
Národný	okrúhly	stôl	
o vednej	politike
Spoločne	za	zlepšenie	podmienok	
a kvality	vedy	a výskumu	na	Slovensku

6.	novembra	2019	v rámci	Týždňa	vedy	a	techniky

Centrum	vedecko-technických	informácií	SR
Lamačská	cesta	8/A,	811	04	Bratislava

Dlhodobý	úspech	vedeckej	inštitúcie	nie	je	možné	dosiahnuť	bez	spokojnosti	a motivácie	vynikajúcich	vedcov,	
na	čom	má	veľký	podiel	nielen	interná	kultúra	inštitúcie,	jej	misia,	strategické	ciele	a pracovné	prostredie,	
ale	aj	podmienky,	ktoré	pre	inštitúcie	a vedcov	vytvára	vedná	politika	na	národnej	úrovni.	

PROGRAM
09:30	– 10:00	 REGISTRÁCIA

10:00	– 10:30	 OTVORENIE	A	ÚVODNÉ	PREJAVY
Silvia	Pastoreková, riaditeľka	Biomedicínskeho	centra	SAV
Oľga	Nachtmannová,	štátna	tajomníčka	MŠVVaŠ	SR
Jiří Nantl,	riaditeľ	CEITEC	MU	Brno,	predseda	Alliance4Life	
Peter	Moczo,	predseda	Učenej	spoločnosti	Slovenska	a	SKVH

10:30	– 12:30	 DISKUSNÉ	BLOKY	1	A	2
Otvorenosť	a	férovosť	prostredia
(otvorený	prístup	k	dátam,	šance	a	pravidlá	kariérneho	rozvoja,	stabilizácia	
a	internacionalizácia,	princípy	spolupráce,	etika	vedy,	vzťah	s	verejnosťou)
Motivácia	k	zvýšeniu	kvality
(hodnotenie	kvality	výskumu,	pôsobenie	vedy	a	výskumu	na	spoločnosť,	
renomé	a	vnútorná	kultúra	inštitúcie,	motivačné	nástroje)

12:30	– 13:30	 OBED
13:30	– 14:50	 DISKUSNÝ	BLOK	3

Udržateľnosť	vedy	a	výskumu	
(inštitucionálny	manažment,	koncept	„core facilities“,	predvídateľnosť	
systému	podpory,	akceptácia	špecifík	vedy	a	výskumu	v	administratívnej	praxi)

14:50	– 15:00	 SÚHRN	A	NÁVRH	ĎALŠIEHO	POSTUPU	

Projekt “Alliance	for	Life	Sciences:	Closing	Research	and	
Innovation	Divide	in	the	European	Union”	získal finančné
prostriedky z	programu Európskej únie pre	výskum a	inovácie
Horizont 2020	v	rámci grantovej zmluvy č.	779303.
www.alliance4life.eu
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Iniciatíva – Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko 
 

Slovensko 2050 – spoločnosť úspešná vďaka excelentnému výskumu, kvalitnému vzdelávaniu 
a rozvoju poznania 

Ľudstvo sa nachádza v období zmien, ktorých rýchlosť nemá v histórii obdobu. Sú pred nami 
výzvy, ktoré môžeme vnímať ako inšpiratívne alebo depresívne, výzvy, ktoré nás môžu 
motivovať, alebo naopak paralyzovať. Národné spoločenstvá musia vynaložiť nebývalé úsilie 
a finančné prostriedky, aby sa prispôsobili meniacemu sa svetu. O to väčšia výzva stojí pred 
Slovenskom, ktoré potrebuje zásadne zlepšiť dlhodobú perspektívu v nekompromisnej 
medzinárodnej konkurencii, ktorej motorom je prosperujúca ekonomika a kultúrno-spoločenský 
pokrok tvorený znalostnou spoločnosťou. 

Sme presvedčení, že Slovensko v tomto zápolení môže byť úspešné iba vtedy, ak založí svoj 
ďalší vývoj na výskume, inováciách, vzdelávaní a rozvoji poznania. Poznávanie vytvára človeka 
a spoločnosť, je univerzálnou kvalitou, ktorá im dáva zmysel. Príklady vo svete ukazujú, že 
investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne 
pozitívne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom 
pokroku. Na druhej strane sú príklady, že odklon od týchto základných pilierov rozvoja 
spoločnosti môže byť príčinou jej zániku.  

Slovensko, ako mladá krajina, nemá dlhodobé tradície v podpore intelektuálnych aktivít 
a rozvoja vlastných elít. Mnohokrát sa rovnostárske prístupy uplatňujú aj v oblastiach, kde je to 
vyslovene škodlivé.  Takým príkladom je aj neschopnosť dohodnúť sa na vybudovaní a podpore 
niekoľkých špičkových univerzít. Nedostatok tradície však možno v rozumnej miere 
kompenzovať inšpiráciou zo sveta.  

Slovensko v roku 2019 – spoločnosť, ktorá nedoceňuje dôležitosť kvalitného domáceho 
výskumu a vzdelávania a vplyv poznania na rozvoj spoločnosti 

Našu spoločnosť v súčasnosti charakterizuje rastúci rozpor medzi mierou podielu výsledkov 
výskumu na každodennom živote jednotlivcov i celej spoločnosti a tým, ako mnohí politici, 
manažéri, ale aj časť verejnosti a mnohí pracovníci vedy a vysokého školstva, vedu, výskum 
a vzdelávanie vnímajú a ako v ich prospech konajú. Ilustrujú to napríklad tieto negatívne 
skutočnosti: 

• Nízka finančná podpora zo strany štátu a nízke výdavky zo strany  súkromného sektora. 

• Zlé rozdeľovanie celkovej finančnej podpory na výskum a vzdelávanie, ktoré je 
ovplyvňované krátkodobými a lokálnymi politickými a ekonomickými záujmami – v rozpore 
s dlhodobými potrebami výskumu, rozvoja poznania a štátu. 


