Centrum vedecko-technických informácií SR
Tlačová správa
Slovenský antiplagiátorský systém ocenila aj Európa
V čase odovzdávania záverčných prác študentov vysokých škol sa Slovensku podaril úspech
na medzinárodnej úrovni. Systém centrálnej registrácie bakalárskych, diplomových, dizertačných,
rigoróznych a habilitačných prác a hodnotenia ich originality získal cenu Európskej komisie na
premiérovom ročníku súťaže „Európska cena za inováciu vo verejnej správe.“
Projekt ANTIPLAG, ktorý funguje už od apríla 2010 a zastrešuje ho Centrum vedecko-technickýh
informácií SR (CVTI SR) ohodnotila medzinárodná porota zložená z nezávislých expetov z verejného,
akademickéhoa podnikateľského prostredia ako jeden z troch najlepších v rámci kategórie Iniciatívy
pre vzdelávanie a výskum. Do finále prvého ročníka súťaže postúpilo v prípade spomínanej kategórie
šesť projektov, z ktorých tri sa stali víťaznými a odniesli si okrem diplomov aj odmenu v hodnote
100 000 EUR.
Prezentácie šiestich finalistov boli priamo v Bruseli koncom apríla a za CVTI SR sa ich zúčastnil
Július Kravjar z Odboru rozvoja informačných systémov. „Pre mňa a kolegov to bol doslova deň D
a hodina H. Prezentácia projektu prebiehala pred očami odbornej poroty, a tiež organizátorov
z Európskej komisie. Prínosy ANTIPLAGu a unikátnosť implementácie minimálne v celoeurópskom
priestore presvedčili porotu,“ dodáva Kravjar.
Slávnostné odovzdávanie cien sa konala 6. júna 2013 v írskom Corku v rámci konferencie WIRE 2013
- Week of Innovative Regions in Europe Conference za účasti írskeho ministra pre podnikanie,
pracovné miesta, pre vzdelávanie a kvalifikácie so zodpovednosťou za výskum a inovácie Seána
Sherlocka a komisárky Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn,
z rúk ktorej si víťazi prevzali i ceny.
Úspech nie je náhoda. Tento významný úspech Slovenska je výsledkom vzájomnej spolupráce
viacerých subjektov. „O dosiahnutý úspech sa delíme s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu, ktoré sa rozhodlo realizovať celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov na podnet Slovenskej
rektorskej konferencie, ďalej s Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá prijala novelu
vysokoškolského zákona a v neposlednom rade spoločnosti SVOP spol. s r. o., ktorá vyvinula potrebné
softvérové vybavenie a participovala na technickej implementácii systému
a s odbornými
zamestnancami CVTI SR, ktorí špecifikovali požiadavky na funkčnosť systému a podieľajú sa na jeho
rozvoji a prevázdke. Podiel na úspechu má aj Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli, ktoré
prispelo k zdaru prezentácie niektorými usmerneniami v etape finalizácie prezentácie ANTIPLAGu,“
konktretizuje Kravjar.
Finačné prostriedky získané vďaka výhre budú slúžiť predovšetkým na ďalší rozvoj systému
ANTIPLAG, ktorý zabezpečuje sústreďovanie piatich druhov vysokoškolských prác v Centrálnom
registri záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a posudzuje originalitu každej práce
prichádzajúcej do CRZP porovnávaním s už uloženými dokumentmi.
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