
RADA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE VEDU, TECHNIKU A INOVÁCIE 

Zápisnica  z mimoriadneho 22. rokovania 

dňa 11. februára 2021 o 14:00 hod. 

 

Prítomní: podľa zoznamu  

Program rokovania: 

1. Úvod – otvorenie rokovania  

2. Návrh programu 22. mimoriadneho rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a 

inovácie  

3. Stav OP II vrátane prerokovania problematiky zrušených výziev na podporu 

dlhodobého strategického výskumu v doméne priemysel pre 21. storočie a digitálne 

Slovensko a kreatívny priemysel  

4. Plán práce Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na rok 2021  

5. Informácia o stave aktualizácie „Stratégie inteligentnej špecializácie – RIS3“  

6. Zriadenie odbornej pracovnej skupiny Rady pre vlády SR pre vedu, techniku a 

inovácie pre prípravu návrhu zákona o podpore inovácií a transferu poznatkov  

7. Rôzne  

8. Záver  

 

 

Bod č. 1 -  Otvorenie  

Prítomných privítala a rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len 

„rada“) otvorila a viedla Veronika Remišová, predsedníčka rady, podpredsedníčka vlády SR a 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Predsedníčka skonštatovala, že 

rada je s počtom 17 prítomných členov uznášaniaschopná.  

V úvode predsedajúca uviedla, že mimoriadne rokovanie bolo zvolané v súlade s ods. 4 čl. 2 

rokovacieho poriadku rady z dôvodu písomnej žiadosti 14 členov rady s rozhodujúcim 

hlasom, ktorí žiadali prerokovanie stavu Operačného programu integrovaná infraštruktúra 

(OP II) vrátane prerokovania zrušených výziev na podporu dlhodobého strategického 

výskumu (DSV) v doménach Priemysel pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny 

priemysel. 

 

 

Bod č. 2 -  Návrh programu 22. mimoriadneho rokovania Rady vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie  

Predsedajúca uviedla, že návrh programu bol zaslaný elektronicky všetkým členom rady spolu 

s pozvánkou. Následne prečítala návrh programu a požiadala prítomných o jeho schválenie. 

Návrh na doplnenie bodu rokovania vznieslo MŠVVaŠ SR v zastúpení štátneho tajomníka Ľ. 

Paulisa s požiadavkou o zaradenie materiálu „Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK 

VI Roadmap 2020 – 2030) – Upravený materiál“. 
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Následne členovia rady pristúpili k hlasovaniu o upravenom návrhu programu                               

mimoriadneho 22. rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. 

Záver k bodu 2: Prítomní schválili upravený program rokovania o doplnený bod č.7 -  

„Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) – Upravený 

materiál“ predkladaný MŠVVaŠ SR, jednohlasne. 

 

 

Bod č. 3 - Stav OP II vrátane prerokovania problematiky zrušených výziev na podporu 

dlhodobého strategického výskumu v doméne priemysel pre 21. storočie a digitálne 

Slovensko a kreatívny priemysel  

Predsedajúca otvorila tretí bod programu a uviedla, že návrh na prerokovanie problematiky 

zrušených výziev vyhlásených Výskumnou agentúrou, zameraných na dlhodobý strategický 

výskum bol zaradený do programu z dôvodu návrhu na jeho prerokovanie z iniciatívy 14 

členov rady. Požiadala štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, aby predstavil  materiál.  

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, oboznámil členov rady o stave OPII v gescii ministerstva školstva. 

Uviedol, že pri preberaní zodpovednosti za Výskumnú agentúru (VA) v apríli 2020, boli 

finančné zdroje technickej pomoci vyčerpané, neboli prostriedky na platy ani rozpočtové 

prostriedky na ďalšie fungovanie agentúry. Preto VA musela byť reorganizovaná, vrátane 

zníženia počtu zamestnancov. Počet úrovní riadenia sa znížil z troch na dve. Od apríla do 

konca roka 2020 VA spracovala žiadosti o platbu za takmer 60 mil. € oproti 25 mil. € za 

predchádzajúcich 6 rokov a za 9 mesiacov zabezpečila kontrahovanie takého objemu 

finančných prostriedkov ako za celé predchádzajúce obdobie od začiatku OP II. VA vykonala 

analýzu stavu vyhlásených výziev podľa objemu prostriedkov vyčlenených na výzvu a podľa 

stavu pokročilosti implementácie výzvy od hodnotenia projektov až po ich zazmluvnenie. VA 

najväčšiu pozornosť venovala výzvam v najpokročilejšom stave  implementácie, ktoré boli 

doriešené až do stavu uzatvorenia zmlúv: výzva H2020, RIS3 tímy mimo BSK, centrá 

excelentnosti, DSV v troch doménach, biobanka. V prípade RIS3 tímov v BSK bol 

identifikovaný nedostatok finančných prostriedkov súvisiaci s nedostatkom prostriedkov 

v prioritnej osi pre BSK, čo bolo potrebné riešiť, pretože to ohrozuje aj veľký projekt 

ACCORD. Najmenší pokrok implementácie bol identifikovaný vo výzvach DSV – Priemysel 

pre 21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, pričom v poradí druhej doméne 

nebolo začaté ani administratívne hodnotenie projektov. Na proces implementácie výziev 

mala negatívny dopad aj pandémia COVID 19, žiadatelia požadovali predlžovanie lehôt 

a v rámci solidárnosti boli na zmiernenie dopadov pandémie prevedené zdroje vo výške 140 

mil. € a na základe uznesenia vlády boli vyhlásené výzvy na výskum zameraný na riešenie 

pandémie COVID s alokáciou 80 mil. €, pričom jedna z výziev bola dvojkolová. Uvedenými 

krokmi sa operačný program dostal do stavu nadalokácie a bolo potrebné riešiť nedostatok 

finančných zdrojov. Ako riešenie bolo zvolené uvoľnenie zdrojov z výziev, ktorých 

implementácia bola len v počiatočnej fáze – projekty SPVVC a DSV v doméne Priemysel pre 

21. storočie a Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, v ktorých VA identifikovala aj 

možný nedostatok riešiteľských kapacít a v druhej menovanej doméne aj možný nedostatok 

odborných hodnotiteľov. Projekty DSV boli naplánované na dobu riešenia 4 roky, pričom na 
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ich riešenie by bolo k dispozícii len maximálne 2,5 roka. Na rozdiel od projektov DSV bola 

identifikovaná absorpčná kapacita na ministerstve hospodárstva, kde boli pripravené výzvy 

s iným financovaním, ktoré sa nezrealizovalo. Okrem toho na ministerstve hospodárstva boli 

k dispozícii voľné zdroje  menšieho objemu, ale využiteľné v BSK. Tieto voľné zdroje 

potrebuje VA na už vyhodnotenú výzvu pre BSK, pre ktorú nemá voľné finančné prostriedky. 

Okrem toho ministerstvo školstva potrebuje zdroje na dofinancovanie personálnych kapacít 

pre veľký projekt ACCORD. Z uvedených dôvodov ministerstvo školstva pristúpilo 

k zrušeniu výziev s alokovaným objemom 147 mil. €, z ktorého 20 mil. € nie je reálne 

k dispozícii, pretože sa jedná o nadalokáciu, a ďalších 20 mil. € je určených na druhé kolo 

výzvy na výskum v oblasti pandémie COVID. Na zrušených výzvach DSV bolo alokovaných 

100 mil. €, ktoré boli presunuté na ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo hospodárstva 

presunie voľné prostriedky pre BSK na ministerstvo školstva. V závere svojho vystúpenia 

konštatoval, že komunikácia ministerstva s akademickým sektorom prostredníctvom rokovaní 

s predstaviteľom výskumných univerzít V7 a SAV je na dobrej úrovni, komunikácia so 

zamestnávateľskými zväzmi a priemyslom je sporadická. Vyzval zamestnávateľov, aby 

spoločne predložili maximálne dvoch nominantov, ktorí budú pozývaní na spoločné 

rokovania s V7 a SAV.     

P. Šajgalík, SAV, ocenil stretnutia so štátnym tajomník a zástupcom V7, uviedol však, že na 

nich nebola možnosť efektívne prispieť k rozhodovaniu. Požiadal o informáciu či sú niekde 

odložené a ešte dostupné finančné zdroje vo výške približne 100 mil. €, ktoré boli zachránené 

pred dekomitmentom. Dodatočne spresnil, že sa jedná o potenciálny dekomitment v roku 

2019. 

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, konštatoval, že nepozná detaily a nemá takú informáciu, že uvedené 

zdroje sú niekde odložené.  

V. Remišová spresnila, že v rokoch 2017 a 2018 bol dekomitment v celkovej výške 100 mil. € 

z dôvodu nevyhnutného zrušenia tzv. Plavčanových výziev a nenaplnených výziev 

vyhlásených v období vedenia ministerstva školstva M. Lubyovou. Od roku 2016 do vedy, 

výskumu a inovácií z dôvodu nevyhlásenia výziev, nevyhodnotenia podaných projektov vo 

vyhlásených výzvach alebo zrušenia predmetných výziev DSV neboli v rámci operačného 

programu prakticky do vedy, výskumu a inovácií investované žiadne finančné prostriedky 

a preto teraz výskumná komunita čaká, ako budú zdroje určené pre túto oblasť využité. 

T. Malatinský, AZZZ SR, vyzval ministerstvo školstva, aby komunikovalo s priemyslom, 

pretože bez účasti priemyslu výskum a vývoj nemá inovačný efekt. Činnosť rady vlády má 

zmysel vtedy, keď bude vytvorené vyvážené partnerstvo a dosiahnutá efektívna komunikácia 

medzi súkromným sektorom, školstvom a štátnou správou, ktoré sú predpokladom pre 

úspešnú realizáciu výziev.  

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, potvrdil úsilie ministerstva školstva na posilnenie spolupráce a 

komunikácie s podnikateľským sektorom. 

Š. Rosina, Klub 500, poukázal na kľúčový význam systému riadenia VVI (governance VVI). 

Firmy z Klubu 500 pôsobia aj v zahraničí v ČR, Nemecku a ďalších štátoch, kde governance 

VVI je premyslený a funguje perfektne, a preto stanoviská Klubu 500 so podložené aj 
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reálnymi  skúsenosťami zo zahraničia. Poukázal na dlhoročnú požiadavku priemyslu vykonať 

audit výskumných inštitúcií vrátane univerzít s cieľom maximalizovať efekt vložených 

prostriedkov do štátnych inštitúcií, ako je SAV, v ktorej sa už audit urobil a pomaly sa darí 

industrializovať niektoré výstupy výskumu a vývoja do praxe. V záujme priemyslu je vylepšiť 

riadenie VVI na Slovensku, je potrebné opätovne prehodnotiť systém riadenia 

prostredníctvom RVVTI, Výskumnej agentúry a Technologickej agentúry (TA). Vyzdvihol, 

že najbližší vzťah k priemyslu má rezort hospodárstva, ktorý cez rôzne výzvy TA môže 

najlepšie podporovať inovácie vo firmách vo väzbe na investičné stimuly. Pri posilnení úlohy 

a rekonštrukcii RVVTI by bolo vhodné dosiahnuť paritné zastúpenie verejnej správy (1/3), 

štátnych výskumných inštitúcií (1/3) a reprezentantov hospodárstva (1/3), t. j. priemyslu, agro 

sektoru a služieb, pretože reprezentanti hospodárstva sú v menšine a  sú často prehlasovaní, 

napriek tomu, že hospodárstvo významne prispieva k tvorbe HDP. Negatívne hodnotil, že 

v uplynulom období nezasadal Riadiaci výbor prioritných osí ani Monitorovací výbor OP II 

a neboli schválené presuny financií. V súvislosti s cieľom Plánu obnovy a odolnosti 

zvýšiť  výdavky súkromného sektora do výskumu a vývoja uviedol, že je potrebné nájsť 

mechanizmy ako motivovať podnikateľov do investovania tak, aby dosahovali vyššie pridané 

hodnoty. Nastolil otázku aké budú výdavky do VVI v najbližších troch rokoch.. 

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, vyjadril názor, že otázky reformovania systému riadenia VVI, 

dizajnovania Plánu obnovy a odolnosti, formy podpory VVI sú relevantné, ale priamo 

nesúvisia s prerokovávaným bodom a bude účelné venovať sa im v iných bodoch rokovania 

alebo na iných fórach. Systém rôznych orgánov, výborov, rád a fór považuje tiež za 

komplikovaný, uprednostnil by ich viac koncentrovať a posilniť úlohu RVVTI. Niektoré 

odpovede (napr. reforma VŠ, hodnotenia tvorivej činnosti) môžu poskytnúť rokovania 

zástupcov V7 a SAV, na ktoré budú pozývaní aj zástupcovia podnikateľov. Významnými 

zdrojmi podpory sú stimuly na výskum a vývoj, ktoré však treba reformovať a superodpočet 

na výskum a vývoj, ktorý začína byť tiež významným zdrojom podpory. 

M. Jančo, ZAP, uviedol, že priemysel má potrebu komunikovať s rezortom školstva o cieľoch 

a plánoch rezortu. V návrhu aktualizovanej RIS3 2021-2027 je uvedený cieľ, aby do roku 

2025 podnikateľský sektor zvýšil výdavky na výskum a vývoj o 50%, ktorý nie je reálny bez 

toho, aby prebehla komunikácia o spôsobe ako tento cieľ dosiahnuť. Je potrebné previazať 

školstvo a priemysel a zaviesť podobnú prax ako vo vyspelých krajinách, v ktorých nastal 

rozmach priemyslu a štátov vďaka vede tak, že priemysel zadával úlohy a veda ich riešila. 

Musíme nájsť aj u nás spôsob ako môže byť veda motivovaná na činnosti, ktoré dokáže 

priemysel komerčne využiť. Uplatnením takého postupu by priemysel navyšoval investície do 

vedy a výskumu a rástol by obrat štátu a pridaná hodnota. Je potrebná intenzívnejšia 

vzájomná komunikácia, v rámci ktorej môže priemysel ponúknuť svoje riešenia.  

M. Lelovský, RÚZ, vyzdvihol potrebu komunikácie a diskusie, kriticky sa vyjadril k tomu, že 

riadiace výbory OP II pre prioritné osi 9-12 nerokovali ako aj ku skutočnosti, že zrušením 

výziev bolo zrušených veľa dobrých projektov, ktoré boli vyhodnotené a mohli byť 

implementované. Navrhol prehodnotiť projekty, na ktorých sa relevantný orgán zhodne, že sú 

dobré a tie implementovať. 
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V. Remišová doplnila otázku, že kedy zasadali alebo budú zasadať riadiace výbory OP II pre 

prioritné osy 7-9. 

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, uviedol, že zvrátenie rozhodnutia o zrušení predmetných dvoch 

výziev DSV nie je možné, pretože zákon o EŠIF ani systém riadenia EŠIF o takejto možnosti, 

čiže o obnovení zrušených výziev, nehovorí. Takýto krok nikto nikdy neurobil a pre EK alebo 

orgán auditu by to znamenalo vážne procesné pochybenie. Ani v prípade zvrátenia 

rozhodnutia by však nebolo možné zazmluvniť ani jeden projekt, lebo už boli presunuté 

finančné prostriedky a nebolo by možné urobiť základnú finančnú kontrolu pred podpisom 

zmluvy. Jediná možnosť by bola cez nadkontrahovanie, ktoré by predstavovalo vážne riziko 

potreby úhrady z rozpočtu ministerstva školstva a vyžadovalo by to súhlas ministerstva 

financií. Zdôraznil, že treba dočerpať to, čo je už zazmluvnené. Prezentoval názor, že 

implementáciu zrušených výziev bude výhodnejšie realizovať na začiatku nového 

programového obdobia 2021-2027.   

V. Remišová konštatovala, že z vyjadrenia štátneho tajomníka vyplýva, že boli zrušené nielen 

výzvy, ale už boli presunuté aj finančné prostriedky. Požiadala o informáciu, že akým 

rozhodnutím boli presunuté finančné prostriedky a či presun schválil riadiaci orgán 

alebo monitorovací výbor.   

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, v odpovedí charakterizoval presun prostriedkov ako presun medzi 

sprostredkovateľskými orgánmi, ktorý si vyžaduje vypracovanie finančného plánu a jeho 

schválenie ministerstvom financií v prípade, keď dochádza aj k presunu prostriedkov 

určených na kofinancovanie zo štátneho rozpočtu, čo nie je prípad tohto presunu, preto sa 

schválenie ministerstvom nepožadovalo.  V prípade presunov v rámci prioritných osí 

100 mil. € (EÚ zdroj) na ministerstvo hospodárstva a 1 mil. € (EÚ zdroj) pre BSK na 

ministerstvo školstva preto postačovala informácia od ministerstva financií, že presuny berú 

na vedomie. V prípade potreby ponúkol poskytnutie ďalších informácií písomnou formou. 

V. Remišová prezentovala, že od nástupu do vlády bolo ministerstvo školstva urgované, aby 

zrýchlilo implementáciu, zrýchlilo hodnotenie, aby sa projekty, ktoré v prípade DSV trvajú 

dlho, realizovali. 29.7.2020 boli zrušené výzvy pre Strategické priemyselné výskumno 

vývojové centrá, ktoré nepredstavovali dlhodobý strategický výskum a boli menej vhodným 

kandidátom na zrušenie. Následne sa očakávalo, že veda a výskum bude mať k dispozícii 

projekty DSV, ktoré sa však v januári 2021 zrušili (v 2 doménach). Stalo sa to v čase kedy do 

konca 2023 treba vyčerpať všetky prostriedky a občanom bolo prisľúbené, že neprepadne ani 

jedno euro.  Pritom vyhlásenie výziev a hodnotenie projektov trvá enormne dlhý čas. 

Potvrdila, že projekty Seal of Excellence neboli dofinancované z nástroja REACT, ale 

minister dopravy aj vďaka intervencii MIRRI vyčlenil na tieto projekty peniaze z inej 

prioritnej osi. 

O. Moravčík, VaTU, prezentoval frustráciu pracovníkov na univerzitách, ktorí pripravili 

projekty za 313 mil. € a zrušením výziev bola ich práca znehodnotená. Boli to výzvy, v rámci 

ktorých bola možnosť úzkej spolupráce s priemyslom. Zrušili sa výzvy v doménach, ktoré sú 

pre krajinu kľúčové. 
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J. Masarik, APVV, nastolil otázku, či existuje možnosť ponúknuť v súčasnosti alternatívu 

ku zrušeným výzvam, v rámci ktorých môžu vysoké školy a SAV spolupracovať 

s priemyslom. APVV vyvíja snahu o podporenie spolupráce, ale prostriedky APVV sú 

neporovnateľne menšie a neumožňujú výpadok nahradiť. Uviedol, že nie je možné zamerať sa 

len na projekty, v ktorých zadanie určuje priemysel, ale je potrebná podpora „curiosity 

driven“ výskumu, ktorý prináša nové poznatky, o ktorých ešte nevieme a okrem toho je 

potrebné podporiť aj výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied na riešenie 

spoločenských problémov. 

P. Blaskovitš, TA, poskytol informáciu na aké účely budú použité presunuté finančné zdroje. 

Nebudú to projekty Seal of Excelence, ktoré už boli dofinancované. Najväčšia časť alokácie 

bude použitá na financovanie IPCEI projektov, ktorých súčasťou musí byť aj výskumná časť. 

Na tieto projekty nie je potrebné vyhlasovať výzvy, lebo sú už schválené EK. Bude potrebný 

určitý formálny proces, ktorý však nebude taký dlhý ako štandardný proces vyhlasovania 

výziev a výberu projektov. 

V. Remišová doplnila, že v decembri 2019 RVVTI uložila ministerstvu hospodárstva hľadať 

riešenie pre projekty IPCEI v rámci rezortu hospodárstva, ale nie zrušením výziev na DSV.  

Š. Rosina, Klub 500, zdôraznil, že hlavnou úlohou RVVTI je podpora vedy, výskumu 

a inovácií. Pretože v systéme riadenia existuje veľa rád a výborov, navrhol vybrať jeden 

z nich (Monitorovací výbor OP II) a zvolať jeho zasadnutie, na ktorom sa prerokujú okolnosti 

súvisiace so zrušením výziev DSV a budú sa hľadať možnosti náhrady za zrušené výzvy. Na 

rokovanie pripraví ministerstvo školstva prehľadnú analýzu čo sa stalo a aké sú možnosti 

náhrady zrušených zdrojov na vedu výskum a vývoj. 

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, v reakcii na príspevok predsedníčky, že ministerstvo dokončí DSV 

výzvy spresnil, že ministerstvo školstva sa zaviazalo, že vyčerpá a vysporiada sa s celou 

alokáciou, ktorú malo v čase prijatia tohto záväzku k dispozícii. Ubezpečil radu, že tento 

záväzok si ministerstvo plní a zrušenie predmetných výziev DSV bolo súčasťou plnenia tohto 

záväzku. Ministerstvo na základe vlastnej analýzy podporilo implementáciu tých výziev, 

ktoré boli v najpokročilejšom stave implementácie a zrušilo tie, ktoré boli len v počiatočnej 

fáze implementácie.  

V. Remišová zdôraznila, že pri významných presunoch je potrebné využiť štandardné nástroje 

na riadenie eurofondov, najprv riadiaci výbor prioritnej osi operačného programu v tomto 

prípade 9 a10, monitorovací výbor a následne radu vlády.   

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, poskytol odpoveď na skôr položenú otázku predsedníčky rady.  

Monitorovací výbor OP II nezasadal kvôli pandémii, ostatný krát rozhodoval hlasovaním per 

rollam 16. až 20. 11. 2020. Riadiaci výbor, ktorý má 60 členov, zvoláva ministerstvo dopravy 

ako riadiaci orgán a v zmysle štatútu rokuje podľa potreby. 

V. Remišová predniesla návrh uznesenia, ktorý aktualizovala na základe výsledkov diskusie 

k bodu 3.  

Záver k bodu 3: Rada prijala uznesenie č. 3/22 zo dňa 11. februára 2021 k materiálu 

Stav OP II vrátane prerokovania problematiky zrušených výziev na podporu 
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dlhodobého strategického výskumu v doméne priemysel pre 21. storočie a digitálne 

Slovensko a kreatívny priemysel  

 

 

Bod č. 4 – Plán práce Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na rok 2021  

Predsedajúca otvorila ďalší bod rokovania a požiadala L. Šimka MIRRI o predstavenie 

materiálu.  

L. Šimko, MIRRI SR, uviedol, že plán rokovaní Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

v roku 2021 vychádza zo štatútu rady, ktorý bol novelizovaný v júni 2017 a z ktorého 

vyplýva, že rada rokuje minimálne 4 krát do roka, je možné aj častejšie rokovanie podľa 

potreby v navrhovanom online formáte každých 6 týždňov. Kľúčovou ambíciou 

navrhovaného plánu je podrobnejšie sa venovať všetkým zložkám slovenského systému vedy, 

výskumu, vývoja a inovácií. Sú hlavne prerokované rezortné správy o stave výskumu a 

vývoja, výročná správa SAV, správy grantových agentúr, správy o stave podporných schém v 

pôsobnosti rezortu školstva, inovačných schém v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva. Z 

hľadiska zvyšovania efektívnosti slovenského inovačného systému, ale aj z hľadiska 

implementácie Operačného programu Slovensko bude v roku 2021 nesmierne dôležité 

dokončiť a schváliť aktualizovanú Stratégiu inteligentnej špecializácie SR na roky 2021-2027 

na aprílovom rokovaní rady a jej Akčný plán  na júlovom zasadnutí rady a následne aj vládou 

SR, pretože dobrá správa RIS3 je základnou podmienkou pre Cieľ politiky 1 - Inteligentnejšia 

Európa. V predkladanom materiáli je navrhnutý základný rámcový program pre pravidelné 

štvrťročné rokovania rady s indikatívnym termínom ich uskutočnenia. Sme si vedomí, že Plán 

práce bude aktualizovaný najmä s ohľadom na kľúčovú skutočnosť zmeneného systému 

spravovania výskumu a inovácií a posilnenia kompetencií RVVTI a jej výkonného aparátu. 

Predsedajúca po predstavení materiálu otvorila diskusiu. 

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, uviedol, že v zásade s navrhnutým plánom súhlasí, ale objasnil, že  pri 

Správe o stave implementácie stimulov na výskum a vývoj (gestor MŠVVaŠ SR) nie je 

uvedený rok. Pokiaľ v tomto roku za rok 2019 tak je to v poriadku. Pokiaľ by to bola správa 

za rok 2020 tú je možné dodať o rok. Ďalej sa informoval, že ako sa rezortná výročná správa o 

výskume, vývoji a inováciách za rok 2020 prekrývajú so Správou o stave výskumu a vývoja v 

Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2020, či je možné tieto správy 

spojiť. Výsledky z publikačných databáz nabiehajú spravidla do polovice roka, z tohto 

dôvodu navrhuje  správu o výskume, vývoji a inováciách za rok 2020 presunúť na september. 

K správe grantových agentúr za rok 2020, konkrétne k Vedeckej grantovej agentúre doplnil, 

že tento rok sa v rámci Plánu obnovy a odolnosti predpokladá integrácia agentúr a 

reorganizácia môže spôsobiť posun harmonogramu. 

T. Malatinský, AZZZ SR, navrhol zintenzívniť pravidelné rokovania rady na rok 2021. Plán 

obnovy a odolnosti je dôležitá téma, ktorá si zaslúži prerokovanie aj na rade. 

Predsedajúca podporila navýšenie počtu rokovaní rady a navrhla prerokovať tematiku Plánu 

obnovy na marcovom rokovaní rady. 
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 Š. Rosina, Klub 500, podporil návrh o navýšenia počtu rokovaní rady a doplnil, že je 

potrebná novelizácia štatútu rady pre jeho vecné úpravy v nadväznosti na uskutočnené zmeny 

vrátanie vytvorenia MIRRI SR. 

L. Šimko, MIRRI SR, doplnil, že pôvodný názov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

a  informatizáciu bol legislatívne nahradený názvom Ministerstva investícií, regionálneho  

rozvoja a informatizácie SR, čo vyplýva z kompetenčného zákona. 

J. Masarik, APVV, doplnil, že súhlasí s návrhom plánu rokovaní za Agentúru na podporu 

výskumu a vývoja. 

Predsedajúca ukončila rozpravu a poďakovala za vznesené pripomienky, ktoré budú v pláne 

rokovaní rady zohľadnené. 

 

Záver k bodu 4: Rada prijala uznesenie č. 4/22 zo dňa 11. februára 2021 k materiálu 

Plán práce Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie na rok 2021  

 

 

Bod. č. 5  - Informácia o stave aktualizácie Stratégie inteligentnej špecializácie – RIS3 

Predsedajúca otvorila ďalší bod rokovania a požiadala M. Balíka, generálneho riaditeľa sekcie 

inovácií, strategických investícií a analýz MIRRI o uvedenie materiálu.  

P. Balík, MIRRI SR, uviedol, že materiál poskytuje informácie o aktivitách realizovaných zo 

strany MIRRI od posledného zasadnutia rady 29. októbra 2020. Doplnil, že 30.11.2020 sa 

uskutočnil Validačný workshop výstupov z procesu podnikateľského objavovania, kde sa 

prezentovali konkrétne výstupy zo všetkých prioritných oblastí jednotlivých domén s určením 

transformačných cieľov. Momentálne prebieha zapracovanie 450 vznesených pripomienok. 

Podľa harmonogramu je potrebné do mesiaca sfinalizovať pripomienky a zahájiť diskusiu na 

úrovni Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 a 

následne na úrovni členov Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie tak, aby bol 

aktualizovaný materiál predložený v apríli na MPK a koncom mája na rokovanie vlády SR.  

V. Remišová, zhrnula úvodné slovo kvôli technickým problémom so zvukom. Uviedla, že 

súčasťou materiálu je aj prehľad plánovaných aktivít pre nastavenie systému podpory 

výskumu, vývoja a inovácií a splnenie základnej podmienky, rovnako aj indikatívny 

harmonogram predkladania dokumentu SK RIS3 2021+ do medzirezortného 

pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR. Predbežne je plánované predloženie 

materiálu na rokovanie vlády SR na koniec mája 2021. Príprava materiálu je síce v gescii 

MIRRI, ale v zmysle uznesenia vlády č. 324/2019 je potrebná aj úzka participácia MH 

SR,  MŠVVaŠ SR, MPSVR SR a MZ SR. Cieľom aktualizácie SK RIS3 2021+ je dosiahnuť 

splnenie základnej podmienky pre cieľ 1 politiky súdržnosti EU tak,  aby boli splnené všetky 

kritéria základnej podmienky. Príprava návrhu opatrení na priemyselnú transformáciu si 

vyžaduje nevyhnutné líderstvo kolegov z ministerstva hospodárstva i ostatných 

hospodárskych rezortov, najmä ministerstva pôdohospodárstva. Pre zadefinovanie opatrení na 
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efektívnu medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií je nezastupiteľná aktívna 

účasť ministerstva školstva. 

Následne V. Remišová otvorila diskusiu k piatemu bodu rokovania. 

B. Ažaltovič, MPSV SR, sa opýtal, či je to základná tematická podmienka pre čerpanie 

eurofondov? Pretože podľa informácií z MIRRI sa všetky tematické podmienky majú 

predložiť na vládu do konca apríla. 

V. Remišová odpovedala, že tematické základné podmienky majú byť splnené do termínu 

schválenia Operačného programu. Čerpanie finančných prostriedkov je podmienené 

schválením všetkých podmienok. EK sprísňuje podmienky, stratégia sa bude priebežne 

monitorovať a vyhodnocovať. 

Záver k bodu 5: Rada prijala uznesenie č. 5/22 zo dňa 11. februára 2021 k materiálu 

Informácia o stave aktualizácie Stratégie inteligentnej špecializácie – RIS3. 

 

 

Bod. č. 6 -  Zriadenie odbornej pracovnej skupiny Rady pre vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie pre prípravu návrhu zákona o podpore inovácií a transferu poznatkov 

 

Predsedajúca predstavila ďalší bod rokovanie a uviedla, že SR dlhodobo patrí do skupiny 

členských štátov EÚ s najnižšou  inovačnou výkonnosťou. V inovačnej postupnosti výskum-

vývoj-inovácie je podpora výskumu a vývoja riešená v Zákone č. 172/2005 Z. z. o organizácii 

štátnej podpory výskumu a vývoja a v Zákone č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a 

vývoj. V slovenskej legislatíve absentuje zákonná úprava, ktorá rieši podporu inovácií. 

Obsahom nového zákona by mala byť komplexná úprava podpory všetkých foriem inovácií 

ako aj podpory transferu poznatkov z výskumu a vývoja do praxe. Súčasťou zákona bude aj 

inštitucionálna forma podpory inovačných aktivít. Keďže ide o riešenie nadrezortného 

ukotvenia spravovania horizontálnej problematiky výskumu a inovácií a odstránenie 

sektorálneho prístupu do vypracovania návrhu zákona by mali byť zainteresované všetky 

sektory zapojené do inovačného ekosystému. V predkladanom materiáli je navrhnuté zloženie 

odbornej pracovnej skupiny Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v zmysle čl. 9 

štatútu rady. V pracovnej skupine budú zastúpení nominanti relevantných ministerstiev, 

vysokých škôl, SAV ako aj podnikateľského sektoru. Úlohou pracovnej skupiny bude 

vypracovať návrh zákona a predložiť ho na schválenie RVVTI tak, aby v závere roka 2021 

mohol byť návrh predložený na rokovanie vlády SR.     

V. Remišová po predstavení materiálu a otvorila diskusiu. 

Š. Rosina, Klub 500, podporil návrh zákona, ale nesúhlasil s navrhovaným pomerom 

zástupcov podnikateľského sektora, pretože jeden zástupca nevie pokryť všetky relevantné 

oblasti tejto sféry. 

Predsedajúca navrhla, aby sa do návrhu k zriadeniu odbornej pracovnej skupiny doplnil 

zástupca z každého združenia.  
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B. Ažaltovič, MPSV SR, navrhol o doplnenie člena aj za ich rezort, pretože budúcou prioritou 

Európskeho sociálneho fondu sú sociálne inovácie. 

V. Remišová, podporila návrh rezortu MPSVR SR. 

P. Šajgalík, SAV, uvítal aktivitu na prípravu návrhu zákona o podpore inovácií a transferu 

poznatkov. Doplnil, že je veľmi dôležité, aby sa v návrhu zákona presne zadefinovalo, čo 

zákon zahŕňa, z dôvodu možného prekrývania jednotlivých štátnych politík a uceleného 

pohľadu na vednú politiku s jasným určením priorít. 

V. Remišová, zareagovala s konkrétnym návrhom na rezort školstva pri príprave návrhu 

zákona o zriadení pracovnej skupiny prípadne orgánu, aby sa problematika štátnej vednej 

politiky pohla dopredu, pretože absentuje dokument o smerovaní vedy a výskumu.  

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, uviedol, že momentálne rezort školstva pracuje na novelizácii zákona 

č. 172/2005 a pripravuje novelizáciu zákona o vysokých školách a SAV. K problematike 

dlhodobého zámeru štátnej vednej politiky je na to vytvorená skupina po administratívnej 

stránke a následne sa to presunie do odbornej diskusii. Je možné predložiť o tom správu na 

riadnom rokovaní v apríli. 

Záver k bodu 6: Rada prijala uznesenie č. 6/22 zo dňa 11. februára 2021 k materiálu 

Zriadenie odbornej pracovnej skupiny Rady pre vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

pre prípravu návrhu zákona o podpore inovácií a transferu poznatkov 

 

 

Bod č. 7 -  Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) – 

Upravený materiál 

 

V. Remišová uviedla ďalší bod rokovania rady a požiadala štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR 

Ľ. Paulisa o predstavenie materiálu. 

 

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, poďakoval za umožnenie predloženia materiálu na mimoriadne 

rokovanie rady. Doplnil, že k samotnému materiálu bolo vznesených veľa pripomienok aj 

v rámci MPK. Chýbajúci formát dokumentu S3 bol dopracovaný a veľa pripomienok 

vznesených na rade bolo zohľadnených. Pomerne veľká časť pripomienok sa vzťahovala na 

to, že materiál nie je vo formáte strategického dokumentu, čo by si vyžadovalo konkrétne 

opatrenia a na naviazané finančné pokrytie, čo bude zohľadnené v pripravovanom akčnom 

pláne.  

R. Ševčík, MŠVVaŠ SR, doplnil, že dokument má väzbu na mapu európskych infraštruktúr 

a nie je možné uviesť v ňom zoznam všetkých  výskumných infraštruktúr. Mapa slovenských 

výskumných infraštruktúr nadväzuje na S3 formát. K samotným pripomienkam objasnil, že 

boli rozdelené do troch skupín – vecné pripomienky ku ktorým patrili okrem iného návrhy na 

zmenu formulácie, návrhy na zmenu zloženia rád a pod. Tieto pripomienky boli akceptované. 

Druhá kategória pripomienok poukázala na chýbanie niektorých aktivít, plánov a finančné 

zabezpečenie. Tretia skupina pripomienok sa zaoberala buď príliš veľkým počtom 
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výskumných infraštruktúr alebo naopak malým. V dokumente je navrhnutý mechanizmus 

hodnotenia výskumných infraštruktúr, ktorý bude pravidelne aktualizovaný.  

V. Remišová poďakovala za predstavenie materiálu a otvorila diskusiu. 

Š. Rosina, Klub 500, poukázal, že v dokumente chýba väzba na podnikateľský sektor, 

dokument zohľadňuje výskumnú infraštruktúru len štátneho sektora.  Navrhol, že pokiaľ by 

schválenie dokumentu bolo naviazané na dôležitú súčasť toku financií, zástupcovia 

zamestnávateľov sú ochotní podporiť tento dokument s podmienkou dopracovania chýbajúcej 

väzby na VVI. 

M. Lelovský, RÚZ, podporil návrh Š. Rosinu. Je dôležité, aby VVI infraštruktúra bola 

zmapovaná aj na úrovni podnikateľského sektora. Pokiaľ je dôležité materiál schváliť vedia to 

podporiť so zohľadnením doplnenia. 

P. Šajgalík, SAV, súhlasil s návrhom predrečníkov. 

J. Masarik, APVV, podporuje schválenie dokumentu vrátane doplnenia návrhu Š. Rosinu. 

Doplnenie infraštruktúr pomôže prepojenie hospodárskeho priestoru, navrhuje, aby sa určil aj 

termín na dopracovanie infraštruktúr.  

D. Velič, MIRRI SR, reagoval, že dokument je dôležitý. Poukázal na chýbajúci zoznam 

prístrojového  vybavenia, absencia personálneho zastrešenie a väzby na excelentnosť. Pokiaľ 

sa bude materiál dopracovávať, mal by byť viac štruktúrovaný.  

T. Malatinský, AZZZ SR, uviedol, že napriek dohode medzi zástupcami zamestnávateľov 

nepodporiť tento materiál, zmenia stanovisko a podporia ho, aby odstránili prekážku k jeho 

schváleniu a aby materiál mohol byť doplnený v zmysle záverov diskusie. 

Ľ. Paulis, MŠVVaŠ SR, odpovedal, že dopracovanie dokumentu  na úrovni dopracovania 

priemyselných infraštruktúr bude vyžadovať spoluprácu s ďalšími relevantnými rezortmi ako 

sú MH SR, ŠÚ SR. 

Š. Rosina, Klub 500, objasnil potrebu doplnenia dokumentu o technologickú infraštruktúru 

VaV, prostredníctvom ktorej je možné transformovať výsledky a výstupy základného 

výskumu do praxe a podporiť tvorbu HDP Slovenska. Potrebná je aj súčinnosť relevantných 

rezortov na dopracovanie dokumentu a doplnenie ľudských kapacít.  

M. Jančo, ZAP SR, uviedol, že pokiaľ je v dokumente uvedené, že sa nejaký prístroj niekde 

nachádza neznamená to, že samotný prístroj je funkčný a používaný, pretože chýba 

informácia, či bol ten prístroj niekedy použitý a či je k dispozícii aj obslužný personál.  

J. Oravec, MH SR, povedal, že sa prikláňa ku schváleniu dokumentu, ale zároveň navrhuje 

rade zaviazať predkladateľa o dopracovanie s tým, že MH SR ponúka súčinnosť pri jeho 

dopracovaní. 

D. Petráš, ZSVTS, uviedol, že sa prikláňa k schváleniu dokumentu s pripomienkami, pretože  

predložený dokument je solídnym materiálom. Doplnil, že materiál má šancu stať sa po 

doplnení o materiálno-technickú kapacitu v oblasti výskumu a jedinečným nástrojom. 
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P. Šajgalík, SAV, objasnil, že členovia rady sa vyjadrujú k slovenskej výskumnej 

infraštruktúre, a to je aj potrebné doplniť. Dodal, že nie je možné doplniť personálne tímy 

k samotnej infraštruktúre, ale pri každej infraštruktúre je možné uviesť kontakt s adresou.  

V. Remišová uzavrela diskusiu s tým, že materiál bude potrebné dopracovať v zmysle 

pripomienok členov rady a v súčinnosti s MH SR a členmi rady, zástupcami podnikateľského 

sektora. 

Záver k bodu 7: Rada prijala uznesenie č. 7/22 zo dňa 11. februára  2021 k materiálu o 

Cestovnej mape výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030) – Upravený 

materiál          

 

Bod. č. 8 -  Rôzne   

 

Predsedajúca vyzvala členov rady do diskusie k bodu rôzne. Pretože nikto z členov nemal 

príspevok do diskusie V. Remišová sa informovala o stave projektu ACCORD s alokáciou 

119 mil. EUR. Konkrétne ju zaujímalo v akom štádiu sa projekt nachádza, aké bude čerpanie 

v r. 2021, aký je stav verejného obstarávania a ako prebieha komunikácia s ÚVO.    

L Paulis, MŠVVaŠ SR, odpovedal, že relevantné informácie poskytne písomne. Doplnil len 

rámcovo, že koncom minulého roku bolo čerpanie okolo 5 mil. eur a začiatkom tohoto roku 

pribudne alebo práve pribudlo ďalších asi 13 mil. eur. Tiež je pri tomto projekte problém s 

alokáciou pre Bratislavský samosprávny kraj a MŠVVaŠ SR pracuje na tom, aby boli splnené 

merateľné ukazovatele ku ktorým sa projekt zaviazal vrátane personálnych kapacít. 

P. Balík, MIRRI SR informoval RVVTI o vzniku neformálnej medzirezortnej pracovnej 

skupiny k štátnej pomoci zloženej z viacerých ministerstiev, PMÚ (počíta sa aj s rozšírením o 

zástupcov súkromného sektora) s cieľom prípravy schémy štátnej pomoci a umožnenie 

intenzívnejšej spolupráce súkromného a akademického sektora vo vede, výskume a 

inováciách v existujúcej infraštruktúre financovanej v minulosti z EŠIF. 

J. Masarik, APVV, doplnil, že len nedávno boli schválené verejné obstarávania na prístrojové 

vybavenie. Pred dokončením je kontrola pavilónu UK za 6 mil. eur. Úprava jednotlivých 

objektov je v riešení ÚVO. Je možné v tomto roku čerpať alokáciu v sume cca 60%. 

P. Šajgalík, SAV, Útvar hodnoty za peniaze MF SR má prešetriť každú investíciu nad 1. mil. 

eur. SAV má momentálne rozpracovaný projekt rekonštrukcie budov, nie je však  jasné, či to 

treba zastaviť a dať prešetriť na útvar MF SR. Rozpor je v tom, že projekt bol zahájený pred 

touto povinnosťou.   

V. Remišová, odpovedala, že tento problém prediskutujú s tým, že by sa nemali prešetrovať 

investície u projektov spätne. 

M. Lelovský, RÚZ, sa informoval, prečo sa nedá využiť vedecký park ÚK na priemyselný 

výskum. 

J. Masarik, APVV, odpovedal, že existujú možnosti a uviedol, že rámci dohôd o spolupráci 

má park uzavreté dohody s 27 firmami. 20 % z činnosti parku môže byť z podnikateľskej  

činnosti. Privítal by však úpravu možnosti využívania VP ÚK partnermi z priemyslu.    
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