (vysoké školy, CVTI SR, ÚPV SR, SAV). 
Inovačné peniaze treba dať do regiónov a ich využitie prepojiť s podnikmi a podnikateľmi, 
ktorí si cez spoluúčasť v projektoch budú kontrolovať aj účinnosť a efektívnosť ich využitia.  
 
Zhrnutie návrhov: 
 
1. Opatrenie 1.1.3.1. - zrušiť alebo radikálne redukovať výdavky 
2. Opatrenie 1.2.1.3. - zrušiť 
3. Opatrenie 1.2.2.7. - zrušiť 
4. Opatrenie 1.2.3.1. - zrušiť alebo radikálne redukovať výdavky 
5. Opatrenie 1.3.2.1. - redukovať výdavky, zrušiť 27 mil. eúr na rok 2023 za "reformy" 
6. Opatrenie 1.3.4.1. - zrušiť, alebo redukovať výdavky 
7. Opatrenie 2.2.2.1. - zrušiť 
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