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ÚVOD
Na základe realizovaných analýz sme vypracovali návrh odporúčaní pre zlepšenie výskumného
a inovačného prostredia. Nami navrhované opatrenia sú jednoducho realizovateľné a väčšinu
z nich je možné uskutočniť aj samostatne. Opatrenia a odporúčanie nie sú vyčerpávajúce, ale
ide skôr o podklady a námety na diskusiu. Zároveň nie sú opatrenia detailne rozpracované až
na úroveň konkrétnej implementácie. Na základe nami vykonaných analýz, ktoré sú dostupné
na www.scipol.sk však veríme, že by podstatne zlepšili fungovanie sektorov výskumu a inovácií.
Odporúčanie sme rozdelili do siedmych základných oblastí:
•

Riadenie výskumu a inovácií

•

Financovanie

•

Podpora excelentnosti

•

Schémy a podpory výskumu a inovácií

•

Podpora účasti v Európskom výskumom priestore

•

Lepšie využívanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov

•

Legislatívne opatrenia
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1. POTREBUJEME ZLEPŠIŤ RIADENIE VÝSKUMU A
INOVÁCIÍ
1.1.

Aktuálny stav

Systém riadenia výskumu a inovácií je na Slovensku značne fragmentovaný, pričom na tento
fakt dlhodobo upozorňujú tak medzinárodné inštitúcie1, ako aj národní aktéri2. Napriek tomu,
že z formálneho hľadiska je národný ekosystém podobný ako v iných krajinách, tak jeho
výkonnosť výrazne zaostáva za priemerom krajín EÚ. Podpora výskumu a inovácií je tak ako
v mnohých štátoch rozdelená medzi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (základný
a aplikovaný výskum) a Ministerstvo hospodárstva SR (inovácie). K tomu sa v roku 2016 pridal
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý mal byť istou koordinačnou
inštitúciou, ktorá by prepájala výskum a inovácie.3 Skončilo sa to žiaľ tak, že na scénu pribudol
ďalší hráč, ktorý samostatne a vlastnými nástrojmi a programami začal podporovať tak výskum,
ako aj inovácie. Takže to čo malo priniesť lepšie riadenie, prinieslo vyššiu fragmentáciu.
Zároveň pod jednotlivými ministerstvami existujú implementačné agentúry, ktoré vyhlasujú
konkrétne výzvy. V niektorých prípadoch sú to aj samotné ministerstvá, ktoré výzvy vyhlasujú
a aj implementujú (napr. stimuly na VaI, alebo podpora start-upov). Istým koordinačným
orgánom mala byť Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie SR, ale už zo samotnej jej povahy
vyplýva, že ide len o poradný orgán, ktorý môže vydávať len odporúčania.
Navyše fragmentácie je pozorovateľné aj na nižších úrovniach, keď ide o koordináciu v rámci
rezortov (odborné sekcie a sekcie zodpovedné za implementáciu EŠIF), alebo ich
implementačných agentúr. Pri všetkých agentúrach platí, že majú svoje vlastné pravidlá
hodnotenia a implementácie projektov, čo opätovne zvyšuje administratívnu náročnosť
a byrokraciu. V minulosti systém hodnotenia projektov vyvolával aj otázky ohľadom
transparentnosti4. Aktuálny systém neumožňuje výskumníkom a inovátorov dlhodobo,
strednodobo a vlastne ani krátkodobo plánovať svoj výskum. Oveľa častejšie sa stretávame
s ad-hoc riešeniami. Programy, ktoré sú schválené vládou SR sa nikdy neimplementujú
a ostávajú len na papieri.5 Vyhlásenia výziev sú častokrát posúvané, financie presúvané
do iných oblastí, či už v rámci samotného rezortu školstva alebo do iných rezortov (od roku

https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2020/ako-zlepsit-vyskum-a-inovacie-na-slovensku-analyzahodnoteni-vyskumnych-a-inovacnych-politik-medzinarodnymi-instituciami.html
2
https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2020/v-teorii-a-v-praxi-analyza-vyskumnych-a-inovacnych-politik-vsr-2004-2020.html
3
Úrad sa následne transformoval na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
4
https://dennikn.sk/blog/1433134/novela-zakona-o-stimuloch-neprinesie-kvalitnejsi-vyskum-aniinovacie/ alebo https://e.dennikn.sk/834697/plavcan-chcel-vysvetlit-skandal-s-eurofondami-nenechalnovinarov-aby-sa-opytali/.
5
https://www.apvv.sk/archiv-aktualit/nove-programy-apvv.html.
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2010 došlo k dvom pokusom presunúť financie z oblasti výskumu na stavbu diaľnic)6.
Hodnotenia projektov sú neprimerane dlhé, financovanie chodí neskoro a je pomerne
neflexibilné, a ani to, že výzva je uzatvorené ešte neznamená, že projekty budú vyhodnotené.7
Hlavne zdroje alokované na výskum sa tak stávajú akýmsi mýtickým rezervným mešcom,
do ktorého sa siaha, keď politici nemajú financie na svoje priority. Toto len zvyšuje frustráciu
výskumníkov a inovátorov a má negatívny dopad na fungovanie výskumných tímov a odliv
mozgov (či už do zahraničia alebo do iných sektorov).
Takéto prostredie nie je priateľské voči výskumníkom a inovátorom, pričom očakávania
spoločnosti a politikov sú veľké.8 Na Slovensku tak v súčasnosti existuje systém podpory
výskumu a inovácií, ktorý je síce značne neprehľadný a nepredvídateľný, ale o to menej
finančných prostriedkov poskytuje.
Slovensko má dlhodobo problém s prípravou štátnych výskumných a inovačných politík.9 Ak sú
aj prijaté a schválené, tak buď sa reálne neimplementujú, alebo ostávajú len na papieri.
Prakticky všetky už pri svojom vzniku nemali zabezpečené reálne financovanie. Navyše,
platnosť poslednej národnej štátnej vednej a technickej politiky skončila v roku 201510
a od vtedy, teda už takmer 6 rokov Slovensko takúto politiku nemá. Dokonca sa zdá, že až
na pár výnimiek ani nikomu nechýba.11 To prakticky znemožňuje akékoľvek strategické
plánovanie.

1.2.

Ministerstvo vysokého školstva, výskumu a inovácií

V EÚ existuje variabilita systému fungovania výskumného a inovačného ekosystému a nie je
možné jednoznačne konštatovať, že jeden je efektívnejší ako iný. Skôr ide o to, ako sa podpora
výskumu a inovácií reálne implementuje. Napriek tomu sa domnievame, že na Slovensku je
potrebné uskutočniť výraznejšiu reformu systému. Riadenie výskumu a inovácií je nevyhnutné
podstatne zjednodušiť, znížiť administratívnu náročnosť, byrokraciu, urobiť ho predvídateľným
a priblížiť ho európskym štandardom fungovania. Vzhľadom na skúsenosti z fungovania
systému na Slovensku navrhujeme vyhnúť sa vytváraniu nových koordinačných orgánov, ktoré
majú následne tendenciu ďalej systém fragmentovať, či už formou nových úradov, alebo
ministerstiev. Preto navrhujeme vytvoriť jeden orgán (ministerstvo), ktoré zastreší celú agendu
Uznesenie vlády SR č. 73/2001 zo dňa 2. 2. 2011.
http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/aktuality-hlavne/555-informacia-o-zruseni-vyziev-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-na-podporu-dlhodobehostrategickeho-vyskumu-priemysel-pre-21-storocie-a-digitalne-slovensko-a-kreativny-priemysel
8
https://www.tyzden.sk/temy/68993/slovensky-vedecky-disent-a-druhy-front/
9
https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2020/v-teorii-a-v-praxi-analyza-vyskumnych-a-inovacnych-politik-vsr-2004-2020.html
10
https://www.minedu.sk/materialy-zasadneho-charakteru-vat/
11
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-sav2030
6
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výskumu, vývoja, inovácií a vysokého školstva. Aktuálny systém, keď je minister školstva
zodpovedný za všetko od škôlok cez univerzity, aplikovaný výskum až po šport, má negatívny
dopad najmä na podporu výskumu a vývoja. Tento systém by mohol fungovať v prípade ak by
sme vo všetkých týchto oblastiach nečelili výrazným problémov, pričom minister musí (logicky)
všetok čas a politický výtlak venovať predovšetkým výrazne zaostávajúcemu regionálnemu
školstvu. Nemá potom priestor riešiť problémy, ktorým čelí práve oblasť výskumu. To má
výrazný dopad na kvalitu nastaveného systému, ale predovšetkým na jeho financovanie. Keď
sa prierezovo cez rôzne vlády stávali rozpočtu na výskum skôr akými zásobárňami pre výpadky
v iných oblastiach. Navyše sa k tomu v minulosti pridali aj slabé kompetencie štátnych
tajomníkov zodpovedných za oblasť výskumu.12
Vznik nového ministerstva je bezpochyby najmä politickou otázkou. Domnievame sa však, že
jeho výhody výrazne prevyšujú nevýhody a riziká. Nové ministerstvo si vyžiada isté dodatočné
financie na jeho riadenie, ale transparentné a predvídateľné procesy prinesú pozitívne efekty
pre celý sektor. Predovšetkým pôjde o lepšie politické riadenie celého inovačného procesu
od základného výskumu po uvedenie produktov na trh a od vysokoškolského vzdelávania
k podpore

skúsených

výskumníkov

a inovátorov.

Zároveň

by

sa

tvorba

všetkých

vysokoškolských, výskumných a inovačných politík presunula pod jednu inštitúciu, čím by sa
podstatne zvýšila ich prepojenosť a koherentnosť. V neposlednom rade by sa celý proces
podpory podstatne urýchlil, keďže by odpadla potreba koordinovať politiky s inými rezortmi.
Zlepšila by sa tiež kvalita všetkých procesov, keďže by prichádzalo k lepšej výmene informácií
v rámci jedného rezortu. Zároveň by sa jednoznačne určila politická zodpovednosť za tieto
oblasti.
Podobný systém funguje aj v Poľsku, ale napríklad oblasť výskumu a inovácií je aj v rámci
Európskej komisie súčasťou jedného generálneho riaditeľstva. Najnovšie k vytvoreniu
ministerstva pre výskum a inovácie pristúpila aj Česká republika. Samozrejme, aj po vzniku
nového ministerstva by bola nevyhnutná spolupráca s inými ministerstvami, predovšetkým
ministerstvom

školstva

(vzdelávanie),

hospodárstva

(podnikateľské

prostredie

a konkurencieschopnosť) a informatizácie, prípadne zdravotníctva, životného prostredia a
pôdohospodárstva. Zatiaľ čo ministerstvo by zastrešovalo agendu vysokého školstva, výskumu
a inovácií politicky, tak implementačná agentúra by zastrešovala samotnú implementáciu
národných politík.

1.3.

Agentúra na podporu výskumu a inovácií

Podobne ako riadenie politík v oblasti výskumu a inovácií, tak aj ich implementácia je
na Slovensku značne fragmentované. Pričom pripomíname, že jednotlivé agentúry rozdeľujú

12

Toto v súčasnej vláde neplatí.
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na európske pomery pomerne nízke finančné prostriedky. Medzi jednotlivými agentúrami
neexistuje užšia koordinácia, a to nie len medzi agentúrami z rôznych rezortov, ale ani medzi
agentúrami v rámci jedného rezortu. V súčasnosti tak na súťažnom základe financuje výskum
a inovácie na Slovensku Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV), Výskumná agentúra
(VA), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a Slovak Business Agency (SBA).
Projekty sa na súťažnom princípe prideľujú aj VEGA a KEGA, a to napriek tomu, že v princípe
ide o inštitucionálne financovanie. Každá z agentúr podporuje výskum a inovácie na základe
rozdielnych princípov a pravidiel, výzvy na seba nenadväzujú a možnosť získať kontinuálnu
podporu so zvyšujúcim sa TRL prakticky neexistuje.
Navyše nie sú dostatočne rozdelené kompetencie na prípravu a riadenie politík a ich
implementáciu, teda rozdelenie úloh medzi ministerstvami a ich implementačnými
agentúrami.
Vzhľadom na existujúcu fragmentáciu, ako aj vzhľadom na veľkosť výskumného a inovačného
ekosystému a jeho financovania, navrhujeme vytvoriť jednu implementačnú agentúru
na podporu výskumu a inovácií. Tá by podporovala celý inovačný cyklus od základného
výskumu až po uplatnenie výsledkov na trhu, a to v rámci viacerých programov a výziev.
Agentúra by bola riadená profesionálnym manažmentom a jej generálny riaditeľ by bol
vyberaný medzinárodným výberovým konaním. V rámci agentúry by fungovala aj Správna rada,
ktorú by tvorili medzinárodní experti. Tá by v prvom rade dohliadala na správne fungovanie
agentúry, napĺňanie jej cieľov a poskytovala odporúčania na jej strategické smerovanie.
Agentúra by okrem podpory samotného výskumu a inovácií mala tiež zabezpečovať
medzinárodnú vedeckú spoluprácu, ako aj podporu účasti v európskych programoch.
Pri hodnotení projektov by agentúra využívala v maximálnej miere zahraničných hodnotiteľov,
a to tak, aby sa predchádzalo akýmkoľvek konfliktom záujmov. Zároveň sa nedomnievame, že
absolútne vylúčenie slovenských hodnotiteľov je správnou cestou. Systém hodnotenia by sa
viac sprofesionalizoval, pričom Rady agentúry by mali iba dohliadať na transparentný proces
prideľovania projektov a nemali by mať možnosť dodatočne prideľovať projektom body.
Druhou možnosťou je rady zrušiť a zaviesť funkciu nezávislého pozorovateľa, tak ako je to
v rámcových programoch EÚ.
Primárnou výhodou je, že všetky procesy budú realizované v rámci jednej inštitúcie, budú
zavedené jednotné pravidlá pre všetky programy, výzvy a projekty. Zároveň sa budú môcť
harmonizovať všetky procesy, čo uľahčí možnosť orientovania sa pre výskumníkov a inovátorov
a zároveň zníži administratívnu záťaž na oboch stranách. Vznik jednej agentúry tak podstatne
sprehľadní systém podpory a riadenie výskumu a inovácií na Slovensku.
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1.4.

Výskumná a inovačná stratégia

Ako sme už uviedli, tak jedným z vážnych problémov výskumu a inovácií na Slovensku je
neexistencia národnej výskumnej a inovačnej stratégie. História a skúsenosti nám ukazujú, že
ak je aj stratégia schválená, tak sa skôr nenapĺňa ako napĺňa.13 Od roku 2015 nám chýba
výskumná stratégia a od roku 2013 nemáme inovačnú stratégiu. Jedinou platnou stratégiou
tak bola len Stratégia inteligentnej špecializácie, ale to je dokument, ktorý predstavuje ex-ante
kondicionalitu na implementáciu Európskych investičných a štrukturálnych fondov. Je preto
potrebné čo najskôr pripraviť a schváliť národnú výskumnú a inovačnú stratégiu do roku 2030.
Vzhľadom na to, že považujeme oblasti výskumu a inovácií za úzko prepojené, tak by mala
na Slovensku existovať len jedna stratégia, ktorá by pokrývala podporu od základného
výskumu až po opatrenia blízko trhu.

Zo 49 identifikovaných opatrení v predchádzajúcich stratégiách sa úplne naplnilo len 10, pri 3 sme to
nevedeli určiť a ostatných 36 ostalo nenaplnených. https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2020/v-teorii-a-vpraxi-analyza-vyskumnych-a-inovacnych-politik-v-sr-2004-2020.html.

13
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2. POTREBUJEME RADIKÁLNE ZVÝŠIŤ FINANCOVANIE
VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
2.1.

Aktuálny stav

Jedným z hlavných problémov, ktorým v oblasti výskumu a inovácií čelíme je výrazné
podfinancovanie. Slovensko sa v intenzite investícií dlhodobo pohybuje na chvoste EÚ.
Za posledných 15 rokov sme mali len raz investície vyššie ako 1% HDP a aj to súviselo
s dočerpávaním štrukturálnych fondov. Ani raz sa nám nepodarilo naplniť ciele, ktoré sme si
samy stanovili v národných stratégiách, a to či už ide o 1,8% HDP alebo 1,2% HDP. To súvisí aj
s faktom, že tieto oblasti neboli nikdy skutočnou prioritou vlád, o čom svedčia predovšetkým
verejné investície. Navyše sa domnievame, že nízke financovanie súvisí aj s následnou
netransparentnosťou, ale aj ich rozdeľovaniu nie na základe excelentnosti, ale na základe
rovnosti všetkých. Problém je ešte vypuklejší, keď môžeme pozorovať, že všetky naše okolité
krajiny zintenzívňujú svoje investície, pričom Slovensko stagnuje pod 1% HDP. Ak nechceme
ostať krajinou stredných príjmov, tak musíme podstatne zvýšiť financie do týchto oblastí, a to
tak z verejných ako aj súkromných zdrojov. Zatiaľ čo tie prvé sa dajú dosiahnuť pomerne rýchlo
a chce to predovšetkým záujem a vôľu politikov, tak zvýšenie súkromných investícií je viac beh
na dlhé trate. V každom prípade by sa mala vláda SR snažiť čo najskôr dotiahnuť čo najbližšie
k priemeru EÚ s dlhodobým cieľom mať investície do VaI na úrovni 3% HDP.
V EÚ je len 5 krajín, ktoré napĺňajú 3% cieľ. Z porovnania sa zdá, že práve pre menšie krajiny sú
vyššie investície kľúčovejšie, keďže národný inovačný ekosystém je menší.

2.2.

Verejné financovanie

Jedným z cieľom EÚ je, aby investície do výskumu a inovácii dosiahli úroveň 3% HDP, pričom
2/3 z toho by malo byť financované zo súkromných zdrojov. Investície z verejných zdrojov by
tak mali dosiahnuť 1% HDP. Na Slovensku sme v súčasnosti (rok 2020) na úrovni 0,36% HDP,
pričom v Česku to je 0,68% a v Rakúsku 1,07%. Faktom je, že sa u nás investície oproti roku
2004 viac ako strojnásobili, ale nárast k je len o 0,07%, pričom v ČR je to 0,2% HDP, v Rakúsku
až 0,36%.
Druhým problémom verejného financovania je postupný pokles investícií v samotnom štátnom
rozpočte. Podiel financovania výskumu a inovácií v roku 2020 predstavoval len 0,83%
z celkového rozpočtu, v Česku to je 1,35, v Rakúsku 1,51% a Nemecku dokonca 2,16%. Celková
výška takýchto investícií bola v roku 2020 361,4 mil. €.
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To čo potrebujeme, je postupne navyšovať tak verejné investície do VaI, ako aj investície
zo štátneho rozpočtu. Tie by mali predovšetkým stabilizovať celý sektor a následne aj vyvolať
súkromné investície.
Z tohto pohľadu navrhujeme postupné zvyšovanie verejných investícií do výskumu a inovácií
o 10% ročne s tým, že v roku 2030 by sa dosiahla úroveň verejných investícií 0,63% HDP.
Rovnako navrhujeme postupovať aj v prípade vládneho rozpočtu. S tým, že investície by v roku
2030 dosiahli 852,17 mil. €, čo by predstavovalo 1,38% z celkového rozpočtu. Tieto návrhy
považujeme zároveň za ambiciózne, ale aj reálne dosiahnuteľné. Pričom, keďže by nešlo
o skokové investície, tak by nebol ani problém s prípadnou absorpčnou schopnosťou sektoru.

Verejné investície do VaI (GERD)
2018

2019

2020

2021

2022

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

285,43 314,15 332,3 332,3 365,53 402,08 442,29 486,52 535,17 588,68 647,55 712,31 783,54

Mil. €
% HDP

0,32

0,33

0,36

0,36

0,38

Štátny rozpočet
%
v štátnom
rozpočte 328,19 360,1 361,4 361,4 397,54
Mil. €

2023

0,88

2.3.

0,9

0,83

0,83

0,88

0,41

0,43

0,46

0,49

0,52

0,56

437,3 481,03 529,13 582,04 640,25 704,27
0,93

0,98

1,04

1,10

1,17

1,23

0,59

774,7 852,17
1,31

Súkromné financovanie

Štát má podstatne menej možností ako ovplyvniť súkromné investície do výskumu a inovácií.
Súkromné investície sa dlhodobo pohybujú len o 0,04% HDP nad tými verejnými. Ich vzájomný
podiel je teda takmer 1:1. Zatiaľ čo na Slovensku predstavovali 0,4% HDP, tak v Česku 0,71%
a v Rakúsku 1,61%. Snažili sme sa identifikovať niekoľko možností ako podporiť súkromné
financovanie. Faktom však je, že táto oblasť je skôr beh na dlhé trate. V prípade ak by sa nám
podarilo dosiahnuť verejné financovanie do roku 2030 na úroveň 0,63%, tak súkromné by malo
byť na úrovni 1,26%. Celkovo tak by investície tvorili 1,89% HDP. A to je stále výrazne
pod priemerom EÚ, tak súčasným, ako aj budúcim. To je však skôr utópia. V súčasnosti musíme
skôr posilniť verejné investície, ktoré budú motivovať tie súkromné.

Podpora spolupráce verejných inštitúcií a súkromných firiem
Jednou z možností je z verejných zdrojov podporovať spoluprácu medzi verejnými
výskumnými inštitúciami a súkromnými firmami s cieľom multiplikačných efektov.
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Podpora vzdelávania
Podpora kvalitného vzdelávania na všetkých úrovniach má potenciál vytvárať predpoklady
pre vznik budúcich firiem. Bez investícií do kvalitného vzdelávania už od regionálneho školstva
sa ďalej nepohneme. Navyše ak vzdelávací systém nedokáže vyprodukovať kvalitných
študentov a aj tí, ktorých vyprodukuje majú tendenciu odísť do zahraničia.

Vytváranie inovačne priateľského prostredia
Ide predovšetkým o vytváranie legislatívne a daňového prostredia, ktoré je priateľské
k podnikavosti.

Verejná správa ako podporovateľ inovatívnych riešení
Verejná správa môže zohrať kľúčovú úlohu nie len pri financovaní inovácií, ale aj pri ich
uplatňovaní v praxi. Verejná správa môže odoberať výsledky výskumu a inovácií, môže
spoločne s výskumnými inštitúciami a firmami realizovať pilotné projekty. Zároveň môže
pomáhať pri uplatňovaní riešení, ktoré ešte nie sú komerčne dostupné.

12
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3. POTREBUJEME PODPOROVAŤ EXCELENTNOSŤ
3.1.

Globálny prístup

Systém podpory výskumu a inovácií, ktorý je založený na viac-menej proporčnom rozdeľovaní
prostriedkov je v SR trvalo neudržateľný. Nemotivuje najlepších, aby sa snažili ešte viac a
umožňuje prežívať podpriemerným. Navyše čím je v systéme menej prostriedkov, tým je väčší
tlak rozdeľovať ich proporčne. To je tiež prípad Slovenska.
Excelentný výskum na národnej úrovni je potrebné budovať ako pyramídu. V prvom rade je
potrebné mať stabilizovaný základ s dobre fungujúcimi nástrojmi a programami. Následne
podporiť etablovanie mladých výskumníkov, otvoriť systém pre príchod výskumníkov
zo zahraničia, a zároveň podporiť už existujúcich excelentných výskumníkov a výskumné tímy.
Jedným z problémov, ktorému na Slovensku čelíme je aj veľmi slabá účasť v rámcových
programoch EÚ, a to predovšetkým v tých oblastiach, ktoré podporujú excelentný výskumu
(ERC) a inovácie (EIC). Avšak bez toho, aby sa rozvoj excelentného výskumu podporoval
strategicky na národnej úrovni, nebudeme mať možnosť výraznejšie uspieť na európskej. Preto
navrhujeme vytvoriť viacero programov, ktoré by podporovali rozvoj výskumníkov
od skončenia doktorandského štúdia až po podporu excelentných tímov na európskej úrovni.

Z hľadiska podpory excelentného výskumu je potrebné zlepšiť stav vo viacerých oblastiach. Ide
predovšetkým o:
•

Zvýšenie mobility slovenských vedcov. Analýzy dokazujú, že pobyt v zahraničí má

na kariéru slovenských vedcov veľmi pozitívny dopad. V zahraničí publikujú v kvalitnejších
časopisoch a dosahujú vyšší citačný dopad v porovnaní s tými, ktorí ostávajú doma. Stráviť
aspoň časť štúdia, či kariéry na zahraničných inštitúciách by malo byť základným predpokladom
rozvoja vedeckej kariéry. To čo by sme mali podporovať je mobility oboma smermi.
•

Atraktívny a stabilný výskumný ekosystém. Ide o najlepší spôsob ako prilákať najlepšie

mozgy, resp. si ich udržať na Slovensku. Systém musí byť jednoduchý, jednoznačný
a predvídateľný, aby si mohli výskumníci a výskumné inštitúcie dlhodobo plánovať svoje
aktivity. Zároveň musí poskytovať možnosti pre financovanie, rast a podporu ľudských zdrojov.
Bez toho, aby sme mali fungujúci ekosystém, sú akékoľvek investície do lákania zahraničných
výskumníkov alebo do podpory návratu slovenských vyhodené peniaze. S týmto súvisí
napríklad aj zmena fungovania systému zo slovenského na anglický jazyk.
•

Otvorený výskumný ekosystém. Jednou z priorít EK sú aj takzvané 3O (otvorené

inovácie, otvorená veda a otvorenosť svetu). Práve to potrebujeme aj na Slovensku. Ako
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vyplýva z Innovation Union Scoreboard14, tak najinovatívnejšie európske krajiny sú tie, ktoré
intenzívne podporujú vzdelávanie, výskum, inovatívne myslenie a podnikanie. Zároveň ide
o krajiny, ktoré majú otvorené a atraktívne vzdelávacie a výskumné ekosystémy. Umožňujú tak
veľmi jednoduchý príchod študentov, vedcov a podnikateľov zo zahraničia. V mnohých
krajinách sa výskumné granty na národnej úrovni podávajú len v angličtine (napr. Švédsko,
Holandsko a pod.). Zároveň sú granty striktne hodnotené zahraničnými expertmi, a to
predovšetkým v menších krajinách, čo je aj istá forma prevencie proti konfliktu záujmov. O tom,
že náš výskumný systém je uzatvorený svedčí aj fakt, že menej ako 50% vedeckých publikácií
tvoria také, ktoré majú aj zahraničných spoluautorov. Slovensko je malá krajina a uzatvorený
výskumný systém si nemôže dovoliť. Jeho otvorenie si však vyžaduje niekoľko zmien. Angličtina
by sa mala postupne stať pracovným vedeckým jazykom na Slovensku. Mali by sme pristúpiť
k internacionalizácia doktorandského štúdia. Zavedenie striktne anglických dizertačných prác
a zapojenie zahraničných hodnotiteľov, respektíve členov dizertačných komisií. Druhým
krokom by mala byť internacionalizácia slovenskej vedy ako takej. S tým súvisí aj zvýšenie počtu
zahraničných expertov v radách agentúr, ktoré výskum financujú. Hodnotenie projektov
predovšetkým zahraničnými expertmi a tiež podávanie projektov v angličtine. Len týmto
spôsobom dokážeme pripraviť výskumníkov na konkurenciu, ktorej čelia v rámci ERA.
•

Plnohodnotné zapojenie sa do ERA. Slovenský výskum a inovácie sa dlhodobo

nedokážu presadiť v medzinárodnej konkurencii. Ako príklad môže slúžiť už spomínaná účasť
v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie, kde dlhodobo obsadzujeme miesta na
konci rebríčkov, a to aj napriek mierne pozitívnemu trendu v posledných rokoch. Nedarí sa
nám uspieť pri získavaní grantov z Európskej rady pre výskum, ktorá podporuje excelentných
vedcov a excelentné myšlienky.
•

Zvýšiť záujem študentov o vedeckú kariéru. Nedostatočné podmienky pre vedeckú

kariéru, slabé príležitosti a celkové podfinancovanie vedú k tomu, že výskumné inštitúcie
a univerzity čelia silnému odlivu mozgov, a to či už celkovo zo Slovenska, alebo do súkromnej
sféry.

3.2.

Návrh konkrétnych opatrení

Na základe aktuálneho stavu výskumu a inovácií na Slovensku, ako aj podpory excelentného
výskumu navrhujeme realizovať súbor opatrení, ktoré sú uvedení nižšie. Obdobné opatrenia
sa vo väčšej alebo menšej miere realizujú aj v iných krajinách.
V rámci opatrení by mali byť podporení najlepší slovenskí, ale aj zahraniční výskumníci, ktorí
budú svoj výskum realizovať na Slovensku. Výskumníci by mali byť podporení vo všetkých fáza

14

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
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rozvoja kariéry - post-doc (0-7 rokov po PhD); v strede kariéry (8-12 po PhD) a pokročilí
výskumníci. Navrhované opatrenia sú rozdelené do troch oblastí.

Systémové opatrenia
Otvorenie výskumného ekosystému na príchod vedcov zo zahraničia, resp.
návratu slovenských vedcov

Na Slovensku potrebujeme vybudovať taký výskumný a inovačný ekosystém, ktorý bude
atraktívny pre výskumníkov a inovátorov zo zahraničia, ale aj pre cudzincov, ktorí by mali
záujem u nás pôsobiť. Otvorený a atraktívny ekosystém umožní jednoduchý príchod vedcov,
keďže bude priateľský k ich potrebám. Toto si vyžaduje zmenu myslenia na všetkých úrovniach.
Na národnej úrovni ide predovšetkým o zabezpečenie predvídateľného systému financovania
výskumu, ktorý umožní dobré plánovanie výskumných aktivít. Na inštitucionálne úrovni musia
byť odstránené bariéry, ktorým musia prichádzajúci vedci čeliť (napr. byrokracia, slabá znalosť
anglického jazyka a pod.).

Príprava a realizácia projektov v anglickom jazyku
V mnohých menších Európskych krajinách je anglický jazyk lingua Franca v oblasti výskumu
a inovácií. Slovenský výskumný ekosystém je navyše pomerne malý a ak chceme byť úspešný
v európskom výskumnom priestore, tak sa udomácneniu tohto trendu aj na Slovensku
nevyhneme. Umožní nám to lepšie priblíženie sa zahraničiu, uľahčí príchod a udomácnenie
zahraničných vedcov. V rámci tohto opatrenia by sa mali výskumné projekty financované
z národných zdrojov pripravovať a realizovať v anglickom jazyku.

Striktné využívanie zahraničných hodnotiteľov
Cieľom tohto opatrenia je predovšetkým zvýšiť kvalitu hodnotiaceho procesu a zároveň
podstatne znížiť prípadné konflikty záujmov. Opätovne ide o opatrenie, ktoré je veľmi
využívané predovšetkým v menším európskych krajinách. Zahraniční experti by mali byť
podstatnejšie viac využívaní aj pri riadení inštitúcií podporujúcich výskum a inovácie (napr.
správne rady, predsedníctvo grantovej agentúry a pod.).

Európska pridaná hodnota
Projekty riešená na národnej úrovni a financované z národných zdrojov by mali rovnako mať
európsky rozmer. Teda ich využiteľnosť by nemala byť orientovaná len na obmedzený národný
rozmer, ale mali by prispievať k riešeniu európskych výziev.
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Budovanie kapacít na národnej úrovni
Otvorenie programov na podporu ľudských zdrojov vo výskume a vývoji
Malo by ísť o programy podporujúce mladých a začínajúcich výskumníkov. Zamerané
predovšetkým na postdoktorandské pozície a projekty mladých excelentných výskumných
kolektívov. Toto je práve oblasť, v ktorej môžeme pozorovať pomerne silný odliv mozgov,
hlavne, ale nie len, žien.

Podpora aktivít zameraných na mobilitu výskumníkov
Mobilita výskumníkov je veľmi dôležitou súčasťou ich kariér. Prakticky každý dobrý výskumník
strávil viac alebo menej času mimo svojej krajiny. Realizuje sa tak kvalitnejší výskum a zvyšuje
sa tiež medzinárodná spolupráca. Štát by sa mal preto sústrediť na podporu mobilít
excelentných výskumníkov, a to tak na ich príchod, ako aj pôsobenie v zahraničí. Jednou
z možností je podporovať Marie Skłodowska Curie Action Cofund projekty. Ide o nástroj
na podporu mobilít a prilákanie výskumníkov zo zahraničia alebo Slovákov dlhodobo
pôsobiacich

v zahraničí.

V rámci

tejto

schémy

je

možné

poskytnúť

výskumníkom

konkurencieschopné platové podmienky porovnateľné s krajinami EÚ15. EK poskytuje 50%
finančných prostriedkov na realizáciu projektu a žiadateľ/ štát ostatných 50%. Pomer
financovania by mohol byť 50:40:10 (EK:štát:inštitúcia/ región). Prichádzajúci výskumníci budú
musieť počas svojho pobytu podať minimálne jeden ERC projekt.

Podpora budovania infraštruktúry a investície do ľudských zdrojov z EŠIF
Výzvy na budovanie a prevádzku výskumnej infraštruktúry by mali predstavovať základný
kameň pre podporu excelentného výskumu. Umožňujú zvyšovať konkurencieschopnosť
a atraktívnosť výskumných inštitúcií a univerzít. Preto je potrebné čo najskôr otvoriť výzvy
v oblasti výskumu a inovácií v nové Operačného programu Slovensko a umožniť financovanie
a budovanie výskumnej infraštruktúry.

Vytvorenie národných schém na rovnakých princípoch ako ERC
Jedným z dôvodov prečo sú britskí, nemeckí, izraelskí, ale aj rakúski a maďarskí výskumníci takí
úspešní v ERC je aj fakt, že na národnej úrovni majú programy, ktoré podporujú výskum
na hraniciach poznania bez tematického obmedzenia. Tieto programy sú svojou štruktúrou
a spôsobom riadenia veľmi podobné ERC. To zároveň umožňuje výskumníkov na národnej
úrovni, kde je nižšia konkurencia, zoznámiť sa s takýmto typom grantov. Na Slovensku takýto
nástroj neexistuje, respektíve existujúce nástroje sú nepredvídateľné čo do veľkosti a presnosti
vyhlasovania výziev, čo našich vedcov tiež znevýhodňuje. Je preto potrebné vo väčšej miere
podporiť otvorené výzvy vyhlasované národnými agentúrami. Podporou excelentného
výskumu na národnej úrovni sa vytvoria predpoklady na zvýšenie úspešnosti slovenských
vedcov aj na európskej úrovni. Zároveň by mohol vzniknúť program, ktorý by podporoval
začínajúcich postdoktorandov s excelentnými výsledkami.
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Vytvorenie národných schém na rovnakých princípoch ako EIC
Obdobná situácia ako pri ERC je aj pri EIC, teda v podpore inovácií a inovatívnych firiem.
Vzhľadom na veľkosť trhu a možnosti navrhujeme zaviesť podobný systém, ktorý bol
v pôvodnom SME Instrumente, a teda rozdeliť podporu na dve časti. V prvej by mohli firmy
získať financie do 50 000€ na vytvorenie štúdii uskutočniteľnosti a podobne. V druhej fáze by
išlo o strategickú podporu do 500 000€. V rámci nej by podobne ako v EIC mohla firma získať
aj rizikové financovanie ako vstup do firmy.

Vytvorenie schémy na podporu najexcelentnejších výskumníkov
Cieľom tohto programu by bolo pritiahnuť najlepších výskumníkov, aby realizovali výskumné
projekty a programy v oblastiach, ktoré sú strategické pre Slovensko a majú potenciál
generovať dlhodobý dopad. Program ponúkne výskumným inštitúciám a univerzitám
pritiahnuť excelentných a medzinárodne uznávaných vedcov, ktorí sú lídrami v ich oblastiach,
na Slovensko. Program bude otvorení tak pre výskumníkov pôsobiacich v zahraničí, ako aj
pre výskumníkov na Slovensku. Cieľom by malo byť vytvoriť okolo excelentného výskumníka
tím vedcov, ktorí budú realizovať výskum v prioritných a progresívnych oblastiach. Program by
mal poskytnúť kompetitívne financovanie, a to na úrovni 3-4 mil. Eur na 5 rokov. Ročne by sa
mali udeliť 2-3 granty. Projekty by boli vyberané iba zahraničnými hodnotiteľmi. Išlo by
o podobnú schému ako v Horizonte Európa ERA Chair, alebo luxemburskému FNR PEARL15.

15

https://www.fnr.lu/funding-instruments/pearl/
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Schéma podpory excelentného výskumu
Národná úroveň

Reintegračné

ERC

Najexcelentnejší

Národné

Mladé

ERA Chairs

grantes

výskumníci
(bez obmdzenia)

Mladí výskumníci
(8-12 PhD)

ERC granty

Začínajúci

Post-doc

výskumníci
(0-7 PhD)

miesta

excelentné
kolektívy

Advanced

ERC

Podpora

Consolidator

mobilít

Mladé

Národné

excelentné

ERC

kolektívy

programy

grants

Podpora
mobilít

Výskumná infraštruktúra
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ERC
Starting
grants

Európska pridaná hodnota

výskumníci

Otvorený výskumný a inovačný systém

granty

Zahraniční hodnotitelia/projekty v angličtine

Seniorní

Európska úroveň

4. POTREBUJEME FUNGUJÚCE SCHÉMY A PROGRAMY
PODPORY VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
Zriadenie jedného ministerstva a jednej agentúry, ako aj upratanie vo financovaní výskumu
a inovácií si bude vyžadovať aj zjednotenie schém a programov na podporu výskumu
a inovácií. V tejto oblasti navrhujeme zaviesť podstatnú zmenu paradigmy a zaviesť
„proklientský prístup“. Výskumné a inovačné programy by mali byť predovšetkým user
friendly pre „zákazníkov„ a nie pre administrátor. Pod zákazníkmi máme na mysli výskumníkov,
výskumníčky, inovátorov a inovátorky. Navrhujeme preto vytvoriť po vzore rámcových
programov EÚ pre výskum a inovácie jednotné pravidlá pre všetky programy, výzvy, žiadosti
a projekty. Jednotný systém podávania a hodnotenia žiadostí prostredníctvom jedného
portálu. Celý proces prípravy, hodnotenie a realizácie projektov by sa mal uskutočňovať len
elektronicky. Ako vyplynulo z našej analýzy16, tak výskumníci až 22,5% svoje práce venujú
administratíve. Administratívu pre výskumníkov a inovátorov je potrebné znížiť na nevyhnutné
minimom, aby bol zachované princípy transparentnosti a zúčtovateľnosti, a to pod heslom, čím
menej času na administratívu, tým viac času na výskum.
V prípade ak sa niektoré schémy riadia pravidlami, ktoré sú synchronizované na inej úrovni
(napr. EŠIF), tak tieto navrhujeme v čo najväčšej miere priblížiť k novému nastaveniu.
Vzhľadom na to, že sektor výskumu a inovácií je na Slovensku pomerne malý a aj uzatvorený
navrhujeme pri hodnotení projektov využívať primárne zahraničných hodnotiteľov. Zároveň
vzhľadom na ľahšiu administráciu hodnotenia navrhujeme, aby boli projekty podávané
v anglickom jazyku.
Schémy a programy by mali kopírovať inovačný proces tak, aby výskumníci a inovátori mohli
získať podporu v každej fáze od základného výskumu až po aplikáciu výsledkov na trh. Celý
proces by mal byť predvídateľný, aby bolo možné pre výskumné tímy a inovačné firmy svoju
prácu dlhodobo plánovať. Všetky schémy by mali byť založené na troch základných kritériách
– excelentnosti žiadateľa, exceletnosti žiadosti a dopadu na spoločnosť, hospodárstvo
a aktuálne poznanie.
Je potrebné tiež zaviesť jednotné pravidlá na úrovni programov, výziev, žiadostí a projektov.
Úlohou výskumníkov a inovátorov nie je študovať komplikované procesy prípravy a projektov
a ich implementácie, ale robiť výskum a prinášať pokrok. Ak budú zavedené jednotné pravidlá
na všetkých úrovniach od základného výskumu až po inovácie blízko trhu, tak to podstatne celý
systém uľahčí a sprehľadní.

https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2020/od-sumraku-do-usvitu-analyza-systemovych-nedostatkov-vorganizacnom-modeli-vyskumneho-prostredia-na-slovensku.html
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Programy
Zameranie programov by malo vychádzať zo Stratégie výskumu a inovácií, pričom by mali byť
zverejňované najmenej na tri roky, aby sa mohli záujemci dostatočne pripraviť. Programy by sa
mali zameriavať na konkrétne výskumné oblasti, v ktorých máme na Slovensko dostatočný
vedecký a inovačný potenciál, hospodársku a/alebo spoločenskú využiteľnosť a zároveň pôjde
o oblasti, v ktorých existuje dostatočná kritická masa, prípadne riešia globálne výzvy. Zároveň
je nevyhnutné vytvoriť program, ktorý bude poskytovať podporovať výskum a inovácie z dola
na hor, teda bez tematického obmedzenia

Výzvy
Podobne ako pri programoch je potrebné nastaviť výzvy, tak, aby bolo ich znenie, ako aj
termíny známe vopred, aby mohli výskumníci a inovátori pripraviť kvalitné projekty.
Je potrebné vychádzať z najlepšej praxe, tak ako funguje napr. v rámcových programoch EÚ,
teda, že znenia výziev sú známe dlhodobo pred ich oficiálnym otvorením.
Zároveň je vhodné na všetky výzvy používať rovnaké pravidlá účasti, ako aj implementácie
projektov. Ideálnou formou by bolo vytvorenie jedného prístupového bodu – webovej stránky,
na ktorej by záujemcovia našli všetky výzvy od základného výskumu až po uplatnenie výsledkov
na trhu. Toto môže podstatne znížiť administratívnu záťaž a byrokraciu na oboch stranách.

Žiadosti
Podobne ako výzvy a programy je potrebné zjednotiť aj spôsob podávania žiadostí a tiež
požadované údaje a formuláre. Pri príprave žiadostí by sa mali požívať rovnaké formuláre, a to
pre všetky projekty od základného výskumu až po uvedenie na trh. Zároveň by sa mala zaviesť
jednotné hodnotenie žiadosti. Podobne ako pri európskych projektoch je potrebné zaviesť
maximálne dĺžky projektov, celý proces podávania, vyhodnocovania a implementácie
zautomatizovať. Mali by sa zaviesť také procesy, aby sa počas celého procesu používali
na komunikáciu elektronické systémy. Toto opäť celý proces zjednoduší a urýchli.

Projekty
Pri samotnej implementácii projektov je potrebné zamerať sa predovšetkým na vedeckú
a inovačnú kvalitu projektov a ich výstupy, nie na administratívu a byrokraciu. Pokrok
v projektoch by mal byť priebežne hodnotení externými expertmi. Výsledky projektov by mali
byť jasne prezentované, a to tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť.
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5. POTREBUJEME BYŤ AKTÍVNOU SÚČASŤOU ERA
5.1.

Aktuálny stav

Slovenská republika dlhodobo a výrazne zaostáva v účasti v rámcových programoch EÚ
pre výskum, vývoj a inovácie. Už od roku 2004, keď sme sa stali plnoprávnymi členmi EÚ, sa
nám nedarí našu participáciu v nich zvýšiť. Môžeme sledovať skôr opačný trend. Podiel
participácií slovenských inštitúcií na celkových participáciách medzi rámcovými programami
stagnuje a oproti 7. rámcovému programu (2007-2013) stúpol len o 0,02 percentuálneho bodu.
Pritom minimálne veľkosť nášho hospodárstva, počet obyvateľov a počet výskumníkov dávajú
predpoklady na podstatne vyššiu participáciu. V prepočítaní na 1 000 výskumníkov získalo
Slovensko približne polovičný počet participácií v projektoch ako je priemer EÚ28. Objem
finančných prostriedkov z EÚ na jedného výskumníka je dokonca 3,5 násobne nižší ako priemer
EÚ.
V máji 2021 bola konečne schválená legislatíva týkajúca sa nového rámcového programu pre
výskum a inovácie Horizont Európa a koncom júna boli vyhlásené prvé výzvy. Preto je teraz
jedinečná možnosť a príležitosť nastaviť veci nanovo, radikálne zmeniť riadenie podpory účasti
v Horizonte Európa, ako aj motivácie pre výskumníkov a inovátorov. Jedno je isté, pokiaľ veľmi
rýchlo nezačneme intenzívnejšie podporovať našu účasť v Horizonte Európa a pôjdeme
naďalej spôsobom business as usual, tak sa nič nezmení a naša participácia v projektoch ešte
klesne.
Z hľadiska úspešnosti v rámcových programoch môžeme štáty EÚ rozdeliť do piatich skupín:
•
•
•
•
•

Silné financovanie a podpora na národnej úrovni a zároveň veľmi dobrá účasť
v Horizonte 2020 (AT, BE, DK, FI, IT, NL, LU, SE)
Slabé financovanie a podpora na národnej úrovni a veľmi dobrá účasť v Horizonte 2020
(IE, EE, ES, MT, LV SI, EL)
Silné financovanie a podpora na národnej úrovni a slabá účasť v Horizonte 2020 (DE,
FR, UK)
Slabé financovanie a podpora na národnej úrovni a slabá účasť v Horizonte 2020 (SK a
ostatné krajiny)
Cyprus

Slovensko má štvrté najnižšie investície na jedného výskumníka v EÚ (4 915€) a zároveň aj druhý
najnižší získaný príspevok EK v Horizonte 2020 (8 792€). To by mohlo poskytovať istú koreláciu,
ale neposkytuje. Rumunsko má národné investície na úrovni Slovenska, ale príspevok EK má
takmer dvakrát vyšší. Ešte lepšie sú na tom Lotyši, a to nehovoríme už o Cypre (investície
10 656€) a príspevok EK 298 492€. Cyprus je veľmi špecifický prípad krajiny s nízkymi národnými
investíciami a veľmi vysokým „ziskom“ z rámcových programov. Prakticky celá ich národná
podpora je zameraná na zvyšovanie účasti v rámcových programoch.
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5.2.

Hlavné problémy a výzvy

1. Nízka aktivita v projektových žiadostiach
Na Slovensku pripadá na jednu účasť v projektových žiadostiach 3,15 výskumníka (vo FTE), čo
nás radí na 23. miesto medzi krajinami EÚ. Za nami sú buď veľké európske krajiny s rozvinutým
národným systémom financovania VaI (Nemecko, Francúzsko), Česká republika, ktorá
disponuje tiež pomerne silnou podporou na národnej úrovni a Poľsko. Naopak najaktívnejšie
sú malé európske štáty – Cyprus, Malta, Estónsko a Slovinsko. Len pre porovnania Slovinsko,
ktorého populácia je o 2,5 krát menšia ako naša dosiahlo 11 203 účastí v projektových
žiadostiach, Slovensko 4 849.

2. Nízka úspešnosť, predovšetkým v kľúčových oblastiach
Úspešnosť pri získavaní projektov sa v krajinách EÚ pohybuje na úrovni 14,14%, na Slovensku
je to 11,92%, čo nás radí na 19. miesto. Pri získavaní príspevku EK sme so 6,27% úspešnosťou
na poslednom mieste medzi krajinami EÚ, pričom priemer je 12%. Ešte horšie sme na tom
v úspešnosti v niektorých kľúčových oblastiach Horizontu 2020, ktoré by nám umožnili získať
viac financií alebo prestížnejšie projekty so strategickejším postavením slovenských účastníkov.
Nízka úspešnosť je, či už v základnom výskume, inováciách, alebo podpore rozširovania účasti.
V ERC máme úspešnosť 2,22% (tretia najnižšia v EÚ), v SME Instrumente to bolo 2,97% (22.
miesto), v EIC17 0,82% (24. miesto). V Spreading excellence and Widening participation je to
7,43% (26. miesto).

3. Máme najvyšší podiel neoprávnených žiadostí
Celkovo až 1,99% zo všetkých podaných slovenských projektov nebolo ani hodnotených, lebo
bolo neoprávnených (ineligible).18 To poukazuje na fakt, že žiadatelia majú nedostatočné
informácie o výzvach, resp. nepoznajú všetky pravidlá účasti a nekontaktujú národné kontaktné
body (NCP). Pritom v priemere sa počet neoprávnených projektov v Horizonte 2020 pohybuje
na úrovni 0,88%. Najnižší ho majú v severských krajinách a Beneluxe.

4. Nedokázali sme využiť Widening partiticipation, tak ako ostatné
krajiny
Cieľom Sprading Excellence and Widening participation bolo zvýšiť účasť zaostávajúcich krajín
v rámcových programoch, a to predovšetkým prostredníctvom prepájania s excelentnými
výskumnými inštitúciami. Dokázali sme získať len jeden Teamingový projekt v druhej fáze, štyri
teamingové projekty v prvej fáze, jeden ERA Chair a šesť Twinningov a organizáciu dvoch
Vrátane SME Instrumentu II.
Tento podiel bol bezpochyby navýšení aj o ineligible projekty, ktoré podávali niektoré obce
predovšetkým z Prešovského kraja do SME Instrumentu.
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prezidentských konferencií. Práve v tejto časti nám chýbala strategická podpora slovenských
inštitúcií. Celkovo sme teda koordinovali 14 projektov. Portugalsko 91, Cyprus 44, Estónsko 41
a Česko 39. V druhej výzve na Teaming už napríklad nemali slovenské inštitúcie prisľúbenú
finančnú podporu na potrebné kofinancovanie. Navyše v tejto časti participovalo len
19 slovenských inštitúcií, z toho len 12 aj s finančným príspevkom EK. Napr. len Univerzita
v Turku participovala v 17 projektoch. Viac ako 10 žiadostí podali len 4 slovenské univerzity
a ústavy SAV.

5. Nedostatočná podpora štátu pri príprave projektov
Štát okrem podpory prostredníctvom aktivít NCP a Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj
v Bruseli (SLORD) takmer vôbec nepodporuje participáciu slovenských výskumných inštitúcií
v Horizonte 2020. Jednou z pozitívnych výnimiek bola výzva APVV na podporu prípravy
projektov v Horizonte 202019 v roku 2018. V ďalších rokoch už výzva otvorená nebola.
Začiatkom júna je otvorená nová, ale v nej môžu získať podporu dokonca aj projekty, ktoré
budú ineligible. Slovak Businees Agency (SBA) podporovala účasť v SME Instrumente
prostredníctvom financovania konzultácií. Pritom v ostatných krajinách môžu inštitúcie získať
podstatne širšiu podporu (aj finančnú), a tak pri príprave, ako aj pri implementácií.

6. Seal of Excellence a financovanie kvalitných projektov
Seal of Excellence (SoE) je koncept, ktorý v mnohých krajinách fungoval dávno predtým ako
s ním prišla EK. Fungoval a veľmi dobre funguje v mnohých krajinách EÚ napr. pri projektoch
Európskej rady pre výskum (ERC), keď je podporovaná tak príprava projektov, ako aj
financovanie tých, ktoré úspešne prešli hodnotením, ale nezískali financie z EK. Cieľom EK pri
predstavení SoE bolo umožniť financovať takéto projekty zo strany členských štátov, a to
predovšetkým z EŠIF. To samozrejme obmedzovalo využitie SoE len na niekoľko oblastí
Horizontu 2020. Nemohli byť podporené kooperatívne projekty alebo projekty základného
výskumu (napr. ERC). Išlo teda hlavne o projekty Európskej rady pre inovácie (EIC, predtým
SME Instrumentu), Marie Skłodowska-Curie Akcií (MSCA) a Widening participation. Hlavným
problémom, ktorý nebol dostatočne vyriešený bola štátna pomoc, ktorá sa na projekty
Horizontu 2020 nevzťahovala, ale na EŠIF áno.
Na Slovensku sa tak podarilo realizovať len pár úspešných aktivít v SoE. Ide predovšetkým
o financovanie tých teamingových projektov, ktoré sa dostali do druhej fázy, ale neboli
financované zo strany EK. Navyše aj tie sa kvôli zrušeniu škandálu s hodnotením projektov v OP
Výskum a vývoj na žiadosť EK zrušené, čo ich dostalo do výrazného časového sklzu. Druhou

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/archiv/pp-h2020.html. Úspešný slovenský
koordinátor projektu mohol získať 3 000€ a partner 2 000€.
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formou podpory bolo financovanie tých firiem, ktoré získali v hodnotení SME Instrumentu
I minimálne 12 bodov.20
Následne prebieha už niekoľko rokov diskusia a tlak na to, aby boli podporené v rámci SoE aj
projekty, ktoré prešli úspešne hodnotením EIC. Tú sa podarilo úspešne uzavrieť a v máji roku
2021 boli vyhlásené výzvy pre 17 takýchto slovenských firiem.
Výskumná agentúra ešte v roku 2018 otvorila výzva na podporu výskumných medzinárodných
projektov schválených v Horizonte 2020 celkovou výškou 1 200 000€.21
Ako príklad dobrej praxe z koncepčného hľadiska možno označiť výzvu MŠVVaŠ SR/VA
na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných
projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19, kód OPIIVA/DP/2020/9.2-01 – v rámci ktorej boli uplatnené rôzne modely na podporu medzinárodnej
spolupráce, vrátane spolupráce v rámci medzinárodných projektov podporených v rámci
H2020. V rámci tejto výzvy bolo podporených 9 projektov v hodnote 16 mil. EUR.
Vo februári v roku 2016 schválila vláda SR tri programy APVV22. Jeden z nich mal podporovať
prípravu a realizáciu riešenia projektov VaV v Horizonte 2020. Táto podpora mala do roku 2020
dosiahnuť až 27 800 000 mil. €. Ako to už na Slovensku býva, tak o voľbách v marci toho istého
roku už tento program ostal v zásuvke.

7. Slabý výskumný a inovačný ekosystém na Slovensku
Podfinancovaný, fragmentovaný a nepredvídateľný výskumný a inovačný systém neumožňuje
slovenským výskumníkov dosahovať kvalitu ich kolegov z iných členských krajín a zároveň im
neumožňuje krátkodobo, strednodobo a dlhodobo plánovať svoje aktivity. V analýze SOVVA
Slovensko v Európskom výskumnom priestore I.23 sme poukázali na fakt, že jedným z dôvodov
nízkej účasti SR v 7. rámcovom programe mohli byť štrukturálne fondy, ktoré boli dostupnejšie,
ľahšie získateľnejšie a objemovo väčšie. V rokoch 2014-2020, keď bolo viac výziev z OP VaI
zrušených ako zazmluvnených môže tento dôvod padnúť, ale nemusí to byť až tak pravda.
Keďže inštitúcie strávili pomerne veľa času prípravou EŠIF projektov a často zbytočne.
Prečo je teda Cyprus, ktorý má ešte nižšie národné financovanie VaI ako Slovensko dlhodobo
úspešný v rámcových programoch? Cyprus si jednoducho urobil z Horizontu 2020 hlavný
finančný zdroj a široko a premyslene podporoval účasť svojich inštitúcií. Išlo predovšetkým
o podporu prípravy projektov, sieťovanie, financovanie projektov, ktoré prešli hodnotením, ale

https://innonews.blog/2018/06/26/seal-of-excellence-na-slovensku-spusteny-sanca-pre-dobrehodnotene-no-nefinancovane-projekty-sme-instrument/.
21
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/archiv/opvai-vadp2018112-01/
22
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/12690/1
23
https://www.sovva.sk/publication/slovensko-v-europskom-vyskumnom-priestore-i/.
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nezískali príspevok EK (ERC, MSCA, SME Instrument).24 Ďalšie formy finančnej podpory boli
zamerané na podporu cyperských inštitúcií ako koordinátorov projektov Horizontu 2020.25
Zároveň bola financovaná účasť spoločných programoch a výzvach (Joint Programming
Initiatives, ERA-NET COFUND a programy podľa článku 185 Zmluvy o EÚ). Rovnako mohli
výskumné inštitúcie získať k svojim projektom aj komplementárne financovanie za účasť
v Horizonte 2020 do výšky 200 000€.26

8. Fragmentovaná forma podpory
Ako už vyplýva z vyššie uvedeného, tak forma podpory účasti Slovenska v Horizonte 2020 bola
fragmentovaná, nedostatočne prepojená, časovo obmedzená a bez akejkoľvek kontinuity. Ak
aj nejaká forma podpory vznikla, tak neexistoval jeden bod, cez ktorý by sa realizovala a bola
roztrieštená na viacerých inštitúciách (APVV, Výskumná agentúra, CVTI SR, Ministerstvo
hospodárstva SR, SBA). Navyše tieto inštitúcie medzi sebou systém podpory nekoordinovali.
V niektorých prípadoch ako v už uvedenom Seal of Excellence museli firmy vyvinúť obrovský
tlak na politikov, aby sa niečo pohlo.27 Stabilite systému nepridá ani ak vláda SR schváli
programy na podporu účasti a potom sa bez jednoznačného vysvetlenia proste nerealizujú.28
Obdobnú situáciu sme mali možnosť sledovať aj v júni 2016, keď prišiel na Slovensko predseda
vedeckej rady ERC Jean-Pierre Bourguignon, ktorý sa stretol aj s dvoma zástupcami vlády SR,
ktorí mu na stretnutiach sľúbili výraznú podporu pre zvýšenie účasti SR v ERC. Na tú čakáme
doteraz.

9. Slabá aktivita zo strany výskumných inštitúcií a slabé partnerstvá
Dôležitou otázkou, ktorou by sme sa mali zaoberať, je, či máme na Slovensku vôbec
dostatočne kvalitnú výskumnú a inovačnú základňu na to, aby sme mohli výraznejšie
participovať v Horizonte 2020. Napríklad 27 slovenských univerzít podalo aspoň jeden projekt,
ale len 5 ich podalo viac ako 100. V pomere získaných projektov na obyvateľa sme na 25. mieste
a v pomere získaného príspevku EK len o jedno miesto lepšie. Ak našu participáciu
prepočítame na výskumníkov, tak sme na to ešte horšie, a to v oboch porovnaniach (projekty
a financie) na predposlednom mieste. Aj v tomto platí, že neúspech jedného môže odradiť
viacero ďalších. Na Slovensku sme to mohli vidieť predovšetkým pri ERC grantoch, keď
neuspeli excelentní slovenskí výskumníci. Podobne sa vyjadrili aj respondenti v prieskume,

Išlo o program Restart „Horizon 2020 – 2nd Opportunity“. https://stip.oecd.org/stip/policyinitiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F26344
25
2 000€ pre koordinátora, ktorý podal projekt a ten bol eligible a dodatočných 5 000€ pre
koordinátora, ktorého projekt prešiel hodnotením. https://iris.research.org.cy/#!/index
26
Maximálna výška za jeden projekt bola 5% z príspevku EK pre inštitúciu.
27
https://e.dennikn.sk/2111491/podpora-najlepsich-v-praxi-remisova-a-sulik-slubovali-peniazeoverenym-najinovativnejsim-firmam-nakoniec-zaplatia-cyklotrasy-a-zateplovanie/
28
Programy APVV schválené v roku 2016.
24
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ktorí realizovalo CVTI SR29. Až 43% z tých, ktorý neplánovali podať projekt do Horizontu 2020
boli odradení nízkou mierou úspešnosti, až 56% uviedlo, že nemajú časovú a finančnú kapacitu
na prípravu projektu.

10. Kto najviac profituje z participácie v Horizonte 2020?
Kto je teda najúspešnejšou inštitúciou, ktorá má najväčšie zisky z Horizontu 2020? Nie je to ani
SAV, ani žiadna z firiem, ani jedna z univerzít. Je to štát. Slovensko doteraz získalo z Horizontu
2020 135 mil., celkové náklady vrátane spolufinancovania sú 193 mil. €. Z toho podľa informácií
z EK tvoria približne 60% personálne náklady ľudí zapojených do riešenia projektov. Z nich teda
len na odvodoch a daniach získal štát okolo 63 mil. €. To sú peniaze, ktoré de facto výskumníci
a výskumníčky priniesli štátu. To nehovoríme ešte o daniach a pod.

5.3.

Odporúčania pre Horizont Európa

V roku 2013 SOVVA, ako vtedajší národný koordinátor 7. rámcového programu v SR
vypracovala analýzu30, ktorá mapovala našu účasť a rovnako sme odporúčali prijať opatrenia
na zvýšenie účasti v Horizonte 2020. Išlo o:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grantové schémy na národnej úrovni porovnateľné s rámcovými programami
Zvyšovanie financovania národného výskumu, vývoja a inovácií
Komplementarita medzi rámcovými programami a štrukturálnymi fondami
Prepájanie národných výskumných schém s európskymi
Podpora zapájania slovenských výskumníkov do rámcových programov
Zlepšenie informačných tokov
Profesionalizácia národných kontaktných bodov
Styčná kancelária v Bruseli

Z tohto sa podarilo realizovať len posledné dve opatrenia, ostatné buď vôbec, alebo len
fragmentovane.
Domnievame sa, že len úprava aktuálnej podpory a prístupu nám v Horizonte Európa stačiť
nebude. Potrebujeme zmeniť prakticky všetko a potrebujeme to urobiť veľmi rýchlo.
Potrebujeme zmeniť nastavenie a prístup všetkých zainteresovaných – výskumníkov, výskumné
inštitúcie, NCP a tvorcov politík.

https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/04/Vyhodnotenie-dotazn%C3%ADkov%C3%A9hoprieskumu-o-mot%C3%ADvoch-a-bari%C3%A9rach-%C3%BA%C4%8Dasti-slovensk%C3%BDch%C5%BEiadate%C4%BEov-v-programe-Horizont-2020.pdf
30
https://www.sovva.sk/publication/ucast-slovenskej-republiky-v-europskom-vyskumnom-priestore/
29
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1. Nový prístup k podpore účasti v Horizonte Európa
Je potrebné, aby sme súčasný systém podpory našej účasti v rámcových programoch
absolútne prekopali. Nemôžeme totiž predpokladať, že by súčasnom spôsobe podpory
(finančnom a ľudskom) sa niečo zázračne zmení. Štát by sa mal na našu účasť v Horizonte
Európa pozerať ako na niečo, čo mu prináša financie (ktoré v súčasnosti do systému nevracia),
či už vo forme daní alebo odvodov.

2. Poučme sa z iných krajín
Na Slovensku bolo vypracovaných viacero opatrení na zlepšenie účasti v rámcových
programoch, ale len pár sa z nich implementovalo a aj to len časovo obmedzene.
Nepotrebujeme vymýšľať disruptívne prístupy, ale zoberme a rýchlo implementujme, to čo
funguje v iných krajinách (napr. Česko, Maďarsko a Cyprus).

3. Vybudujme komplexný podporný ekosystém
Ak chceme uspieť, tak potrebujeme vybudovať celý ekosystém, ktorý bude poskytovať
podporu (expertnú a finančnú) na viacerých úrovniach:
•
•
•
•

Pri príprave projektu
Financovaní projektov, ktoré prešli hodnotením, ale nezískali podporu EK (Seal of
Excellence)
Spolufinancovaním úspešných projektov, ak je to potrebné
Podporu tých žiadateľov, ktorí majú potenciál uspieť (napr. ERC)

Toto je dôležité aj z iného pohľadu. Ako sme už uviedli, tak nízka úspešnosť je jednou z príčin
nízkej účasti v rámcových programoch. Zároveň sú to finančné a časové náklady inštitúcií.
Ak by štát prišiel s takouto formou podpory, tak by vyslal signál, že ak výskumné inštitúcie
pripravia kvalitný projekt, ktoré však nie je financovaný zo strany EK, tak nepôjde o vyhodený
čas a peniaze. Tým budú zároveň motivovať výskumné inštitúcie k vyššej aktivity pri podávaní
projektov.
Pozitívne je, že v novembri 2020 vláda SR schválila návrhy programov APVV31 na Posilnenie
účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji. Je preto nevyhnutné, čo najskôr začať
tieto opatrenia implmentovať. Zároveň podpora účasti v Horizonte Európa je súčasťou aj Plánu
obnovy a mal by byť aj v novom programovom období EŠIF.

4. Výrazne podporme strategické oblasti
Podpora by sa mala deliť na strategickú a „bežnú“. Preto by sme sa mali predovšetkým
strategicky sústrediť na tie časti Horizontu Európa, ktoré nám môžu priniesť najväčšiu pridanú

31

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25439/1
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hodnotu (výskumnú a/alebo finančnú). Potrebujeme našu pozornosť sústrediť na tie oblasti,
kde môžeme najviac získať, a to tak finančne, ako aj pre samotný výskum a inovácie. Je rozdiel,
či budeme koordinovať teamingový projekt za 30 mil. €, alebo budeme jedným z 15 partnerov
v projekte s rozpočtom 100 000€. Navrhujeme preto, aby sa podpora strategicky sústredila
predovšetkým na tieto oblasti:
•
•
•
•

Widening participation
Európska rada pre inovácie (EIC)
Európska rada pre výskum (ERC)
Marie Skłodowska-Curie Actions

Zároveň ide o oblasti (okrem ERC), v ktorých môžeme využívať aj komplementarity s EŠIF
a teda Seal of Excellence alebo komplementarita s Plánom obnovy (vrátane ERC).
Osobitný dôraz v rámci všetkých dostupných zdrojov (EŠIF a Plán obnovy) by mal byť kladený
na systémovú podporu predkladania a financovania teamingových a twinningových projektov
v rámci Widening participation, kde EK poskytuje mimoriadne štedrú finančnú podporu
úspešným projektom a práve na tomto type projektov (teaming) získal Cyprus značné finančné
zdroje. Okrem toho, tento typ projektov vytvára silné medzinárodné partnerstvá, ktoré majú
potenciál generovať ďalšie projektové možnosti. Toto by mala byť otázka najvyššej politickej
priority.

5. Využime všetky možnosti, ktoré nám poskytnú synergie s EŠIF
Mali by sme využívať všetky možnosti, ktoré nám budú ponúkať synergie s EŠIF, ale aj s Plánom
obnovy. Žiaľ, ukazuje sa, že EŠIF na výskum a inovácie nedokážeme efektívne riadiť, preto
práve synergie medzi Horizontom Európa a EŠIF umožnia urýchliť ich implementáciu a zároveň
posilniť našu účasť v Horizonte Európa. Samotná EK navrhuje viacero možností ako využiť
synergie medzi rôznymi nástrojmi. Ide predovšetkým o:
•
•

•
•

Alternatívne a kombinované financovanie, keď pôjde o financovanie projektov, ktoré
prešli hodnotením EK, ale neboli financované (Seal of Excellence).
Európske partnerstvá, čo by umožnilo z EŠIF financovať národné príspevky
do európskych partnerstiev (na základe nášho výberu). Tým by sme rozšírili možnosť
participácie na ďalšie nástroje, v ktorých sme sa doteraz nemohli zúčastňovať z dôvodu
chýbajúcich národných zdrojov.
Kumulatívne financovanie, ktoré by umožnilo financovať projekty z viacerých
európskych zdrojov.
Transfer fondov, ktorý by umožnil presun maximálne 5% z alokácie EŠIF do Horizontu
Európa. To by umožnilo financovanie tých projektov, ktoré prešli hodnotením, ale
neboli financované z EK, aby využili tieto fondy. Teda z hľadiska implementácie by
projekty implementovala EK, teda by nešlo o Seal of Excellence. To by malo veľmi
pozitívne dopad, keďže by to podstatne zrýchlilo financovanie projektov (napr. oproti
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•

Seal of Excellence) a zároveň by mal žiadateľ prestíž, že rieši projekt Horizontu Európa.
Teda tieto financie by boli čerpané v súlade s pravidlami Horizontu Európa. 32
Pro-aktívne pripájanie sa k už existujúcim medzinárodným projektom
bez slovenskej účasti – tak, ako to bolo umožnené v rámci vyššie uvedenej výzvy VA
na podporu medzinárodného výskumu pri boji s pandémiou COVID-19 – je zrejmé, že
funguje aj model pripojenia sa slovenskej výskumnej inštitúcie k existujúcemu
medzinárodnému projektu formou vytvorenia nového komplementárneho pracovného
balíka s účasťou slovenskej inštitúcie, ktorý je financovaný z EŠIF.

6. Prijmime politiku nulového zisku v Horizonte Európa
Štát by mohol prijať politiku nulového zisku voči Horizontu. Teda približne to čo z projektov
získa na daniach a odvodoch vráti späť do podpory našej účasti v Horizonte, alebo
do dodatočných výziev pre úspešné inštitúcie.

7. Vytvorme program pre úspešných účastníkov
Otvorme dedikované výzvy pre tie slovenské inštitúcie a účastníkov, ktoré budú participovať
v Horizonte Európa. To by výrazne motivovalo výskumníkov a inovátorov k účasti v Horizonte
Európa. Toto by sa mohlo kombinovať s bodom 6.

8. Zefektívnime podporu zo strany štátu
Podpora zo strany štátu a všetkých aktérov by mala byť jednoduchá, prístupná a sústredená
na jednom mieste, aby bola ľahko dostupná pre žiadateľov. Preto by bolo dobré, aby sa
posilnila úloha národných kontaktných bodov v celom procese a nie len pri podávaní
informácií pre žiadateľov.

9. Podporne účasť v spoločných výzvach
Účasť Slovenska v spoločných výzvach (napr. ERA-Nety alebo partnerstvá) je veľmi nízka, a to
najmä z dôvodu, že tieto si vyžadujú dodatočné finančné prostriedky z verejných zdrojov.
Slovensko by malo podporiť participáciu v tých spoločných výzvach, ktoré sú v súlade s našimi
národnými prioritami. Tak umožníme participovať vo viacerých európskych projektoch.

10. Zvýšme národné financovanie a ohodnotenie
To, že Slovensko výrazne zaostáva vo financovaní výskumu a inovácií za ostatnými štátmi EÚ je
fakt, ktorý sa dlhodobo nemení. Bez toho, aby sa výskum a inovácie stali skutočnými prioritami
vlády, nie je možné očakávať radikálnejšie zmeny v zvýšení našej účasti v Horizonte Európa. Tá

V Informácií o príprave návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 vláda SR zobrala na vedomie,
okrem iného, aj to, že sa s transferom fondov nepočíta. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25931/1.
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je de facto len obrazom stavu, aký u nás máme. Ak chceme byť úspešnejší pri získavaní
finančných prostriedkov, tak by sme sa mali zamerať aj na postupné zvyšovanie platového
ohodnotenia výskumníkov pracujúcich vo verejnom sektore.
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6. POTREBUJEME LEPŠIE VYUŽÍVAŤ EURÓPSKE
ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY
Európske štrukturálne a investičné fondy sa stali od roku 2007 hlavným zdrojom financovania
výskumu a inovácií v SR. Môžeme dokonca konštatovať, že Slovensko sa stalo na nich závislé
a že mali istý negatívny vplyv na vlastné investície zo štátneho rozpočtu. Pozorovať sme to
mohli najmä v obdobiach ich výpadku (napr. rok 2016), keď bol pokles investícií do VaI z roku
na rok najvyšší v EÚ. V súčasnosti sa navyše javí, že v rokoch 2021-2027 sa rozhodla vláda SR ísť
skôr smerom k znižovaniu alokácie EŠIF na výskum a inovácie, ako ich posilňovaním. Pričom
asi nikto nespochybňuje, že investície do VaI majú pozitívny recipročný prínos naprieč
sektormi. Napriek problémov s implementáciou EŠIF v uplynulom období sme presvedčení,
že výsledky výskumu, vývoja a inovácií v poslednom období jednoznačne dokázali
opodstatnenosť týchto investícií aj na Slovensku. Navyše, na základe realizovaných analýz, je
isté, že na Slovensku existuje dostatočná absorpčná kapacita, ako tieto investície dobre využiť.
Na to, aby mohla podpora výskumu, vývoja a inovácií zo zdrojov EŠIF stabilne fungovať ma
mala maximálny prínos, je potrebné splniť tri základné podmienky:
1. Všetci aktéri, vrátane politikov a ľudí prijímajúcich rozhodnutia musia byť presvedčení,
že verejné investície do VVI majú zmysel, vysokú pridanú hodnotu a tomu
zodpovedajúcu návratnosť a zároveň, aby toto presvedčenie komunikovali smerom
k verejnosti.
2. Podpora VVI z verejných zdrojov musí byť realizovaná v rámci premysleného,
stabilného systému verejnej politiky na podporu týchto oblastí. Pravidlá a priority musia
byť určené na dlhoročné obdobie vopred a nemôžu podliehať negatívnym politickým
cyklom a ad-hoc rozhodnutiam.
3. Samotný tok verejných zdrojov do VVI musí byť bez ohľadu na ich objem stabilný
a predvídateľný.
Na základne základe našich analýz33 preto odporúčame nasledovné kľúčové opatrenia.

1. Potrebujeme funkčný a stabilný systém verejných výskumných
a inovačných politík
Pre úspešnú realizáciu podpory VVI zo zdrojov EŠIF a maximalizáciu prínosov a pozitívnych
efektov je nevyhnutné, aby bola realizovaná v rámci funkčného a stabilného systému národnej
politiky podpory výskumu, vývoja a inovácií, ktorý nebude podliehať politickým cyklom
a výmene garnitúr. V rámci tohto odporúčania považujeme za mimoriadne dôležité 2 body:

https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/prinos-investicii-z-europskych-strukturalnych-a-investicnychfondov-do%C2%A0vyskumu-vyvoja-a-inovacii-na-slovensku.html
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•

Zabezpečiť komplementárne financovanie výskumných infraštruktúr a výskumných
inštitúcií, ktoré získali zdroje z EŠIF, vhodným nástrojom zo štátneho rozpočtu (ako
napríklad Národný program udržateľnosti v Českej republike);

•

Zabezpečiť, aby rušenie už uzavretých výziev, v ktorých boli predložené projekty,
nebolo možné vôbec, resp. aby bolo možné len v presne vymedzených prípadoch. A ak
by už k takémuto úkonu malo dôjsť, bolo by nevyhnutné predloženie analýzy dôvodov
a dopadov, ako aj následných krokov. Táto analýza by musela byť predmetom
odbornej diskusie v príslušných koordinačných platformách – napríklad na rokovaní
Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Takéto rokovanie by malo predchádzať
akémukoľvek rušeniu výziev – a nie naopak, ako tomu bolo po zrušení DSV výziev.

2. Potrebujeme prepojiť EŠIF s Horizontom Európa
Odporúčame, aby podpora VVI na Slovensku z prostriedkov EŠIF bola v PO 2021-2027 v čo
najväčšej možnej miere zosúladená s Horizontom Európa a v čo najväčšej miere podporovala
rôzne formy medzinárodnej spolupráce. Toto odporúčanie plne reflektuje tak pozitívne
(napríklad podpora medzinárodných teamingových centier v PO 2014-2020), ako aj negatívne
skúsenosti (problémy s transparentnosťou; nadmernou byrokraciou; nedostatočnou kvalitou
projektov) z oboch predchádzajúcich PO. Preto odporúčame, aby:
•

boli komplementárnym spôsobom podporené všetky relevantné typy projektov
so slovenskou účasťou vo výzvach Horizontu Európa, ktoré dosiahli stanovený
minimálny počet bodov (prešli úspešne hodnotením, ale neboli financované zo strany
EK),

•

bol zrealizovaný transfer z EŠIF do HE – čo zabezpečí podporu projektov slovenských
inštitúcií, ktoré získajú príslušné hodnotenie a súčasne budú tieto prostriedky čerpané
v zmysle pravidiel HE (t.j. mimo pravidiel štátnej pomoci a s výrazne menšou
administratívnou záťažou),

•

boli v rámci nového PO podporené aj možnosti medzinárodnej spolupráce, ktorá
vznikne za pomoci EŠIF, ako napríklad:
o

pripojenie sa k existujúcemu medzinárodnému projektu podporenému z HE,
pričom podpora z EŠIF umožní vytvoriť nový „pracovný balík“ tohto projektu
za účasti slovenskej výskumnej inštitúcie,

o
•

vytvorenie medzinárodnej spolupráce so slovenskou účasťou s podporou EŠIF.

systém pravidiel EŠIF na Slovensku umožnil podporiť projekty už raz odborne
vyhodnotené v medzinárodnej schéme/výzve bez toho, aby sa opakoval celý
hodnotiaci proces aj na Slovensku.
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3.

Potrebujeme

znižovať

investičný

dlh

v oblasti

výskumnej

infraštruktúry
V rámci nového programového obdobie je nevyhnutné z dôvodu potreby posilnenia
medzinárodnej konkurencieschopnosť slovenských výskumných inštitúcií prijať opatrenia,
ktoré budú znižovať investičný dlh v oblasti financovania verejnej výskumnej infraštruktúry voči
najbližším potenciálnym partnerom v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku, ktorí sú ale
súčasne aj konkurenciou – a to klastre výskumných inštitúcií v Brne, Prahe, Viedni a Budapešti.
V týchto regiónoch boli investované výrazné objemy finančných prostriedkov v posledných 5
rokoch, pričom Slovensko tieto investície v tomto období nerealizovalo prakticky žiadne.

4. Potrebujeme zlepšiť merateľné ukazovatele
Pre účely úspešnej implementácie zazmluvnených projektov odporúčame zmeniť definície
vybraných merateľných ukazovateľov tak, aby zohľadnili reálne podmienky, v ktorých výskumné
inštitúcie fungujú a v rámci ktorých implementujú projekty a nespôsobili administratívne
a finančné sankcie ku koncu implementácie projektov.

5. Potrebujeme zabezpečiť stabilný prechod medzi programovými
obdobiami
Je nevyhnutné zabezpečiť stabilný prechod medzi oboma programovými obdobiami – PO
2014-2020 a 2021-2027 tak, aby nedošlo k opätovnému viacročnému výpadku vo financovaní
VVI zo zdrojov EŠIF. Na splnenie tohto cieľa je možné využiť nasledovné nástroje z oblasti
dopytových výziev:
•

vyhlásenie nových výziev zo strany MŠVVaŠ SR, zameraných na perspektívne typy
projektov a infraštruktúr:
o

vyhlásenie výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja už
v súlade s novou RIS3 SK,

o

vyhlásenie výziev na podporu individuálnych priemyselných výskumno-vývojových
centier už v súlade s novou RIS3 SK,

o

vyhlásenie výziev na podporu modernizácie existujúcej verejnej výskumnej
infraštruktúry

•

generovanie v rámci vyhlásených výziev aj zásobníkov projektov,

•

na hladký prechod medzi dvoma programovými obdobiami a za účelom zabezpečenie
stabilného a predvídateľného financovania využiť fázovanie projektov tak v nových
výzvach, ako aj v existujúcich zazmluvnených projektov tam, kde to dáva zmysel.
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6. Potrebujeme nastaviť maximálnu mieru transparentnosti a
objektívnosti
Je potrebné v rámci dopytových výziev MŠVVaŠ SR zachovať maximálnu miernu
transparentnosti

a objektívnosti

v oblasti

vyhodnocovania

projektov,

pričom

v tejto

oblasti berúc do úvahy skúsenosti z Programového obdobia 2014-2020, navrhujeme najmä
nasledovné:
• Využiť v maximálnej možnej miere špičkových zahraničných expertov ako odborných
hodnotiteľov;
• Výrazne zrýchliť proces odborného hodnotenia, a to tak, že odborných hodnotiteľov
zamerať len na obsahové hodnotiace kritériá a formálne kritériá hodnotiť internými
hodnotiteľmi;
• V maximálnej možnej miere zjednodušiť administratívne pravidlá a podmienky
poskytnutia príspevku (inšpirovať sa systémom v Horizonte Európa) a overovať tieto
podmienky iba raz a nie opakovane v rámci procesu konania o predložených
projektoch.

7. Potrebujeme zadefinovať priority v oblasti verejných výskumných
infraštruktúr
Odporúčame, aby Slovensko súčasne urýchlene zadefinovalo svoje priority v oblasti
budovania a podpory verejných výskumných infraštruktúr národnej dôležitosti a zabezpečilo
ich kontinuálne a stabilné financovanie a podmienky ich používania. Malo by byť možné tieto
infraštruktúry v čo najväčšej miere využívať aj na spoločný výskum, ako aj iné formy spolupráce,
s podnikateľskými výskumnými inštitúciami a praxou. Pričom berúc do úvahy skúsenosti
z oboch predchádzajúcich programových období, odporúčame v rámci výskumno-vývojových
projektov sa sústrediť na tri hlavné typy projektov:
•

vysokokvalitné integrované projekty na konsolidáciu, modernizáciu, optimalizáciu
a nevyhnutnú

modernizáciu

existujúcej

verejnej

výskumnej

infraštruktúry

nepodnikateľských výskumných inštitúcií (max. 1 projekt pre 1 inštitúciu pokrývajúci
celé programové obdobie 2021 – 2027);
•

podpora individuálnych priemyselných výskumno-vývojových centier;

•

podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja.

8. Potrebujeme zlepšiť dodržiavanie termínov
Odporúčame, aby boli prijaté opatrenia na zabezpečenie striktného dodržiavania termínov
poskytovateľov EŠIF na podporu VVI:
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•

vyvodiť zodpovednosť za nedodržanie termínov zo strany poskytovateľa a to
na úrovni poskytovateľa. Napríklad – mzdové náklady poskytovateľa sú hradené
z prostriedkov technickej pomoci. V PO 2014-2020 sa prakticky až do roku 2019
nezačali financovať a implementovať žiadne projekty – avšak v rokoch 2015-2018 sa
v plnej miere prostriedky technickej pomoci čerpali – aj napriek zrušeným výzvam
v hodnote 500 mil. EUR. V novom programovom období by sa v takomto prípade
mala uplatniť finančná korekcia pre prostriedky technickej pomoci a príslušné
ministerstvo by malo tieto prostriedky uhradiť z vlastných zdrojov;

•

vo fáze konania o predložených projektoch, ako aj počas implementácie (napríklad
kontroly týkajúce sa VO, ktoré môžu jednak neúmerne predĺžiť nákup potrebných
rozpočtových

položiek

pre

realizáciu

výskumu

a vývoja,

ale

v prípade

podnikateľských subjektov v prípade nákupu investičných celkov oneskorenie VO
spôsobuje aj výrazné zvyšovanie potreby ich vlastných zdrojov, t.j. finančné
náklady).
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7. POTREBUJEME NOVÚ LEGISLATÍVU PRE VÝSKUM A
INOVÁCIE
7.1.

Legislatíva v oblasti výskumu a inovácií

Na Slovensku existuje 5 hlavných zákonov, ktoré sa riešia výskum, vývoj a inovácie. Ide
predovšetkým o:
•

Zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja
Predmetom Zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja je
okrem ustanovenia podmienok poskytovania štátnej podpory výskumu a vývoja
vymedzenie pre túto oblasť kľúčových pojmov, akými sú: výskum (základný aj
aplikovaný), vývoj, inovácia, infraštruktúra výskumu a vývoja, štátna vedná a technická
politika či centrum excelentnosti výskumu. Zákon taktiež ustanovuje postavenie a úlohy
orgánov s pôsobnosťou v oblasti vedy a techniky vrátane Agentúry na podporu
výskumu a vývoja.

•

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj upravuje podmienky
poskytovania stimulov pre výskum a vývoj právnickej osobe, ktorá je podnikateľom.
Zákon je schémou štátnej pomoci, pričom určuje, ako prebieha proces poskytovania
stimulov od vyhlásenia oznámenia o predkladaní žiadostí, cez podávanie žiadostí,
po samotné schvaľovanie žiadostí o stimuly.

•

Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii
Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii vymedzuje pojem verejnej
výskumnej inštitúcie, spôsob jej založenia, vznik, spôsob jej zrušenia aj zánik. Ďalej
určuje postavenie a právomoci zakladateľa a orgánov verejnej výskumnej inštitúcie a
venuje sa aj otázke majetku a hospodárenia takejto inštitúcie. V neposlednom rade
upravuje transformáciu štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej
organizácie zaoberajúcej sa výskumom na verejnú výskumnú inštitúciu.

•

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Predmetom Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je okrem iného poslanie, úlohy
a postavenie vysokých škôl, určuje ich organizačnú štruktúru, spôsob financovania aj
hospodárenia alebo možnosti podnikateľskej činnosti. Zákon rozlišuje rôzne druhy
vysokých škôl, ktorým sa špecificky venuje. Zákon sa taktiež dotýka procesu akreditácie
vysokých škôl v podmienkach SR a pôsobnosti jednotlivých orgánov (vláda,
ministerstvo) vo vzťahu k vysokým školám. Táto legislatíva tiež ustanovuje spôsob
hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl.
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•

Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
V zákone o Slovenskej akadémii vied sa definuje legislatívny rámec existencie
a fungovania Slovenskej akadémie vied ako samosprávnej vedeckej inštitúcie
Slovenskej republiky, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a
ekonomiky.

Jednotlivé zákony a ich obsah sme podrobnejšie rozobrali v našej analýze Vnútorná štruktúra
a fungovanie systému výskumu a vývoja v SR.34
Z hľadiska zamerania nášho projektu sa budeme odporúčaniach na legislatívne zmeny
sústrediť predovšetkým na dva zákony, a to Zákon č. 172/2005 a Zákon č. 185/2009, ale skúsime
sa pozrieť ja na širší rozmer aktuálnej legislatívy.

7.2.

Návrh na legislatívne zmeny

1. Úprava kompetenčného zákona
V rámci Zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy je potrebné jasnejšie dopracovať kompetencie v oblasti výskumu, vývoja a inovácií ako
aj vedy a techniky. Zatiaľ čo kompetencie v oblasti vedy a techniky sú jasne definované
v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,35 tak pokrytie inovácií je troch
vágnejšie.
Kompetenčný zákon nepokrýva inovácie ako celok, ale iba niekoľko oblastí. Podľa zákona je
Ministerstvo hospodárstva SR ústredným orgánom štátnej správy pre „stratégiu tvorby
a realizácie inovácií“, a to v týchto štyroch oblastiach:
•

Priemyslu s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných
výrobkov;

•

Energetiky vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovaní rádioaktívnych
odpadov a energetickej efektívnosti;

•

Teplárenstva a plynárenstva;

•

Dobývania a úpravy tuhých palív, dobývania ropy a zemného plynu, rudových surovín,
nerudových surovín a rádioaktívnych surovín.

Chýba tak pokrytie podpory inovácií v iných oblastiach.

https://www.scipol.sk/sk/analyzy/2021/vnutorna-struktura-a-fungovanie-systemu-vyskumu-a-vyvojana-slovensku.html
35
§17 bod d).
34
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2. Nová legislatíva pokrývajúca výskum a inovácie
Na Slovensku je v platnosti len legislatíva, ktorá pokrýva oblasť výskumu a vývoja, nemáme
žiadnu legislatívu pokrývajúcu inovácie. Vzhľadom na lepšiu prehľadnosť navrhujeme
nevytvárať novú legislatívu špeciálne pre inovácie, ale jedným zákonom pokryť výskum, vývoj
aj inovácie.

3. Zmeny v zákone č. 172/2005 Z.z.
Tento zákon predstavuje základnú legislatívu, ktorá rieši systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku. Zákon obsahuje základné definície základného výskumu, aplikovaného výskumu,
experimentálneho vývoja a inovácií. Konkrétne zmeny v tomto zákone by mali viesť k jeho
novelizácií s cieľom vytvorenia nového komplexného zákona pokrývajúceho výskum a inovácie.
Z celkového pohľadu je zákon príliš podrobný a obsahuje ustanovenie, ktoré je možné riešiť aj
v rámci konkrétnych výziev. V takomto prípade sú prípadné zmeny málo flexibilné.
Pri samotných navrhovaných zmenách by sme sa sústredili predovšetkým na tieto oblasti.
Zároveň zákon obsahuje aj oblasti a ustanovenia, ktoré neboli doteraz nikdy využívané.
Štátna vedná a technická politika
Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky navrhujeme zo zákona odstrániť a nahradiť
ho len štátnou výskumnou a inovačnou politikou, ktorá by definovala národné priority
na obdobie 7 rokov. Vzhľadom na synchronizáciu národných a európskych politík navrhujeme
využívať rovnaké programové obdobia ako využíva Európska únia.
Dotácie na vedecko-technická služby
Tento paragraf je príliš podrobný a obsahuje aj ustanovenie, ktoré môžu byť súčasťou
samostatnej výzvy. Zároveň sa domnievame, že akékoľvek verejná podpora by mala ísť cez
samostatné programy a nie ad-hoc výzvy. O žiadosti o dotáciu rozhoduje minister, pričom ako
poradný orgán má komisiu, ktorá má troch členov. O dotácii tak nerozhoduje peer-review
proces, ale na základe rozhodnutí komisie sa rozhoduje minister. Domnievame sa, že
akékoľvek verejná podpora by mala prejsť systémom riadneho hodnotenia. Ten by mal byť
odstupňovaný od výšky žiadanej podpory. Určite by
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Na zváženie dávame odstránenie istej dvojkolajnosti pri riadení APVV, a teda zlúčenie funkcie
predsedu APVV a riaditeľa. Agentúra by mala byť predovšetkým implementačným orgánom
štátnych výskumných politík. Druhou oblasťou zmien by mohlo byť zrušenie rád agentúry. Rady
majú isté kompetencie meniť poradie v rámci výziev. Navrhujeme preto rady zrušiť a podobne
ako v európskych rámcových programoch určovať poradie projektov len na základe
hodnotenia externých hodnotiteľov. Pričom ku každej výzve by bol ustanovený externý
nezávislý pozorovateľ.
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Predsedníctvo agentúry
Členovia predsedníctva by mali byť menovaní predovšetkým na základe svojej expertízy. Je
potrebné striktne dodržiavať pravidlo, že ide o významných odborníkov z oblasti výskumu
a vývoja/inovácií. Predsedníctvom by sa mal výraznejšie internacionalizovať. Počet jeho
zahraničných členov by sa mal zvýšiť aspoň na polovicu, pričom by sme mali zmeniť zvyk, že
zahraniční členovia sú z Českej republiky.
Nepriame náklady na riešenie projektov
Navrhujeme zo zákona odstrániť príliš podrobné vymenovanie nepriamych nákladov.
Pri nepriamych nákladoch by malo ísť predovšetkým o tzv. lump sum, ktorá by nemala byť
následne kontrolované. V opačnom prípade nejde o nepriame náklady.
Posudzovanie žiadostí
Túto časť navrhujeme zo zákona vynechať a detailný proces posudzovania žiadostí nechať
na rozhodnutí agentúry.

4. Zrušenie zákona č. 185/2009
Implementácia tohto zákona bola poznačená veľkými podozreniami z netransparentnosti
pri prideľovaní stimulov. Cieľom zákona je podporovať výskum a vývoj podnikateľov. Zákon
umožňuje poskytovať stimuly na výskum a vývoj (granty) a zároveň aj úľavy na daní z príjmov
výdavkov na výskum a vývoj z daní. Podľa zákona je možné podporovať:
•

Základný výskum,

•

Priemyselný výskum,

•

Experimentálny vývoj

•

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.

Samotný zákon je problematický z viacerých dôvodov. Ako už bolo uvedené, tak rozdeľovanie
dotácií sa stretlo s podozreniami z netransparentnosti. Ďalším problémom je, že je zameraný
len na podporu súkromného sektora. Navyše umožňuje podporovať aj základný výskum
v súkromných firmách, čo je veľmi neobvyklé. Pri základnom výskume ide predovšetkým
o doménu verejného sektora, teda univerzít alebo výskumných ústavov. Samotný základný
výskum nie je pre súkromné firmy až tak dôležitý. Rovnako v prípade verejných intervencií
do podpory výskumu a vývoja by mali byť tieto skôr zamerané na prepájanie sektorov
(akademický – podnikateľský) a nie len samotnú podporu výskumu a vývoja vo firmách, a to
bez rozdielu toho, či je základný alebo aplikovaný.
Samotný zákon je veľmi podrobný a obsahuje detailný popis celého procesu prípravy,
hodnotenia a implementácie stimulov, a to až do takých detailov, čo má obsahovať projekt
a výzva. Viac ako legislatíva sa teda javí skôr ako samotný popis výzvy. Z tohto pohľadu tento
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zákon nemá zmysel ako samostatná legislatíva. Takáto, alebo upravená podpora by mohla byť
pokojne súčasťou zákona 172/2005. Z pohľadu podpory výskumu a vývoja považujeme túto
legislatívu za nadbytočnú a navrhujeme jej zrušenie. Časť venovanú oblasti daňových stimulov
navrhujeme presunúť do zákona č. 172/2005, resp. do novej legislatívy na podporu výskumu
a inovácií.
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